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Fundamentos do Evangelho (Gálatas 1:1-5) 

Estou muito animado para começar nossa nova série hoje - Gálatas: Não há outro 
evangelho. O meu objetivo principal hoje será de nos dar uma visão geral do livro 
e uma boa compreensão do contexto em que essa carta foi escrita. Mas eu adoro 
Gálatas.  

Eu adoro essa carta por causa do impacto que ela teve na minha própria vida. Mas 
também a adoro por causa do impacto que ela teve em toda a história da igreja. 
Foi um dos principais catalisadores da reforma protestante, por exemplo. De fato, 
Lutero amava tanto esta carta aos Gálatas que ele dizia que estava “casado” com 
ela; ele a chamava ela de “minha Katerina”, em homenagem à esposa dele. Não 
sei se a Jessica ia achar isso muito romântico, mas tudo bem!  

Mas mesmo antes da reforma protestante, Gálatas foi uma carta extremamente 
importante para ajudar não só a definir o evangelho de Jesus Cristo de forma 
muito explícita e clara, mas a defini-lo dentro do contexto de toda a história da 
salvação. 

E o que quero dizer com isso é que Gálatas nos ajuda a ver como o evangelho se 
encaixa na história de um povo particular (Israel) que viveu numa época específica 
em que uma lei específica (a lei de Moisés) dominava as suas vidas. 

Em outras palavras, colocando isso de uma forma mais simples, Gálatas ajudou a 
responder perguntas como: “Como é quando um judeu aceita Jesus Cristo como 
o Messias?” Ou: “Como é quando um gentio (ou seja, todo mundo que não era 
judeu) aceita a Cristo, o Messias judaico!?” “Um judeu deixa de ser judeu? Um 
gentio precisa se tornar como um judeu? Como o evangelho de Jesus responde a 
essas perguntas?” 

Deixe-me ilustrar isso através do livro de Atos. Olhem comigo em Atos 15. É um 
pouco longo, mas é um exemplo muito claro dessa realidade. 

Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos 
irmãos: “Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por 
Moisés, não poderão ser salvos”. 2 Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande 
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contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, 
junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os 
apóstolos e com os presbíteros…5 Então se levantaram alguns do partido 
religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: “É necessário circuncidá-
los e exigir deles que obedeçam à Lei de Moisés”. 6 Os apóstolos e os 
presbíteros se reuniram para considerar essa questão. 7 Depois de muita 
discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: “Irmãos, vocês sabem que há 
muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem 
de meus lábios a mensagem do evangelho e cressem. 8 Deus, que conhece os 
corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como 
antes nos tinha concedido. 9 Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, 
visto que purificou os seus corações pela fé. 10 Então, por que agora vocês 
estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem 
nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? 11 De modo nenhum! 
Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles 
também”. 

Eu adoro essa resposta, mas vamos parar aí. Você viu os tipos de dificuldades que 
a igreja primitiva estava enfrentando? E como acabamos de ver, uma das questões 
centrais (se não a questão central) era a questão da circuncisão. Será que os 
gentios seriam obrigados a se tornarem judeus, desta forma bem literal, a fim de 
serem salvos? E embora essa pergunta possa parecer completamente irrelevante 
para você hoje, em 2018, na verdade ela não poderia ser mais relevante! 

E eu digo isso, não porque nenhum de nós tenha sido convidado recentemente 
para uma cerimônia de circuncisão, mas porque muitas vezes entendemos o que 
uma coisa é, ao definir o que ela não é. Eu comprei alguns canivetes online uns 
dois anos atrás no Mercado Livre. O preço foi tão bom que eu pensei, “Vou 
comprar três de uma vez, um para mim, um para Josiah e um para Aaron!” Eram 
canivetes “autênticos” da marca Gerber; pelo menos é o que o anúncio dizia. 

Mas assim que eu fiz o pedido, eu pensei: “Espera aí. Estou no Brasil. A esse 
preço, ou os canivetes foram importados ilegalmente ou são falsificados”. Daí eu 
fiz uma pequena pesquisa no Google e você não imagina o que encontrei. Não foi 
apenas um vídeo, mas vários vídeos sobre como determinar a autenticidade desse 
canivete Gerber. Gente, quem sabia que havia uma indústria inteira em torno 
disso?!  
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Enfim, o vídeo mostrou, passo a passo, as diferentes características de uma 
falsificação. E adivinha o que descobri quando eles chegaram? Eles tinham todas 
as características de um canivete Gerber falsificado. Eu sei, vocês estão em estado 
de choque, né? Qual é o ponto? O ponto é que às vezes o entendimento das 
características de uma imitação nos ajuda a reconhecer o autêntico.  

E é precisamente isso que encontramos nesta carta aos gálatas. Assim, enquanto a 
circuncisão não é diretamente relevante para nós hoje, essa tensão entre judeus e 
gentios sobre a lei e a circuncisão é extremamente relevante. Porque ela nos ajuda 
a entender o que o evangelho não é, de modo que o verdadeiro evangelho brilha 
e se torna abundantemente claro. E é por isso que o subtítulo da nossa série é 
“Não há outro evangelho”.  

Agora, como muitos de vocês sabem, Gálatas foi escrito por Paulo, indicado pela 
primeira palavra da carta. A maioria dos teólogos acredita que foi a primeira carta 
escrita por Paulo, escrita às igrejas que ele plantou na região do sul da Galácia, 
durante sua primeira viagem missionária. 

Tem algumas divergências dessa visão, mas ela é a que faz mais sentido para mim. 
Na verdade, ela até ajuda a explicar o tom de Paulo nessa carta. Há um nível de 
emoção demonstrado por Paulo que simplesmente não é visto em nenhuma de 
suas outras cartas, pelo menos não com a mesma intensidade. Essa é uma das 
coisas que eu adoro sobre Gálatas - a paixão crua nas palavras de Paulo e sua 
vigorosa defesa do evangelho. 

Por exemplo, Gálatas 3:1: Ó gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Ou, 
Gálatas 4:19-20, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por 
sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com 
vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. 
Ou, o meu favorito é quando ele fala, e “Quanto a esses que os perturbam, 
quem dera que se castrassem! Ou seja, “se você vai circuncidar, não pare com a 
circuncisão; corte tudo de uma vez!” Gente, a Bíblia não brinca não! 

Então, dá pra ver que Paulo está indignado com o que ele encontrou nas igrejas 
na Galácia. E isso faz sentido se ele está de fato escrevendo às primeiras igrejas 
que ele plantou. Você pode imaginar quão perturbador seria descobrir que 
aquelas primeiras igrejas que você plantou em sua primeira viagem missionária 
estavam abandonando o fundamento de tudo o que você ensinou. Seria 
devastador. 
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Então, como que Paulo vai abordar essas questões na igreja primitiva? Como que 
ele defenderá a mensagem do evangelho? Como que ele trará clareza às águas 
turvas dessas tensões entre judeus e gentios? Ele fará isso de três formas. 

(1) Ele defende a sua autoridade como apóstolo e mensageiro do evangelho, (2) 
Ele define a mensagem do evangelho e (3) Ele declara as implicações do 
evangelho para a vida cristã. Todas essas três coisas estarão presentes ao longo 
da carta. E de fato, nós vemos indicações delas aqui nos primeiros cinco versos. 

Então é aí que vamos focar hoje, versículos 1-5, começando com a autoridade de 
Paulo como apóstolo do evangelho, no versículo 1: Paulo, apóstolo enviado, não 
da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e 
por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. 

Enquanto Paulo sempre fala algo em suas cartas sobre o fato de ser um apóstolo 
“pela vontade de Deus” ou “apóstolo de Cristo” ou algo assim, ele nunca fala 
dessa forma. Ele diz aqui que ele não é apenas um apóstolo enviado por Cristo 
mas que ele especificamente não é um apóstolo da parte de homens nem por 
meio de algum homem. E isso ficará ainda mais claro no capítulo 1. A gente vai ver 
que o seu apostolado foi uma das primeiras coisas atacadas por seus oponentes. 

E isso não é difícil de entender. A história de Paulo foi bem diferente da dos outros 
apóstolos. Portanto, não é difícil imaginar os seus oponentes dizendo: “Esse cara 
não foi um dos doze originais! Ele não é apóstolo! Ele não caminhou com Cristo. 
De onde ele acha que vem sua suposta autoridade?” E, na verdade, são boas 
perguntas que levantam outras perguntas importantes, até para nós. Perguntas 
como: “O que é um apóstolo? E por que isso importa?” 

Por um lado, a palavra “apóstolo” significa simplesmente “mensageiro” ou “uma 
pessoa enviada”. A palavra grega é usada muitas vezes neste sentido bem amplo 
que significa nada mais que “mensageiro”. Mas se isso fosse tudo o que 
significava, esse discurso de Paulo (e nosso) não seria necessário!  

A dificuldade é que essa mesma palavra também é usada para se referir a outra 
coisa, ao ofício ou papel de “apóstolo”. E é isso que Paulo está reivindicando para 
si mesmo aqui no começo da carta. Vemos esse papel se destacar em Efésios, por 
exemplo, quando diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos 
e dos profetas (Ef 2:20).  
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Então, o que diferencia este tipo de apóstolo? Brevemente, quero que olhemos 
para duas qualificações bíblicas. (1) Ter visto Jesus após a sua ressurreição com os 
próprios olhos (ou seja, ser uma “testemunha ocular da ressurreição”), e (2) ter 
sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. 

Vemos um exemplo dessa primeira qualificação em Atos 1:22 quando Pedro fala 
que a pessoa que substituísse Judas  “seja conosco testemunha de sua 
ressurreição”. Em outras palavras, quando eles estavam buscando uma pessoa 
para colocar no lugar de Judas como apóstolo, o primeiro critério foi que ele fosse 
uma testemunha da ressurreição de Cristo. 

E, de fato, isso faz parte do testemunho do próprio Paulo. Ele diz, por exemplo, 
em 1 Coríntios 9:1, “Eu não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? A prova 
que ele era um apóstolo foi o fato que ele viu Jesus com seus próprios olhos após 
a ressurreição. Se não, ele não poderia ter sido chamado de apóstolo. 

A segunda qualificação, ter sido comissionado por Cristo, também é evidente em 
vários lugares. Os doze discípulos originais, por exemplo, são chamados em um 
contexto onde Jesus os comissionou, “enviando-os” para pregar em seu nome. 
Além de serem testemunhas da ressurreição, eles foram enviados por Jesus. 

Da mesma forma, Paulo descreve a forma em que Jesus lhe disse que o estava 
designando como um apóstolo, um mensageiro enviado aos gentios: Eu lhe 
apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e 
do que lhe mostrarei. 17 Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos 
quais eu o envio” (Atos 26: 16-17). Ele foi explicitamente enviado por Cristo, e 
isso era uma evidência clara de que ele era um apóstolo. 

Então, resumindo, um apóstolo é aquele que (1) viu e testemunhou o Cristo 
ressuscitado, e (2) que foi especificamente comissionado por Cristo como um 
apóstolo. Mas por que isso importa? 

Importa porque toda a autoridade de Paulo como mensageiro de Cristo depende 
da autenticidade de seu apostolado. Se ele não é um verdadeiro apóstolo, as suas 
palavras podem ser perspicazes, podem até ser convincentes, mas não terão 
autoridade alguma. 

E honestamente, é por isso que eu fico bem hesitante em reconhecer o título de 
“Apóstolo” hoje. Existe um nível de autoridade associado ao ofício de apóstolo do 
Novo Testamento que eu simplesmente não me sinto confortável em atribuir a 



 

6 

qualquer pessoa hoje. Mas esse não é o ponto central aqui. É suficiente dizer, por 
ora, que Paulo entende que a autenticidade da mensagem do evangelho é 
determinada pela autenticidade do mensageiro, do apóstolo. 

Se alguém se aproximasse de você na rua e dissesse que o presidente gostaria de 
ter uma reunião com você, você acreditaria nele? Claro que não. Mas se eles 
aparecessem em um carro preto, com a placa com fundo verde e amarelo, e 
apresentassem todas as credenciais com o selo oficial do governo brasileiro, seria 
mais provável que você confiasse neles. A autenticidade da mensagem tem um 
peso proporcional à autenticidade do mensageiro. 

E Paulo nos dá um vislumbre, aqui no versículo 1, de suas credenciais. Ele é um 
apóstolo, enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas 
por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Isso deve capturar 
nossa atenção. Essa palavra, essa mensagem que ele está prestes a falar, são as 
próprias palavras de Deus; palavras que ele nos traz como um mensageiro 
autorizado por Deus - um apóstolo. 

E eu acho surpreendente, à luz disso, o quanto nós ficamos às vezes buscando 
alguma revelação especial de Deus, desesperados para ouvir uma palavra de 
Deus, quando temos acesso à sua palavra em nossas próprias mãos. Quantos de 
nós estão prontos para abraçar as palavras desse livro, não de um forma vaga e 
sentimental, não como uma mera inspiração, mas como as próprias palavras de 
Deus? 

Muitas pessoas afirmam a autoridade deste livro. Mas quantos de nós estão 
prontos para viver debaixo da autoridade deste livro; para submeter as nossas 
mentes, os nossos corações, as nossas vontades, e apostar nossas próprias vidas 
em suas verdades? Essa é a seriedade do que Paulo está afirmando bem aqui no 
começo. Ele é um apóstolo, enviado… por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o 
ressuscitou dos mortos. Então, preste atenção.  

Em segundo lugar, Paulo usará o restante dessa carta para definir a mensagem do 
evangelho. E isso também é sugerido nesses versículos introdutórios. Veja os 
versículos 2-4:  às igrejas da Galácia: 3 A vocês, graça e paz da parte de Deus 
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 4 que se entregou a si mesmo por nossos 
pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a 
vontade de nosso Deus e Pai, 5 a quem seja a glória para todo o sempre. 
Amém. 
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Primeiro, vemos que a mensagem é uma mensagem que transmitirá “graça e paz” 
aos ouvintes. Na verdade, essa palavras são padrão em todas as cartas de Paulo. 
Ele começa e fecha todas suas cartas com alguma versão dessa mesma frase. 
“Graça e paz” a vocês no início de cada carta, e “graça e a paz estejam com vocês” 
no final de cada carta. 

Em outras palavras, “Minha intenção para você desde o início, ao ler essa carta, é 
que você seja preenchido com a graça e a paz de Deus. E a minha intenção para 
você, ao acabar de ler e ao voltar para a sua vida debaixo do sol (tomando 
emprestado da nossa série em Eclesiastes), é que essa mesma graça e paz 
permaneçam com você”. 

Mas, Paulo não consegue nem terminar a saudação em Gálatas sem saltar 
imediatamente para a mensagem do evangelho. Ele está morrendo pra chegar ao 
assunto central. Porque ele sabe que até mesmo a “graça e paz” com qual ele 
cumprimenta as igrejas da Galácia é uma questão do evangelho - essa graça e paz 
está enraizada no que Cristo cumpriu na cruz. Veja isso novamente no versículo 4. 

A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 4 
que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta 
presente era perversa. 

Cristo se entregou por nossos pecados. Isso é um resumo do próprio coração do 
evangelho - Deus salva pecadores em Cristo Jesus. Há muita coisa incluída nesta 
breve declaração. Ela pressupõe uma compreensão e até mesmo um certo 
reconhecimento do pecado. Ela pressupõe que entendemos os efeitos do 
pecado, que o pecado nos separa de um Deus infinitamente e perfeitamente 
santo. Ela pressupõe que entendemos por que essa “entrega de Cristo por nós” 
tem o poder de salvar pecadores como nós. 

Mas mesmo sem que essas coisas sejam explícitas neste momento, quero que 
você observe duas coisas que são pelo menos implícitas antes de continuarmos. 
Primeiro, desde que Cristo foi entregue por nossos pecados, a implicação é que 
nossos pecados não podem ser afastados por nossos próprios esforços, nem 
qualquer outro método. “Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados” 
implica que não há outra solução para o pecado. 

E segundo, a grandeza da solução - a morte de Cristo, o Filho de Deus - reflete a 
monstruosidade que é o nosso pecado. Em outras palavras, é um lembrete não 
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apenas de que eu sou um grande pecador, mas de que Cristo é um grande 
salvador (como disse John Newton no fim de sua vida). 

Mas todas essas coisas serão lentamente preenchidas à medida que a carta se 
desdobrar. Por enquanto, Paulo simplesmente declara o evangelho em forma de 
uma semente, as boas novas que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos 
pecados.  

Isso nos leva, então, à terceira mensagem do livro de Gálatas - as implicações do 
evangelho. Eu acredito que conseguimos ver isso na última parte do versículo 4, 
“Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos 
resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e 
Pai”. 

Vemos aqui que a razão pela qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos 
pecados foi a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Agora, para muitos 
de nós em 2018, essa linguagem de “presente era perversa” pode ser meio 
confusa. A tendência é de ler algo assim e simplesmente passar por cima. Foi a 
minha tentação. Mas eu acho que vale a pena aprofundar um pouco mais neste 
assunto porque essa ideia vai aparecer novamente em Gálatas. 

Uma coisa importante para o contexto dessa carta é que os judeus dividiram a 
história em duas fases muito distintas. Em suas mentes, havia duas eras distintas na 
história do mundo - a presente era perversa e a era que há de vir. Essa era que há 
de vir seria um reino terrestre, militar, inaugurado pelo Messias prometido, 
descendente de Davi, que restauraria os judeus ao poder político que eles 
tiveram. Isso é o que eles estavam esperando, e muitos ainda esperam até hoje. 

Em outras palavras, com a vinda do Messias, “a presente era perversa” seria 
imediatamente e completamente substituída pela nova era. Como se fosse um 
interruptor de luz que quando você liga, a luz substitui a escuridão em um 
instante. Mas não foi assim. Não foi o que eles imaginavam. E é por isso que 
muitos deles não conseguiram reconhecer o reino de Deus quando ele veio. Mas 
ele certamente veio.  

Na verdade, é isso que Paulo sugere quando, alguns versículos atrás, ele disse 
que o seu apostolado era do Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A 
ressurreição foi a evidência da inauguração da nova era - ela foi uma declaração 
de que o reino de Deus havia sido inaugurado.  
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Mas, como o próprio Jesus disse, o reino viria aos poucos, não de repente, da 
forma que os judeus esperavam. Seria mais como o nascer do dia do que o clique 
de um interruptor de luz. De fato, ao descrever o reino de Deus, Jesus usou 
analogias como o grão de mostarda que lentamente cresce em uma árvore, ou 
como o fermento que faz a massa crescer aos poucos. 

Uma forma de visualizar essa ideia é pensar em cada era como dois círculos 
(inserir gráfico). A perspectiva judaica é representada por dois círculos distintos 
que estão tocando, mas não conectados. Seriam duas eras distintas e separadas. 

Mas o que realmente aconteceu é representado por dois círculos distintos, mas 
sobrepostos. A nova era do reino de Deus veio. Mas ela cresceria lentamente, 
como a semente e o fermento nas parábolas de Jesus. Ela foi inaugurada pela 
ressurreição de Jesus, mas não será consumada, ou completada, até que ele volte. 
Até então, vivemos nessa “sobreposição das eras”. 

E aqui está a razão que isso importa. Cristo, de fato, já nos resgatou desta 
presente era perversa. Mas ainda vivemos neste mundo, um mundo dominado 
pelo pecado. Assim, embora não sejamos mais escravos do pecado, ou 
governados pelo pecado, ainda vivemos em um mundo sob a influência do 
pecado. E, portanto, nós mesmos ainda somos influenciados por ele. 

Por isso, uma das primeiras coisas que Paulo quer nos lembrar nesta carta é que 
fomos libertos da presente era perversa, a era dominada pela lei, pelo pecado e 
pela morte. Nós não somos mais escravos de nenhuma dessas coisas. De fato, 
Cristo morreu por isso!  

E, na verdade, poderíamos terminar a pregação com essa pergunta: Você está 
vivendo como alguém sob o domínio desta presente era perversa, ou como 
alguém que foi liberto dela e está sob o domínio de Cristo? 

Mas vamos tentar aplicar isso um pouco mais especificamente. Vimos, hoje, que 
três dos principais propósitos de Paulo ao longo desta carta aos Gálatas consistem 
em defender sua autoridade como mensageiro do evangelho, definir a mensagem 
do evangelho e declarar as implicações do evangelho para as nossas vidas. 

Mas quero pensar, agora, sobre este último um pouco mais. Como que essa 
intrusão da nova era na presente era perversa afeta a nossa perspectiva da vida? 
Talvez essa seja a primeira vez que você já pensou em sua vida em termos de a 
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que era que você pertence! Tudo bem. Mas a Bíblia fala assim com muita 
frequência! Romanos 12:2, por exemplo, diz:  

Não se amoldem ao padrão deste mundo (lit. desta era), mas transformem-se 
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 

Outro exemplo disso é encontrado em Tito. Talvez demonstre o que estou falando 
com maior clareza ainda. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a 
todos os homens. 12 Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões 
mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, 
13 enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 

Você viu isso? A graça nos ensina a viver vidas justas e piedosas nesta era 
presente. Como que isso acontece? Isso acontece quando a graça de Deus em 
Cristo nos resgata desta era presente e então nos orienta à era que há de vir. Ela 
nos lembra que estamos aguardando a bendita esperança e a era a qual 
pertencemos!  

Então, você está vendo a importância dessa realidade. Qual dessas eras informará 
e orientará as nossas perspectivas - os nossos pensamentos, as nossas afeições, os 
nossos desejos? Sério. Pare pra pensar isso. O que você ama? O quê você deseja? 
O que você quer da sua vida, da sua família, do seu legado? O que te dá 
propósito?  

E agora pergunte: como que a vinda do reino de Deus, inaugurada pela morte e 
ressurreição de Jesus Cristo, informa suas respostas a essas perguntas? Nós não 
vamos responder todas essas perguntas hoje. Teremos algumas respostas mais 
especificas à medida que continuamos a trabalhar através de Gálatas. 

Mas a minha oração por mim mesmo (mesmo ao digitar essas palavras, eu tive que 
parar e orar sobre minha própria vida) é que eu seria orientado pela maior 
realidade do universo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se entregou a si 
mesmo a fim de me resgatar desta presente era perversa. Ele morreu pra me 
resgatar dessa loucura! E eu vivo, às vezes, como se ainda fosse escravo dessa 
presente era perversa.  

Na verdade, eu quero que todas as três coisas que vimos hoje sejam verdadeiras 
na minha vida. Eu quero ser um homem plenamente comprometido com a 
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autoridade das palavras deste livro, palavras autorizadas e entregues por meio 
deste apóstolo de Cristo. Eu quero ser compelido pelo amor de Cristo e a 
mensagem do evangelho, resultando em amor e todo o fruto do Espírito em 
minha vida.  

E eu quero ser cativado por essa visão do Deus do universo que, em Cristo, 
invadiu a presente era perversa para me resgatar dela. E essa é a minha oração 
por vocês, também, através dessa jornada no livro de Gálatas. Então, eu quero 
orar por isso para fechar o nosso tempo. 


