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SOMOS TODOS 
UM EM CRISTO



Gálatas 3:1-5
(1)  O insensatos gálatas! quem vos 
fascinou para não obedecerdes à verdade, 
a vós, perante os olhos de quem Jesus 
Cristo foi evidenciado, crucificado, entre 
vós?
(2)  Só quisera saber isto de vós: 
recebestes o Espírito pelas obras da lei ou 
pela pregação da fé?
(3)  Sois vós tão insensatos que, tendo 
começado pelo Espírito, acabeis agora 
pela carne?
(4)  Será em vão que tenhais padecido 
tanto? Se é que isso também foi em vão.
(5)  Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e 
que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas 
obras da lei, ou pela pregação da fé?

1. O ÉSPIRITO SANTO É 
RECEBIDO PELA FÉ, NÃO 
PELA LEI



Gálatas 3:10-12
(10)  Todos aqueles, pois, que são das 
obras da lei estão debaixo da 
maldição; porque está escrito: Maldito 
todo aquele que não permanecer em 
todas as coisas que estão escritas no 
livro da lei, para fazê-las.   (Dt. 27.26)

(11)  E é evidente que pela lei 
ninguém será justificado diante de 
Deus, porque o justo viverá da fé.
(12)  Ora, a lei não é da fé; mas o 
homem, que fizer estas coisas, por elas 
viverá.

2. AS OBRAS DA LEI 
ESTÃO DEBAIXO DE 
MALDIÇÃO
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Gálatas 3:13-14

(13)  Cristo nos resgatou da 
maldição da lei, fazendo-se maldição 
por nós; porque está escrito: 
Maldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro;
(14)  Para que a bênção de Abraão 
chegasse aos gentios por Jesus 
Cristo, e para que pela fé nós 
recebamos a promessa do Espírito.

3.  CRISTO SE FEZ 
MALDIÇÃO POR NÓS
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Gálatas 3:21-24

(21)  Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De 
nenhuma sorte; porque, se fosse dada uma lei que 
pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido 
pela lei.
(22)  Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do 
pecado, para que a promessa pela fé em Jesus 
Cristo fosse dada aos crentes.
(23)  Mas, antes que a fé viesse, estávamos 
guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela 
fé que se havia de manifestar.
(24)  De maneira que a lei nos serviu de aio, para 
nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos 
justificados. Gálatas 3:25
(25)  Mas, depois que veio a fé, já não estamos 
debaixo de aio.

4. A LEI SERVE DE APOIO 
DE CONDUÇÃO A CRISTO
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Gálatas 3:26-29

• (26)  Porque todos sois filhos de 
Deus pela fé em Cristo Jesus.

• (27)  Porque todos quantos fostes 
batizados em Cristo já vos 
revestistes de Cristo.

• (28)  Nisto não há judeu nem grego; 
não há servo nem livre; não há 
macho nem fêmea; porque todos 
vós sois um em Cristo Jesus.

• (29)  E, se sois de Cristo, então sois 
descendência de Abraão, e 
herdeiros conforme a promessa.

5. PORQUE SOMOS UM 
EM CRISTO!
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Forças 
destruidoras

• RACISMO
• PRECONCEITO SOCIAL
• DESIGUALDADE SOCIAL
• MISOGINIA 
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