
de…” (Gál 3:1). 
Judaizante: Como então cumpriremos a 

lei? 
Apóstolo Paulo: “… toda a lei se cumpre 

numa só palavra, nesta: Amarás ao teu pró-
ximo com a ti mesmo” (Gál. 5:14). 

Judaizante: O senhor está sendo muito 
duro. 

Apóstolo Paulo: “Fiz-me acaso vosso  
inimigo, dizendo a verdade?” (Gál. 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 arrogân-
cia e de tentar obedecer aos “rudimentos 
fracos e pobres” (Gál. 4:9).  

Por mais que você tente ser obediente, 
responda-me com sinceridade: Se você mor-
resse hoje qual seria o seu destino? Você 
tem certeza da salvação? Aceite então o Se-
nhor Jesus como Único e Suficiente Salva-
dor, e seja salvo. 

 
“Porque pela graça sois salvos, por meio 

da fé, e isto não vem de vós, é Dom de Deus. 
Não 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) 
 
Título Original: “A carta aos Gálatas: o Alvará de 
Liberdade dos Cristãos”  
Autor: Miguel Ângelo L. Maciel 
Adapt.: Ícaro Alencar de Oliveira. 
 

 

 
 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 

UMA









MEDITE NESTE VERSÍCULO: 
 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  
mas aquele que não crê no Filho não verá a 

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”  
(João 3:36 – ACF) 

 

TEREMOS GRANDE ALEGRIA EM RECEBER  
VOCÊ E SUA FAMÍLIA AQUI: 

 
 

 
 
 

UMA IGREJA AVIVADA PELO PODER DA PALAVRA!  
AVANTE NA ÚLTIMA HORA! 

 
 

ACESSE: BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 
 
 

End.: R. da União, S/N, Belo Jardim II, 
CEP: 69.908-006 – Rio Branco – Acre – Brasil 

Tel. (68) 3227-8555 / (68) 99992-4850 – Pr. Petrônio 
(68) 98402-8242 – Pr. Ícaro 

 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terças-feiras, Culto de Oração, 19h30. 
 Quintas-feiras, Culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (manhã), EBD, 8h30. 
 Domingo (noite), Celebração, 18h. 

 
 
 
 

JORNAL DA 
“E conhecereis a verdade, e a verdade 

Rio Branco

Apóstolo 

Entrevista 

Homem

Sábado

AROS 
dador do Sábado entrevistando o Apó

tolo Paulo a respeito dos ensinos que proc
ram justificar o homem pelas obras, bas
ando as respostas no
escreveu inspirado pelo Espírito Santo na 
Epístola aos Gálatas.

Judaizante:

Amado Apóstolo 
Paulo, qual a sua 
opinião sobre as 
maravilhosas rev
lações dos profetas 
e visionários que 
surgiram no século XIX (Ellen White, Iran 
Edson, Gui

Apóstolo Paulo:

tão depressa passásseis daquele que vos 
chamou à graça de Cristo p
gelho” (Gál. 1:6).

Judaizante:

que todos eles oferecem uma “luz menor” 
que guia

C 

ORNAL DA VERDADE 
“E conhecereis a verdade, e a verdade  

vos libertará” (João 8:32) 
 

ranco, Acre, Domingo, dia do Senhor (Ap. 1:10) 
 

Apóstolo Paulo concede 

Entrevista exclusiva a 

Homem que Guarda o 

Sábado e outras Leis. 
[...] 

AROS irmãos, imaginemos um Guar-
dador do Sábado entrevistando o Após-

tolo Paulo a respeito dos ensinos que procu-
ram justificar o homem pelas obras, base-
ando as respostas no que o Apóstolo Paulo 
escreveu inspirado pelo Espírito Santo na 
Epístola aos Gálatas. 

Judaizante: 
Amado Apóstolo 
Paulo, qual a sua 
opinião sobre as 
maravilhosas reve-
lações dos profetas 
e visionários que 
surgiram no século XIX (Ellen White, Iran 
Edson, Guilherme Miller, etc)? 

Apóstolo Paulo: “Maravilho-me de que 
tão depressa passásseis daquele que vos 
chamou à graça de Cristo para outro evan-
gelho” (Gál. 1:6). 

Judaizante: Mas o senhor não acredita 
que todos eles oferecem uma “luz menor” 
que guia à “luz maior” que é a Bíblia? 



Apóstolo Paulo: “Mas, ainda que nós 
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie ou-
tro evangelho além do que já vos tenho a-
nunciado, seja anátema” (Gál. 1:8). 

Judaizante (com um sorriso amarelo): 
Mas o senhor não acredita que eles apenas 
estão ensinando detalhes que não são reve-
lados 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” 
(Gál. 1:9). 

Judaizante: Err… mas o senhor não  
acredita que milhões de pessoas estão sendo 
“abençoadas” com os ensinamentos destes 
nossos profetas, além de todas as obras so-
ciais e de ensino e ajuda humanitária? Não 
seria pecado questionar tudo isso? 

Apóstolo Paulo: “Porque, persuado eu 
agora a homens ou a Deus? Ou procuro  
agradar a homens? Se estivesse ainda agra-
dando aos homens, não seria servo de Cris-
to” (Gál. 1:10). 

Judaizante: Mas 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: Maldito aque-
le que não permanecer em todas as coisas 
que estão escritas no livro da lei, para fazê-
las” (Gál. 3:10). 

[Obs: Os Judaizantes se abstêm de guar-

dar todo o conteúdo da lei, guardando ape-

nas partes da lei. Alguns poucos exemplos 

são: não acender fogo no sábado, não guar-

dar a páscoa e outros rituais e principal-

mente 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, 

incluindo as consequências descritas na 

mesma para quem é desobediente.] 

Judaizante: Mas apóstolo, Deus não jul-
gará 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…” (Gál. 3:11). 

Judaizante: Mas como? Por quê? 
Apóstolo Paulo: “… porque o justo vive-

rá da fé” (Gál. 3:11). 
Judaizante: Mas apóstolo, o senhor está 

afirmando que Jesus não quer que guarde-
mos os preceitos da Lei? 

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

Judaizante: Mas apóstolo, dessa forma o 
senhor não está destruindo um fundamento 
de salvação, isto é, a justificação pela lei, 
para todos aqueles que creem no sacrifício 
de Cristo e na graça desta redenção? 

Apóstolo Paulo: “Não aniquilo a graça 
de Deus, porque se a justiça provém da lei, 
segue-se que Cristo morreu debalde” (Gál. 
2:21). 

Judaizante: Mas... 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…” (Gál. 3:19). 

Judaizante: Mas se é assim a lei, não 
vai de encontro ao que Deus falou e prome-
teu? 

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” (Gál. 3:21). 

Judaizante: Mas o que fez a Escritura 
ao mostrar a lei, então? 

Apóstolo Paulo: “… A Escritura encer-
rou tudo debaixo do pecado, para que a 
promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada 
aos crentes” (Gál. 3:22). 

Judaizante: Mas 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” (Gál. 
3:24). 

Judaizante: Apóstolo, mas o que o se-
nhor diria aos que guardam a lei? Não 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” (Gál. 5:4). 

Judaizante: Mas estas pessoas não es-
tão sendo o remanescente fiel e verdadeiro? 

Apóstolo Paulo: “Ó insensatos … Quem 
vos fascinou para não obedecestes à verda- 


