CARTAS
DE P A U L O

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)

(Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses)
Comentário: Prof. Edzard Gomes

Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

05/13: “Se Vivemos no Espírito, Andemos Também no Espírito” - Gálatas 5
“Se vivemos no espírito, andemos também no espírito” (Gl 5.25)

Olá Amado(a).
O Apóstolo já discutiu exaustivamente acerca da liberdade do crente diante dos atos da Lei, mostrando
que Cristo veio para este fim, libertando-nos de escravidão, como aos Judeus do “aio” (escravidão) da Lei.
Inicia este capítulo exortando-nos a colocarmos em prática aquilo que recebemos como Evangelho (Boas
Novas), afirmando: “Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão” (Gálatas 5:1). Ou seja, o Apóstolo nos conclama a que vivamos nossa Fé.
Paulo fala sempre na primeira pessoa, mesmo se dirigindo a Crentes Gentios, e isso precisa ficar
esclarecido. Uma vez convertidos ao DEUS Vivo, que fez o Céu e a Terra (At 14.15), a pregação dos já
chamados Cristãos (At.11.26), inclusive Paulo, era de que Jesus, o Ressuscitado, era o Filho de DEUS (At.9.20)
e o Cristo das Escrituras (At,9.22).
Não há Cristianismo sem o entendimento de que Cristo nos Libertou do Jugo da Lei, embora sejamos
Gentios, e a Lei havendo sido dada ao Povo de Israel.
É a nossa Conversão ao DEUS de Israel, o DEUS Vivo das Escrituras, que nos inclui nessa Libertação,
como se Judeus fôssemos, da mesma forma que essa mesma Libertação iguala o Judeu ao Gentio, fazendo com
que a Graça da Promessa se estenda às Nações.
Embora esta discussão se inicie com a prática da circuncisão, seu teor se estende para todo tipo de
legalismo, qualquer tipo de Jugo, como já visto anteriormente, para não anularmos a Obra de Cristo (Gl 5.2).
Paulo já afirmara, no Capítulo 3(três) que o Espírito nos foi dado por DEUS pela Fé e não pelas Obras
da Lei, em uma referência à Obra de Cristo, que nos concede o Espírito da Verdade, dado por DEUS (Gl 3.2).
No Capítulo 4(quatro) Paulo ensina que por este mesmo Espírito, nós clamamos a DEUS como Pai
(Gálatas 4.6), identificando-nos como Filhos. É o Espírito que confirma com o nosso espírito, nossa filiação.
Agora, neste Capítulo, Paulo nos coloca como seres espirituais responsáveis, e já inclinados para as
coisas do próprio espírito, admoestando: “Digo, porém: Andai no espírito, e não cumprireis a concupiscência
da carne” (Gálatas 5:16). Algumas traduções teimam em verter “espírito” por “Espírito”, o Santo (de DEUS).
A sequência, então, ensina: “Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne; e
estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis” (5:17).
Fica claro, entretanto, que somente podemos andar no espírito se formos guiados pelo Espírito recebido,
o qual somente nos é dado pela Fé na Obra de Cristo. É o Evangelho de Paulo, a Pregação da Fé.
A seguir, depois de enumerar diversas obras da carne, inerentes aos carnais, o Apóstolo nos apresenta o
que ele designa por “Fruto do espírito”, apresentando nove características do mesmo:
Amor; Gozo; Paz; Longanimidade; Benignidade; Bondade; Fidelidade; Mansidão e Domínio próprio (5.22),
acrescentando: “Contra estas coisas não há Lei” (5.23).
Acerca das Obras da carne alerta o Apóstolo: “Não herdarão o reino de DEUS os que as praticam”,
afirmando que nós, os de Cristo: “Crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências” (5.24).
Encerrando, o Apóstolo Paulo lembra o início da discussão e prepara seus discípulos para o grande final
da Epístola, a ser estudado na próxima lição. Vejamos Gálatas 5.25-26:
“Se vivemos no espírito, andemos também no espírito”, ou seja: Se somos espirituais, busquemos as coisas
espirituais;
“Não sejamos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros”, ou seja: Se somos
espirituais, busquemos a unidade em nossos relacionamentos.
Seja Cristo engrandecido em nosso viver cotidiano, para Glória de nosso DEUS! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

