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A	  fé	  que	  liberta	  da	  maldição	  
[10]	  Todos	  quantos,	  pois,	  são	  das	  obras	  da	  lei	  estão	  debaixo	  de	  maldição;	  porque	  está	  escrito:	  Maldito	  
todo	  aquele	  que	  não	  permanece	  em	  todas	  as	  coisas	  escritas	  no	  Livro	  da	  lei,	  para	  praticá-‐las.	  [11]	  E	  é	  
evidente	  que,	  pela	  lei,	  ninguém	  é	  justificado	  diante	  de	  Deus,	  porque	  o	  justo	  viverá	  pela	  fé.	  [12]	  Ora,	  a	  lei	  
não	  procede	  de	  fé,	  mas:	  Aquele	  que	  observar	  os	  seus	  preceitos	  por	  eles	  viverá.	  [13]	  Cristo	  nos	  resgatou	  
da	  maldição	  da	  lei,	  fazendo-‐se	  ele	  próprio	  maldição	  em	  nosso	  lugar	  (porque	  está	  escrito:	  Maldito	  todo	  
aquele	  que	  for	  pendurado	  em	  madeiro),	  [14]	  para	  que	  a	  bênção	  de	  Abraão	  chegasse	  aos	  gentios,	  em	  
Jesus	  Cristo,	  a	  fim	  de	  que	  recebêssemos,	  pela	  fé,	  o	  Espírito	  prometido.	  Gálatas	  3.10-‐14.	  

Pregado	  na	  IPB	  Rio	  Preto	  em	  07/11/2010,	  às	  19h30.	  
[A	  explicação	  de	  Paulo	  sobre	  o	  evangelho	  —	  A	  experiência	  de	  Abraão].	  

Introdução	  
1.	   O	  que	  é	  melhor:	  ser	  abençoado	  ou	  ser	  amaldiçoado?	  Essa	  pergunta	  é	  respondida	  por	  

praticamente	  todas	  as	  religiões,	  de	  modos	  muito	  diferentes.	  
2.	   Pela	  manhã	  aprendemos	  que	  Deus,	  por	  meio	  da	  fé,	  nos	  justifica	  e	  nos	  inclui	  entre	  os	  

seus	  “abençoados”.	  
S.T.:	   Nesta	  noite	  aprenderemos	  duas	  outras	  verdades,	  agora	  com	  base	  em	  Gálatas	  3.10-‐14.	  

I.	   Os	  das	  “obras	  da	  lei”	  estão	  debaixo	  de	  maldição	  
[10]	  Todos	  quantos,	  pois,	  são	  das	  obras	  da	  lei	  estão	  debaixo	  de	  maldição;	  porque	  está	  escrito:	  Maldito	  
todo	  aquele	  que	  não	  permanece	  em	  todas	  as	  coisas	  escritas	  no	  Livro	  da	  lei,	  para	  praticá-‐las.	  

1.	   Temos	  nesta	  capítulo	  de	  Gálatas	  uma	  promessa	  relacionada	  à	  bênção	  (Gl	  3.8)	  e	  uma	  
outra	  relacionada	  à	  maldição	  (Gl	  3.10).	  
1.1.	   Uma	  referência	  direta	  a	  Dt	  27.26.	  Ainda,	  uma	  referência	  à	  totalidade	  da	  doutrina	  

exposta	  no	  terceiro	  e	  quarto	  discursos	  de	  Moisés	  em	  Deuteronômio	  27–30.	  Um	  
dos	  temas	  mais	  caros	  aos	  israelitas	  que	  viveram	  depois	  do	  exílio.	  As	  lentes	  
através	  das	  quais	  os	  servos	  de	  Deus	  liam	  e	  interpretavam	  toda	  a	  história	  de	  
Israel.	  Isso	  era	  particularmente	  importante	  para	  o	  judaísmo	  do	  século	  I.	  

1.2.	   A	  importância	  de	  atentar	  para	  a	  lei	  como	  revelação	  divina;	  na	  lei	  repercutia	  a	  
“voz	  de	  Deus”	  (Dt	  28.1,	  2,	  passim).	  

1.3.	   A	  bênção	  estava	  ligada	  à	  obediência	  absoluta:	  A	  referência	  a	  “todos	  os	  seus	  
mandamentos”	  (Dt	  28.1,	  15);	  “todas	  as	  palavras”	  (Dt	  28.14;	  29.29)	  ou,	  
simplesmente,	  “os	  mandamentos”	  (Dt	  28.9,	  13,	  45)	  ou	  “o	  mandamento”	  (Dt	  
30.16).	  O	  justo	  é	  seis	  vezes	  “bendito”	  em	  Deuteronômio	  28.2-‐6	  (cf.	  “te	  
abençoará”	  em	  Dt	  28.8	  e	  “abençoar	  toda	  obra	  das	  tuas	  mãos”	  em	  Dt	  28.12).	  

1.4.	   A	  maldição	  decorre	  da	  desobediência.	  Doze	  maldições,	  seguidas	  de	  doze	  améns,	  
para	  as	  doze	  tribos	  de	  Israel	  (Dt	  27.14-‐26).	  O	  injusto	  é	  seis	  vezes	  “maldito”	  em	  
Deuteronômio	  28.16-‐19	  (cf.	  “maldições”	  em	  Dt	  28.15	  e	  “a	  maldição”	  em	  Dt	  
28.20).	  

1.5.	   Uma	  aliança	  selada	  com	  graves	  advertências	  (Dt	  28.45;	  29.19-‐21,	  24-‐27)	  e	  um	  
solene	  convite	  (Dt	  30.15-‐20).	  

2.	   A	  palavra	  paulina:	  os	  religiosos	  estão	  amaldiçoados	  (Gl	  3.10).	  

II.	   Cristo	  nos	  libertou	  da	  “maldição	  da	  lei”	  
[11]	  E	  é	  evidente	  que,	  pela	  lei,	  ninguém	  é	  justificado	  diante	  de	  Deus,	  porque	  o	  justo	  viverá	  pela	  fé.	  [12]	  
Ora,	  a	  lei	  não	  procede	  de	  fé,	  mas:	  Aquele	  que	  observar	  os	  seus	  preceitos	  por	  eles	  viverá.	  [13]	  Cristo	  nos	  



	   2	  

resgatou	  da	  maldição	  da	  lei,	  fazendo-‐se	  ele	  próprio	  maldição	  em	  nosso	  lugar	  (porque	  está	  escrito:	  
Maldito	  todo	  aquele	  que	  for	  pendurado	  em	  madeiro),	  [14]	  para	  que	  a	  bênção	  de	  Abraão	  chegasse	  aos	  
gentios,	  em	  Jesus	  Cristo,	  a	  fim	  de	  que	  recebêssemos,	  pela	  fé,	  o	  Espírito	  prometido.	  

1.	   Paulo	  aborda	  a	  impossibilidade	  de	  justificação	  pelas	  obras	  da	  lei	  (v.	  11-‐12).	  Ele	  diz,	  no	  
v.	  11,	  que	  “é	  evidente	  que,	  pela	  lei,	  ninguém	  é	  justificado	  diante	  de	  Deus”.	  
1.1.	   Isso	  é	  reforçado	  pela	  citação	  de	  Levítico	  18.5,	  no	  final	  do	  v.	  12:	  “Aquele	  que	  

observar	  os	  seus	  preceitos	  por	  eles	  viverá”.	  Por	  que	  é	  evidente	  que,	  de	  “pela	  lei,	  
ninguém	  é	  justificado	  diante	  de	  Deus”?	  Simples:	  não	  há	  um	  só	  indivíduo	  –	  seja	  
ele	  religioso,	  pagão	  ou	  ateu	  –	  que	  cumpra	  perfeitamente	  a	  lei	  do	  AT.	  

1.2.	   Se	  isso	  é	  assim	  –	  podemos	  questionar	  –	  por	  que	  Deus	  promulgou	  a	  lei?	  Paulo	  
responderá	  a	  essa	  pergunta	  em	  Gálatas	  3.23-‐29.	  Por	  ora,	  basta	  que	  saibamos	  do	  
seguinte:	  Nos	  termos	  da	  lei,	  estamos	  em	  maus	  lençóis,	  somos	  todos	  
transgressores	  e,	  por	  isso,	  amaldiçoados.	  

2.	   Qual	  é	  a	  solução	  de	  Deus	  –	  o	  modo	  divino	  de	  salvar	  o	  homem?	  A	  questão	  é	  resolvida	  
com	  uma	  promessa	  que	  se	  encontra	  em	  Habacuque	  2.4:	  “O	  justo	  viverá	  pela	  fé”	  (Gl	  
3.11).	  Mas	  o	  que	  isso	  significa?	  Qual	  é	  a	  natureza	  desta	  fé?	  Mais:	  qual	  é	  o	  seu	  objeto:	  
fé	  em	  quê?	  fé	  em	  quem?	  
2.1.	   Quanto	  à	  natureza,	  esta	  fé	  é	  oposta	  à	  lei:	  “a	  lei	  não	  procede	  de	  fé”	  (v.	  12).	  

2.1.1.	   Isso	  quer	  dizer	  que	  não	  há	  conciliação	  possível	  entre	  justiça	  pelas	  obras	  
da	  lei	  e	  justiça	  pela	  fé.	  

2.1.2.	   Preste	  atenção,	  isso	  é	  o	  que	  distingue	  a	  igreja	  de	  uma	  sinagoga.	  Foi	  esse	  
ensino	  que	  separou	  definitivamente	  o	  cristianismo	  do	  judaísmo.	  No	  início	  
da	  igreja,	  nos	  dias	  próximos	  ao	  Pentecostes,	  os	  cristãos	  adoravam	  juntos	  
com	  os	  judeus	  (cf.	  At	  3.1);	  no	  fim	  do	  livro	  de	  Atos	  Paulo	  é	  preso	  pelos	  
judeus	  porque	  pregava	  a	  justificação	  pela	  fé	  e	  a	  inclusão	  dos	  gentios	  na	  
salvação	  (cf.	  At	  22.21-‐22).	  

2.1.3.	   Foi	  esse	  ensino	  que	  separou	  o	  movimento	  protestante	  da	  Igreja	  Católica	  
Apostólica	  Romana,	  no	  século	  XVI	  e	  é	  esse	  ensino	  que	  traça	  a	  linha	  
divisória	  entre	  as	  igrejas	  que	  pregam	  a	  Bíblia	  com	  fidelidade	  e	  as	  outras	  
religiões,	  que	  insistem	  em	  que	  os	  devotos	  façam	  alguma	  coisa	  para	  se	  
tornarem	  merecedores	  das	  bênçãos	  de	  Deus.	  Isso	  é	  assim	  porque	  a	  
natureza	  da	  fé	  é	  oposta	  à	  lei;	  “a	  lei	  não	  procede	  de	  fé”.	  

2.2.	   Novamente:	  Se	  a	  justificação	  decorre	  da	  fé,	  qual	  é	  o	  objeto	  desta	  fé?	  Trata-‐se	  de	  
fé	  em	  quê	  ou	  quem?	  
2.2.1.	   Paulo	  fala	  da	  fé	  em	  Cristo	  que	  “nos	  resgatou	  da	  maldição	  da	  lei,	  fazendo-‐

se	  ele	  próprio	  maldição	  em	  nosso	  lugar”	  (v.	  13).	  
2.2.2.	   Como	  Cristo	  fez	  isso?	  Cumprindo	  a	  regra	  ao	  AT	  sobre	  o	  tratamento	  dos	  

cadáveres	  dos	  criminosos	  ou	  inimigos	  de	  guerra,	  de	  Deuteronômio	  21.22-‐
23	  (cf.	  nota	  da	  BEG2	  sobre	  21.22,	  p.	  251).	  Cristo	  tornou-‐se	  maldito	  em	  
nosso	  lugar	  (outra	  repercussão	  de	  Isaías	  53).	  

3.	   Qual	  é	  o	  resultado	  da	  obra	  de	  Cristo?	  Recebemos,	  “pela	  fé,	  o	  Espírito	  prometido”	  (v.	  
14	  —	  aqui,	  um	  fechamento	  de	  ouro	  do	  argumento	  iniciado	  em	  3.1	  >	  Os	  gálatas	  haviam	  
recebido	  o	  Espírito	  [amados	  irmãos,	  sabem	  porque	  receberam	  o	  Espírito?	  Não	  por	  
obras	  da	  lei,	  mas	  porque	  Jesus	  Cristo	  tomou	  sobre	  si	  toda	  a	  maldição	  da	  lei.	  
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Concluindo...	  
1.	   Esta	  palavra	  nos	  diz	  muito	  sobre	  o	  projeto	  divino	  da	  igreja.	  Tal	  projeto...	  

1.1.	   Não	  é	  a	  promoção	  de	  igualdade,	  liberdade	  e	  fraternidade.	  
1.2.	   Não	  é	  místico	  –	  o	  autodesenvolvimento	  humano	  pelo	  conhecimento	  secreto.	  
1.3.	   Não	  é	  ideológico	  ou	  filosófico	  –	  a	  divulgação	  de	  ideias	  meramente	  humanas	  de	  

virtude	  ou	  sabedoria.	  
1.4.	   Não	  é	  o	  desenvolvimento	  moral	  e	  social	  do	  ser	  humano.	  
1.5.	   Não	  é	  o	  assistencialismo	  –	  a	  igreja	  não	  existe	  para	  resolver	  os	  problemas	  dos	  

pobres.	  
1.6.	   Não	  é	  terapêutico	  –	  a	  igreja	  não	  existe	  para	  curar	  os	  males	  relacionais	  e	  

psicológicos	  da	  humanidade.	  
1.7.	   Não	  é	  a	  transformação	  do	  mundo	  –	  o	  mundo	  só	  será	  plenamente	  curado	  na	  

consumação	  (Rm	  8.19-‐25).	  
1.8.	   O	  projeto	  da	  igreja	  é	  o	  cumprimento	  do	  propósito	  divino	  de	  abençoar	  os	  gentios	  

por	  meio	  da	  pregação	  do	  Cristo	  crucificado	  (cf.	  1Co	  2.1-‐2).	  
2.	   Esta	  palavra	  nos	  diz	  que	  é	  possível	  estar	  amaldiçoado	  fazendo	  coisas	  muito	  boas.	  Os	  

religiosos	  que	  eram	  “das	  obras	  da	  lei”	  estavam	  “debaixo	  de	  maldição”.	  
2.1.	   Você	  pode	  ser	  um	  amaldiçoado	  muito	  religioso.	  
2.2.	   Você	  pode	  ser	  um	  amaldiçoado	  saudável	  (Salmo	  73.4-‐5).	  
2.3.	   Você	  pode	  ser	  um	  amaldiçoado	  rico	  (Lc	  16.19-‐23;	  cf.	  Lc	  12.15	  e	  20).	  
2.4.	   Você	  pode	  ser	  um	  amaldiçoado	  moralmente	  notável.	  
2.5.	   Você	  pode	  ser	  um	  amaldiçoado	  que	  tem	  uma	  família	  fantasticamente	  agradável	  

e	  organizada	  e	  até	  ser	  muito	  bem-‐sucedido	  nos	  negócios.	  
2.6.	   Enfim,	  você	  pode	  “ganhar”	  tudo	  e	  perder	  a	  sua	  alma:	  “Que	  aproveita	  ao	  homem	  

ganhar	  o	  mundo	  inteiro	  e	  perder	  a	  sua	  alma?”	  (Mc	  8.36).	  
2.7.	   Daí,	  a	  palavra	  do	  evangelho:	  “o	  justo	  viverá	  pela	  fé”	  (Gl	  3.11),	  ou,	  como	  lemos	  

em	  Filipenses	  3.8,	  devemos	  ser	  atraídos	  pela	  “sublimidade	  do	  conhecimento”	  de	  
Cristo.	  Em	  outras	  palavras,	  qual	  é	  a	  base	  de	  nossa	  relação	  com	  Deus?	  Cristo	  ou	  a	  
religião?	  Mesmo	  que	  digamos	  ser	  Cristo,	  caminhamos	  com	  ele	  confiando	  em	  
nossa	  própria	  justiça	  ou	  nos	  gloriamos	  unicamente	  em	  sua	  cruz?	  

3.	   Ainda:	  Aquele	  que	  está	  em	  Cristo	  está	  livre	  não	  apenas	  da	  maldição	  da	  lei.	  Isso	  tem	  
duas	  consequências:	  
3.1.	   Estamos	  livres	  da	  condenação	  de	  Deus:	  passamos	  da	  morte	  para	  a	  vida	  (Jo	  5.24;	  

Rm	  5.1-‐2	  e	  8.1-‐2).	  
3.2.	   Estamos	  livres	  do	  domínio	  do	  diabo	  (cf.	  Rm	  8.38-‐39	  e	  Cl	  2.14-‐15).	  O	  crente	  não	  

precisa	  ter	  medo	  de	  “maldições	  hereditárias”,	  “despachos”,	  feitiçaria	  ou	  coisa	  
semelhante.	  

4.	   Por	  fim,	  diante	  desta	  mesa	  da	  comunhão,	  nos	  lembramos	  de	  Apocalipse	  5.11-‐14.	  
Somos	  hoje	  convidados	  a	  bendizer	  ao	  Cordeiro	  crucificado!	  Cf.	  o	  coro	  do	  Hino	  107	  
(ler).	  Amém.	  


