
A CARTA AOS 
GÁLATAS



O que será 
discutido?



O QUE É PECADO?

אתַט ָּח (pecado, erro).

ֹוןע ָּ (delito, iniquidade, atividade que está tortuosa ou errada).

παράβασις (transgressão, ir além da marca)

παράπτωμα (transgressão, queda (cair ao lado)/passo em falso.

ἁμαρτία (erro) do verbo ἁμαρτάνω (que não é infalível, que é capaz de errar a

marca). Vem da raiz da palavra νημερτής (infalível, aquele que não é capaz de ser

confundido com outra coisa).

Peccatum: erro, transgressão, delito.



O QUE É PECADO?
Texto Chave: (1João 3,4)

4Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,

porque o pecado é a transgressão da lei.



PECADO ORIGINAL

- peccatun originale : pecado original . Chama-se “pecado original”

(1) porque é derivado da raiz original da raça humana; (2) porque

está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, desde a hora do

seu nascimento e, portanto , não pode ser considerado como

resul tado de imitação; (3) porque é a raiz interna de todos os

pecados concret izados que corrompem a vida do homem.

(Berkhof) .



PECADO ORIGINAL

- O pecado or ig ina l não é mera herança , é uma rea l idade universa l em

todos os povos , em todos os lugares . O pecado or ig ina l não deve ser

reduz ido a um t ipo de t ransgressão , mas fo i uma desobediênc ia

consc ien te , obs t inada que , em pr inc íp io , t ransgred iu todos os

mandamentos de Deus . O pecado de Adão fo i uma inversão de todas as

re lações cr iadas e uma rebe l ião cont ra a dec isão de Deus para todo o

mundo . Embora o pecado se ja assus tadoramente mul t i face tado , com

incontáve is d imensões morais , em seu coração e le é uma revol ta

re l ig iosa cont ra Deus , e , ass im, é apropr iadamente resumida como

i lega l idade (Herman Bavinck) .



PECADO ORIGINAL

- Podemos definir o pecado da seguinte forma: Pecado é qualquer

falha na conformidade com a lei moral de Deus em ato, a t i tude ou

natureza . O pecado é aqui def inido em relação a Deus e sua lei

moral . O pecado inclui não apenas atos individuais , como roubar,

mentir ou cometer assass inato , mas também ati tudes contrár ias às

at i tudes que Deus exige de nós (GRUDEM, W).



PECADO ORIGINAL

- Pecado é uma incl inação inter ior. Pecado não é simplesmente

atos errados, mas também pecaminosidade . É uma disposição

inter ior inerente que nos incl ina para atos errados . 2 . Pecado é

rebel ião e desobediência (Mil lard Erickson, 238) .



PECADO ORIGINAL

- O pecado pode ser def inido como o ato pessoal de afastar-se de

Deus e de Sua vontade . É a transgressão da le i de Deus, mas o ato

não é, em últ ima instância , contra a lei , mas contra Sua pessoa

(RODMAN WILLIAMS, 222) .



PECADO ORIGINAL

- Transgressão voluntár ia de uma conhecida le i de Deus (John

Wesley) .

- Do ponto de vis ta bíbl ico, essa "i legal idade" se baseia na recusa

do homem em acei tar seu papel de cr ia tura (ser cr iado) com a

consequente tentat iva de se tornar seu próprio deus . A essência do

pecado é a revol ta contra o céu. O pecado é uma escravização (H.

Ray Dunning, 57) .



PECADO ORIGINAL

- Os rabinos descreviam isso como o yetser hara , “o impulso mau”

inter ior, para expl icar as escolhas loucas , auto danif icadoras que

todos fazemos .



MANIFESTAÇÃO DAS OBRAS

DA CARNE
(Gl 5,19-21)



19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία,

ἀσέλγεια,

20 εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι,

αἱρέσεις,

21 φθόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς

προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.



19 Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza,

libertinagem, 20 idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias,

divisões, facções, 21 invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas.

Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não

herdarão o Reino de Deus.



πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις,

ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, μέθαι, κῶμοι (Gal.

5:19-21 BNT)

Fornicatio/ inmunditia/ luxuria/ idolorum servitus/ veneficia/ inimicitiae/

contentiones/ aemulationes/ irae/ rixae/ dissensiones/ sectae/ invidiae/ ebrietates/

comissationes (Gal. 5,19-21 VUL)



1) πορνεία (Fornicatio):

- (i) Nas cartas de Paulo porneia é um termo geral para uma variedade de irregularidades

sexuais (cf. NIV), incluindo incesto (1 Coríntios 5:1) e prostituição sacral (1 Coríntios 6:

15-18).

- Porneia é a prostituição. Pornê é a prostituta. É o amor que é comprado e vendido.

- Relação sexual ilícita.

- Incesto [relação sexual entre parentes (consanguíneos ou afins)]

- Prostituição sacral.

- Adultério (Mt 5,32).

- μοιχός: alguém que é infiel a um cônjuge, adúltero, devasso, alguém que é infiel a Deus.



2) ἀκαθαρσία (inmunditia):

- impureza (física). Pessoas imorais.

- impureza sexual (adultério, prostituição).

- Akatharsia, que significa basicamente "impureza" (AV), é usado no NT de impureza

ritual (Mt. 23:27, um uso figurativo; cf. o adjetivo akathartos em Atos 10:14; 11:8) também

como de impureza moral (cf. RSV no versículo em discussão), que é o oposto de santidade

(cf. 1 Tes. 4:7) e impede a comunhão com Deus. No último sentido, a palavra aparece aqui

e em outros lugares em conjunção com "fornicação" (porneia; cf. 2 Co 12:21; Ef 5:3,5;

Colossenses 3:5) e, portanto, pode referir-se especificamente a conduta impura nas

relações sexuais.



2) ἀκαθαρσία (inmunditia):

- Há um tipo de mente que é poluída em si mesma e que polui tudo quanto passa por ela.

Pode reduzir a ação mais nobre a um motivo vil, e pode macular as coisas mais puras com

uma zombaria obscena.

- Nesta palavra permanece a ideia daquilo que separa o homem de Deus. Antes de entrar

no mundo moral, akatharsia, descrevia a impureza ritual e cerimonial que excluía o homem

da presença de Deus. No mundo moral, a mesma ideia continua ligada à palavra. “Bem-

aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus (Mt 5.8).



3) ἀσέλγεια (luxuria):

- excesso, desregramento, depravação, libertinagem, insolência, luxúria.

- um amor ao pecado tão desenfreado e tão audaz que o homem deixou de

importar-se com aquilo que Deus e os homens pensam a respeito das suas ações.

(Ef 4,19; Mc 7,22; Gl 5,19).



4) εἰδωλολατρία (idolorum servitus):

- servo/adorador de um Ídolo.

- εἴδωλον: falso Deus (Rm 2,22).

- seu erro fundamental consiste em oferecer “reverência e adoração às coisas

criadas em vez de ao Criador” (1Co 10,14; Rom. 1:25, cf. vv. 19-23).

- o deus da pessoa é aquilo que ela dedica seu tempo, seus bens e seus talentos; é

aquilo a que ela se entrega.

- ídolo é algo ou alguém que toma o lugar de Deus no coração humano.



5) φαρμακεία (veneficia):

- originalmente significava o uso médico de drogas; mas passou a significar o

abuso de drogas para envenenamento em vez de cura, assumindo finalmente o

sentido de “bruxaria” (AV) ou “feitiçaria” (RV). (Gl 5,20; Ap 18,23).



6) ἔχθραι (inimicitiae):

- ódio, inimizade, hostilidade (Tg 4,4; Rm 8,7; Lc 23,12).

- é um estado e atitude de mente para com outras pessoas.

- Essa inimizade pode existir em três níveis: entre diferentes classes (por

exemplo, escravos e homens livres), entre diferentes raças e entre indivíduos (por

exemplo, Herodes e Pilatos, Lucas 23:12).



7) ἔρις (contentiones):

- contenda, briga, discórdia, rivalidade, rixa, litígio (Rm1,29; 1Co 1,11).

- Eris é o “temperamento contencioso” (NEB) que leva à “contenda” (RV) e

“discórdia” (NIV).

- é o resultado na vida real do estado mental de ἔχθραι.



8) ζῆλος (aemulationes):

- ciúmes, rivalidade impaciente, competição.

- que destrói os relacionamentos pessoais.

- Zelos em si pode ter um bom senso e é usado para “zelo” por Deus (Rm 10: 2) e

a lei de Deus (Fp 3:6), por pessoas (2 Coríntios 7:7, 11; 11: 2), e para um projeto

valioso (2 Cor. 9: 2). Mas aqui (como também em Rom. 13:13; 1 Cor. 3:3; 2 Cor.

12:20, em todos os quais zēlos está associado a eris) representa "ciúme" (RSV),

um zelo egocêntrico que se ressente do bem que outro desfruta, mas é negado a si

mesmo (cf. Tiago 3:14, “ciúme amargo”) e pode ativamente procurar prejudicar a

outra pessoa.



9) θυμοί (irae):

- um forte sentimento, raiva, ira, cólera, furor (Lc 4,28; 2Co 12,20).

- uma qualidade que arruína relacionamentos pessoais.

- thymoi é apropriadamente traduzido como “acessos de raiva” (NEB) ou

“explosões de raiva” (NASB). É de acordo com esta diferença que "thymos tende

a ser usado para a ira repreensível dos homens, orgē para a justa ira de Deus".



10) ἐριθεῖαι (rixae):

- discórdia, intrigas, disputas partidárias, ambição, revolta, rivalidade (Rm 2,8).

- o espírito de ambição e rivalidade pessoais que tem como resultado um

partidarismo que considera o partido acima da igreja.

- egoísmo.

- “Ambição egoísta” (NIV) que dá origem a “facções” rivais (RV) e “contendas”

partidárias (AV, cf. NASB).



11) διχοστασίαι (dissenssiones):

- um afastamento, divisão, discórdia, revolta contra alguém (Rm 16,17).

- a união é destruída.

- Assim, no NT, a palavra significa “desunião objetiva” na comunidade,

provavelmente com um sentido “político” limitado.



12) αἱρέσεις (sectae):

- A ideia fundamental em haireseis (plural) é “escolha”, o ato ou resultado da ação

denotada por haireisthai (“escolher”); uma hairesis (singular) é simplesmente um

corpo de pessoas que escolheram a mesma fé e estilo de vida (cf. Atos 5:17, o

partido saduceu; 15:5; 26:5, o partido farisaico).

- “Facção”, “divisão”, “seita”, “partido” (cf. 1 Cor. 11:19, RSV, NASB), com a

sugestão de que o caráter privado e não autorizado da parte em questão a torna

distinta e alheia à Igreja, que é a assembleia legal do povo de Deus.

- proposta, escolha, caminho, modo, maneira, princípio.

- uma crença contrária à ortodoxia e à sã doutrina.



13) φθόνοι (invidiae):

- Phthonos (singular de phthonoi) é semelhante em significado a zēlos. Mas

enquanto zēlos pode ter o sentido positivo de "zelo", bem como o sentido

negativo de "ciúme", phthonos tem apenas o sentido desprezível de "inveja"

(RSV) que considera outra pessoa com má vontade por causa do que ela tem ou é.

Isso não é muito diferente de zēlos como é usado aqui (cf. NEB “ciúmes”).

- inveja, rancor, ciúmes, má vontade, preconceito, aversão (Mt 27,18).

- ressentimento amargo por alguém ser considerado grande.

- desejar que o outro não tenha sucesso.



14) μέθαι (ebrietates):

- A embriaguez é uma atividade noturna que prejudica aqueles que pertencem à

luz do dia (1 Tes. 5:6s.). A embriaguez leva à “dissipação” (NASB, NEB) ou

“libertinagem” (RSV, NIV), mas a vida cristã deve ser caracterizada por ser cheia

do Espírito (Efésios 5:18).

- Pegar em volta, girar, embriaguez, intoxicação (Lc 21,34).



15) κῶμοι (comissationes):

- Um festival de vila, divertimento, grupo de foliões, uma festa Bacanal, orgia.

- Na Antiguidade, ritual festivo em honra do deus Dioniso (entre os gregos) ou

Baco (entre os romanos); bacanal.

- Festividade na qual se sobressaem a euforia, excesso de bebidas, desregramento

e libertinagem; bacanal.



15) κῶμοι (comissationes):

- κῶμοι expressa um excesso sensual no prazer físico e sexual que é ofensivo a

Deus e aos homens igualmente.

- No festival comia-se e bebia-se muito (glutonaria).

- Kōmos (singular) é um companheiro natural da “embriaguez” (cf. Rom. 13:13),

um traço característico do modo de vida pagão (1 Ped. 4:3), e um exemplo

concreto de colocar “prazer no lugar de Deus”(então NEB, 2 Tim. 3: 4, gr.

philēdonos).



15) κῶμοι (comissationes):

- (1 Timóteo 4:8): 8 Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem

valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir.

- σωματικὴ γυμνασία: a disciplina do corpo.

- εὐσέβεια: como um modo particular de vida caracterizado pela reverência a

Deus e respeito pelas crenças e práticas relacionadas a ele. Como comportamento

dirigido obedientemente a Deus.



MANIFESTAÇÃO DO FRUTO 

DO ESPÍRITO 
(Gálatas 5,22)



22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη, μακροθυμία

χρηστότης ἀγαθωσύνη, πίστις 23 πραΰτης ἐγκράτεια· κατὰ τῶν

τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.

Mas, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade,

bondade, fé, mansidão, autocontrole.

23 Contra estas coisas não há lei.



ἀγάπη,

-χαρὰ,

-εἰρήνη,

-μακροθυμία,

-χρηστότης,

-ἀγαθωσύνη,

-πίστις,

-πραΰτης

-ἐγκράτεια.



ἀγάπη (caritas):

- O amor é "a medida e a meta da liberdade": os crentes foram libertados

para o propósito de serviço mútuo por meio do amor (v. 13), e a medida de

sua liberdade é (pelo menos em parte) sua capacidade de se colocarem em

serviço amoroso de seus vizinhos.

- O amor é uma graça superior a todos os dons espirituais, e entre as

graças é maior do que a fé e a esperança (1 Coríntios 12:31; 13:13).

- O amor: (a) Deve ser a atmosfera na qual os crentes devem conduzir suas

vidas (Ef 5:2), a vestimenta que devem vestir (Colossenses 3:14), o

motivo consistente de todas as suas ações (1 Coríntios 16:14).



ἀγάπη (caritas):

(b) O amor é o segredo da unidade (Colossenses 2:2); começa com amor

por outros cristãos (Efésios 1:15), incluindo os líderes da Igreja (1 Tes. 5:

12s.), e se estende a todas as pessoas (1 Tes. 3:12).

(c) É também o caminho para a maturidade cristã (Ef 4:15), o fundamento

do apelo cristão (Phm. 9) e a restrição adequada ao exercício da liberdade

cristã (Gl 5:13; Rom. 14:15; 1 Coríntios 8:1, 13).



1) ἀγάπη (caritas):

(d) O amor é acompanhado por ação prática; leva, por exemplo, à doação

generosa (2Co 8:7s., 24) e ao perdão genuíno (2Co 2:7s.).

(e) O amor cristão não é fraco ou sentimental, mas agudamente

perceptivo: é capaz de verdadeiro discernimento (Fp 1:9s) e não se abstém

de censura e advertência, quando tal é exigido pela situação (2 Cor. 2:4;

cf. 1 Coríntios 16:24).



2) χαρὰ (gaudium):

- “Alegria” (chara) não significa felicidade humana terrena: Paulo exorta

repetidamente os cristãos a se alegrarem “no Senhor” (Fp 3:1; 4:4; cf. 2

Coríntios 13:11, NASB).

- Esta alegria é “alegria na fé” (Fp 1:25, RV, etc.) dada pelo Deus da

esperança junto com a paz no processo contínuo de crer (Rom. 15:13); sua

base principal é a esperança que deriva da fé (Rom. 12:12, NEB “Que a

esperança os mantenha alegres”).



2) χαρὰ (gaudium):

- Assim, Paulo traça a origem da alegria indiscriminadamente no Senhor

(ou seja, Cristo), Deus e o Espírito Santo. Como sua origem não é

humana, mas divina, a alegria cristã não é perturbada pela tristeza e

tribulação e, de fato, dá prova de seu poder precisamente no meio delas

(2Co 6:10; 8:2; 1Ts 1:6; cf. Rom. 5:3).



3) εἰρήνη (pax):

- Eirēnē grego, “paz”, como hebr. šālôm, significa mais do que a noção

meramente negativa de ausência de guerra e problemas; denota um estado

positivo de "integridade" e "prosperidade".

- Em Paulo, eirēnē aparece mais comumente em saudações e bênçãos,

onde Deus (com Jesus) é identificado como a fonte de paz. Paulo também

fala do “Deus de paz” (Rom. 15:33; 16:20; 2 Cor. 13:11; Fp. 4:9; 1 Tes.

5:23) e se refere a Jesus como “o Senhor da paz ”(2 Tes. 3:16).



3) εἰρήνη (pax):

- Ao contrário de "desordem" ou "confusão" (AV, RV, RSV, NASB), a paz

é um estado de normalidade consistente com a vontade de Deus (1

Coríntios 14:33).

- O evangelho é chamado “o evangelho da paz” (Ef 6:15), porque nele é

proclamada a salvação escatológica de toda a pessoa (1 Ts 5:23; cf. Rm 8:

6).



3) εἰρήνη (pax):

- A paz, neste sentido, é baseada na obra consumada de reconciliação de

Cristo: por meio do derramamento de seu sangue na cruz (Colossenses

1:20), ele “anulou a lei com suas regras e regulamentos” (Efésios 2:15; cf.

Colossenses 2:14), tornando assim possível, por um lado, que a

humanidade tenha "paz com Deus" (Rom. 5:1) e, por outro lado, que

judeus e gentios se reconciliem entre si - de fato , para ser criado em “uma

única nova humanidade em si mesmo” (Ef 2:14-17).



4) μακροθυμία (longanimitas):

- Makrotimia - “paciência” ou “longanimidade” (AV, RV) - é primeiro uma

qualidade de Deus (cf. Êxodo 34:6).

- A longanimidade de Deus para com a humanidade constitui a base e a

razão da paciência do crente para com os outros. Para viver de acordo com

sua vocação, os cristãos devem, entre outras coisas, “ser pacientes,

suportando uns aos outros em amor” (Ef 4:1, NVI).



4) μακροθυμία (longanimitas):

- longanimidade, constância, perseverança, paciência (Tg 5,10; Ef 4,2).

- É a tolerância que suporta as injúrias e as ações malignas sem ser

provocada a ira ou vingança.

- É a tenacidade com que a fé vai suportando.

- Poder de levar as coisas até ao fim.

- a longanimidade e a bondade são a marca da vida cristã (2Co 6,6).



5) χρηστότης (benignitas):

- Chrēstotēs (“bondade”; AV “gentileza”) é encontrada no NT apenas nas

cartas de Paulo, embora o adjetivo cognato, chrēstos, não seja tão

confinado (por exemplo, Lucas 6:35; 1 Pedro 2:3, citando Salmos 136

[LXX 135]: 1).

- Realizar o bem (Rm 3,12).

- Benevolência (2Co 6,6).

- Bondade para com alguém (Ef 2,7).

- Magnanimidade, misericórdia, clemência (Rm 11,22).



5) χρηστότης (benignitas):

- A bondade também está entre as qualidades demonstradas por Paulo

como servo de Deus (2Co 6:6). É um ingrediente essencial do amor (1

Cor. 13: 4) e, como o amor, se expressa na ação; aqueles que são bondosos

tratam os outros da mesma maneira que Deus os tratou (Ef 4:32; cf. Lc

6:35).

- É a gentileza simpática ou doçura de gênio que deixa os outros à vontade

e recua diante da ideia de provocar dor.



6) ἀγαθωσύνη (bonitas):

- Agathōsynē, “bondade”, ocorre apenas na Septuaginta, no NT e na

literatura diretamente dependente deles. Foi interpretado como "a

qualidade que tem um homem que é agathos [" bom "] e, portanto, [como]

excelência moral, bem como bondade.”

- “A bondade é uma atitude de benevolência generosa para com os outros,

que fica feliz em fazer muito mais do que o exigido pela mera justiça.”



6) ἀγαθωσύνη (bonitas):

- Agathōsynē é a generosidade que brota do coração benigno.

- Probidade: qualidade do que é probo; integridade, honestidade, retidão

(Ef 5,9).

- o homem agathos (generoso, bondoso, magnânimo) é generoso para dar o

que nunca foi merecido, ele é generoso, de mãos e coração abertos.



7) πίστις (fides):

- Pistis já ocorreu muitas vezes nesta carta no sentido de fé em Deus e / ou

Jesus Cristo (2:16, 20; 3:2, 5, 7-9, 11f., 22-26; 5:5f.).

- Aqui, onde as qualidades éticas estão em vista, a palavra não denota

aquele princípio básico da relação humana com Deus, a fé justificadora,

nem se refere àquela fé especial que é um dos dons espirituais (1 Cor. 12:

9) .



7) πίστις (fides):

- A sugestão de que a palavra aqui significa confiança, ou seja, "fé nas

promessas e misericórdias de Deus e confiança amorosa para com os

homens" (cf. 1 Cor. 13: 7) não é substanciada pelo uso do termo. Em vez

disso, pistis aqui aparentemente significa “lealdade” (RV, etc.),

“fidelidade” (NEB), isto é, fidelidade e confiabilidade nas relações com os

outros (como em Mt. 23:23; Rom. 3:3; Tit. 2:10).



7) πίστις (fides):

- Pistis, então, é a qualidade de ser pistos, que “descreve o homem de cujo

serviço fiel podemos confiar, de cuja lealdade podemos depender, cuja

palavra podemos aceitar sem reservas. Descreve o homem em quem existe

a fidelidade inabalável e inflexível de Jesus Cristo, e a total confiabilidade

de Deus”.



8) πραΰτης (mansuetudo):

- Praÿtēs não tem a sensação negativa de falta de espírito, coragem, vigor

e energia.

- No grego clássico, praÿtēs / praotēs e o adjetivo cognato praÿs / praos

eram tipicamente usados para descrever uma pessoa em quem força e

gentileza andam juntas.



8) πραΰτης (mansuetudo):

- No NT, “mansidão” está associada ao amor (1 Coríntios 4:21), tolerância

(2 Coríntios 10:1; Tito 3:2), paciência e humildade (Efésios 4:2;

Colossenses 3:12 ), e paz, isto é, a capacidade de “evitar brigas” (RSV,

Tito 3:2). Em 1 Cor. 4:21 “mansidão” é contrastada com “uma vara”, que

simboliza castigo.



8) πραΰτης (mansuetudo):

- “Mansidão” é o espírito no qual a Palavra de Deus deve ser recebida

(Tiago 1:21), o irmão errante restaurado (Gálatas 6:1) e os oponentes do

servo do Senhor corrigidos com sã doutrina (2 Timóteo . 2:25). Deve, de

fato, permear toda a vida cristã (cf. Tiago 3:13; 1 Pedro 3:4).

- Prautes é o poder que, mediante o Espírito de Deus, faz a força poderosa

e explosiva da ira ser aproveitada no serviço humano e divino.



9) ἐγκράτεια (continentia):

- Enkrateia - “temperança” (AV, RV) ou “autocontrole” (NEB, etc.) -

figura entre os objetos de busca na lista de virtudes em 1 Ped. 1:5-7.

- É parte da disciplina estrita que todo atleta, não menos o atleta

espiritual, entra (1 Cor. 9:25) e é uma qualificação indispensável da

pessoa mais velha (Tito 1:8, onde o adjetivo enkratēs é usado).



9) ἐγκράτεια (continentia):

- O NT se refere a "autocontrole" como o domínio de si mesmo e a

modelagem de sua vida da maneira que Deus deseja.

- O inverso de egrateia é a ação dominada pelo desejo, e o homem egrates

é aquele que evita o desejo de ser o ditador das suas ações e da sua vida.

- Egkrateia é a grandiosa qualidade do homem quando Cristo está em seu

coração, a qualidade que o capacita a viver e andar no mundo,

conservando imaculadas as suas vestes.



A VIDA NO ESPÍRITO

25  Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. (Gal. 5,25)

Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.



A VIDA NO ESPÍRITO

- Se vivemos por meio do Espírito, estejamos alinhados também com o

Espírito ou (dem Geiste folgen: sigamos o Espírito ou estejamos de acordo

com o Espírito).



A VIDA NO ESPÍRITO

- “Se a fonte de nossa vida é o Espírito, ao Espírito também deve-se permitir

dirigir nossos passos, de maneira que cresçamos, avançando passo a passo

para o alvo de uma plena consagração ao Senhor”.



A VIDA NO ESPÍRITO

- Precisamente porque o Espírito é a fonte de nossa vida, nós devemos estar

sempre em sintonia com o Espírito em nossa conduta.

- Devemos destruir o poder do negativo por meio do Positivo Invencível, o

Espírito Santo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Infra lunam sunt labilis omnia (abaixo da lua tudo é transitório).

- supra lunam sunt aeterna omnia (acima da lua tudo é eterno).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Enquanto você estiver no mundo transitório, você deve fazer o que a Bíblia

ensina:

- (Hebreus 12:14): Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a

qual ninguém verá o Senhor.

- (Mt 5:9): Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.

- A paz é obtida pela íntima comunhão com Jesus Cristo, o Príncipe da Paz (Is 9.6; Cl

3.15).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Santidade não é o estado de perfeição já obtido. Antes, se refere ao

processo da santificação que ocorre na vida do cristão. Em outras palavras, o

cristão reflete as virtudes de Deus.

- O pecador que se arrepende nunca sentirá que Deus está muito longe, mas o

pecador que se gloria na sua impureza erigiu uma barreira entre si mesmo e

Deus.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Refletindo as virtudes de Deus, você vence a rebeldia, o passado, a

incredulidade, a mentira, a omissão, a prostituição, a imoralidade, a

depravação, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a contenda, o ciúmes, a ira, a

discórdia, a divisão, o ensinamento errado, a inveja, a embriaguez e a orgia.



BIBLIOGRAFIA

BARCLAY, William. As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. São Paulo: Vida Nova, 1988.

BAVINCK, Herman. Dogmática Reformada. São Paulo: Cultura Cristã, 2019.

BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. São Paulo: Cultura Cristã, 2019.

ERICKSON, Millard J. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2015.

FUNG, Ronald Y. K. The Epistle to the Galatians. (The New International Commentary on the New

Testament). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988.

GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2011.


