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 GÁLATAS – “A carta magna da igreja” 

Essa carta é chamada assim por alguns escritores. O principal argumento é a defesa da 
_______________________ em oposição ao ensino dos ___________________. Esses falsos mestres 
insistiam em que a ____________________ ____________________________________________ era 
parte essencial do plano de salvação. 

Autor: O apóstolo Paulo. (Gl 1.1) 

Data: Aproximadamente no ano 49 d.C., em Antioquia, e antes do Concílio de Jerusalém (no ano 50 d.C.) 

Destinatários: As igrejas do Sul da Galácia fundadas na primeira viagem missionária de Paulo (incluindo 
Icônio, Listra e Derbe) e os cristãos de toda a parte. 

Temas principais: A defesa da doutrina da justificação pela fé, advertências contra a reversão ao 
judaísmo e a vindicação do apostolado de Paulo. 

Texto-chave: Foi para a _________________________ que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam 
firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. (Gálatas 5.1) 

Cadeia-chave: Para mostrar a corrente de pensamento, 1:6; 2:11-16; 3:1-11; 4:9-11;5:1-7; 6:15. 

o PRINCIPAIS TEMAS 

- _____ (3.21 – 4.31) – Conjunto de regras instituídas ao povo judeu através de Moisés. Havia três 
categorias de leis: _________________ (Adoração), ____________ (vida em comunidade) e 
__________________ (comportamento). Paulo explica o propósito das leis de Deus e o relacionamento 
entre a lei, as promessas de Deus e Cristo.  

- _____ (2.17-21) – Paulo demonstra que recebemos a salvação por meio da fé – da confiança em Deus e 
no sacrifício de Jesus Cristo por nós – e nada mais.  

- _____________________ (5.1-12) A fé em Cristo é portadora da verdadeira liberdade do pecado e da 
fútil tentativa de nos tornarmos agradáveis a Deus apenas observando a lei. Somos livres em Cristo. No 
entanto, essa liberdade é um privilégio. Não somos livres para desobedecer a Ele ou praticar a 
imoralidade, mas somos livres para servir ao Cristo ressuscitado. Devemos usar essa liberdade para amar 
e servir, e não para praticar o mal. 

- _____________________ (5.16-26) O Espírito Santo instrui, orienta, dirige e nos dá poder. Ele nos 
liberta da escravidão aos desejos pecaminosos e desperta em nós amor, alegria, paz e muitas outras 
mudanças maravilhosas. 

Distorções do Cristianismo e o Verdadeiro Cristianismo 

Grupos DEFINIÇÃO FOCO PERIGO PERGUNTA 

Cristianismo 
_____________

_ 

Sustentado no 
judaísmo. O gentio 

cristão deverá, antes, 
tornar-se um judeu. 

A escolha de 
Deus pelos 

judeus como seu 
povo exclusivo. 

Anular a graça de 
Deus sobre todas 

as nações da 
terra. 

Você segue 
práticas judaicas 
na expectativa de 
agradar a Deus? 

Cristianismo 
_____________

_ 

Cristianismo baseado 
em uma lista de 

regras. 

Agradar a Deus 
pelo cumprimento 

de normas 

Tendência a 
tornar o amor de 
Deus algo que se 

conquista. 

A sua vida com 
Deus é mais 

baseada cumprir 
regras ou seu 

transformado na 
essência? 

Cristianismo 
_____________

_ 

Não admitem 
diretrizes e 
orientações. 

Acreditam em seu 
próprio senso de 

orientação de Deus. 

Não se sujeitar a 
qualquer tipo de 

regra. 

Uma 
espiritualidade 
baseada nos 

próprios 
sentimentos 

Você é resistente 
em obedecer a 

mandamentos da 
Palavra de Deus? 
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Cristianismo 
_____________

_ 

Recebe a graça de 
Deus pela fé e vive 

em obediência e 
gratidão pelo que 

Deus fez. 

Responder com 
obediência ao 

grande amor de 
Deus. 

NÃO TEM De que maneira os 
que estão 

próximos a você 
descreveriam o 

seu cristianismo? 

 

 1 TESSALONICENSES –  

Por ser uma igreja muito jovem, os cristãos tessalonicenses precisavam _______________ em sua fé. 
Também havia um mal-entendido com relação à _____________________ pois alguns pensavam que Ele 
retomaria imediatamente, e deste modo ficaram confusos quando seus entes queridos morreram. Os 
cristãos dessa igreja esperavam que Cristo retornasse antes deles morrerem. Além dessa confusão toda, 
eles também estavam sendo perseguidos. 

Autor: O apóstolo Paulo. (1Ts 1.1) 

Data: Aproximadamente no ano 51 d.C., e redigida em Corinto; uma das primeiras cartas de Paulo.  

Destinatários: A igreja em Tessalônica e os cristãos de todo o mundo. 

Contexto histórico: Timóteo havia sido enviado por Paulo a fim de animar e fortalecer a igreja. Aquele, 
em seu regresso, fez um relato que aparentemente inspirou o apóstolo a escrever a carta, 3:6. 

Temas principais: O corpo da carta consiste principalmente de recomendações, conselhos e exortações. 
A verdade central, ressaltada amplamente, é a _______________________. Também, encorajamento na 
tribulação e perseguição.  

Texto-chave: Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus 
e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. (1Ts 4.14) 

o PRINCIPAIS TEMAS 

- _________________ (3.1 -13) – Paulo e os novos cristãos em Tessalônica experimentaram a 
perseguição por causa de sua fé em Cristo. Por estar preocupado com eles, Paulo enviou 
___________________ para encorajá-los na fé. 

- ______________ (4.13-18; 5.1-11) – Um dia todos os crentes, tanto aqueles que estão vivos quanto os 
__________ _______________, estarão unidos com Cristo. Se crermos em Cristo, viveremos com Ele 
para sempre. Todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo ao longo da história — estarão presentes com 
Ele em sua _______________________. 

- _____________________ (5.14-22) - Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo. Devemos viver de forma 
integra e santa, sempre alertas para a sua vinda. Os crentes não devem negligenciar as responsabilidades 
diárias, mas sempre _________________ e viver para agradar ao Senhor.  

 2 TESSALONICENSES –  

O propósito da carta é esclarecer a confusão de alguns crentes de Tessalônica a respeito da segunda 
vinda de Cristo 

Autor: O apóstolo Paulo. (2Ts 1.1) 

Data: Aproximadamente no ano 51 ou 52 d.C., alguns meses depois de 1 Tessalonicenses. Redigida em 
Corinto.  

Destinatários: A igreja em Tessalônica e os cristãos de todo o mundo. 

Tema principal: A segunda vinda de Cristo. 

Texto-chave: O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. (2Ts 
3.5) 

o PRINCIPAIS TEMAS 

- ________________ (1.4-12) – Menciona a perseverança que os tessalonicenses estavam 
demonstrando, apesar da perseguição e das tribulações (1.4), e usa esta situação para introduzir o tema 
da volta de Cristo. Nesse tempo. Cristo tomará para si os justos que perseveram, e castigará os ímpios. 

- ____________________ (2.1-15) – Ele lhes diz para não darem ouvidos aos rumores e boatos de que o 
Dia do Senhor já começou (2.1,2), porque vários eventos devem ocorrer _________ que Cristo volte (2.3-
12). Enquanto isso, deveriam permanecer firmes na verdade de Cristo (2.13-15) 

- ____________________ (3.1-18) - Como os membros da igreja haviam parado de trabalhar e se tornado ________ 
e _________________, foi necessário que Paulo os disciplinasse. A nossa persistência será ________________. 


