
Perguntas para Testar a Compreensão de Gálatas 

1:1-5 

 

P1: Qual é a coisa principal que Paulo diz aqui? 

R: Ele saúda os cristãos de Galácia. 

 

P2: O que Paulo diz sobre a sua obra como apóstolo? 

R: Ele não foi chamado pelos homens, mas por Deus e Jesus Cristo. 

 

1:6-10 

 

P1: O que fizeram os Gálatas que surpreenderam Paulo? 

R: Eles abandonaram o que Paulo havia ensinado e aceitaram um outro 

"evangelho". 

 

P2: O que Paulo diz que vai acontecer com aquele que anunciar outro 

"evangelho" diferente daquele que ele anunciou? 

R: Serão amaldiçoados por Deus. 

 

P3: Primeriamente Paulo diz que não quer a aprovação dos homens, mas quer a 

aprovação de Deus. O que ele deveria fazer para agradar os homens? 

R: Não ser servo de Cristo. 

 

P4: Por que Paulo evitou isso? 

R: Porque os ensinos de Cristo não são aceitos pela opinião popular. 

 

1:11-24 

 

P1: Por que Paulo contou como ele era antes de se tornar cristão e como era no 

primeiro no primeiro ano que se tornou Cristão? 

R: para mostrar que: a) Deus (não o povo) o chamou para serví-lo; b) Não foi o 

povo (nem os outros apóstolos) que revelaram a ele o Evangelho, mas foi o 

próprio Jesus Cristo. OU 

 

P2: Os Gálatas ouviram falar que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Paulo 

explica que ele é um apóstolo. Como ele fez isto? 

R: Veja acima, OU  

 

P3: Quem Paulo diz que não anunciou a ele o evangelho? 

R: Ninguém ensinou a ele, nem mesmo ous outros apóstolos. 

(Estas três perguntas podem ser feitas na ordem inversa.)  

 

2:1-10 Paulo conta sua visita a Jerusalém 

 



P1: Paulo não fooi a Jerusalém para aprender o Evangelho. O que ele disse aos 

líderes da igreja reunidos em Jerusalém? 

R: Ele explicou o Evangelho que anunciava aos não-judeus. 

 

P1A: Por que ele fez isto? 

R: Ele não queria que o trabalho que tinha feito, ou estava fazendo ficasse sem 

efeito, OU Ele queria que os líderes da igreja entendessem o que ele estava 

fazendo e concordassem com ele. 

 

P2: Paulo foi a Jerusalém com Barnabé e Tito, que era grego. Outras pessoas, 

além dos líderes judeus também estavam láá. O que eles queriam? 

 

(Nota: eles podem ser os próprios líderes, ou podem inclui-los.) 

R: Eles queria que Tito fosse circuncidado. 

 

P2A: Por que eles queriam isto? 

R: Eles acreditavam que os novos cristãos deviam seguir a lei dos Judeus, 

mesmo seguindo Cristo. 

 

P3: Paulo circuncidou Tito? Por que? 

R: Não. Porque os cristãos estão livres de seguir as leis dos judeus e Paulo não 

queria que esta verdade ficasse ignorada. 

 

P4: Os líderes da igreja concordaram com o ministério de Paulo? 

R: Sim. 

 

P4A: Eles disseram a Paulo alguma coisa nova? 

R: Não. 

 

P5: Qual era a diferença entre o ministério de Paulo e Barnabé e o ministério de 

Pedro, Tiago e João? 

R: Paulo e Barnabé foram trabalhar entre os não-judeus e Pedro, Tiago e João 

entre os judeus. 

 

(Nota: 1. Alguns comentaristas dizem que judeus e não-judeus se referem a 

uma diferença geogr fica e não uma diferença nacional. Em qualquer lugar que 

chegava, Paulo sempre fala primeira aos Judeus. 

 

2: Se os nomes forem transpostos literalmente, vale a pena verificar sobre 

Cefas, antes da proxima seção. 

 

2:11-14 

 

P1 vs 11-13: Que fazia Pedro? 



R: Eles costumava comer com os irmãos não-judeus. Quando chegaram os 

judeus, Pedro ficou com medo deles e não comeu mais com os não-judeus. 

P2 v. 14: Por que Paulo disse que Pedro estava errado? 

R: Pedro era judeu mas estava vivendo com não-judeu e queria obrigar os 

não-judeus a viverem como judeus. 

 

P3: Por que Paulo conta esta história? 

R: Para mostrar que ele era apóstolo, como Pedro era apóstolo também, e ele 

tinha direito de chamar a atenção de Pedro. 

 

2:15-21 

 

P1 vs 15-16: Sobre quem Paulo está falando quando diz "nós"? 

R: Sobre os judeus cristãos (esta informação é essencial). 

 

P2: O que Paulo diz que eles fizeram? 

R: Eles creram em Cristo e foram aceitos por Deus. 

 

P3: O que Paulo diz sobre a Lei? 

R: Não é pela Lei que o homem é aceito por Deus (v. 21) 

 

P4: Por que Paulo escreveu sobre os que os judeus cristão creem em relação a 

Lei? 

R: Eles está mostrando aos Gálatas que os cristãos judeus, não dependem da 

Lei para serem considerados justos (aceitos por) Deus portanto os Gálatas 

(não-judeus) não devem oberdecer a Lei de Deus para serem aceitos por Deus. 

 

P5 v. 17: O que Pualo quer dizer com "somos pecadores como os não-judeus”? 

R: Que todos devem saber que seguir a Lei dos judeus não salva ninguém. Isto 

é, todos se tornam como os não-judeus "pecadores". 

 

P6: Qual é a falsa firmativa que Paulo faz a si mesmo em relação ao seu 

argumento sobre ser aceito por Deus. 

R: Como os judeus se tornam como os não-judeus "pecadores", então Cristo 

serve os interesses do pecado. (Nota: esta afirmação é falsa.) 

 

P7 v. 18: Como Paulo responde a este falso argumento? 

R: O homem é aceito por Deus (justificado) por causa da sua fé e não por 

obedecer a Lei. Voltar a este preceito é estar contra a ordem revelada por Deus. 

 

P8 vs 19-20: Qual é o testemunho de Paulo? 

R: Paulo disistiu de tentar obedecerá a Lei porque agora abrê em Cristo. Ele é 

um novo Paulo. não mais um velho fariseu. 

 



P9 v. 21: Algumas pessoas na Gal cia pensavam que a maneira de serem aceitos 

por Deus era cumprir todos os rituais judeus. Mas Paulo mostra que não é 

assim. Qual é o seu argumento? 

R: Se isto fosse verdade, então por que Cristo morreu? Cristo morreu para nos 

salvar, portanto os rituais não nos salvam.  

 

3:1-9 

 

P1: Podemos ver que Paulo estava muito preocupado quando escreveu 3:1-5. 

Qual era o problema. 

R: Os gálatas estavam começando a seguir a Lei dos judeus e suas regras, em 

vez de ter Cristo como centro da sua adoração. 

 

P2 vs 6-9: Como foi que Deus recebeu Abraão, o pai dos judeus, como justo? 

R: Abraão creu em Deus, e foi por acusa da sua fé que Deus o aceitou como 

justo. 

 

3:10-14 

 

P1 v. 10: O que acontecerá com aqueles que pensam que para serem aceitos por 

Deus precisam obedicer às Leis da Bíblia? 

R: Eles estão debaixo da maldição de Deis e serão condendados porque não 

seguem o plano de Deus para recebê-los com base na sua fé e na misericórdia de 

Deus. 

 

P2 v. 12: Por que Paulo cita o verso de Levítico 18:5: "Quem faz tudo o que a Lei 

manda, viverá pela Lei”? 

R: Para mostrar que na lei o importante é fazer, o que é o contr rio de confiar. 

 

P3 vs 13-14: Como é que um Cristão pode escapar de ser condenado por não 

fazer o que Deus requer. 

R: Cristo foi condenado (i.e. Deus o condenou)ã Ele morreu na druz, para que 

nós não fossemos condenados, e se nós somos crentes, temos a benção de Deus 

com prova de que somos aceitos por Deus. 

 

3:15-18 

 

P1 v. 15: Qual é a importância destes exemplo da vida di ria? 

R: Deus não vai modificar a Sua promessa /aliança. 

 

P2 vs 16-18: O que é importante no contraste entre as expressões "seu 

descendente” (no singular) e "seus descendentes” (no plural)? 

R1: "Seu descendente” (no singular) significa Cristo. “Seus descendentes” (no 

plural) significa muitas pessoas. 



R2: Deus fez um acordo a Braão e ao "seu descedente” (que é Cristo) e prometeu 

cumpri-lo. A Lei que foi dada ao povo judeu 430 anos depois, não pode quebrar 

aquele acordo, nem anular a promessa de Deus. 

 

3:19-20 

 

P1 v. 19: Para que servia a Lei? 

R: A Lei era um conjunto de mandamentos e foi dada por Deus para mostrar o 

que é contra a vontade de Deus. 

 

P1A: Até quando devia durar a Lei? 

R: Até que viesse o descendente de Abraão (que é Cristo) a quem foi feita a 

promessa. 

 

P2: Qual pode ser o sentido de "Deus " um sóã neste contexto? 

R: A Lei foi entregue por anjos, e um homem (Moisés) serviu de intermedi rio, 

mas foi o próprio Deus que fez a promessa. 

 

(Nota: Outras respostas tiradas de coment rios são aceitáveis, mas não parecem 

fazer tanto sentido quanto esta.) 

 

3:21-25 

 

P: Qual é a relação que existe entre a Lei e a promessa? Isto é, uma é certa e 

outra errada? 

R: Não. A Lei não podem fazer as pessoas serem aceitas por Deus (eles não pode 

dar vida) mas pode mostrar que somos prisioneiros do pecados se não cremos 

em Cristo. Agora que temos vida por causa da nossa fé em Cristo, nós não 

precisamos mais da Lei para nos guiar, ou tomar conta de nós. 

 

3:26-29 

 

P: Seria possibel que um grupo de cristãos gálatas (os judeus) fossem aceitos 

por Deus por obedecer a Lei e outro grupo (não-judeus) fossem aceitos por Deus 

pela sua promessa em Cristo? 

R: Não. Todos eles foram unidos a Cristo pelo batismo, e assim se vestiram com 

a pessoa do próprio Cristo. portanto todos eles são descendentes de Abraão e 

receberão o que Deus havia prometido. 

 

4:1-7 

 

P1 vs 1-5: O respesenta "of filho que vai herdar” na história de Paulo? 

R: Todos que receberiam a promessa de Deus por meio de Cristo, mas 

especialmente aqueles que estavam debaixo da Lei, i.e. os judeus. 



 

 

P2 vs 6-7: Como podemos dizer que fomos "seus Filhos”? 

R: Deus nos mandou o Espírito do se Filho aos nossos corações, o Espírito que O 

chama de "Pai". Assim não somos mais escravos, mas sim filhos, e portanto, 

herdeiros. 

 

4:8-11 

 

P1: O que escraviasava os gálatas antes de serem cristãos? 

R: Falsos deuses sem poderes espirituais e sem valor, e regras sem importância. 

 

P2: O que eles estavam querendo voltar a fazer? 

R: Agradar a Deus seguindo as regras antigas. 

 

4:12-20 

 

P1: O que Paulo está pedindo aos gálatas? 

R: Que eles se lembrassem das coisas que tinham em comun com Paulo e da boa 

hospitalidade com que receberam Paulo. 

 

P1A: Por que Paulo estava preocupado com ele? 

R: Eles queriam deixar os ensinamentos de Paulo e voltar ao comportamento 

antigo. 

 

4:21-31 

P: O que a história de Agar e Sara nos mostra? 

R: A escravidão produz escravos. isto é, as leis e os esf“rço humano não nos dão 

a liberdade, somente mais escravidão. A promessa de Deus nós traz, pelo poder 

do Espírito, a herança de filhos de Deus. Portanto fiquemos livres da escravidão 

(isto é do sistema da lei) para que Deus nos receba. 

 

(Nota: esta questão é muito difícil. Talvez seja necessário perguntar o que cada 

pessoa representa.)  

 

5:1-6 

 

P: Cristo quer que os homens se libertem das restrições da lei dos judeus, mas o 

que aconteceria se os cristãos gálatas fossem circuncidados, mostrando que 

aceitaram o sistema judeu de adoração? 

R: Eles estariam negando a sua fé em Jesus Cristo e que Ele fez não valeria 

nada para eles (o seu sacrifício é a sua morte na cruz.) 

 

5:7-12 



 

P1 v. 7: Paulo está pedindo mais informações sobre a situação deles ou está 

tentando persuadi-los? 

R: Ele está tentando encorajá-los e persuadi-los. 

 

P2 vs 8-9: Por que Paulo fala sobre fermento (ou equivalente)? 

R" O ensino destas pessoas que queriam que os gálatas obedercessem a lei para 

serem aceitos por Deus era como fermento gue se espalha e influencia toda a 

igreja. 

 

P3 v. 10: Quem está pertubando os gálatas? 

R: Todos aqueles que insistem na obediência da Lei (ou seus líderes). 

 

5:13-15 

 

P1: Para que Deus chamou os cristãos? 

R: Para serem livres, livres da obrigação de obedecer a Deus para serem aceitos 

por Deus. 

 

P2: O que Paulo previne aos gálatas em relação a esta liberdade? 

R: Que eles não devem usar esta liberdade como desculpa para fazerem o que 

quizerem. Eles devem amar e servir uns aos outros. 

 

5:16-18 

 

P: O que Paulo diz que ocorre dentro dos cristãos? 

R: Existem dois inimigos que lutam entre si, um é o desejo da natureza humana 

e o outro é o Espírito de Deus. 

 

5:19-26 

 

P: De acordo com Paulo, como devem viver os cristãos (os crentes)? 

R: Practicando o que consta nos vs 22-23 e evitando o que consta nos vs 19-21 3 

26. 

 

Resumo do Capítulo 5 

 

P: Por que Paulo disse aos cristãos gálatas como eles deviam se comportar? 

R: Eles deviam ter pensado que não sendo obrigados a obedecer a Lei, eles 

poderiam viver fora da lei.  

 

6:1-6 

 

P1: O que deve fazer um cristão quando vê um irmão pecar? 



R: Ajudar o irmão a se corrigir, agindo com humilidade. 

 

P1A: O que cada um deve fazer? 

R: Não pensar que é importante, e examinar a sua própria conduta. 

 

P2: O que aquele que está aprendendo o evangelho deve fazer? 

R: Repartir todas as coisas boas com o seu mestre. 

 

6:7-10 

 

P: Por que devemos obedecer ao Espírito e fazer o bem a todos, em vez de 

obedecer aos à nossa natureza humana fazendo o que nos agrada. 

R: Porque não podemos zombar de Deus. Eles vai nós recompensar de acordo 

com o que nós somos, portanto devemos sempre fazer o bem, especialmente oas 

que são da nossa família na fé. 

 

6:11-18 

 

P1: O que parece ser este último trecho? 

R: Um apelo pessoal e final feito pelo próprio Paulo aos gálatas. 

 

P2 vs 12-13: Por que algumas pessoas querem fazer com que os cristãos gálatas 

aceitem a circuncisão. 

R: Eles querem se mostrar e se elogiar, e fazem isso para não serem 

perseguidos por causa da cruz de Cristo. 

 

P3 v. 14: O que Paulo aceita como único motivo de orgulho? 

R: A morte de Jesus na cruz, que fez com que Paulo se afastasse (morresse) do 

mundo. 

 

P4 v. 15: O que Paulo pensa sobre a circuncisão? 

R: Não faz diferença alguém ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma 

nova pessoa. 

 

P5 v. 17: O que as marcas de Paulo tem a ver com as suas argumentações de 

que elas não devem mais incomodá-lo com a insignificância da circuncisão e 

outras regras? 

R: Ele foi marcado como cervo de Cristo ou ele trabalhou e se esforçou até o 

ponto de sentir dores e ser marcado como servo de Cristo em contraste com so 

falso mestres, que estão agarrados à Lei dos judeus porque eles não querem 

sofrer por Cristo. 


