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Carta aos
Gálatas

Introdução
1De Paulo, o apóstolo*. Não foram homens que

me escolherampara ser apóstolo, nem fui enviado
por homens. Quem me fez apóstolo foram Jesus
Cristo e Deus Pai, o Deus que ressuscitou a Jesus
dos mortos. 2 Esta carta é também de todos os
irmãos que estão comigo, e é dirigida para as
igrejas da região da Galácia†.

3 Que a graça‡ e a paz de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 4 Jesus
ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados para
nos libertar deste mundo mau em que vivemos.
Assim Jesus fez a vontade de Deus nosso Pai. 5 A
Deus seja dada a glória para sempre! Amém.

Só há um verdadeiro evangelho
6 Estou admirado de vocês estarem abando-

nando tão depressa aquele que os chamou por
meiodagraça§deCristo, e estaremaceitandouma
versão diferente das Boas Novas*. 7 A verdade
* 1:1 apóstolo(s) Os homens que Jesus ensinou e escolheu para
serem seus seguidores e para o ajudarem. † 1:2 Galácia
Provavelmente o mesmo local onde Paulo anunciou a Jesus e
começou igrejas na sua primeira viagem missionária. Leia Atos
13-14. ‡ 1:3 graça A bondade divina. § 1:6 graça A bondade
divina. * 1:6 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um
caminho por meio de Cristo para que as pessoas possam ter seus
pecados perdoados e vivam comDeus. Quando as pessoas aceitam
esta verdade, Deus as aceita.
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é que não há outra versão das Boas Novas, mas
algumas pessoas estão deixando a vocês confu-
sos e querem mudar as Boas Novas sobre Cristo.
8Mas qualquer um que lhes anuncie uma versão
das Boas Novas diferente daquela que lhes temos
anunciado, que seja amaldiçoado;não importando
que sejamos nós mesmos ou um anjo vindo do
céu. 9 Pois assim como já lhes disse, agora repito:
Se alguém anunciar uma versão das Boas Novas
diferente daquela que vocês receberam, que seja
amaldiçoado.

10 Será que eu estou tentando conseguir a
aprovação dos homens ou a de Deus? Por acaso
eu estou procurando agradar aos homens? Se eu
estivesse agradando aos homens, não seria um
servo de Cristo.

A autoridade de Paulo vem de Deus
11 Irmãos, quero que vocês saibam que as Boas

Novas† que lhes anunciei não são de origem hu-
mana, 12 pois não as recebi e nem as aprendi de
homemnenhum. Foi Jesus Cristo que as revelou a
mim.

13 Vocês ouviram falar do meu passado, de
quando eu pertencia à religião dos judeus. Eu
perseguia a igreja de Deus e tentava destruí-la.
14Na religião judaica, eu estava sempre mais adi-
antado do que muitos outros judeus da minha
idade, pois era extremamente dedicado aos ensi-
namentos dados pelos meus antepassados.
† 1:11 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho
por meio de Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados
perdoados e vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta
verdade, Deus as aceita.
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15PorémDeus, pela sua graça‡, me separou eme
chamou antes mesmo de eu nascer. 16 E quando
Ele decidiu revelar seu Filho em mim para que
eu o anunciasse entre aqueles que não são judeus,
não fui pedir conselhos a ninguém, 17 nem fui a
Jerusalém para ver aqueles que já eramapóstolos§
antes de mim. Mas, sem qualquer demora, fui
para a região da Arábia e depois voltei para a
cidade de Damasco.

18 Então, depois de três anos, fui a Jerusalém
para me encontrar com Pedro* e fiquei com ele
quinze dias. 19 Não me encontrei com mais nen-
hum apóstolo; estive somente com Tiago, o irmão
do Senhor. 20 E eu afirmo diante de Deus que
nãoestoumentindonaquiloqueestouescrevendo
para vocês. 21Depois fui para as regiões da Síria e
da Cilícia.

22 Na região da Judéia, os membros das igrejas
que crêem em Cristo não me conheciam pessoal-
mente. 23 Eles somente tinham ouvido dizer: “O
homemque nos perseguia está agora anunciando
a fé que antes tentou destruir”. 24E eles louvavam
a Deus por causa demim.

2
Os outros apóstolos aceitam a Paulo

1Catorze anos depois, fui outra vez a Jerusalém
com Barnabé, levando também a Tito comigo.
2Fui porque Deus tinhame revelado que eu devia
‡ 1:15 graça A bondade divina. § 1:17 apóstolo(s) Os homens
que Jesus ensinou e escolheu para serem seus seguidores e para
o ajudarem. * 1:18 Pedro O texto diz “Cefas”, que é o nome
aramaico para Pedro.
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ir. Ali, em particular, conversei com aqueles
que pareciam ser de maior influência. Eu lhes
expliquei a respeito das Boas Novas* que anuncio
entre os que não são judeus. Eu não queria que
o trabalho que eu já tinha feito, ou mesmo que
o trabalho que eu ainda estava fazendo, fosse
em vão. 3 Por isso, nem mesmo Tito, que estava
comigo, foi forçado a circuncidar-se†, embora ele
fosse grego. 4 Este assunto surgiu por causa dos
falsos irmãos que se intrometeram entre nós. Eles
vieram comofimde espiar a liberdade que temos
em Cristo Jesus, e assim nos escravizar. 5Mas nós
não cedemos a esses irmãos nem por um minuto,
paraque a verdadedasBoasNovas permanecesse
entre vocês.

6 Eu não recebi nenhuma idéia nova daqueles
que pareciam ser de maior influência. Aliás, para
mim nem faz diferença o que eles eram, pois
todos os homens são iguais diante de Deus. 7 Pelo
contrário, eles viram que Deus tinha me encar-
regado de anunciar as Boas Novas‡ aos que não
são judeus, assimcomo tinhaencarregadoaPedro
de anunciá-las aos judeus. 8 Pois aquele que fez
* 2:2 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho
por meio de Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados
perdoados e vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta
verdade, Deus as aceita. † 2:3 circuncidar Ato de cortar o
prepúcio, que é a pele da ponta do órgão sexual dos meninos. Isto
era feito com todo nenê judeu do sexo masculino. Era a marca da
aliança que Deus tinha feito com Abraão (Gênesis 17.9-14). ‡ 2:7
Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho pormeio de
Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados perdoados e
vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta verdade, Deus
as aceita.
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com que Pedro se tornasse um apóstolo§ entre
os judeus, também fez com que eu me tornasse
um apóstolo entre os que não são judeus. 9 Tiago,
Pedro e João, que tinhama reputaçãode líderes, re-
conheceram o privilégio que Deus tinha me dado.
Por isso, apertaram a minha mão e a de Barnabé
como um sinal de comunhão. Assim ficou enten-
dido que nós deveríamos ir para aqueles que não
são judeus, e eles para os judeus. 10 Eles pediram
somente uma coisa: que nos lembrássemos dos
pobres, o que tambémme esforcei para fazer.

Paulo repreende a Pedro
11 Quando Pedro* veio a Antioquia, eu me

opus a ele abertamente, porque estava errado.
12 Aconteceu assim: Antes de chegarem alguns
homens enviados por Tiago, Pedro comia e se
associava com os que não eram judeus. Mas
quando esses homens chegaram, ele se afastou e
se separou daqueles que não eram judeus. Ele
fez isso porque estava com medo dos judeus que
acreditavam que todos aqueles que não eram
judeus deviam ser circuncidados†. 13 Os outros
judeus também começaram a fingir junto com Pe-
dro. Até mesmo Barnabé se deixou influenciar
pela falsidade deles. 14 Mas quando vi que não
estavam se comportando corretamente de acordo
§ 2:8 apóstolo(s) Os homens que Jesus ensinou e escolheu para
serem seus seguidores e para o ajudarem. * 2:11 Pedro O
texto diz “Cefas”, que é o nome aramaico para Pedro. † 2:12
circuncidarAto de cortar o prepúcio, que é a pele da ponta do órgão
sexual dos meninos. Isto era feito com todo nenê judeu do sexo
masculino. EraamarcadaaliançaqueDeus tinha feito comAbraão
(Gênesis 17.9-14).
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com a verdade das Boas Novas‡, disse a Pedro
na presença de todos: “Você que é judeu não
vive como judeu, e sim como aqueles que não são
judeus. Então, por que você obriga aqueles que
não são judeus a viverem como judeus?”

15 Nós somos judeus de nascimento. Não so-
mos pecadores como aqueles que não são judeus.
16 Porém, nós sabemos que uma pessoa não é
declarada justa por fazer o que a lei§ manda, mas
pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também colo-
camos a nossa confiança emCristo Jesus, para que
possamos ser declarados justos pela fé emCristo e
nãopor fazer o que a leimanda. Ninguémpode ser
declarado justopor fazeroquea leimanda. 17Mas
quando nós, judeus, procuramos ser declarados
justos em Cristo, fica claro que nós também somos
pecadores. Por acaso isto quer dizer que Cristo
nos faz pecadores? De maneira nenhuma! 18Pois
eu estaria muito errado se voltasse a ensinar as
coisas que abandonei, isto é, a lei de Moisés. 19Eu
já não vivo para a lei. Foi a lei que me matou,
e eu morri para ela a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo; 20 portanto, já não
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E
essa vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela
fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou
por mim. 21 Eu não rejeito esta graça* de Deus
pois, sepudéssemos serdeclarados justosdiantede
‡ 2:14 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho
por meio de Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados
perdoados e vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta
verdade, Deus as aceita. § 2:16 lei A lei deMoisés, a lei judaica.
* 2:21 graça A bondade divina.
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Deus por meio da lei, então Cristo não precisaria
ter morrido.

3
As bênçãos de Deus vêm pela fé

1 Gálatas tolos! Quem foi que os enfeitiçou? A
morte de Cristo na cruz foi descrita claramente
diante dos olhos de vocês! 2 Quero saber apenas
isto: Vocês receberam o Espírito por fazerem o
que a lei* manda, ou por ouvirem e crerem nas
Boas Novas†? 3 Será que são tão tolos que, tendo
começado uma vida com o Espírito, estão agora se
aperfeiçoando com as suas próprias forças? 4 Será
que tudo o que vocês sofreram foi em vão? Espero
que não! 5 É Deus que lhes dá o Espírito e realiza
milagres entre vocês. Mas será que Ele faz isso
porque fazem o que a lei manda, ou porque vocês
ouviram e creram nas Boas Novas?

6 Como dizem as Escrituras‡ a respeito de
Abraão§: “Abraão teve fé em Deus e, por causa de
sua fé,Deusoaceitou como justo”*. 7Saibam, pois,
que aqueles que têm fé é que são os verdadeiros
filhos de Abraão. 8 As Escrituras disseram o que
ainda ia acontecer, quando falaram que Deus iria
declarar justos, por meio da fé, todos aqueles que
* 3:2 lei A lei de Moisés, a lei judaica. † 3:2 Boas Novas As
notícias de que Deus abriu um caminho por meio de Cristo para
que as pessoas possam ter seus pecados perdoados e vivam com
Deus. Quando as pessoas aceitam esta verdade, Deus as aceita.
‡ 3:6 Escrituras As coisas sagradas escritas, o Velho Testamento.
§ 3:6 Abraão Um ancestral do povo judeu muito respeitado. Ele
é considerado o pai do povo judeu. * 3:6 “Abraão teve … justo”
Citação de Gênesis 15.6.
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não são judeus. As Escrituras também anteci-
param as Boas Novas† a Abraão, dizendo: “Por
seu intermédio todas as nações serão abençoadas”‡.
9Dessa forma, aqueles que têm fé são abençoados,
assim como Abraão foi abençoado porque creu.
10 Mas todos aqueles que, por obediência à lei§,
querem ser justos diante de Deus, estão debaixo
de maldição. Pois as Escrituras dizem: “Maldito
seja todo aquele que não continuar a fazer tudo o
que está escrito no livro da lei”*. 11Está claro que
pela lei ninguém pode ser declarado justo diante
de Deus, porque as Escrituras dizem: “Aquele que
pela fé é declarado justo viverá”†. 12A lei não está
baseada na fé. Mas, como dizem as Escrituras:
“Aquele que obedecer aos ensinamentos da lei,
viverá por eles”‡. 13Cristo nos livrou da maldição
que a lei nos impõe, tornando-se maldição em
nosso lugar. Como dizem as Escrituras: “Maldito
todo aquele que for pendurado em madeiro§”.*
14 Cristo fez isto para que a bênção que Abraão
recebeu pudesse ser dada aos que não são judeus.
Esta bênção foi dada pormeio de Jesus Cristo a fim
† 3:8 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho
por meio de Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados
perdoados e vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta
verdade, Deus as aceita. ‡ 3:8 “Por seu intermédio … abençoadas”
Citação do livro de Gênesis 12.3. § 3:10 lei A lei de Moisés, a lei
judaica. * 3:10 “Maldito … lei” Citação de Deuteronômio 27.26.
† 3:11 “Aquele que … viverá” Citação de Habacuque 2.4. ‡ 3:12
“Aquele que obedecer … viverá por eles” Citação de Levítico 18.5.
§ 3:13 madeiro A cruz. * 3:13 “Maldito …madeiro” Citação de
Deuteronômio 12.23.
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de que, pela fé, nós pudéssemos receber o Espírito†
prometido.

A lei e a promessa
15 Irmãos, vou lhes dar um exemplo da vida

diária: Se um contrato é firmado entre duas pes-
soas, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar al-
guma coisa a ele depois de assinado. 16O mesmo
acontece com as promessas feitas a Abraão‡ e à
sua descendência. Notem que Deus não disse “e
aos seus descendentes”§, como se estivesse fa-
lando demuitas pessoas. Ao contrário. Ele disse “e
à sua descendência”*, isto é, somente uma pessoa,
que é Cristo. 17O que eu quero dizer é isto: Deus
fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-
la. A lei de Moisés, que veio quatrocentos e trinta
anosmais tarde, nãopôde cancelar essa aliança ou
anular essa promessa. 18 Se a herança que Deus
prometeu a Abraão dependesse da lei†, então ela
já não dependeria mais da promessa. Mas Deus
lhe deu essa herança gratuitamente por causa da
promessa que tinha feito.

19 Então, para que serve a lei‡? Ela foi dada
para mostrar o que é contra a vontade de Deus.
A lei foi dada por meio de anjos com a ajuda
† 3:14 Espírito Também é chamado de “Espírito de Deus”, “Espírito
de Cristo” e “Conselheiro”. Ele está unido com Deus e Cristo e
realiza o trabalho de Deus entre as pessoas do mundo. ‡ 3:16
Abraão Um ancestral do povo judeu muito respeitado. Ele é con-
siderado o pai do povo judeu. § 3:16 “e aos seus descendentes”
Literalmente “e às suas sementes”. * 3:16 “e à suadescendência”
Literalmente “e à sua semente”. † 3:18 lei A lei de Moisés, a lei
judaica. ‡ 3:19 lei A lei de Moisés, a lei judaica.
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de Moisés como mediador§, e deveria durar até
que viesse aquele descendente a quem foi feita a
promessa. 20Mas um mediador não é necessário
quando existe apenas um lado, e Deus é um só.

O propósito da lei deMoisés
21Quer isto dizer que a lei* é contra as promes-

sas de Deus? De maneira nenhuma! Se hou-
vesse uma lei que nos pudesse dar vida, então
seríamos declarados justos por ela. 22 Mas as Es-
crituras† dizem que todo omundo está preso pelo
pecado para que, pormeio da fé em Jesus Cristo, a
promessa fosse dada aos que crêem.

23 Antes que viesse a fé, nós estávamos sendo
guardados pela lei‡ comoprisioneiros, até ser rev-
elada a fé que deveria vir. 24Demodo que a lei nos
serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim
de que fôssemos declarados justos pela fé. 25Mas,
agora que a fé veio, já não vivemos mais como
dependentes do nosso guia. 26Pois todos vocês são
filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus; 27 porque
todos vocês que foram batizados§ para pertencer
a Cristo, de Cristo se revestiram. 28 Portanto,
não há diferença entre judeus e não-judeus, entre
escravos e livres, entre homens e mulheres; to-
dos vocês são um em Cristo Jesus. 29 E, se vocês
pertencem a Cristo, então vocês são descendentes
§ 3:19 mediador Aquele que serve como um intermediário.
* 3:21 lei A lei de Moisés, a lei judaica. † 3:22 Escrituras As
coisas sagradas escritas, o Velho Testamento. ‡ 3:23 lei A lei
de Moisés, a lei judaica. § 3:27 batizar Uma palavra grega que
tem o significado de imergir, mergulhar, ou enterrar uma pessoa
ou alguma coisa debaixo da água por pouco tempo.
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deAbraão* e, portanto, herdeiros das bênçãos que
Deus prometeu a ele.

4
1 O que eu quero dizer é que, enquanto o

herdeiro é criança, ele não é diferente do escravo,
embora tudo lhe pertença. 2 Enquanto é criança,
ele tem de obedecer àqueles que tomam conta
dele. Mas quando atingir a idade determinada
pelo seu pai, então ficará livre. 3 Assim também
nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos
poderes espirituais que governam este mundo.
4Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou
seu Filho. Ele nasceu de uma mulher e viveu
debaixo da lei* 5 para libertar os que estavam
debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados
como filhos de Deus.

6E comovocês sãofilhos, Deus enviouoEspírito†
de seu Filho para os nossos corações. O Espírito
clama: “Pai, querido Pai”‡. 7Portanto, vocês já não
são mais escravos, mas sim filhos. E, desde que
vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros.

O amor de Paulo pelos gálatas
8 Antigamente vocês não conheciam a Deus.

Eramescravos dedeuses quenão sãoverdadeiros.
* 3:29 Abraão Um ancestral do povo judeumuito respeitado. Ele
é considerado o pai do povo judeu. * 4:4 lei A lei de Moisés,
a lei judaica. † 4:6 Espírito Também é chamado de “Espírito de
Deus”, “EspíritodeCristo” e “Conselheiro”. Ele estáunido comDeus
e Cristo e realiza o trabalho de Deus entre as pessoas do mundo.
‡ 4:6 “Pai, querido Pai” Literalmente “Abba, Pai”. As crianças
judias chamavam seus pais de “abba”, que traduzido quer dizer
“papai”.
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9 Mas agora que conhecem a Deus (ou mel-
hor, agora que Deus os conhece), por que estão
voltando outra vez para esses poderes espirituais
que são fracos e pobres? Vocês querem tornar-
se escravos deles novamente? 10 Por que vocês
estão celebrando dias especiais, meses, estações e
anos? 11Eu temo por vocês. Receio que todo meu
trabalho entre vocês não tenha valido nada.

12 Irmãos, eu lhes suplico: Sejam como eu. Afi-
nal, eu me tornei igual a vocês. Não que vocês
tenham me feito algum mal 13 mas, como vocês
sabem, foi porque eu estava doente que lhes
anunciei as BoasNovas§ a primeira vez. 14Apesar
da minha doença ter sido um grande peso, vocês
não me desprezaram nem me expulsaram. Pelo
contrário! Vocês me receberam como se eu fosse
um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus
Cristo! 15 Vocês estavam tão felizes! O que foi
que aconteceu? Eu posso afirmar que, se fosse
possível, vocês teriam tirado os seus próprios olhos
para os dar amim. 16Por acasome tornei inimigo
de vocês por lhes dizer a verdade?

17 Essas pessoas que querem que vocês obe-
deçam a lei* bem que tentam convencê-los, mas
não é para obemdevocês. Elas queremconvencê-
los a se afastar de mim, para que vocês se virem
somenteparaelas. 18Ésemprebomterumgrande

§ 4:13 Boas Novas As notícias de que Deus abriu um caminho
através de Cristo para que as pessoas possam ter seus pecados
perdoados e vivam com Deus. Quando as pessoas aceitam esta
verdade, Deus as aceita. * 4:17 lei A lei de Moisés, a lei judaica.
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interesse por alguém, desde que seja para o bem,
e não apenas quando eu estou aí com vocês.

19 Meus filhos, estou novamente sofrendo por
vocês, como uma mãe quando sofre as dores de
parto. E continuarei sofrendo até que vocês ven-
ham a ser como Cristo. 20 Eu gostaria de estar aí
agora, e falar comvocês emoutro tomde voz, pois
eu não sei o que fazer a respeito de vocês.

O exemplo de Agar e Sara
21 Vocês que querem estar debaixo da lei†,

digam-me uma coisa: Vocês não sabem o que a
lei diz? 22As Escrituras‡ dizem que Abraão§ tinha
dois filhos: um de umamulher escrava e outro de
uma mulher livre. 23 O filho da mulher escrava
nasceu demaneira natural, mas o filho damulher
livrenasceupor causadeumapromessaqueDeus
fez a Abraão.

24 Estas coisas têm um sentido figurado, pois
estas duas mulheres representam duas alianças.
Uma aliança foi dada no Monte Sinai, e gerou um
povo destinado para a escravidão. Esta aliança
corresponde a Agar. 25Agar é como oMonte Sinai
na Arábia, e corresponde à cidade de Jerusalém
atual. Esta cidade é escrava, e todos os que lá estão
são escravos da lei. 26Mas a Jerusalém celestial é
livre, e ela é a nossa mãe. 27 Pois as Escrituras*
dizem:
† 4:21 lei A lei de Moisés, a lei judaica. ‡ 4:22 Escrituras As
coisas sagradas escritas, o Velho Testamento. § 4:22 AbraãoUm
ancestral do povo judeumuito respeitado. Ele é considerado o pai
do povo judeu. * 4:27 Escrituras As coisas sagradas escritas, o
Velho Testamento.
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“Alegre-se você,mulher que não pôde ter filhos!
Grite e cante de alegria, você que nunca sentiu as

dores de parto.
Porque amulher desprezada terámais filhos

do que amulher que vive com omarido”. ✡

28 Porém vocês, irmãos, são filhos de Deus por
causa da promessa, como Isaque era. 29Naquela
épocaofilhoque tinhanascidodemaneiranatural
perseguiaaoque tinhanascidoatravésdoEspírito.
Agora também acontece o mesmo. 30 Mas o que
dizem as Escrituras†? “Expulse a mulher escrava
e o seu filho, porque de maneira nenhuma o filho
da escrava vai ser herdeiro com o filho damulher
livre”‡. 31 Portanto, irmãos, nós somos filhos da
mulher livre, e não damulher escrava.

5
Permaneçam firmes na liberdade

1 Cristo nos libertou para que pudéssemos viver
em liberdade. Permaneçam, pois, firmes e não
se afastem, voltando para a escravidão da lei*.
2 Escutem! Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês
retornarem para a lei se deixando circuncidar†,
Cristo não terá nenhum valor para vocês. 3Mais
uma vez aviso: Se vocês se deixam circuncidar,
✡ 4:27 Isaías 54.1 † 4:30 Escrituras As coisas sagradas escritas,
o VelhoTestamento. ‡ 4:30 “Expulse a… livre”CitaçãodeGênesis
21.10. * 5:1 lei A lei deMoisés, a lei judaica. † 5:2 circuncidar
Ato de cortar o prepúcio, que é a pele da ponta do órgão sexual dos
meninos. Isto era feito com todo nenê judeu do sexo masculino.
Era a marca da aliança que Deus tinha feito com Abraão (Gênesis
17.9-14).
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então terão que obedecer toda a lei, 4 Vocês que
estão procurando ser declarados justos através da
lei estão desligados de Cristo; vocês se separaram
da graça‡ de Deus. 5 Mas nós, pela fé, temos a
esperança de sermos declarados justos. Por isso,
aguardamos ansiosamente esta esperança com a
ajuda do Espírito. 6 Porque quando estamos em
Cristo não importa se somos ou não somos circun-
cidados. O que realmente importa é a fé que age
pormeio do amor.

7 Vocês estavam indo tão bem! Por que, então,
deixaram que alguém os impedisse de continuar
a obedecer a verdade? 8Omeio que ele usou para
persuadir vocêsnão vemdeDeus, que foi quemos
chamou. 9Um pouco de fermento fermenta toda
a massa! 10Mas eu tenho confiança no Senhor de
quevocêsnãoacreditarãonessas idéiasdiferentes.
Aquele que os perturba, porém, seja ele quem for,
será castigado.

11 Irmãos, se eu ainda ensino que as pessoas têm
que ser circuncidadas§, então por que eu ainda
sou perseguido? Se eu realmente ensinasse isso,
então a mensagem a respeito da cruz, que é uma
ofensa para muitos, não seria mais problema.
12Eu gostaria que aqueles que estão perturbando
vocês se castrassem* de uma vez!
‡ 5:4 graçaAbondade divina. § 5:11 circuncidar Ato de cortar
o prepúcio, que é a pele da ponta do órgão sexual dosmeninos. Isto
era feito com todo nenê judeu do sexo masculino. Era a marca da
aliançaqueDeus tinha feito comAbraão (Gênesis 17.9-14). * 5:12
castrassem Cortar fora o órgão sexual masculino. Paulo usa essa
palavra porque ela é similar a circuncidar.
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13 Mas vocês, irmãos, foram chamados para
viver em liberdade. Contudo, não deixem com
que a liberdade de vocês se torne um pretexto
para que façam o que agrada à natureza pecadora
de vocês. Ao contrário, sirvam uns aos outros
com amor. 14 Pois toda a lei† se resume num só
mandamento: “Ameoseupróximo comovocêama
a si mesmo”‡. 15Mas se continuarem se tratando
como animais, ferindo e prejudicando uns aos
outros, tenham cuidado para não se destruírem!

OEspírito e a natureza humana
16 Por isso eu digo: Deixem com que o Espírito§

guie o comportamento de vocês. Assim não satis-
farão os maus desejos da sua natureza pecadora.
17 Pois, o que a nossa natureza pecadora deseja é
contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra
a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas
são opostas entre si. Por isso vocês não podem
fazer tudo o que gostariam de fazer. 18 Mas, se
é que vocês são guiados pelo Espírito, então não
estão debaixo da lei*. 19 As obras da natureza
pecadora são bem conhecidas. Elas são: imorali-
dade sexual, impureza, sensualidade, 20 idolatria,
bruxarias, ódio, brigas, ciúmes, iras, egoísmo, rixas,
divisões, 21 inveja, embriaguês, orgias e coisas
iguais a estas. Eu já os avisei a respeito dessas
coisas, e os aviso novamente: Aquelas pessoas
† 5:14 leiA leideMoisés,a lei judaica. ‡ 5:14 “Ameoseupróximo
… mesmo” Citação do livro de Levítico 19.18. § 5:16 Espírito
Também é chamado de “Espírito de Deus”, “Espírito de Cristo” e
“Conselheiro”. Ele estáunido comDeus eCristo e realiza o trabalho
de Deus entre as pessoas domundo. * 5:18 lei A lei deMoisés, a
lei judaica.
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que praticam essas coisas não vão herdar o reino
de Deus. 22 Mas o Espírito produz: Amor, ale-
gria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade,
23 humildade e domínio próprio. Contra coisas
como estas não há lei. 24 Aqueles que pertencem
a Jesus Cristo pregaram a sua natureza pecadora
nacruz, juntamente comas suaspaixõesedesejos.
25 Se é do Espírito que obtemos a nossa nova vida,
então devemos seguir o Espírito. 26Não devemos
ser orgulhosos, nem provocar ninguém, e nem ter
inveja uns dos outros.

6
Ajudem uns aos outros

1 Irmãos, se descobrirem que alguém cometeu
algum pecado, vocês, que são espirituais, devem
ajudá-lo a voltar ao bom caminho. Mas façam isso
com espírito de brandura, e tenham cuidado para
que vocês também não sejam tentados. 2Ajudem-
se uns aos outros nas suas dificuldades, e dessa
maneira estarão obedecendo a lei de Cristo. 3Pois,
se alguém pensa que é importante, quando na
realidade não o é, ele engana a si mesmo. 4 Cada
umdeveprovar suaprópria conduta. Entãodepois
ele poderá se orgulhar daquilo que ele mesmo
fez, semprecisar se comparar comoutraspessoas.
5 Pois cada um deve aceitar sua própria respons-
abilidade.

6 Aquele que está aprendendo a mensagem de
Deus deve compartilhar todas as coisas boas com
aquele que o está ensinando.

A vida é como plantar um campo
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7 Não se enganem: De Deus não se zomba.
Pois aquilo que uma pessoa plantar, é o que ela
também vai colher. 8 Aquela pessoa que planta
para satisfazer sua natureza pecadora, da sua
natureza pecadora vai colher amorte eterna. Mas
aquela pessoaqueplanta para agradar oEspírito*,
do Espírito receberá a vida eterna. 9Não devemos
nos cansar de fazer o bem. Pois nós obteremos a
nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos.
10 Por isso, enquanto tivermos oportunidade, de-
vemos fazer o bem a todos, mas principalmente
para os irmãos na fé.

Paulo termina a sua carta
11Eu estou escrevendo isto comaminha própria

mão. Vejam com que grandes letras eu o faço!
12 Aqueles que estão forçando vocês a se circun-
cidarem† são os mesmos que querem se mostrar
e ser aceitos pelos outros. Eles fazem isso so-
mente porque não querem ser perseguidos por
causa da cruz de Cristo. 13 Nem mesmo os que
são circuncidados. Porém eles querem que vocês
sejamcircuncidadosparapoderemsegabarde ter
colocado este sinal no corpo de vocês. 14Quanto a
mim, que eu nunca me gabe, a não ser a respeito
da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dela
o mundo está crucificado para mim, e eu para
* 6:8 Espírito Também é chamado de “Espírito de Deus”, “Espírito
de Cristo” e “Conselheiro”. Ele está unido com Deus e Cristo e
realiza o trabalho de Deus entre as pessoas do mundo. † 6:12
circuncidarAto de cortar o prepúcio, que é a pele da ponta do órgão
sexual dos meninos. Isto era feito com todo nenê judeu do sexo
masculino. EraamarcadaaliançaqueDeus tinha feito comAbraão
(Gênesis 17.9-14).
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o mundo. 15 Pois não importa se uma pessoa é
circuncidada ou não; o que realmente importa é
ser nova criatura. 16 Que a paz e a misericórdia
estejam com todos aqueles que cumprem esta
regra, e também com todo o povo de Deus.

17 Quanto ao mais, que ninguém me crie mais
problemas. Pois eu já levo no meu corpo as mar-
cas das feridas de Jesus.

18 Irmãos, que a graça‡ do nosso Senhor Jesus
Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém.

‡ 6:18 graça A bondade divina.
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