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CARTA AOS GÁLATAS: ROTEIROS PARA ENCONTROS

“É PARA A LIBERDADE
QUE CRISTO NOS LIBERTOU” (Gl 5,1)
a graça de Cristo” (Gl 1,6) e caíram na escravidão da Lei de
Moisés, perdendo a irmandade e a unidade. E, para piorar a
situação, alguns membros chegaram até mesmo a contestar
a autoridade de Paulo e seu evangelho (Gl 1,7-10).

SERGIO RICCIUTO CONTE

É possível que, durante a longa permanência de dois anos
e meio na cidade de Éfeso (53-55 d.C.), uma espécie de base
missionária (cf. At 18,18-21,1), Paulo tenha recebido notícias
de um ataque contra ele e seu evangelho em meio às comunidades da Galácia que estavam em crise. A carta aos Gálatas
foi escrita com muita emoção e preocupação. Ela foi uma
resposta de Paulo a esse contexto conturbado, por isso, ela
revela a discussão e a situação pelas quais as comunidades
gálatas estavam passando e, ao mesmo tempo, descreve as
características delas em relação a Paulo. Eis alguns pontos
importantes:
a) Os membros das comunidades gálatas eram gentios que só
conheceram o Deus judeu e a mensagem de Jesus depois
de sua conversão (Gl 4,8-9; 5,2-3; 6,12).

Durante a primeira viagem missionária (46-48 d.C.), Paulo e
Barnabé provavelmente percorreram o sul da Galácia, passando por Icônio, Listra e Derbe, entre outras cidades (At 13,5014,28), uma região habitada por romanos, gregos e judeus. Eles
realizaram a missão entre judeus e simpatizantes gentios nas
sinagogas por onde passaram, fundando várias comunidades.
Paulo passou uma segunda vez pela região durante a
sua segunda viagem (49-52 d.C.; cf. At 16,1-8), percorrendo
também o norte da Galácia (a região em torno das cidades
de Ancira e Pessinunte; cf. At 16,6). Na terceira viagem (53-57
d.C.), ele passou de novo pela Galácia e pela Frígia (cf. At 18,23).
Na segunda viagem, as comunidades de seguidores e
seguidoras de Jesus no norte da Galácia foram fundadas em
uma circunstância incomum: “Vocês sabem que foi por causa
de uma doença física que lhes anunciei o evangelho pela primeira vez” (Gl 4,13). Nessa região, o “evangelho de Cristo” (Gl
1,7) causou grande entusiasmo, pois a irmandade pregada em
nome de Jesus Cristo crucificado suscitou o sonho de vida e
liberdade para quem vivia sob o jugo da escravidão do império.
O entusiasmo durou pouco. Logo depois da segunda visita
de Paulo, essas comunidades “abandonaram tão depressa

b) Comunidades de língua gálata: “Foi desenhada a imagem
de Jesus Cristo crucificado” (Gl 3,1). Provavelmente, Paulo
teve de recorrer a desenhos para se comunicar, trabalhando
duramente, com muito amor e esforço (Gl 4,11).
c) As comunidades acolheram Paulo, um enfermo judeu, sem
discriminação (Gl 4,13-14). Entre as comunidades e Paulo,
criou-se um forte vínculo afetivo, a ponto de ele afirmar:
“Se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e
os dariam a mim” (Gl 4,15).
d) Paulo anunciara a “cruz de Jesus Cristo” (Gl 3,1) na qual se
manifestou a graça de Deus (Gl 2,21). Por graça, os convertidos gálatas tornaram-se pessoas capazes de amar e de se
pôr a serviço uns dos outros (Gl 5,13).
e) No batismo, o evangelho de Jesus Cristo crucificado e seu
amor gratuito foram assumidos pelos gentios pobres e
sofridos como fonte de liberdade, irmandade e igualdade
em um mundo escravagista (Gl 3,23-29).
f) O ponto principal de discussão e de crise é “outro evangelho”,
o qual “distorce o evangelho de Cristo” (Gl 1,7). O grupo
judaizante radical insiste: o seguidor e a seguidora de Jesus
devem submeter-se à prática de todas as leis judaicas, como
a circuncisão e as leis alimentares, para alcançar a salvação
(Gl 2,11-21).
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g) Os convertidos gálatas estavam prestes a se submeter à Lei
de Moisés (Gl 4,1) e a rejeitar o evangelho da graça anunciado por Paulo (Gl 1,6; 5,4). Diante disso, Paulo afirma: “Meus
filhos, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que
Cristo se forme em vocês” (Gl 4,19).
h) Alguns membros, gálatas convertidos, se fizeram circuncidar
(Gl 5,2-4) e exerciam pressões sobre os outros participantes
das comunidades (Gl 6,13).
i) Havia também o grupo helenizado, cujo espírito era o da
busca desenfreada de bens, poder e prazer, que transformou
a liberdade em libertinagem, causando um problema ético
e aumentando as tensões internas (Gl 5,13-24).
j) Os opositores chegaram a negar a autoridade de Paulo e o
evangelho pregado por ele (Gl 1,1-5.7-10).
k) Diante do conflito das comunidades, Paulo, indignado e
revoltado, escreveu: “Ó gálatas sem juízo! Quem foi que os
enfeitiçou?” (Gl 3,1); “Aqueles demonstram interesse por
vocês, mas a intenção deles não é boa. Querem separá-los
de mim, para que vocês se interessem por eles” (Gl 4,17);
“Que se mutilem de uma vez aqueles que estão perturbando
vocês!” (Gl 5,12).
Informado da grave ameaça para a fé em Jesus Cristo
crucificado, seu verdadeiro evangelho e a prática do amor, da
igualdade e da unidade, bem como da acusação contra a sua
condição de apóstolo, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, cheia
de raiva e emoção, provavelmente de Éfeso, entre 54 e 55 d.C.

Conhecendo a carta aos Gálatas
A carta aos Gálatas é mais profundamente marcada pelo
tom duro e polêmico do que qualquer outra. Nela, não há a
costumeira ação de graças nas saudações inicial e final. Ela
contém cinco argumentos usados por Paulo contra os adversários: histórico, teológico, exegético, batismal e emocional,
que estão estruturados da seguinte forma:
a) Introdução – 1,1-10: Apresentação do tema “o evangelho
de Cristo”, baseado na graça de Deus.
b) Primeira parte – 1,11-2,21: Relato autobiográfico e histórico.
c) Segunda parte – 3,1-5,12: Argumento contra os adversários.
d) Terceira parte – 5,13-6,10: Exortação ética – liberdade e
caridade.
e) Conclusão– 6,11-18: Severa advertência contra o grupo
judaizante radical.

Mensagens principais
A carta aos Gálatas tem como tema central a defesa do
evangelho do amor gratuito de Deus, manifestado em Jesus
Cristo crucificado. Diante do grupo judaizante que pregava
a necessidade da Lei para a salvação, Paulo insiste na ação
amorosa e gratuita de Deus (Gl 2,16).
Esta carta continua questionando o nosso seguimento
de Jesus Cristo: a nossa vivência do evangelho é baseada na
graça e no Espírito ou no cumprimento de ritos e preceitos?
Cada pessoa cristã precisa dar a sua resposta a essa pergunta.
Queremos mergulhar no estudo e na reflexão da carta aos
gálatas, buscando luzes para iluminar nossa caminhada pessoal e comunitária. Eis os temas que vamos aprofundar nesta
caminhada:
Primeiro encontro: O evangelho de Jesus Cristo crucificado
(Gl 2,11-21). As primeiras comunidades que seguiam Jesus
enfrentaram muitas dificuldades em romper as barreiras
impostas pela Lei judaica, que separavam os judeus dos não
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judeus. Revendo o passado, vamos olhar a nossa prática para
identificar o que nos impede de viver uma vida conforme as
exigências do evangelho e reafirmar nosso compromisso com
as pessoas crucificadas de hoje.
Segundo encontro: Todos somos um em Cristo Jesus (Gl
3,1-14.26-29). Compreender que a fé nos torna filhas e filhos
de Deus e que Nele todos somos um. Este encontro é para
refletir sobre a unidade que somos chamadas e chamados a
vivenciar a partir de Cristo Jesus. Como pessoas batizadas, a
nossa vocação é deixar que Cristo viva em nós, ou seja, olhar
a realidade com os olhos Dele e romper as barreiras social,
religiosa, cultural e de gênero.
Terceiro encontro: Viver o amor e a ternura na missão (Gl
4,12-20). Paulo vivenciou uma experiência profunda de acolhimento nas comunidades dos gálatas apesar de sua doença,
o que favoreceu o amor e a amizade entre eles. A vivência de
verdadeiras relações fraternas em nossas atividades pastorais
fortalece o compromisso com a construção do Reino de Deus.
Quarto encontro: O viver em Cristo nos torna livres (Gl 5,1-12).
Como pessoas cristãs, recebemos o Espírito de Deus como
força criadora, profética, sapiencial e libertadora para viver
como Jesus viveu. As comunidades cristãs têm a missão de
vivenciar a liberdade e uma fé que age por meio do amor (5,6).
O excessivo apego a normas, ritos e regras pode nos afastar
do seguimento de Jesus de Nazaré.
Quinto encontro: Livres para amar e servir (Gl 5,13-6,10). Para
não deixar dúvidas sobre a identidade cristã, Paulo apresenta
uma série de exortações às comunidades dos gálatas e reforça que a vocação cristã é para a liberdade, o que implica
viver segundo o Espírito. Aquele ou aquela que vive segundo
as obras da carne provoca rupturas consigo mesmo, com Deus
e com o próximo. A vida segundo o Espírito é pautada pelo
amor, que se expressa no serviço solidário para com todas as
pessoas.
Que a leitura e a reflexão da carta aos Gálatas possam lançar
novas luzes para a nossa vivência individual e comunitária.
Deixemos ecoar em nossos corações os apelos para uma vida
cuja marca seja o amor solidário para com todas as pessoas:
“Não nos cansemos de fazer o bem” (Gl 6,9a).

Lembretes para as reuniões
Eis aqui algumas sugestões práticas para a realização dos
encontros:
ã Preparar bem o local do encontro; é importante que
aconteça nas casas, pois será uma forma de reviver o
espírito missionário das primeiras comunidades.
ã Verificar a necessidade de providenciar, anteriormente,
algum material para o encontro.
ã A coordenadora ou o coordenador, em todos os encontros, deve fazer uma acolhida carinhosa, dando especial
atenção às pessoas que participam pela primeira vez.
ã Se o encontro for numa casa, agradecer à família que
acolhe o grupo.
ã Motivar as pessoas a trazer sempre a Bíblia.
ã Não é necessário responder a todas as perguntas que são
apresentadas no roteiro.
ã Ver o DVD Chaves para entender a carta aos Gálatas. Centro Bíblico Verbo e Verbo Filmes.

PRIMEIRO ENCONTRO

O EVANGELHO DE JESUS CRISTO
CRUCIFICADO
23/03/2021

introdução.jpg

SERGIO RICCIUTO CONTE

Cristo crucificado nos chama a um compromisso radical
com todas as pessoas crucificadas de hoje. Que possamos
nos acolher mutuamente e, nesta comunhão, acolher
também todas as pessoas que sofrem exploração, fome,
desemprego e dor pela destruição dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, por um governo sem cuidado
e insensível diante de tantas mortes nesta pandemia.

https://drive.google.com/file/d/1xLnyr5ws-Jw28Ei2rvquQGc1QVTOrZYq/view
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TEMA: O evangelho de Jesus Cristo crucificado.
PERSONAGENS: Paulo, Cefas, Barnabé, Tiago, enviados
de Tiago, gentios e judeus.
TEXTO: Gl 2,11-21
PALAVRAS-CHAVE: Comer, circuncidados, evangelho,
justificado, fé, crucificado.
PERSPECTIVA: Entender que o seguimento de Jesus crucificado exige coerência e compromisso com as pessoas
crucificadas de hoje.
Já não sou eu que vivo; é Cristo que vive em mim (Gl 2,20a).

1. Preparar o ambiente
- Colocar no centro uma Bíblia, vela acesa, vaso de flor e
a cruz.
- Preparar um cartaz com o tema do encontro.
2. Acolhida
Dirigente: “Tua palavra é lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho” (Sl 119,105). Que a Palavra de
Deus, revelada em Jesus crucificado, continue iluminando
a nossa caminhada. A CNBB propõe que toda a Igreja
estude, leia e reze a carta aos Gálatas. Pedimos que o
Espírito de Deus ilumine as nossas mentes para compreendermos a sua Palavra e, como Paulo, sermos capazes
de viver e assumir a nossa fé em Jesus Cristo crucificado.
Com alegria e espírito de solidariedade, cantemos:
Sugestão de canto: Quando o Espírito de Deus soprou, o
mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou e um
povo novo deu-se as mãos e caminhou! Lutar e crer, vencer
a dor, louvar o Criador. Justiça e paz hão de reinar. E viva
o amor!
Dirigente: Queremos nestes encontros compreender
o coração missionário de Paulo e, ao mesmo tempo, abrir
nossos corações para compreendermos que a fé em Jesus

Fazer um minuto de silêncio e lembrar o rosto de pessoas
que sofrem nestas situações e que fazem parte de nossa vida.
Dirigente: Neste espírito de comunhão, vamos ler, em
voz alta, o tema do nosso encontro de hoje: O evangelho
de Jesus Cristo crucificado.
Dirigente: Invoquemos a presença da Trindade Santa
entre nós.
Todas(os): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!

3. Motivando a conversa
Leitora ou leitor 1: Na véspera do Natal, um menino
estava vendendo doce caseiro em frente a um supermercado. Era um dia chuvoso e frio. O olhar dele estava triste e
perdido. Nos ônibus, no metrô, nas praças e ruas de nossas
cidades e nas portas de nossas igrejas, há muitas pessoas
com esse mesmo semblante. A situação de miséria é muito
grande, e muitas vezes perdemos a sensibilidade diante das
pessoas que sofrem. Em 2019, o Brasil tinha 4,4 milhões de
crianças em situação de extrema pobreza. Com a pandemia
da Covid-19, os números são ainda maiores.1
Dirigente: Nós conhecemos pessoas que vivem em
situação de miséria? Como nos sentimos diante das pessoas
com as quais nós nos encontramos em nosso caminho?
Tempo para partilhar.
Encerrar com o canto: Seu nome é Jesus Cristo e passa
fome. E grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê
passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu
nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das
calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele
dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos.
Entre nós está e nós o desprezamos.

4. Situando o texto
Leitora ou leitor 2: O termo “evangelho” (euangelion,
em grego) era usado no culto ao imperador romano, para
o anúncio da “Boa Nova” (salvação), associada ao interesse, poder e domínio do império. A esse mundo no qual a
maioria do povo era explorada, massacrada e crucificada, Paulo anunciou o evangelho de Jesus Cristo crucificado. Uma
proposta baseada na partilha e na solidariedade, pois foi na
cruz de Jesus de Nazaré que Deus Pai manifestou sua graça
1
Fonte:
<https://observatorio3setor.org.br/noticias/abandonados-brasil-tem-44-milhoes-de-criancas-vivendo-na-miseria/>.
Acesso em: 02/03/2021.
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e seu amor gratuito. Os gálatas pobres, com grande entusiasmo, acolheram inicialmente o evangelho de Cristo, que
suscitou o sonho de vida e liberdade para quem vivia sob
o jugo da escravidão do império. Mas o entusiasmo durou
pouco, porque os convertidos gálatas começaram a seguir
“outro evangelho” (Gl 1,7), proposto pelo grupo judaizante,
que pregava a salvação pela observância da Lei (circuncisão, leis alimentares etc.). Era a lei da pureza que primava
pela distinção entre puros/impuros, criando a segregação
contra o pobre, doente e estrangeiro. Informado da grave
ameaça para a fé centralizada na cruz de Jesus Cristo, Paulo
escreveu a carta aos Gálatas, defendendo o verdadeiro
evangelho de Cristo. Já em Gl 2,11-21, ele narra o incidente com o grupo judaizante em Antioquia, acusando-o
de “hipócrita da Lei”, e explica o que é o seu evangelho.

5. Leitura do texto
Dirigente: Que a Palavra de Deus, por meio de Paulo,
nos ajude a superar o ritualismo e a compreender o que
significa acreditar em Jesus Cristo crucificado, deixando
que ele viva em nós.
Sugestão de canto: Não sou eu que vivo, é Cristo que
vive em mim. Ninguém é justificado pela Lei, mas pela fé
em Jesus Cristo.
Leitora ou leitor 3: Ler Gl 2,11-21.
Dirigente: Para conversar
a) Por que Paulo enfrenta Cefas/Pedro?
b) Em que consiste o evangelho anunciado por Paulo à
comunidade dos gálatas?
c) Segundo Paulo, qual é o caminho para alcançar a salvação?

6. Iluminando a vida
Leitora ou leitor 4: De maneira corajosa, Paulo confronta a duplicidade de Pedro, que inicialmente come com os
gentios, mas, quando chega o grupo judaizante, começa a
evitá-los, criando a discriminação étnica. Ele não tem medo
de afirmar que todas as pessoas são irmãs, filhas do mesmo
Pai amoroso, pois a salvação é realizada pela graça de Deus
por meio da fé em Jesus Cristo, e não pela observância da
lei da pureza, baseada na autossuficiência e na segregação.
Com o amor gratuito manifestado na cruz de Jesus, Deus
nos arrancou desse mundo perverso (Gl 1,4), restabelecendo o caminho aberto para o próximo: igualdade, fraternidade e comunhão. Jesus Cristo vive em quem vive o amor
ao próximo, sobretudo nos crucificados de hoje.
a) Quem são os “judaizantes” de hoje?
b) O que precisamos fazer em nossa comunidade para que
a nossa prática seja orientada pela fé em Jesus Cristo
crucificado, e não pela observância da Lei?
c) Como viver a espiritualidade de Paulo nestes tempos
atuais?

7. Celebrando a vida
Dirigente: Deixar que Cristo viva em nós exige assumir
o caminho da cruz, que passa pelo compromisso com os cru-

cificados da história. Pensemos neste momento em todas
as pessoas que enfrentam diversos tipos de sofrimento.
Rezemos a oração do Pai-nosso, pedindo a Deus Pai que o
Reino de Deus anunciado por Jesus Cristo se torne realidade
em nosso meio.
Todas(os): Pai nosso...
Dirigente: Com as mãos estendidas em direção à cruz,
vamos renovar nosso compromisso no seguimento de
Jesus. Que Ele, na força do seu Espírito, auxilie a nós e a
nossas comunidades a viver a radicalidade do seu evangelho. Vamos repetir:
Todas(os): Não sou eu que vivo; é Cristo que vive em mim
(Gl 2,20).

8. Preparar o próximo encontro
Dirigente: Para a próxima reunião, ler Gl 3,1-14.26-29, e
quem puder leia as orientações em preparação ao segundo
encontro. Se tiver alguma dificuldade em ler, peça ajuda a
uma pessoa próxima.

9. Gesto concreto
Ser mais sensível às pessoas cujo olhar está sem vida e
esperança, seja por motivos econômicos, seja também por
motivos psicossociais.

10. Bênção final
Dirigente: Na mesma fé e intuição de Paulo, queremos
invocar sobre nós a bênção e deixar que Cristo viva em
nós. Vamos repetir juntos: “Não sou eu que vivo; é Cristo
que vive em mim”.
Todas(os): Amém.
Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 35 a 50
do livro O evangelho de Jesus Cristo crucificado: “É para a liberdade
que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). Entendendo a carta aos Gálatas. São
Paulo: Paulus, 2021. O material deste encontro e também o livro
indicado foram preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.
O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudo que está
a serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro
Bíblico Verbo oferece cursos regulares de formação bíblica
em diferentes modalidades e presta assessorias às dioceses,
paróquias, comunidades, colégios e congregações religiosas.
Mais informações pelo tel. (11) 5187-1008. E-mail: contato@
cbiblicoverbo.com.br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.
br; Facebook: Centro Bíblico Verbo.
O CENTRO BÍBLICO PAULUS é um organismo da PAULUS para
a coordenação de todas as iniciativas bíblicas promovidas
pelos Paulinos. Seu objetivo é tornar sempre mais dinâmico e
atual o encontro de todos com a Bíblia, favorecendo a leitura,
o aprofundamento, o estudo e a difusão da Sagrada Escritura.
Entre suas atividades, está a distribuição gratuita do folheto
Bíblia-Gente como subsídio para dinamizar o Mês da Bíblia.
Mais informações em paulus.com.br.
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