
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

NONA PARTE: A CARTA DE PAULO AOS GÁLATAS 

 

A Galácia, à época de Paulo, era a região central da Ásia Menor onde hoje é o território da 
Turquia, em que estavam localizadas várias comunidades cristãs por ele fundadas: Antioquia da 
Pisídia, Icônio, Listra e Derbe (At 13:14—14:23). 

Os Gálatas eram um povo celta que havia migrado da Gália para aquela região no século III a.C.. 
Em 189 a.C. a região foi conquistada pelos romanos e em 25 a.C. tornou-se uma província de 
Roma. 

Esta foi a única das Cartas de Paulo escrita para mais de uma comunidade (cf. acima; 1:2; 3:1; 1Co 
16:1). 

Paulo escreveu aos Gálatas para se contrapor aos falsos mestres judaizantes que ensinavam aos 
gentios que estes deveriam, primeiro, tronar-se prosélitos Judeus e submeterem-se à leis 
mosaicas antes de tornarem cristãos (1:7; 4:17,21; 5:2-12; 6:12-13). Nesta carta, Paulo adverte 
essas comunidades sobre as consequências de abandonar a doutrina cristã essencial. 

Um dado interessante sobre esta carta: é a única das epístolas em que Paulo não faz um “elogio” 
aos seus leitores. A explicação talvez resida no aspecto da urgência necessária, assim avaliada por 
Paulo, de fazer um contraponto à deserção iminente dos membros daquelas comunidades e de  
defender a doutrina cristã.  

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—6:18), Pedro (1:18—2:21), 
Barnabé (2:1-13), Tito (2:1-3), Abraão – citado por Paulo para exemplificar a salvação pela fé – 
(3:6—4:22) e os chamados falsos mestres (4:17-20). 

Esta carta fornece importantes informações históricas sobre Paulo (capítulos 1 e 2): seus três anos 
de permanência na região da Arábia Nabateia (1:17-18); sua visita de quinze dias a Pedro após a 
sua estadia na Arábia (1:18-19); sua viagem para participar do Concílio de Jerusalém (2:1-10); e, 
seu “debate” com Pedro (2:11-21). 

Ainda nesta carta Paulo defende a sua posição como apóstolo (capítulos 1 e 2), uma vez que em 
Corinto os falsos mestres atacaram a sua autoridade como tal. 

As principais doutrinas presentes nesta carta são: a justificação pela fé em Jesus, O Cristo (2:14-21; 
3:11; 5:4); a lei (os cristãos estão libertos da escravidão ao pecado) (2:20-21; 5:1); e, o papel do 
Espírito (5:16-17).  

Em Gálatas, Jesus, O Cristo, é o libertador (5:1) e Deus possui os seguintes atributos: Deus é 
misericordioso (6:16); Deus é poderoso (2:8); e, Deus é fiel, pois cumpre suas promessas (3:16-
19,21-22,29; 4:4). 

Gálatas pode ser dividida em três partes: a primeira, trata das credenciais de Paulo, “o pregador 
da justificação” (1:1—2:21); a segunda, os princípios da justificação (3:1—4:31); e, a terceira, os 
benefícios da justificação (5:1—6:18). 

Nessa Carta Paulo faz dois importantes registros acerca das marcas do Cristo: “Já estou crucificado 
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim” (2:20); e, “Desde agora ninguém me 



inquiete; porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus” (6:17). Sobre elas, manifestou-se 
Emmanuel (In: Vinha de Luz, cap. 8): “Todas as realizações humanas possuem marca própria. 
Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se 
medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o 
mesmo princípio, na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os 
sinais dEle. A imagem utilizada por Paulo de Tarso, em suas exortações aos gálatas, pode ser mais 
extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na 
experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino 
Mestre”. 

Esta carta nos remete a uma ampla e necessária reflexão sobre as “marcas do Cristo” no sentido 
ético, moral e espiritual em nossas vidas e na Seara Espírita. 
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