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O que será 
discutido?



EVANGELHO

(Gálatas 1,11.12): 11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽

ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον

αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

11Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem

humana, 12porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o

recebi mediante revelação de Jesus Cristo.



O QUE É O EVANGELHO?

- A palavra grega euangelion, “evangelho”, significa

“boas notícias” ou “boa nova” e, na prática paulina,

refere-se à mensagem da obra salvífica de Deus em Jesus

Cristo (LUTER, P. 518) .



O QUE É O EVANGELHO?

- Das 76 vezes em que a palavra “evangelho” é empregada

no NT, 60 encontram-se no corpus paulino (LUTER, p.

518) .

- Para Paulo, euangelion é a expressão clássica da graça

de Deus, que tem como resposta a fé (LUTER, P. 518) .



O QUE É O EVANGELHO?

- O evangelho de Deus ou de Cristo são o conteúdo da

mensagem evangélica (“o evangelho a respeito de

Deus/Cristo”) e da autoria ou fonte (e.g. , “o evangelho

oriundo de Deus/Cristo”) (LUTER, p. 520) .



O QUE É O EVANGELHO?

-“Saulo fariseu” teve uma experiência sobrenatural

segundo a qual ele teve acesso a revelação dos mistérios

divinos (evangelho) por meio do contato direto com Jesus

Cristo. A partir dessa experiência, ele se torna “Paulo

apóstolo de Jesus Cristo” .



Oponentes 
de Paulo





ἰουδαΐζειν,

















LEI X GRAÇA



LEI X GRAÇA



LEI X GRAÇA



LEI X GRAÇA



TRATADO HITITA PACTO DA BÍBLIA HEBRAICA

“Preâmbulo”
(Apresentação do autor
do tratado)

“Assim diz a minha Majestade,

Muwattalli, Grande Rei, [Rei]

de Hatti, Amado do Deus-

Tempestade do Relâmpago;

filho de Mursili, Grande Rei,

Herói”...

“São estas as palavras que Moisés

falou a todo o Israel...” Dt 1:1

(ARA)



“Introdução Histórica”

(Descrição das relações

precedentes entre o suserano

e o vassalo)

“Antigamente, quando meu

antepassado Labarna havia

conquistado todas as terras de

Arzawa e a terra de Wilusa, a

terra de Arzawa começou a

guerra e a terra de Wilusa

desertou de Hatti - mas, como a

questão já passou, eu não sei de

que Rei. [E] quando a terra de

Wilusa [desertou] de Hatti, seu

povo estava realmente em paz

com os reis de Hatti de longe,

[e] eles regularmente enviavam

[os mensageiros]”.

“Eu reconhecerei apenas você,

Alaksandu”.

“(o Deus) que te tirei da terra

do Egito, da casa da

servidão” Êx 20:2 (ARA)

“De todas as famílias da terra,

somente a vós outros (Israel)

vos escolhi” Am 3:2 (ARA)



“Determinações”

(Especificação de todos

os deveres)

“Agora você, [Alaksandu],

protege a Minha Majestade. E

depois, seus descendentes, até a

primeira [e segunda] geração,

protegerão [os descendentes de

Minha Majestade] como

senhores suseranos, para a

primeira e segunda geração”.

“Então, sacrificarás como oferta

de Páscoa ao SENHOR, teu

Deus...” Dt 16:2 (ARA)

“E celebrarás a Festa das

Semanas ao SENHOR, teu

Deus, com ofertas voluntárias da

tua mão, segundo o SENHOR,

teu Deus, te houver abençoado”.

Dt 16:10 (ARA)

“A Festa dos Tabernáculos,

celebrá-la-ás por sete dias,

quando houveres recolhido da

tua eira e do teu lagar”. Dt 16:13

(ARA)



“Leitura da Tábua”

(Obrigação de ler a

Tábua frequentemente)

“Além disso, esta tábua que eu

fiz para você, Alaksandu, deve

ser lido perante você três vezes

por ano”...

“Quando todo o Israel vier a

comparecer perante o SENHOR...,

lerás esta lei...” Dt 31:11 (ARA)



“Lista de Testemunhas

divinas”

(Deuses do lado de

Muwattalli e do lado de

Alaksandu que validam o

tratado)

“[O Deus-sol] do céu, Rei das

terras, Pastor da humanidade,

a Deusa-sol de Arina,

[Rainha] das Terras, o pessoal

Deus-Tempestade do

Relâmpago de Minha

Majestade, o Poderoso Deus-

Tempestade”...

Obs: Na bíblia hebraica não aparece

“deuses” como testemunhas da

aliança entre Deus e Israel, mas,

aparece a criação de Deus como

testemunha. “Inclinai os ouvidos, ó

céus, e falarei; e ouça a terra as

palavras da minha boca”. Dt 32:1

(ARA)



“Bençãos e Maldições”

(Por um lado ocorre a punição

por causa da desobediência e por

outro lado ocorre a recompensa

por causa da obediência)

“Se você, Alaksandu, transgredir estas

palavras da tábua que está sobre esta

tábua, então Mil deuses te erradicarão,

junto com sua pessoa, sua esposa, seus

filhos, suas terras, suas cidades, sua

vinha, sua eira, seu campo, seu gado,

sua ovelha e juntamente com suas

posses. Mas se você observar estas

palavras, então estes Mil Deuses que

eu, Minha Majestade, Labarna,

Muwattalli, Grande Rei, convocou para

a assembléia - as divindades de Hatti,

as divindades de Wilusa, e o pessoal

Deus-Tempestade do Relâmpago da

Minha Majestade - deve

benevolamente protegê-lo, juntamente

com sua esposa, seus filhos, seus netos,

suas cidades, sua eira, sua vinha, seu

campo, seu gado, sua ovelha e

juntamente com suas posses”.

“Se atentamente ouvires a voz do SENHOR,

teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os

seus mandamentos que hoje te ordeno, o

SENHOR, teu Deus, te exaltará sobre todas

as nações da terra”. Dt 28:1 (ARA)

“Será, porém, que, se não deres ouvidos à

voz do SENHOR, teu Deus, não cuidando em

cumprir todos os seus mandamentos e os seus

estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão

todas estas maldições sobre ti e te

alcançarão”... Dt 28:15 (ARA)
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τέλος



LEI X GRAÇA

τέλος



LEI X GRAÇA

παιδαγωγός
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LEGALISMO



OS EFEITOS DA JUSTIFICAÇÃO



OS EFEITOS DA JUSTIFICAÇÃO



A LEI DE CRISTO



JESUS X TORÁ



OBRIGADO!!!


