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Gálatas 6.11-18



A introdução v. 11

O desastre do 
legalismo

v. 12-13

A bênção do 
evangelho

v. 14-17

Conclusão Nossa bênção - v. 18



Sou eu, Paulo, que 
escrevo (11)



O último alerta: 
Cuidado com o 

legalismo!



Legalismo é escravismo religioso.
Legalismo é todo o sistema, regras, 
expectativas ou regulamentos que 

condicionam a salvação ao 
esforço humano de agradar a 

Deus, como uma recompensa por 
desempenho

Moisés 
Almeida



Os judaizantes da igreja primitiva ensinavam 
que os cristãos gentios deveriam fazer 

certas boas obras, como a circuncisão, a fim 
de obter maior favor de Deus. BEG2, p. 1492.



1 O legalismo é 
desastroso



Os legalistas



Querem 
ostentar-se 
na carne (12)

Querem 
segurança (12)

Não guardam 
a lei (13)



Regras e proibições

Desamor

Hipocrisia

Morte (5.3-4, 8; 1.8)



2 O evangelho é 
maravilhoso



O evangelho é um anúncio 
poderoso:

“Porque Deus amou ao 
mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, 
para que todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna” (Jo 3.16)



Os crentes no 
evangelho



Sua glória é a 
cruz (14)

Nasceram de 
novo (15)

São o “Israel 
de Deus” (16)

Têm “paz” e 
“misericórdia”

(16)

Possuem as 
“marcas de 
Cristo”(17)



Justiça pela fé

Liberdade

Amor

Vida eterna (8)



CONCLUINDO



Os que abraçam o legalismo estão fadados à 
morte

Os que abraçam o evangelho recebem a 
“graça de nosso Senhor Jesus Cristo” em 
seus espíritos – e são tornados “irmãos” (v. 

18)



A súplica de Paulo é não somente 
que Deus lhe dê a sua graça em 

grande medida, mas também que 
tenham a respeito dela um 

sentimento correto em seu 
coração. Esta graça só pode ser 
realmente desfrutada quando 

atinge o nosso espírito. Portanto, 
devemos pedir a Deus que 

prepare em nossa alma uma 
habitação para sua graça. Amém. 

João Calvino
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