Gálatas 3 – Os filhos de Abraão
É Deus quem concede do Seu Espírito e faz maravilhas. É certo que na lei o
homem somente encontra obrigações, mas, através da pregação, ou do que é
anunciado acerca do evangelho (fé), a ação fica a cargo de Deus, que é poderoso
para fazer abundar no homem a sua graça “E Deus é poderoso para fazer abundar
em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência,
abundeis em toda a boa obra” ( 2Co 9:8 ). Perceba que na lei o homem encontra
uma determinação: “Portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois
o homem que os cumprir, por eles viverá” ( Lv 18:5 ).

A Inconstância dos Gálatas
1 Ó INSENSATOS gálatas! quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a
vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós?
O outro evangelho apresentado aos Gálatas é classificado pelo apóstolo Paulo
como sendo obra de um fascínio. A insensatez de alguns cristãos os deixou
subjugados. Eles foram alvos de um ‘encantamento’, subjugados pelos olhos, visto
que, apoiaram-se na ‘boa aparência’ daqueles que transtornavam o evangelho de
Cristo ( Gl 5:12 ).
A inconstância dos Gálatas era proveniente de uma insensatez.
Paulo estava perplexo, e quis saber quem havia fascinado os cristãos a desviarem
da verdade do evangelho, principalmente porque Cristo foi apresentado a eles
como crucificado: o poder de Deus ( 1Co 1:18 ).
Cristo crucificado é motivo suficiente para que ninguém se estribe na ‘aparência’
de outrem. O poder de Deus encontra-se no Cristo crucificado, onde o crente deve
fixar a atenção. Esta deve ser a fixação do cristão, e não a aparência, que perante
Deus nada é ( Jo 12:32 ). Por isso, o apóstolo Paulo chamou-os de insensatos.

2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela

pregação da fé?
Paulo questiona: De que maneira eles haviam recebido o Espírito de Deus? Seria
por acaso por meio da lei? Ou seria por meio da fé? Paulo anseia por uma
resposta de seus leitores.
A resposta à pergunta de Paulo seria suficiente para elucidar o quanto os Gálatas
estavam equivocados (Só quisera saber isso).

3 Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela
carne?
Paulo demonstra que, por causa da insensatez, os gálatas haviam regredido.
Estavam perdendo aquilo que já haviam alcançado: começaram pelo Espírito e
acabariam na carne.
Eles haviam sido agraciados com uma nova vida por meio do Espírito de Deus, e
agora, estavam submetendo-se à escravidão da carne.
Observe que é factível o cristãos desviar-se da palavra da verdade quando dá
ouvidos a palavra de engano ( Hb 2:1 )

4 Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão.
O apóstolo Paulo procura envolve-los sentimentalmente. Ele traz a lembrança dos
cristãos o quanto haviam sofrido por causa do evangelho.
O sofrimento também foi em vão?

5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas
obras da lei, ou pela pregação da fé?
Aquele que concede o Espírito é Deus. Tal dádiva é concedida por meio da
verdade do evangelho (fé), e não da lei.
É Deus quem concede do Seu Espírito e faz maravilhas. É certo que na lei o

homem somente encontra obrigações, mas, através da pregação, ou do que é
anunciado acerca do evangelho (fé), a ação fica a cargo de Deus, que é poderoso
para fazer abundar no homem a sua graça “E Deus é poderoso para fazer abundar
em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência,
abundeis em toda a boa obra” ( 2Co 9:8 ).
Perceba que na lei o homem encontra uma determinação: “Portanto os meus
estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles
viverá” ( Lv 18:5 ).
Na pregação da fé o homem depara-se com a promessa daquele que é fiel e
poderoso em realizar. Enquanto o homem não consegue viver a altura da lei,
através da oferta da graça, consegue abundar em toda a boa obra.

6 Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
Paulo evoca a autoridade da Escritura. Se não davam ouvido ao apóstolo dos
gentios, que pelo menos considerassem a Escritura.
Abraão foi justificado por meio da fé porque creu na promessa d’Aquele que é
poderoso para cumprir.

7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Os leitores das cartas de Paulo citavam a Escritura de cor (A. T.), mas precisavam
saber que, somente os que creem são feitos filhos de Deus.
Somente os que creem conforme o Pai Abraão é que recebem a filiação divina, ou
seja, são contados como filhos de Abraão ( Jo 1:12 ).
Não podemos esquecer que, ser filho de Abraão, para os seguidores da lei, era o
mesmo que ser filho de Deus ( Jo 8:39 -41).
João Batista ao verificar que os escribas e fariseus, que vinham ao batismo,
continuavam se arrogando na condição de filho de Deus pelo fato de serem
descendentes de Abraão, alertou: “E não presumais, de vós mesmos, dizendo:
Temos por Pai a Abraão; porque eu digo que mesmo destas pedras Deus pode

suscitar filhos a Abraão” ( Mt 3:9 ).
Sobre este aspecto Jesus declarou que os fariseus eram filhos do diabo, visto que
presumiam ser filhos de Deus em decorrência de serem descendente de Abraão
(para eles a filiação decorre do sangue) ( Jo 8:44 ).
Eles eram descendentes de Abraão ( Jo 8:37 ), mas não eram filhos de Deus, visto
que, ainda continuavam vendidos como escravos ao pecado por serem
descendentes de Adão ( Jo 8:34 ). Sendo escravos do pecado, em decorrência da
filiação em Adão, os fariseus eram de fato, filhos do diabo, e não de Deus ( Jo 8:44
).

A Primeira Pregação da Fé
8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas
em ti.
Paulo refere-se ao Antigo Testamento como sendo a Escritura.
Neste versículo ele faz referência ao livro de Gênesis, quando Deus diz: “…e em ti
serão benditas todas as famílias da terra” ( Gn 12:3 ). A promessa de Deus
registrada no livro do Gênesis é uma profecia acerca da justificação pela fé que
seria concedida aos gentios, e que agora, através da igreja estava se cumprindo.
Quem haveria de bendizer as ‘nações’ em Abraão? Deus prometeu que, através de
Abraão, haveria de dar ‘bom’ testemunho aos homens provenientes de vários
povos. Homens de todos os povos haveriam de ser declarados justos por Deus do
mesmo modo que Abraão.
Por meio da fé, as famílias da terra haveriam de ser benditas do mesmo modo que
os antigos alcançaram bom testemunho ( Hb 11:2 ).
O evangelho é:
a) Promessa de Deus;
b) Independe da circuncisão na carne;

c) Alcançada a promessa pela fé;
d) Todos morrem (despojar do corpo da carne) na fé, e passam a viver para
Deus;
e) Decorre do poder e da fidelidade de Deus;
f) Abraão julgou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, trazer o
seu descendente a vida.
O evangelho é promessa de Deus a todos que creem, sem distinção alguma de
origem e condições sociais. Por meio da fé todos morrem com Cristo e ressurgem
com base no poder e na fidelidade de Deus. O poder de Deus fez Cristo ressurgir
dentre os mortos, e este mesmo poder opera nos cristãos ( Ef 2:19 -20).
Todas as nações são benditas em Abraão por causa do descendente, que é Cristo (
Gn 3:15 ), pois através de Cristo alcançam bom testemunho de que são agradáveis
a Deus.
Se os judaizantes entendessem a ‘linguagem’ de Jesus e cressem somente no
descendente, ai sim, seriam de fato livres e filhos de Abraão (filhos de Deus) ( Jo
8:43 ).

9 De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.
Deus não faz acepção de pessoas: se Abraão foi justificado por meio da fé em
Deus, todos aqueles que crerem na promessa divina, estarão debaixo da mesma
bem-aventurança: serão benditos conforme o pai Abraão, ou seja, são igualmente
justificados.
Ora, a justificação de Abraão foi posicional ou objetiva? Deus tratou Abraão como
justo, mas não tornou Abraão justo? Como é possível? Observe a seguinte
declaração de Scofield: “A justificação é um ato de reconhecimento divino e não
significa tornar uma pessoa justa (…) Ele declara justamente e trata como justo…”
Bíblia Scofield de referências, Romanos 3:28, pág 1147.
Entendemos pelas Escrituras que Abraão foi efetivamente justificado por Deus,
pois a palavra traduzida por ‘justificar’ e ‘justificação’ significa ‘tornar justo’,

‘declarar justo’, ‘declarar reto’, ou ‘declarar livre de culpa e de merecimento de
castigo’.
Alguns teólogos entendem que Deus ‘não torna’ o homem justo, porém, sabemos
que todos quantos creem em Cristo são de novo criados em verdadeira justiça e
santidade ( Ef 4:24 ). Por meio da fé em Cristo o homem recebe de Deus poder
para ser feito (criado) filho de Deus ( Jo 1:12 ).

10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição;
porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas
que estão escritas no livro da lei, para fazê-las.
Aqueles que se diziam cristãos, mas que estavam querendo transtornar o
evangelho de Cristo ao buscarem elementos da lei como meio de se alcançar a
salvação, permaneciam sob maldição.
Estes não atinavam que a natureza da lei é diversa da natureza humana sem
Deus: a lei é espiritual e o homem sem Deus carnal. Esqueciam que é impossível
cumprir a lei, uma vez que o não cumprimento de um único quesito da lei torna o
homem culpado de toda a lei.
Para ser justificado por meio da lei, o homem necessariamente deveria cumprir
todas as coisas estipuladas na lei. Os judaizantes esqueciam que na lei não há
promessas de bênçãos, antes, faz referência à maldição para quem não cumpri-la.
Como já demonstramos anteriormente, na lei é necessário ao homem realizar. Na
fé (promessa) é Deus que se propõe realizar, recomendando ao homem descansar
n’Ele.

11 E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o
justo viverá da fé.
Por que o apóstolo Paulo alega que é evidente que ninguém pode ser justificado
pela lei? Por que o apóstolo cita uma declaração do profeta Habacuque?
“O justo viverá da fé” ( Hb 2:4 )

O verso retirado do Livro de Habacuque demonstra que é impossível ao homem
ser justo à parte da vida que se alcança por meio da promessa de Deus (fé). A
condição de justo é proveniente da nova natureza em comunhão com Deus.
O justo vive por meio da fé, ou seja, a existência de um justo só é possível através
da fé. O homem natural existe por intermédio do nascimento natural, e o justo
vem a existência por intermédio da palavra de Deus, que é esperança proposta
(fé).
Observe que a condição de justo é invariável, conforme se lê: “Mas a vereda dos
justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito” (
Pr 4:18 ). O que sofre transformação é a vereda do justo, e não a sua condição. O
que se compara à luz da aurora é o caminho do justo, e não a sua justiça
(condição).
Segue-se que, para ser justo necessariamente o homem precisa nascer de novo.
Por quê? Porque todos que creem na palavra do evangelho recebem de Deus
poder para ser de novo criado ( Jo 1:12 ).
Após o novo nascimento (regeneração) o novo homem que surge em Cristo é justo
e declarado justo por Deus, ou seja, é justificado!
A justificação fala da declaração que o homem recebe de Deus. Tal declaração só
é concedida após a regeneração, sendo que, só o novo homem criado em Cristo
recebe tal declaração (bom testemunho) ( Hb 11:2 ).
A justiça de Deus se alcança pela esperança proposta (fé), visto que, para ser
justo, há a necessidade do novo nascimento, e a partir do novo nascimento o justo
passa a viver para Deus ( Hb 6:18 ).

12 Ora, a lei não é da fé; mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá.
A lei impõe obrigações, a fé promessa. Esta é só esperar que se alcança de Deus o
prometido, enquanto aquela depende do homem cumprir todas as determinações
prescritas na lei. Se o homem fizer o que a lei diz, pela lei terá vida – o que é
impossível, visto que a carne tornou a lei enferma ( Rm 8:3 ).
Se o homem crer em Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, passará a

ter vida, ou seja, viverá por confiar (fé) n’Aquele que prometeu (fé).

13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque
está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro;
Ao morrer na cruz (pendurado no madeiro) o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si a
maldição que pesava sobre a humanidade, e se fez maldição.
O resgate da humanidade da lei, do pecado e da morte se deu através da entrega
de Cristo.
Aquele que foi e é sem pecado cumpriu as exigências da lei e ao assumir a
condição de maldito, estabeleceu um novo e vivo caminho de acesso dos homens a
Deus: adquirimos em Cristo a bem-aventurança prometida a Abraão.
Qual a exigência da lei? Assim como o juízo e a ofensa veio de um homem,
somente por outro homem perfeito e obediente veio a vida e justificação ( Rm
5:16 ). Assim como Adão morreu e toda a humanidade morreu, segue-se que,
quando Cristo morreu, todos que creem também morrem com Ele para que
possam ressurgir dentre os mortos ( 2Co 5:14 ).
Cristo nos resgatou com um único objetivo:

14 Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que
pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
A entrega de Cristo foi necessária para que a bênção de Deus prometida a Abraão
pudesse chegar aos gentios. Da mesma forma que Abraão recebeu a promessa
(fé) e descansou na esperança proposta (fé) recebendo a justificação, pela fé
(mensagem do evangelho) o cristãos recebem a promessa do Espírito, que Deus
prometeu a Abraão acerca do descendente.
Argumentos Fraternos

15 Irmãos, como homem falo; se a aliança de um homem for confirmada, ninguém

a anula nem a acrescenta.
Paulo demonstra que, segundo as leis humanas, não há como anular ou
acrescentar o que foi estabelecido em um testamento. Paulo deixa a
argumentação bíblica e passa a argumentar segundo o conhecimento que lhes era
próprio (como homem falo): a aliança, o trato, o testamento.
O apóstolo Paulo deixa bem claro que a argumentação que estava apresentando
tinha por base questões humanas, e não as Escrituras.
A aliança que um homem confirmou não pode ser anulada ou acrescentada, que
se dirá da aliança estabelecida por Deus?

16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz: E às
descendências, como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua
descendência, que é Cristo.
O apóstolo procura evidenciar qual a leitura correta a se fazer da Escritura, ou
seja, quando se lê que a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência, isto
não quer dizer que todos os seus descendentes seriam benditos em Abraão ( Rm
9:7 ).
Eles precisavam observar que a Escritura não fala da descendência de Abraão
como sendo muitos, mas de um descendente, alguém em específico “A tua
descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência
serão benditas todas as nações…” ( Gn 22:17 -18).
A promessa de Deus a Abraão refere-se ao descendente, que é Cristo.
Para que o homem possa ser participante das bênçãos de Abraão é necessário ter
a mesma fé que teve Abraão, pois através da fé, os que creem, passam a ser
participantes de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo “E, se nós
somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de
Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados” ( Rm 8:17 ).
Como ter a mesma fé de Abraão? Ora, Abraão creu na palavra de Deus acerca do
Descendente e isto lhe foi imputado por justiça. Qualquer que queira ter a mesma

fé do crente Abraão deve crer na mensagem do evangelho, que é a mensagem do
Descendente.
Qualquer que crê em Cristo possui a mesma fé do crente Abraão.
O cristão é descendente de Abraão segundo a promessa porque está em Cristo, ou
seja, porque é nova criatura. Ao crer no evangelho, o homem recebe de Deus
poder para ser feito, criado filho de Deus ( Jo 1:12 ), recebendo de Deus através
de Cristo a natureza divina ( Cl 2:10 ; 2Pe 1:4 ).

17 Mas digo isto: Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em
Cristo, a lei, que veio quatrocentos e trinta anos depois, não a invalida, de forma a
abolir a promessa.
O apóstolo Paulo demonstra que a aliança de Deus com os homens foi confirmada
por Deus em Cristo (ou seja, no Descendente). Nem mesmo a lei, que foi
concedida por Deus ao povo, teve força para abolir ou invalidar a aliança
estabelecida por Deus com Abraão.
Todo evento posterior a aliança não pode invalidá-la, ou seja, sendo a lei posterior
a promessa, de maneira alguma ela poderia invalidá-la.
Por que a lei não pode invalidar a promessa? Porque a promessa de Deus é
irrevogável. Não depende do homem para ser levada a efeito, antes tem por base
o poder e a imutabilidade de Deus.

18 Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa; mas Deus
pela promessa a deu gratuitamente a Abraão.
O raciocínio é simples! A lei e a promessa são excludentes: se a herança provém
da lei, automaticamente a outra é excluída.
Todos deviam saber que a herança foi dada a Abraão gratuitamente, sem
qualquer vinculo com a lei, por causa da promessa. A bênção deriva da promessa,
e não da pessoa de Abraão.

19 Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que
viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos na
mão de um medianeiro.
Em ultima instância: qual a razão de ser da lei?
A lei foi estabelecida até que Cristo viesse ao mundo, por quem a herança é
concedida. Ele é o herdeiro da promessa.
Porém, a lei foi estabelecida para:
a) evidenciar a natureza de Deus;
b) servir de ‘aio’ para conduzir os homens a Cristo;
c) tornar evidente a na natureza pecaminosa do homem;
d) faz o homem perceber que é impossível salvar-se a si mesmo.
Através da lei o homem se dá conta que é pecador e da sua impossibilidade de
escapar da condenação estabelecida em Adão. Somente por intermédio da cruz de
Cristo o pecador passa a ter acesso a Deus por um novo e vivo caminho, que é o
corpo de Cristo.
Através do corpo de Cristo que foi sepultado o homem sepulta a carne
proveniente de Adão, e através do corpo de Cristo, a igreja, o homem passa a
estar em comunhão com Deus.
Houve um evento na história do povo de Israel, logo após terem sido resgatados
do Egito, que esclarece o motivo da lei.
Deus determinou a Moisés que o povo fosse reunido para que Ele falasse
diretamente com o povo ( Ex 19:9 ). Quando o povo viu os trovões e os
relâmpagos, e o barulho das buzinas, e o monte fumegando, temeram, e se
afastaram. Pediram a Moisés que ouvisse a voz de Deus e que repassasse a eles (
Ex 20:19 -20).
O povo não confiou em Deus, antes temeram, pensando que seriam mortos.
Moisés, por sua vez, seguiu e adentrou nas densas trevas, onde Deus estava.
Mesmo após serem salvos do Egito, ainda não confiavam em Deus. Que Deus seria
este, que após resgatá-los da escravidão, os mataria em seguida?

A lei foi concedida ao povo para que aprendessem mais sobre a natureza divina.
Elem precisavam aprender a confiar, e não temer. O temor (palavra) do Senhor é
o principio da sabedoria, mas ter medo, demonstra falta de confiança n’Aquele
que é amor eterno ( Ex 21:1 ).
O povo não confiava em Deus que lhes resgatara do Egito. Eles solicitaram a
Moisés que intermediasse a conversa entre eles e Deus, e, por isso, pereceram,
visto que não confiaram em Deus.
Solicitaram a Moisés que falasse com eles, e proibiram que Deus lhes falasse, com
medo da morte. Moises demonstra que Deus veio ao povo não para matá-los, mas
para prová-los. Se eles ouvissem a voz de Deus, viveriam ( Ex 20:19 ; Is 55:2 ).
Com medo dos raios e trovões, o povo se afastou de Deus e se puseram ao longe,
demonstrando que não confiavam na palavra de Deus que anteriormente foi
anunciada: “Faço misericórdia…” ( Ex 20:6 ), e nem mesmo consideram que, se
Deus os havia resgatado do Egito, era para preservá-los em vida, e não para matálos ( Hb 12:18 -28).
A lei foi dada até que viesse o Descendente (Cristo), a quem foi feita a promessa.
Ela foi promulgada por causa das transgressões do povo, e entregue a Moisés por
intermédio das mãos do mensageiro de Deus ( At 7:38 ).
A lei não foi entregue por anjos, antes, Moisés a recebeu do Anjo do Senhor, que
falava com ele no monte Sinai e com os pais de Israel.
Não foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, e sim, o Anjo do Senhor, que é
Cristo. Somente o Anjo do Senhor tem a semelhança divina “Boca a boca falo com
ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança do SENHOR; por
que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?” ( Nm
12:8 ). Somente o Anjo do Senhor é onipresente, e acampa ao redor dos que o
temem e o livra “O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os
livra” ( Sl 34:7 ).
A função de entrega da lei a Moisés coube ao Anjo do Senhor, e não aos seus
santos anjos, que são ministros de Deus e não possuem a onipresença. É o Anjo do
Senhor que se acampa ao redor dos que o temem. Somente Ele deve ser temido, e
não os anjos, que são ministros de Deus.

Moisés foi constituído como Mediador no processo de entrega da lei ao povo, visto
que o povo não confiou em Deus para ouvi-Lo ( Ex 19:9 ).

20 Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um.
O medianeiro não foi estabelecido a favor de uma só pessoa, antes de muitos, no
entanto Deus é um só, tanto na Antiga como na Nova aliança.
Com a vinda de Cristo, mudou-se o mediador ( Hb 12:24 ). Enquanto Moisés “…foi
fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se
haviam de anunciar” ( Hb 3:5 ), (o que se havia de anunciar é o evangelho de
Cristo), ele entregou ao povo a lei (aio), que teve a função de conduzir o povo a
Cristo, porém, o povo estava assombrado com a visão do monte Sinai ardente,
com as tempestades, com as trevas e o ressoar das buzinas ( Hb 12:18 -21).
Cristo é mediador entre Deus e os homens, e dá acesso ao Pai. Por meio d’Ele os
homens chegam-se a Deus e tem entrada na Jerusalém Celestial com os seus
milhares de anjos. O homem passa a fazer parte da universal assembléia e igreja
dos primogênitos que ressurgiram com Cristo dentre os mortos e estão inscritos
nos céus ( Hb 12:22 -28).

21 Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte; porque, se
fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei.
O apóstolo Paulo espera que os leitores da sua carta respondam que a lei não
invalida a promessa de Deus, visto que, a lei veio depois da promessa. A promessa
é firme em Deus, e não depende do homem. A lei, sendo posterior a promessa,
apenas evidencia que o homem não possui a natureza divina. Tudo o que a lei
determina depende do homem realizar.
Observe que o objetivo da promessa está intimamente ligado à justiça e à
vivificação em Deus ( Is 57:15 ). A lei nada pode fazer pelo homem, visto que o
homem é quem precisava guardá-la.
De Deus os cristãos têm a promessa de que, por meio da fé (evangelho) Ele
vivifica e justifica, pois o justo viverá da fé. Primeiro o homem alcança a vida que

Deus lhe concede, e, em seguida, é declarado justo. O que remete à doutrina da
justificação.

A Escritura, a Lei e a Fé
22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé
em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
A escritura aqui se refere ao Antigo Testamento, visto que, quando o apóstolo
Paulo escreveu esta carta, os evangelhos e as cartas dos apóstolos ainda não
pertenciam a Escritura, como hoje se vê.
Observe que não foi a lei que encerrou a humanidade debaixo do pecado, e sim, a
Escritura. A lei somente evidencia qual é a natureza do homem.
Onde está escrito que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado? Através da
palavra que diz: “Em ti serão benditas todas as famílias da terra” ( Gn 12:3 ), ou
seja, se as ‘famílias’ seriam benditas, segue-se que a condição delas era de
maldição diante de Deus.
Quando a Escritura diz que na descendência de Abraão as nações haveriam de ser
benditas, demonstra que, antes do Descendente, todos eram malditos por causa
do pecado.
Há vários versículos no Antigo Testamento que demonstram que todos os homens
estão debaixo do pecado, como o apóstolo Paulo demonstra aos cristãos em Roma
( Rm 3:11 -18).
A promessa acerca do descendente, feita a Abraão, é concedida àqueles que
creem. Todos os homens estavam presos ao pecado, e por isso, malditos. Os que
têm fé em Cristo livram-se da maldição, tornando-se benditos como o crente
Abraão, pois a promessa diz: “…em tua descendência serão benditas todas as
nações da terra…” ( Gn 22:18 ).

23 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados

para aquela fé que se havia de manifestar.
Antes que Cristo se manifestasse, os homens de Israel estavam guardados pelo
curador, ou tutor, que é a lei. Mas, não deviam confiar no tutor (lei), como se ele
pudesse dar a herança (justificar), antes, deveriam crer na palavra de Deus, como
o crente Abraão, e esperar o tempo determinado pelo Pai, confiando em Deus que
prometeu o Descendente.
A promessa seria cumprida na plenitude dos tempos com a vinda do Descendente,
que é Cristo, e não em função da lei, que tinha por objetivo conduzi-los a Cristo.
Agora, na plenitude dos tempos, Cristo foi manifesto aos homens, a graça de Deus
concedida por intermédio do evangelho, de modo que o homem não pode
permanecer debaixo da lei, antes deve tomar posse do que foi proposto pelo
evangelho que foi anunciado ao crente Abraão.
Observe a relação entre a ‘fé que havia de vir’ e a ‘fé que havia de se manifestar’.
A ‘fé que se manifestou’ é Cristo, o Descendente, em quem Abraão creu, e a ‘fé
que havia de vir’, diz da verdade do evangelho ( Gl 3:23 ).

24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que
pela fé fôssemos justificados.
O apóstolo Paulo demonstra a utilidade da lei: levar, conduzir os homens a Jesus,
aquele que tem poder para justificar o homem.
Pela fé o homem é justificado, e a função da lei deixou de existir. Não é mais
necessário guia-se pelo ‘aio’, uma vez que já alcançou pela fé o Descendente.
Através da lei que diz: ‘certamente morrerás’ o homem conheceu o pecado, ou
seja, ‘conhecer’ diz de estar intimamente ligado a, e o homem ao pecar passou a
estar ligado (unido) ao pecado ( Rm 3:23 ). Através da lei de Moisés o homem
conheceu (ciência) a sua condição diante de Deus, pois ela encerrou todos
debaixo do pecado ( Gl 3:22 ).

25 Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio.

Após a chegada da fé (evangelho de Cristo), não há lugar para a lei, visto que a fé
(evangelho) promove a promessa, que é anterior à lei.
Observe que o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão ( Gl 3:8 ), e ao vir
Cristo, o autor e consumador da fé, a graça de Deus se manifestou a todos os
homens. Cristo se manifestou a todas as nações para obediência do evangelho (fé)
“Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas,
segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé”
( Rm 16:26 ).
O apóstolo Paulo passa a tratar da nova condição dos cristãos, ao dizer: “… já não
estamos debaixo de aio”. Tanto o apóstolo Paulo quanto os cristãos da Galácia não
precisavam da lei.

26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Este verso complementa o anterior: “Mas, depois que veio a fé, já não estamos
debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo” (v. 25). O
verso 26 apresenta o motivo pelo qual os cristãos não mais estavam debaixo da
lei.
Os judaizantes acreditavam ter alcançado a filiação divina por serem
descendentes de Abraão, e que a entrega da lei tornava eles diferentes diante de
Deus, ou que Deus tinha eles em preferência, em detrimento dos gentios.
O apóstolo Paulo enfatiza que a lei não tinha razão de ser na vida dos cristãos,
uma vez que todos eram filhos de Deus, por estarem unidos ao Descendente
(Cristo) de Abraão. Em Cristo os cristãos são idôneos para participar da herança
dos santos, e não necessita de curador: a lei ( Cl 1:12 ).
Mesmo após Abraão ser justificado por Deus por intermédio da fé, os seus filhos
segundo a carne não eram provenientes de Deus. Eles continuaram a ser gerados
segundo a carne, da vontade do varão e da vontade da carne ( Jo 1:13 ), e,
portanto, os descendentes de Abraão não eram e não são filhos de Deus.
A promessa de se tornar filho de Deus somente tornou-se possível através do
Descendente, que é Cristo. Somente Ele pode levar muitos filhos a Deus. Por meio
da fé o homem alcança a filiação divina.

27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo.
O apóstolo Paulo demonstra que o batismo em Cristo é o mesmo que se revestir
d’Ele.
Todos os cristãos já haviam sido batizados na morte de Cristo, e o apóstolo dos
gentios faz com que eles lembrassem o significado do batismo ( Rm 6:3 ).
Como os cristãos batizado? Porque creu em Cristo, o cristão conforma-se com
Cristo na sua morte, ou seja, é sepultado com Cristo. Por se tornar participante da
carne e do sangue, o cristão ressurge com Cristo, para a gloria de Deus Pai.
Primeiro é necessário ao homem ser sepultado com Cristo (o batismo em águas
representa esta verdade), para depois se revestir d’Ele, ou seja, adquirir a
plenitude n’Ele ao ressurgir dentre os mortos ( Cl 2:10 ; Jo 1:16 ).
Como se alcança a filiação? Por meio da morte e ressurreição com Cristo. O
cristão morre e ressurge com Cristo para a glória de Deus Pai.
Se o cristão foi batizado, é porque morreu para aquilo que estava retido: a lei. Ao
morrer, o cristão não está mais preso ao que o retinha: o pecado ( Rm 7:6 ).
A força do pecado é a lei que diz: ‘certamente morrerás’ ( Gn 2:17 ), e por isso o
homem precisa morrer com Cristo, porque aquele que está morto está justificado
do pecado ( Rm 6:7 ). O pecado é o aguilhão da morte e, ao morrer com Cristo, o
homem adquire nova vida, livrando se da condição do velho homem “Ora, o
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei” ( 1Co 15:56 ).
Ao se revestir de Cristo, o cristão não mais pertence ao pecado, agora pertence ao
Senhor!

28 Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem
fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Quando se reveste de Cristo, o homem passa a fazer parte do corpo de Cristo, que
é a igreja. Há um só corpo e um só Espírito ( Ef 4:4 ).

As distinções criadas na lei não se estabelecem diante da promessa, que é
anterior a lei. Segue-se que, em Cristo, não há qualquer distinção entre macho e
fêmea; escravo ou livre, judeu ou gentil, etc. Isto porque todos os cristãos são um
corpo em Cristo.
Os Cristãos são:
Templo e morada do Espírito;
Um corpo;
Um só pão;
Filhos de Deus;
Herdeiros da Promessa;
Idôneos a participar da herança;
Luz;
Sacerdócio Real;
Pedras vivas;
Etc.

29 E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme
a promessa.
Enquanto os judeus pensavam ter alcançado a filiação divina por meio da carne e
do sangue, por serem descendentes de Abraão, os cristãos alcançaram a filiação
divina por meio da união com Cristo ( Rm 9:8 ; Gl 3:26 ).
Conforme a promessa, os cristãos são herdeiros de Deus. Por serem propriedade
do Descendente, os cristãos passaram a ser filhos de Abraão (filhos de Deus), e
conforme a promessa, herdeiros. O cristão é herança e possui uma herança ( Ef
1:11 e 14).
Observe estes três aspectos pertinentes aos Cristãos:
a) Pertencem a Cristo por serem propriedade exclusiva de Deus ( 1Pe 2:9 );
b) Cristo é o Descendente e os cristãos ao serem gerados de novo descendem
de Abraão, ou seja, não são filhos segundo a carne e o sangue, mas da
promessa, segundo a vontade de Deus, que os gerou para uma nova e viva
esperança ( Jo 1:12 -13);

c) Em Cristo o cristão obteve herança (herdeiros) ( Cl 1:12 ).
Quando a Bíblia demonstra que os cristãos obtiveram herança, diz das garantias
que Deus a todos aqueles que creem em Cristo.
O direito que o cristão obtém refere-se à herança dos santos na luz ( Cl 1:12 ), e
não a bens materiais. As bênçãos que os cristão receberam estão enumeradas em
Efésios capítulo um ( Ef 1:3 ).
O apóstolo Paulo disse que os cristãos receberam ‘todas’ as bênçãos espirituais.
Da mesma forma, Pedro reiterou: “O seu divino poder nos deu tudo o que diz
respeito a vida e à piedade” ( 2Pe 1:3 ).
Não é correta a ideia de que os cristãos podem e devem exigir bens materiais de
Deus por se arrogarem a condição de filhos. As promessas de Deus apontam para
bênçãos eternas, sem vínculo com bens terrenos.

