
A CARTA AOS GÁLATAS -  O 
ALVARÁ D E LI BERDADE D OS 
CR ISTÃOS 

? Entrevista com o Ap Paulo a um 
judaizante, sabatista e legalista

Caros irmãos, imaginemos um 
Sabatista/Legalista/Judaizante 
entrevistando o Apóstolo Paulo a respeito 
dos ensinos que procuram justificar o 
homem pelas obras, baseando as respostas 
no que o Apóstolo Paulo escreveu 
inspirado pelo Espírito Santo na Epístola 
aos Gálatas.

Entrevistador 
Sabatista/Judaizante/Legalista 
(empolgado): Amado Apóstolo Paulo, qual 
a sua opinião sobre as maravilhosas 
revelações dos profetas e visionários que 
surgiram no século X IX  (Ellen White, 
Iran Edson, Guilherme M iller, etc)?

Apóstolo Paulo: M aravilho-me de que tão 
depressa passásseis daquele que vos 
chamou à graça de Cristo para outro 
evangelho. (Gal 1:6)

Entrevistador S/J/L: M as o senhor não 
acredita que todos eles oferecem uma ?luz 
menor? que guia à ?luz maior? que é a 
Bíblia?

Apóstolo Paulo: M as, ainda que nós 
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie 
outro evangelho além do que já vos tenho 
anunciado, seja anátema. (Gal 1:8)

Entrevistador S/J/L (com um sorriso 
amarelo): M as o senhor não acredita que 
eles apenas estão ensinando detalhes que 
não são revelados na própria Bíblia?

Apóstolo Paulo: Assim como já vo-lo 
dissemos, agora de novo também vo-lo 
digo. Se alguém vos anunciar outro 
evangelho além do que já recebestes, seja 
anátema. (Gal 1:9)

Entrevistador S/J/L: err?  mas o senhor 
não acredita que milhões de pessoas estão 
sendo ?abençoadas? com os ensinamentos 
destes nossos profetas, além de todas as 
obras sociais e de ensino e ajuda 
humanitária? N ão seria pecado questionar 
tudo isso?

Apóstolo Paulo: Porque, persuado eu agora 
a homens ou a Deus? ou procuro agradar a 
homens? Se estivesse ainda agradando aos 
homens, não seria servo de Cristo. (Gal 
1:10)

Entrevistador S/J/L: M as apóstolo, o 
senhor vai me desculpar, nós temos a 
revelação que o homem precisa, para servir 
a Deus, guardar o Sábado, abster-se de 
alimentos impuros, conforme a Lei.

Apóstolo Paulo: Todos aqueles, pois, que 
são da obras da lei estão debaixo da 
maldição; porque está escrito: M aldito 
aquele que não permanecer em todas as 
coisas que estão escritas no livro da lei, 
para fazê-las. (Gál 3:10).

[Obs: Os Sabatistas/Legalistas/Judaizantes 
se abstêm de guardar todo o conteúdo da 
lei, guardando apenas partes da lei. Alguns 
poucos exemplos são (não acender fogo no 
sábado, não guardar a páscoa e outros 
rituais e principalmente não aplicar as 
medidas punitivas que são descritas na lei 
concernente ao adultério, quebra do 
sábado e outros, que envolviam até morte 
por apedrejamento). Ora, se é pra guardar 
a lei, ou se guarda TODA ela ou não, 
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D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)  
09h30 Adultos (Templo)

                                Doutrinas Básicas (2º andar)
10h30 Culto
19h  Culto

Terças
19h30 Culto da família

Quintas
19h30 Culto

1º D om ingo 8:00h -  Consagração M inistérios
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos

1ª Quinta 19:30h -  Ceia e oferta de alimentos
Todo Sábado 16:00h -  Reunião dos Jovens
D om ingo 09 17:00h -  Reunião Geração Vida
Sábado 15 10:00h -  Cinema para casais
D om ingo 16 15:00h -  Reunião de liderança

17:00h -  Reunião do Evangelismo
Sábado 22 18:00h -  Culto Infantil
Sábado 29 18:00h -  Culto Jovem
D om ingo 30 16:30h -  Reunião das mulheres e 

Desperta Débora

Conta corrente da Igrej a - Bradesco, A g. 279-8 C/C 125.005-1
A Verdade Sobre O Anticr isto e o Seu Reino
T hom as Ice e T im othy D em y

O Anticristo trará paz ou guerra?

O Anticristo será um líder que busca a paz e trava guerras. 
N a busca de paz ele será bem-sucedido e enganador; ao 
travar guerras ele será destemido e destrutivo. O 
Anticristo geralmente é descrito na Bíblia como um 
guerreiro. Suas atividades são resumidas em Daniel 9.27:
"Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana; na 
metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de 
manjares; sobre a asa das abominações virá o assolador, até 
que a destruição, que está determinada, se derrame sobre 
ele."

Em Apocalipse 6.2, João apresenta o Anticristo ao 
escrever: "Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu 
cavaleiro com um arco; e foi- lhe dada uma coroa; e ele 
saiu vencendo e para vencer."
N osso mundo precisa desesperadamente de paz, pessoas 
sinceras de vários contextos de vida trabalham e oram 
diariamente por uma paz duradoura. N a verdade, como 
crentes, somos incentivados pela Bíblia a orar por paz. 
Ainda assim, a instabilidade política é profunda em 
muitas regiões do mundo. A busca de uma paz 
permanente no Oriente M édio exige muita atenção e 
produz muitas manchetes; muitas vidas e carreiras foram 
sacrificadas na tentativa de trazer paz à região. Em última 
análise, no entanto, não haverá paz duradoura no mundo 
enquanto ele não for governado por Jesus Cristo, o 
Príncipe da Paz.

Quando o Anticristo emergir, será reconhecido e aceito 
por causa de sua habilidade como pacificador. Como líder 
da confederação multinacional, ele imporá paz a Israel e 
ao Oriente M édio, iniciando e formulando um tratado de 
paz para Israel. O Dr. Walvoord escreve sobre essa paz:
Quando um gentio, líder de dez nações, apresentar um 
tratado de paz a Israel, este será imposto com força 
superior e não como um tratado de paz negociado, ainda 
que aparentemente inclua os elementos necessários para 
tal acordo. Ele incluirá a delimitação das fronteiras de 
Israel, o estabelecimento de relações comerciais com seus 
vizinhos ? algo que Israel não tem atualmente, e, 
principalmente, oferecerá proteção contra ataques 
externos, o que permitirá que Israel relaxe seu estado de 
constante alerta militar. Também é possível prever que 
algumas tentativas serão feitas para abrir áreas sagradas de 
Jerusalém para todas as religiões a elas relacionadas.

N o decorrer dos séculos, cristãos e judeus fiéis seguiram a 
exortação de Salmo 122.6 de"orar pela paz de Jerusalém." 
M as a falsa paz do Anticristo não é a "paz de Jerusalém." 

O tratado ou aliança de paz do Anticristo só trará uma 
paz temporária e superficial à região. A princípio ela 
poderá ser eficaz e reconfortante, mas não durará. Depois 
de três anos e meio ela será quebrada e os gritos de alegria 
serão substituídos por gritos de aflição. Como todas as 
obras de Satanás, a vitória proclamada acabará em dor e 
violência:
Apesar dos detalhes da aliança não serem revelados na 
Bíblia, aparentemente ela trará grande alívio para Israel e 
para todo o mundo. O tempo de paz é previsto nas 
profecias de Ezequiel que descrevem Israel como um 
povo "em repouso, que vive seguro" nessa época (Ez 
38.11). Em 1 Tessalonicenses 5.3 a frase que estará na 
boca do povo antes da Grande Tribulação cair sobre eles 
é: "Paz e segurança." ...A paz de que Israel desfrutará por 
três anos e meio se transformará tragicamente numa paz 
falsa e no prelúdio de um tempo de angústia 
incomparável, quando dois de cada três israelitas morrerão 
na terra (Zacarias 13.8).

N um determinado ponto, por volta da metade da 
Tribulação, a paz de Israel será desafiada por exércitos 
invasores do norte (Ezequiel 38-39). Esses exércitos 
atacarão Israel, desafiando a paz estabelecida pelo 
Anticristo e sua autoridade. M as Deus intervirá a favor de 
Israel, protegendo-o e aniquilando os exércitos invasores 
(Ezequiel 38.19-39.5). Isso se realizará em parte por um 
terremoto (38.19,20), em parte por confusão militar 
(38.21), e por uma praga acompanhada de granizo e fogo 
(38.22).

Depois desse conflito e da quebra da aliança com Israel, o 
Anticristo se declarará líder mundial. Isso poderá ser 
resultado da sua vitória sobre os exércitos invasores. O 
Dr. Walvoord escreve que "o líder da confederação de dez 
nações se encontrará numa posição em que poderá 
proclamar-se ditador mundial, e aparentemente ninguém 
será forte o suficiente para lutar contra ele. Sem ter que 
lutar para conseguir isso, ele governará o mundo como 
instrumento de Satanás."Seu poder e força aumentarão, 
assim como sua tirania, e isso resultará num desafio final 
da sua força militar e política, que culminará na batalha de 
Armagedom (Apocalipse 16.14- 16). Como tantos líderes 
e governantes antes dele, o Anticristo prometerá paz e 
travará guerras. Ele entrará num conflito de 
conseqüências globais ? um conflito definitivo do tipo 
"quem ganhar fica com tudo" ? e será derrotado e 
destruído por Jesus Cristo (veja Salmo 2).

(Extraído de A Verdade Sobre o Anticristo e o Seu 
Reino) 
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01 Danielli De Jesus
02 Alice Da Silva
03 Anna   Teixeira
04 Gabriele  M oura
04 M arly Rocha
04 M oacyr Junior
08 Claudenices Costa
09 Rose Costa
13 Gabriela  Franco
16 M ateus Rodrigues
16 Vera Lúcia Soares
16 Victória  Costa
17 Bruna Oliveira
18 M árcia X avier
19 Deyse  Figueiredo
25 Alex  Costa Santos
29Fatima  Coutinho

BODAS

05 Ana & Hélio
05 Pâmela  & João
06 Isamara & M anuel
08 Cristina & André
10 Annelise & Paulo
16 Érica & M ilton
25 Elizabeth & 
M arcdelo

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EBD ADULTOS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne 
aos dom ingos às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual: 
D euteronôm io
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure o Pr. 
M aur icio.
Após o batismo, continue o estudo na 
turma de D outr inas Básicas que 
funciona no mesmo horário no segundo 
andar. Para mais informações procure o 
Pr. M anuel.

EBD Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:30h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma 
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o 
debate.

FRASE DO MÊS

"N inguém  jam ais irá ao inferno que 
tenha confiado em  Jesus Cr isto, m as 
m uitos acabarão em  torm entos por 

terem  confiado em  sua própr ia just iça 
e cor reção."

Cur t is H utson

Cont inuação da primeira página
incluindo as conseqüências descritas na mesma para quem é 
desobediente.]

Entrevistador S/J/L: M as apóstolo, Deus não julgará todos aqueles 
que são obedientes e que, portanto serão aprovados por Jesus para 
que mereçam a salvação sendo justificados por obedecer aos preceitos 
da lei?

Apóstolo Paulo: ? é evidente que pela lei ninguém será justificado 
diante de Deus?  (Gal 3:11)

Entrevistador S/J/L: M as como? Por quê?

Apóstolo Paulo: ? porque o justo viverá da fé. (Gal 3:11)

Entrevistador S/J/L: M as apóstolo, o senhor está afirmando que Jesus 
não quer que guardemos os preceitos da Lei?

Apóstolo Paulo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós; porque está escrito: M aldito todo aquele que for 
pendurado no madeiro. (Gal 3:13)

Entrevistador S/J/L: M as apóstolo, dessa forma o senhor não está 
destruindo um fundamento de salvação, isto é, a justificação pela lei, 
para todos aqueles que crêem no sacrifício de Cristo e na graça desta 
redenção?

Apóstolo Paulo: N ão aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça 
provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. (Gal 2:21)

Entrevistador S/J/L: M as ..mas..pra que então foi mostrada a Lei?

Apóstolo Paulo: ? para que é a lei? Foi ordenada por causa das 
transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha 
sido feita?  (Gal 3:19)

Entrevistador S/J/L: M as se é assim a lei, não vai de encontro ao que 
Deus falou e prometeu?

Apóstolo Paulo: Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De 
nenhuma sorte; porque, se fosse dada um a lei que pudesse vivificar a 
justiça na verdade, teria sido pela lei. (Gal 3:21)

Entrevistador S/J/L: M as o que fez a escritura ao mostrar a lei, então?

Apóstolo Paulo: ?  A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, 
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 
(Gal 3:22)

Entrevistador S/J/L: M as apóstolo, então, pra que serve a lei?

Apóstolo Paulo: ?  A lei nos serviu de aio, para nos conduzir a 
Cristo, para que pela fé fossemos justificados pela fé. (Gal 3:24)

Entrevistador S/J/L: Apóstolo, mas o que o senhor diria aos que 
guardam a lei? N ão estão sendo sinceros para com Deus servindo-o 
melhor?

Apóstolo Paulo: Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais 
pela lei. Da Graça tendes caído. (Gal 5:4)

Entrevistador S/J/L: M as estas pessoas não estão sendo o 
remanescente fiel e verdadeiro?

Apóstolo Paulo: Ó insensatos?  Quem vos fascinou para não 
obedecestes à verdade?  (Gal 3:1)

Entrevistador S/J/L: Como então cumpriremos a lei?

Apóstolo Paulo: ? toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: 
Amarás ao teu próximo com a ti mesmo. (Gal 5:14)

Entrevistador S/J/L: O senhor está sendo muito duro.

Apóstolo Paulo: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? 
(Gal 4:16)

Amigo, você que é Sabatista/Legalista/Judaizante, leia a Palavra de 
Deus e verá que o Senhor Jesus não morreu em vão. Converta-se dos 
seus caminhos de arrogância e de tentar obedecer aos ?rudimentos 
fracos e pobres? (Gal 4:9). Por mais que você tente ser obediente, 
responda-me com sinceridade: Se você morresse hoje qual seria o 
seu destino? Você tem certeza da salvação? Aceite então o Senhor 
Jesus como Único e Suficiente Salvador, e seja salvo.

?Porque pela graça sois salvos, por meida fé, e isto não vem de vós, é 
Dom de Deus. N ão vem das obras, para que ninguém se glorie.? 
(Efésios 2:8-9).

"Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê" 
(Romanos 10.4)

Pelo Pr. M iguel Ângelo L. M aciel 


