
King James Livre 

 

 

48 

Gálatas 
 

Politicamente, a Galácia era a 
província romana que incluía Licônia, 
Isáuria e partes da Frígia e Pisídia. (2) 
Geograficamente, era o centro das 
tribos celtas e, nesse sentido, parece ser 
usado nesta epístola e em Atos (Gálatas 
1: 1; Atos 13: 13; 14: 6; 16: 6). 
 
Eles eram descendentes dos gauleses 
que saquearam Roma no século IV a. C. 
e no terceiro século a. C. invadiram a 
Ásia Menor e o norte da Grécia. Uma 
parte deles permaneceu na Galácia, 
predominando na população mista 
formada pelo povo grego, romano e 
judeu. Eles eram pessoas de 
temperamento rápido, impulsivas, 
hospitaleiras e volúveis. Eles foram 
rápidos em receber impressões e 
igualmente rápidos em desistir deles. 
Eles receberam Paulo com alegria 
entusiástica e foram subitamente 
desviados dele (Gálatas 4: 13-16). 
 
Não sabemos exatamente como e por 
quem essas igrejas foram estabelecidas. 
A grande estrada do Leste para a 
Europa passou por essa região, 
possibilitando que alguns dos presentes 
no Pentecostes semearam a semente do 
evangelho lá. Poderia ter surgido do 
trabalho realizado por Paul enquanto 
estava em Tarso, desde o seu retorno 
da Arábia até sua ida a Antioquia com 
Barnabé. Mas as escrituras não nos 
dão uma palavra sobre isso. 
 
Na segunda jornada missionária, Paulo 
os visitou (Atos 16: 6) e parece ter 
ficado doente durante a passagem e ter 
pregado a eles enquanto não podia 

viajar (Gálatas 4: 14-15). Eles 
receberam de bom grado seus 
ensinamentos, e as igrejas parecem ter 
surgido. Paulo também os visitou na 
terceira jornada missionária (Atos 
18:23) e os instruiu e estabeleceu na fé. 
As igrejas estavam funcionando bem 
quando Paulo as deixou, mas os 
professores judaizantes haviam entrado 
e, agindo de acordo com sua natureza 
instável e instável, haviam corrompido 
muito a simplicidade de sua fé. 
 
A ocasião da epístola: (1) professores 
judaizantes haviam ido entre os 
gálatas, alegando que a lei judaica era 
obrigatória para os cristãos, admitindo 
que Jesus era o Messias, mas alegando 
que a salvação deve, no entanto, ser 
obtida pelas obras da lei. Eles pediram 
especialmente que todos os gentios 
fossem circuncidados. (2) A fim de 
entender seu ponto de vista e afastar os 
gálatas de suas crenças, eles estavam 
tentando enfraquecer sua confiança em 
Paulo, seu professor espiritual. Eles 
disseram que ele não era um dos doze 
e, portanto, não era um dos apóstolos, e 
seus ensinamentos não eram de 
autoridade vinculativa. Eles sugeriram 
que ele havia aprendido sua doutrina 
com outras pessoas, especialmente com 
os apóstolos que eram pilares da igreja. 
 
O objetivo da epístola era erradicar os 
erros de doutrina introduzidos pelos 
judaizantes e manter os gálatas em sua 
fé anterior. Para fazer isso, foi 
necessário estabelecer sua autoridade 
apostólica e a origem divina de seu 
evangelho. Ele também desejou mostrar 
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o valor prático ou a aplicação de seus 
ensinamentos. Ele mostra 
especialmente o valor da liberdade 
cristã e, ao mesmo tempo, mostra que 
não é uma licença. Ao cumprir esses 
propósitos, ele nos deu um clássico 
inspirado sobre a doutrina fundamental 
da justificação pela fé e resolveu para 
sempre a questão perturbadora da 
relação dos cristãos com a lei judaica. 
 
Foi escrito por Paulo, provavelmente 
de Corinto, em 57 d. C. 

~ 
1 
1. Paulo, apóstolo (não dos homens, 
nem por intermédio dos homens, mas 
de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o 
ressuscitou dentre os mortos;) 
2. E todos os irmãos que estão comigo, 
até as igrejas da Galácia: 
3. Graça seja convosco e paz da parte 
de Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus 
Cristo, 
4. Que se entregou por nossos pecados, 
para nos libertar deste mundo maligno 
atual, conforme a vontade de Deus e de 
nosso Pai: 
5. A quem seja glória para todo o 
sempre. Amém. 
6. Fico admirado por, tão depressa, 
estarem desviados daquele que vos 
chamou para a graça de Cristo para 
outro evangelho: 
7. Que não é outro; mas há alguns que 
vos transtornam e pervertem o 
evangelho de Cristo. 
8. Mas, ainda que nós, ou um anjo do 
céu, preguemos qualquer outro 
evangelho a você que não seja o que lhe 
pregamos, que seja amaldiçoado. 

9. Como dissemos antes, assim digo 
agora novamente, se alguém vos pregar 
outro evangelho que não o que 
recebestes, que seja amaldiçoado. 
10. Pois agora eu convenço homens ou 
Deus? Ou procuro agradar aos homens? 
Pois, se ainda agradava aos homens, 
não seria servo de Cristo. 
11. Certifico-vos, irmãos, que o 
evangelho que foi pregado por mim não 
é segundo o homem. 
12. Porque eu não o recebi do homem, 
nem me ensinaram, mas pela revelação 
de Jesus Cristo. 
13. Pois já ouvistes falar dos meus 
assuntos no passado, na religião dos 
judeus, como, além da medida, persegui 
a igreja de Deus e a assolei: 
14. E obtive vantagem com a religião 
dos judeus acima de muitos de meus 
iguais em minha própria nação, sendo 
extremamente zeloso das tradições de 
meus pais. 
15. Mas quando agradou a Deus, que 
me separou do ventre de minha mãe e 
me chamou pela sua graça, 
16. Para revelar seu Filho em mim, para 
que eu o pregasse entre os gentios; 
imediatamente não consultei com carne 
e sangue: 
 
17. Nem subi a Jerusalém para os 
apóstolos diante de mim; mas fui para a 
Arábia e voltei novamente para 
Damasco. 
18. Depois de três anos, subi a 
Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com 
ele quinze dias. 
19. Mas dos outros apóstolos não vi 
ninguém, exceto Tiago, o irmão do 
Senhor. 
20. Agora, as coisas que vos escrevo, 
eis que diante de Deus não minto. 
21. Depois cheguei às regiões da Síria e 
da Cilícia; 
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22. E era desconhecido de vista para as 
igrejas da Judeia que estavam em 
Cristo: 
23. Mas eles ouviram apenas: Aquele 
que nos perseguiu no passado agora 
prega a fé que ele destruiu. 
24. E glorificaram a Deus em mim. 

2 
1. Catorze anos depois, subi novamente 
a Jerusalém com Barnabé e levei 
também Tito comigo. 
2. E subi por uma revelação, e 
comuniquei a eles o evangelho que 
prego entre os gentios, mas em 
particular àqueles que eram de 
reputação, para que, tendo eu corrido ou 
corresse, isso não fosse em vão. 
3. Mas nem Tito, que estava comigo, 
sendo grego, foi obrigado a ser 
circuncidado: 
4. E que, por causa dos falsos irmãos 
desavisados, que vieram em segredo 
para espiar nossa liberdade que temos 
em Cristo Jesus, para que eles nos 
levassem à escravidão: 
5. A quem não cedemos por sujeição 
nem por uma hora; para que a verdade 
do evangelho possa continuar com 
vocês. 
6. Mas daqueles que pareciam um tanto 
(qualquer que fossem, não importa para 
mim: Deus não leva em consideração a 
aparência humana) pois aqueles que 
pareciam estar em algum grau superior 
não acrescentaram nada a mim: 
7. Mas, ao contrário, quando viram que 
o evangelho da incircuncisão havia sido 
confiado a mim, como o evangelho da 
circuncisão era para Pedro; 
8. (Pois aquele que operou efetivamente 
em Pedro ao apostolado da circuncisão, 
o mesmo foi poderoso em mim para 
com os gentios :) 

9. E quando Tiago, Cefas e João, 
estimados como pilares, perceberam a 
graça que me foi dada, deram a mim e a 
Barnabé as mãos direitas da comunhão; 
para que pudéssemos ir até os gentios, e 
eles até a circuncisão. 
10. Somente eles gostariam que nos 
lembrássemos dos pobres; o mesmo que 
eu também estava ansioso por fazer. 
11. Mas quando Pedro chegou a 
Antioquia, eu o encarei face a face, 
porque ele deveria ser responsabilizado. 
12. Pois antes que certos viessem de 
Tiago, ele comia com os gentios; mas 
quando eles vieram, ele se retirou e se 
separou, temendo os que eram da 
circuncisão. 
13. E os outros judeus também se 
afastaram como ele; de modo que 
Barnabé também foi levado com sua 
dissimulação. 
14. Mas, quando vi que eles não 
andavam corretamente, de acordo com 
a verdade do evangelho, disse a Pedro 
diante de todos: Se você, sendo judeu, 
vive da maneira dos gentios, e não 
como os judeus, por que exige que os 
gentios vivam como os judeus? 
15. Nós que somos judeus por natureza, 
e não pecadores advindo dos gentios, 
16. Sabendo que um homem não é 
justificado pelas obras da lei, mas pela 
fé em Jesus Cristo, cremos em Jesus 
Cristo, para que sejamos justificados 
pela fé em Cristo, e não pelas obras da 
lei: porque pelas obras da lei nenhuma 
carne será justificada. 
17. Mas se, enquanto procuramos ser 
justificados por Cristo, também nós 
mesmos somos encontrados pecadores, 
então Cristo seria o ministro do pecado? 
De modo algum. 
18. Porque, se eu reedifico as coisas que 
destruí, torno-me transgressor. 



Bíblia Sagrada 

 

 
51 

19. Porque pela lei, estou morto para a 
lei, para viver para Deus. 
20. Estou crucificado com Cristo; no 
entanto vivo; todavia não eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo 
na carne vivo pela fé do Filho de Deus 
que me amou e se entregou por mim. 
21. Não frustro a graça de Deus; 
porque, se a justiça vem pela lei, então 
Cristo foi morto em vão. 

3 
1. Ó gálatas tolos, que vos enfeitiçaram, 
para que não obedeças a verdade, diante 
de cujos olhos Jesus Cristo foi 
evidentemente exposto, crucificado 
entre vós? 
2. Isso somente gostaria de saber de 
vocês: Recebestes o Espírito pelas obras 
da lei ou pela audição da fé? 
3. Vocês são tão tolos? Tendo 
começado no Espírito, vocês agora são 
aperfeiçoados pela carne? 
4. Sofreste tantas coisas em vão? Se é 
que foi mesmo em vão. 
5. Portanto, aquele que ministra a você 
o Espírito e faz milagres entre vocês, 
faz isso pelas obras da lei ou pelo ouvir 
da fé? 
6. Assim como Abraão creu em Deus, e 
isso lhe foi imputado como justiça. 
7. Sabei, pois, que os que são da fé são 
os filhos de Abraão. 
8. E a escritura, prevendo que Deus 
justificaria os gentios através da fé, 
pregou o evangelho a Abraão, dizendo: 
Em ti serão abençoadas todas as nações. 
9. Assim, os que são de fé são 
abençoados com o fiel Abraão. 
10. Pois todos os que são obras da lei 
estão amaldiçoados; porque está escrito: 
maldito todo aquele que não continuar 
em todas as coisas que estão escritas no 
livro da lei para fazê-las. 

11. Porém, nenhum homem é 
justificado pela lei aos olhos de Deus, é 
evidente: pois, o justo viverá pela fé. 
12. E a lei não é da fé, mas o homem 
que a pratica, nela viverá. 
13. Cristo nos redimiu da maldição da 
lei, e se fez uma maldição por nós; 
porque está escrito: maldito todo aquele 
que se pendura no madeiro. 
14. Que a bênção de Abraão possa vir 
sobre os gentios através de Jesus Cristo; 
para que possamos receber a promessa 
do Espírito pela fé. 
15. Irmãos, falo segundo a maneira dos 
homens; embora seja apenas um pacto 
de homem, ainda que seja confirmado, 
ninguém o anula ou o acrescenta além 
disso. 
16. Agora a Abraão e sua semente 
foram feitas as promessas. Ele não diz: 
E para sementes, como de muitos; mas 
como de um, e para a tua descendência, 
que é Cristo. 
17. E isto eu digo, que a aliança, que foi 
confirmada diante de Deus em Cristo, a 
lei, que veio quatrocentos e trinta anos 
depois, não pode ser invalidada, para 
que a promessa não perca o efeito. 
18. Porque, se a herança é da lei, não é 
mais promessa; mas Deus a deu a 
Abraão por promessa. 
19. Por que, então, serve a lei? Foi 
acrescentado por causa de 
transgressões, até que a semente 
chegasse a quem a promessa foi feita; e 
foi ordenado por anjos na mão de um 
mediador. 
20. Agora, um mediador não é 
mediador de um, mas Deus é um. 
21. A lei é contra as promessas de 
Deus? De modo algum: pois, se 
houvesse uma lei que pudesse dar vida, 
em verdade, a justiça seria pela lei. 
22. Mas as escrituras concluíram tudo 
sob o pecado, para que a promessa pela 
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fé de Jesus Cristo fosse feita aos que 
cressem. 
23. Mas, antes que a fé viesse, éramos 
mantidos sob a lei, calados à fé que 
depois deveria ser revelada. 
24. Portanto, a lei era nosso professor 
para nos levar a Cristo, para que 
fôssemos justificados pela fé. 
25. Mas depois que essa fé veio, não 
estamos mais sob o comando de um 
professor. 
26. Porque todos sois filhos de Deus 
pela fé em Cristo Jesus. 
27. Porque tantos de vocês que foram 
batizados em Cristo, já vos revestistes 
de Cristo. 
28. Não há judeu nem grego, não há 
vínculo nem liberdade, não há homem 
nem mulher; pois todos sois um em 
Cristo Jesus. 
29. E se sois de Cristo, então sois a 
semente de Abraão e herdeiros de 
acordo com a promessa. 

 4 
1. Agora eu digo que o herdeiro, 
enquanto criança, nada difere de um 
servo, embora ele seja o senhor de 
todos; 
2. Mas fica sob tutores e governadores 
até o tempo indicado pelo pai. 
3. Mesmo assim, quando éramos 
crianças, estávamos em cativeiro sob os 
elementos do mundo: 
4. Mas quando chegou a plenitude do 
tempo, Deus enviou seu Filho, nascido 
de uma mulher, criado sob a lei, 
5. Redimindo os que estavam sob a lei, 
para que pudéssemos receber a adoção 
de filhos. 
6. E porque sois filhos, Deus enviou o 
Espírito de seu Filho aos vossos 
corações, clamando Aba, Pai. 

7. Portanto você não é mais um servo, 
mas um filho; e sendo um filho, então é 
um herdeiro de Deus através de Cristo. 
8. Contudo, quando não conhecias a 
Deus, serviste àqueles que por natureza 
não são deuses. 
9. Mas agora, depois que conhecestes a 
Deus, ou melhor, somos conhecidos de 
Deus, como voltamos novamente aos 
elementos fracos e pedintes, aos quais 
desejam novamente estar em cativeiro? 
10. Vocês observam dias, meses, horas 
e anos. 
11. Temo que, com vocês, eu tenha 
trabalhado em vão. 
12. Irmãos, peço-lhes, sejam como eu 
sou; porque eu sou como vós sois; não 
me ofenderam de forma alguma. 
13. Vocês sabem como, pela 
enfermidade da carne, eu preguei o 
evangelho para vocês no começo. 
14. E a tentação que estava na minha 
carne não desprezastes, nem rejeitastes; 
mas me receberam como anjo de Deus, 
como Cristo Jesus. 
15. Onde está então a bem-aventurança 
de que falavam? Pois eu testemunho 
que, se fosse possível, vocês teriam 
arrancado seus próprios olhos e os 
teriam dado a mim. 
16. Tornei-me, portanto, seu inimigo, 
porque digo a verdade? 
17. Eles te demonstram afeto de forma 
zelosa, mas não para o bem; sim, eles 
desejam excluir-vos, para que vocês os 
busquem. 
18. Mas é sempre bom ser zelosamente 
afetuoso pelo bem, e não apenas quando 
estou presente com vocês. 
19. Meus filhinhos, pelos quais eu sofro 
dores de parto, até que Cristo seja 
formado em vocês, 
20. Desejo estar presente com vocês 
agora e mudar o tom de voz; pois estou 
em dúvida quanto a vocês. 
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21. Diga-me, vós que desejais estar 
debaixo da lei, não ouvis a lei? 
22. Porque está escrito que Abraão teve 
dois filhos, um de uma escrava e outro 
de uma livre. 
23. Mas quem era da escrava nasceu 
segundo a carne; mas ele, da mulher 
livre, era por promessa. 
24. Os quais são as alegorias: pois estes 
são os dois convênios; o do monte 
Sinai, gerando para a escravidão, que é 
Agar. 
25. Pois Agar é o monte Sinai, na 
Arábia, e corresponde a Jerusalém que 
agora é e está em servidão com seus 
filhos. 
26. Mas Jerusalém que está em cima é 
livre, que é a mãe de todos nós. 
27. Porque está escrito: Alegra-te, 
estéril, que não dás à luz; rompe e 
clama, tu que não sofre; porque a 
desolada tem muito mais filhos do que a 
que tem marido. 
28. Agora nós, irmãos, tal como Isaque, 
somos filhos da promessa. 
29. Mas, como naquele tempo, aquele 
que nascia após a carne perseguiu o que 
nascia após o Espírito, assim é agora. 
30. No entanto, o que diz a escritura? 
Expulsa a escrava e seu filho; porque o 
filho da escrava não será herdeiro do 
filho da livre. 
31. Portanto, irmãos, não somos filhos 
da escrava, mas da livre. 

 5 
1. Fique firme, portanto, na liberdade 
com que Cristo nos libertou, e não se 
enlace novamente no jugo da 
escravidão. 
2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se 
fores circuncidados, Cristo de nada lhes 
servirá. 

3. Pois testifico novamente a todo 
homem que é circuncidado, tem o dever 
de cumprir toda a lei. 
4. Cristo tornou-se sem efeito para 
vocês, qualquer um de vocês que seja 
justificado pela lei; vós caem da graça. 
5. Porque, através do Espírito, 
aguardamos a esperança da justiça pela 
fé. 
6. Porque em Jesus Cristo nem a 
circuncisão vale nada, nem a 
incircuncisão; mas fé que opera por 
amor. 
7. Vocês corriam bem; quem lhes 
impediu de não obedecer à verdade? 
8. Essa persuasão não vem daquele que 
lhes chama. 
9. Com um pouco de fermento se 
leveda toda a massa. 
10. Tenho confiança em vós, através do 
Senhor, de que não terás outro 
pensamento; mas quem vos perturba 
levará o seu julgamento, seja ele quem 
for. 
11. E eu, irmãos, se eu ainda prego a 
circuncisão, por que ainda sofro 
perseguição? Então seria cessada a 
ofensa da cruz. 
12. Eu gostaria que eles fossem 
cortados, os que incomodam vocês. 
13. Pois irmãos, fostes chamados à 
liberdade; apenas não use a liberdade 
para uma ocasião para a carne, mas pelo 
amor sirva um ao outro. 
14. Pois toda a lei é cumprida em uma 
palavra, mesmo nesta; Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. 
15. Mas se você morder e devorar um 
ao outro, preste atenção para não ser 
consumido um pelo outro. 
16. Digo então: Anda no Espírito, e não 
cumprireis a concupiscência da carne. 
17. Porque a carne cobiça contra o 
Espírito, e o Espírito contra a carne; e 
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estes são contrários um ao outro; para 
que não façais o que quereis. 
18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, 
não estais debaixo da lei. 
19. Agora as obras da carne são 
manifestas, quais são estas: adultério, 
fornicação, impureza, lascívia, 
20. Idolatria, bruxaria, ódio, desacordo, 
rivalidades, ira, contenda, 
insubordinações, heresias, 
21. Invejas, assassinatos, embriaguez, 
orgias e coisas do tipo: das quais eu lhe 
disse antes, como também já lhe disse 
no passado, que aqueles que fazem tais 
coisas não herdarão o reino de Deus. 
22. Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, 
23. Mansidão, temperança: contra tais 
não há lei. 
24. E aqueles que são de Cristo 
crucificaram a carne com as afeições e 
concupiscências. 
25. Se vivemos no Espírito, andemos 
também no Espírito. 
26. Não sejamos desejosos de glória vã, 
provocando um ao outro, invejando um 
ao outro. 

 6 
1. Irmãos, se algum homem for 
dominado por uma falta, vós espirituais, 
restaure tal pessoa no espírito de 
mansidão; considerando a si mesmo, 
para que também não seja tentado. 
2. Carregai os fardos uns dos outros e, 
assim, cumprimos a lei de Cristo. 
3. Porque, se um homem se considera 
algo, quando não é nada, engana a si 
mesmo. 
4. Mas que todo homem prove sua 
própria obra, e então terá alegria em si 
mesmo, e não em outro. 

5. Pois todo homem deve carregar seu 
próprio fardo. 
6. Aquele que é ensinado na palavra, 
comunique  todas as coisas boas com 
quem ensina. 
7. Não se deixe enganar; de Deus não se 
zomba; porque tudo o que o homem 
semear, isso também ceifará. 
8. Porque o que semeia na sua carne, da 
carne ceifará a corrupção; mas quem 
semeia no Espírito ceifará a vida eterna. 
9. E não nos cansemos de fazer o bem; 
porque a seu tempo ceifaremos, se não 
esmorecermos. 
10. Como temos, portanto, 
oportunidade, façamos o bem a todos os 
homens, especialmente àqueles que são 
da família da fé. 
11. Vede quão grande é uma carta que 
vos escrevi com minha própria mão. 
12. Todos que desejam fazer um belo 
espetáculo de carne, obrigando-os a 
serem circuncidados; isto o fazem 
apenas para que não sofram perseguição 
pela cruz de Cristo. 
13. Pois nem os próprios que são 
circuncidados cumprem a lei; mas 
desejam que vocês sejam circuncidados, 
para que se gloriem em sua carne. 
14. Mas Deus não permita que eu me 
glorie, salvo na cruz de nosso Senhor 
Jesus Cristo, por quem o mundo é 
crucificado para mim, e eu para o 
mundo. 
15. Porque em Cristo Jesus nem a 
circuncisão vale nada, nem a 
incircuncisão, mas uma nova criatura. 
16. E todos os que andam segundo esta 
regra, que a paz e a 
misericórdia estejam com eles, e com o 
Israel de Deus. 
17. De agora em diante, que ninguém 
me perturbe, porque eu carrego no meu 
corpo as marcas do Senhor Jesus. 
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18. Irmãos, a graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo esteja com seu espírito. 

Amém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


