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Prefácio
Certa vez, quando conversávamos sobre escritos de John Gill, alguém disse algo como: “É
impressionante como o John Gill é bíblico! É como se, ao escrever, ele temesse usar as
suas próprias palavras...”, de fato, os leitores de Gill logo percebem que ele está sempre
ora citando literalmente as Escrituras, ora parafraseando-as, e isto de forma precisamente
bíblica e fiel às Escrituras Sagradas, como poucos. Por tudo isto, estamos tomados de
grande alegria no e gratidão ao Senhor Jesus, por nos conceder graciosamente publicarmos este seu maravilhoso Comentário sobre a Epístola do Apóstolo Paulo aos Cristãos da
Galácia.
Não multiplicaremos palavras acerca do próprio Comentário, pois estas certamente ficariam
muito aquém do primor daquele. Falaremos somente algumas palavras sobre a vida e obra
do mui amado e estimado Comentarista.
John Gill (23 de novembro de 1697 — 14 de outubro de 1771), foi um Batista Inglês, um
brilhante estudioso da Bíblia, e um Calvinista convicto.
Ele nasceu em Kettering, Northamptonshire, foi o filho de Edward e Elisabeth Gill, piedosos
Batistas Particulares. Em sua juventude, participou de Kettering Grammar School, dominando os clássicos Latinos e aprendendo Grego por onze anos. O jovem estudioso continuou
autodidata em tudo, desde a Lógica ao Hebraico. Seu amor por Hebraico seguiria Gill ao
longo de sua vida.
Ele era um estudioso de grande capacidade, mas recebeu pouca educação formal, em parte porque nem ele nem seus pais poderiam submeter-se aos programas religiosos dos estabelecimentos de ensino dominados por Anglicanos.
Na idade de cerca de 12 anos, Gill ouviu um sermão de seu pastor, William Wallis, sobre o
texto: “E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?” (Gênesis 3:9). A mensagem impactou a Gill e eventualmente foi o instrumento que Deus usou para sua conversão.
Somente após sete anos o jovem John fez uma profissão pública de sua fé, aos 19 anos
de idade.
Seu primeiro trabalho pastoral foi como estagiário ajudando John Davis em Higham Ferrers
em 1718, aos 21 anos. Ele foi posteriormente chamado para ser o pastor da Strict Baptist
Church at Goat Yard Chapel, Horse-lie-down, Southwark em 1719. Em 1757, sua congregação precisava de instalações maiores e se mudou para Carter Lane, St. Olave's Street,
Southwark. Seu pastorado durou 51 anos. Esta Igreja Batista já foi pastoreada por Benjamin
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Keach e mais tarde se tornaria New Park Street Chapel e, em seguida, o Metropolitan
Tabernacle pastoreado por Charles Spurgeon.
Durante seu ministério, Gill e sua igreja apoiaram fortemente a pregação de George Whitefield nas cercanias de Kennington Common. Durante toda a sua vida procurou combater os
males provindos do Arminianismo e do Unitarianismo. Embora fosse um reservado homem
pacífico, quis adentrar em controvérsia quando “A Causa de Deus e da Verdade” foi
atacada, e de fato, escreveu uma obra definitiva sob este título.
Em 1748, Gill foi agraciado com o grau honorário de Doutor em Divindade (D.D.) pela Universidade de Aberdeen. Este título ele nunca ostentou, e sobre ele disse: "Eu não o busquei,
nem atentei para ele, nem o comprei”. Ele foi um estudioso profundo e um autor prolífico.
Suas obras mais importantes são:
• The Doctrine of the Trinity Stated and Vindicated [A Doutrina da Trindade Estabelecida
e Vindicada] (Londres, 1731)
• The Cause of God and Truth [A Causa de Deus e da Verdade] (4 Partes/livros, 17358), uma réplica aos Five Points [Cinco Pontos] de Daniel Whitby.
• An Exposition of the New Testament [Uma Exposição do Novo Testamento] (3 vols.,
1746-8), que com sua Exposition of the Old Testament [Exposição do Antigo Testamento]
(6 vols., 1748-63) formam sua magnum opus [obra magna].
• A Dissertation on the Antiquity of the Hebrew Language [Uma Dissertação sobre a
Antiguidade da Língua Hebraica] (1767)
• A Body of Doctrinal Divinity [Um Corpo de Teologia Doutrinária] (1767)
• A Body of Practical Divinity [Um Corpo de Teologia Prática] (1770).
Dentre estas preciosas obras, destaca-se a sua mais grandiosa obra, a monumental exposição da Antigo e Novo Testamentos, que tratou de cada palavra na Bíblia. Nenhum outro
escritor Cristão jamais o sucedeu neste empreendimento; de fato, nenhum antes dele, e
nenhum desde então.
O último grande escrito deste honroso erudito foi o seu “Um Corpo de Teologia Doutrinária”,
publicado apenas alguns anos antes de sua morte. Este é, provavelmente, o maior Corpo
de Teologia já escrito. Além de reunir-se frequentemente com Cristãos, e pregar por muitas
vezes a cada semana, Gill escreveu mais de dez milhões de fiéis palavras com uma simples
caneta.
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Gill está para os expositores e sistemáticos, o mesmo que Spurgeon para os pregadores e
evangelistas. Consideramos John Gill como o maior expositor, sistemático e teólogo Batista
de todos os tempos, o glorioso erudito e piedosíssimo soldado de Jesus, que viveu,
guerreou e morreu, sob o Estandarte de Cristo, pela Causa de Deus e da Verdade!

William Teixeira e Camila Almeida
EC, 8 de outubro de 2015.
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Comentário Sobre a Epístola aos Gálatas
Por John Gill

INTRODUÇÃO AOS GÁLATAS
As pessoas para quem esta Epístola é escrita não eram tais que formavam uma única
igreja, de alguma determinada cidade ou localidade particular, mas eram tais que compunham várias igrejas, em uma região ou país chamado Galácia, como é evidente a partir de
Gálatas 1:2 e os membros dessas igrejas parecem ser principalmente, se não totalmente,
judeus, visto que o apóstolo os inclui consigo mesmo, como tendo estado debaixo da lei,
sob tutores e aios, e em servidão debaixo dos rudimentos do mundo, e para quem a lei
tinha sido um aio, ainda que agora eles não estivessem mais como antes (Gálatas 3:23);
ou, pode ser que alguns deles podem ter sido originalmente gentios, contudo, antes de se
converterem haviam se tornado prosélitos para aos Judeus, e agora estavam voltando
novamente ao Judaísmo, como é evidente a partir de Gálatas 4:8.
Quando e a partir de onde esta Carta foi escrita não é algo muito claro e manifesto: alguns
têm pensado que foi escrita no tempo em que foi escrita a Epístola aos Romanos, e devido
a uma mesma ocasião; mas se ela foi escrita neste mesmo tempo, não poderia ele ter
escrito desde Roma, como a subscrição desta Epístola atesta, uma vez que é certo que
quando o apóstolo escreveu sua Epístola aos Romanos, ele nunca havia ido até Roma.
Beza é de opinião que ela foi escrita em Antioquia, entre o retorno de Paulo e Barnabé para
lá ao voltarem de sua primeira viagem, e devido aos problemas que eclodiram naquela
igreja (Atos 14:28). Mas, a isso, razoavelmente objetaram dizendo que é questionável se
houve em um tempo tão recente quaisquer igrejas na região da Galácia; e se houvesse,
não parece aquela defecção da fé, denunciada nesta Epístola, como ainda não havia ocorrido em nenhuma das igrejas; pois foi após esta data que os problemas sobre este assunto
surgiram em Antioquia, que parece ter sido o primeiro lugar e as igrejas de lá as primeiras
igrejas dos mestres judaizantes e onde surgiram as práticas descritas acima.
Alguns exemplares Latinos testemunham que ela foi escrita a partir de Éfeso; esta era a
opinião de Erasmo; mas como o Dr. Lightfoot observa, a mesma razão é contra esta posição
tanto quanto contra a primeira, visto que quando a corrupção começou a adentrar a esta
igreja, estava, então, apenas começando, quando o apóstolo estava em Éfeso. Parece,
portanto, muito provavelmente, que esta Epístola foi escrita a partir de Roma, como a assinatura nas cópias gregas afirmam; e isto é reforçado pelas versões siríaca e árabe, vendo
que parece ter sido escrita após o apóstolo haver feito as coletas, em vários lugares, para
os santos pobres de Jerusalém (2:10), e quando a apostasia da fé começou envolvendo a
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muitos; nem há qualquer objeção pelo fato de não haver qualquer menção expressa feita
de suas prisões nela, como há naquelas Epístolas dele, que que foram escritas a partir de
Roma; desde que, quando ele escreveu esta, ele deveria ter sido liberto delas, como alguns
pensavam que ele estava após sua primeira defesa; e além disso, ele faz conhecidas as
marcas do Senhor Jesus que trazia no seu corpo (6:17). Dr. Lightfoot estabelece que a
Epístola foi escrita ano “quinto” de Nero; alguns estimam que foi escrita no ano 55, e outros
em 58.
Que havia igrejas da Galácia desde muito cedo, é certo a partir de Atos 18:23, mas por
quem foram plantadas não é tão evidente; muito provavelmente pelo apóstolo, uma vez que
sabemos a partir desta epístola que ele esteve pessoalmente neste país, e pregou o Evangelho ali como mostram Gálatas 4:13 e Atos 16:6, e se ele não foi o instrumento da conversão dos primeiros deles, nem aquele que lançou as bases e estabeleceu ali uma igreja
evangélica, contudo é certo que ele foi útil para o fortalecimento dos discípulos e irmãos
por todo este país (Atos 18:23). Mas depois de sua partida, os falsos mestres se infiltraram
entre eles, e insinuaram que ele não era um apóstolo, ou ao menos que ele era inferior a
Pedro, Tiago e João, os ministros da circuncisão; e estes falsos mestres seduziram muitos
dos membros das igrejas neste lugar, atraindo-os para longe da doutrina evangélica da
justificação pela justiça de Cristo, convencendo-os de que a observação da lei cerimonial,
particularmente a circuncisão, era necessária para a sua aceitação para com Deus, e
justificação diante de Seus olhos; portanto a ocasião e propósito desta Epístola era reivindicar o caráter do apóstolo como tal; estabelecer a verdadeira doutrina da justificação pela
fé, em oposição aos ensinamentos de justificação pelas obras da lei; restaurar aqueles que
foram levados à desviarem-se seguindo outras doutrinas; exortar os santos a permanecerem firmes na liberdade de Cristo, e em vários outros deveres da Religião; e dar uma
descrição verdadeira dos falsos mestres, e seus pontos de vista, para que eles pudessem
tomar cuidado com eles, e se desviassem dos seus princípios.
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GÁLATAS 1
Introdução
Este Capítulo contém a assinatura da Epístola, a saudação habitual do apóstolo às pessoas
para quem ele escreve, e a sua acusação contra os mesmos por causa de sua volubilidade
e inconstância, em mostrar qualquer forma de disposição no sentido de estarem apostatando do Evangelho, da verdade e, certamente, da autoridade dele; o apóstolo também dá
conta de si mesmo, que era um pregador do Evangelho; de sua vida antes da conversão;
da natureza e de como ocorreu sua conversão; de suas viagens, trabalhos e de seus
labores posteriores. A assinatura está em Gálatas 1:1, nela o escritor da Epístola é descrito
pelo seu nome Paulo, e por seu ofício, um apóstolo; o que ele não tinha escrito da parte
dos homens, mas de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, e de Deus Pai, que é descrito
pelo Seu poder em ressuscitar a Cristo dentre os mortos.
As pessoas para quem a Epístola é endereçada são aquelas que fazem parte das igrejas
da Galácia, e aqueles que se juntaram ao apóstolo na saudação delas eram os irmãos que
estavam com ele. Na saudação seguinte (1:3), em que são mencionados como tendo sido
feitos a partir de Cristo, há uma declaração de um benefício singular por meio dEle, esta
saudação contém a soma do Evangelho, declara como Ele deu a Si mesmo pelos pecados
de Seu povo, para livrá-los do presente século mau, segundo a vontade de Deus (1:4),
segue-se a isto uma doxologia, ou uma atribuição de glória é feita, ou a Cristo, que Se entregou, ou ao Pai, por cuja vontade isto se deu, ou a ambos (1:5).
Depois disto o apóstolo prossegue e passa a expor uma acusação de leviandade contra os
Gálatas; ele expressa esta acusação em uma forma de perplexidade, pelo fato deles
haverem passado tão depressa da Doutrina da Graça, para outra doutrina que consiste no
inverso dela (1:6). Embora ele atenue um pouco esta repreensão colocando a culpa nos
falsos mestres, que os inquietavam, e pervertiam o Evangelho de Cristo, o apóstolo a si
mesmo por chamar a falsa doutrina deles pelo nome de outro Evangelho (1:7), busca livrálos deste, e pronuncia um anátema a todos, quer anjos ou homens, que venham a pregar
qualquer outro Evangelho além daquele que ele havia pregado, e eles tinham recebido
(1:8). A excelência deste Evangelho é apresentada pelo fato dele não ser de origem humana, mas Divina, e pela maneira de pregá-lo, com toda a simplicidade e honestidade, não
buscando agradar a homens (1:10), e por causa da eficiência deste, o que ele nega ser
segundo o homem, ou haver recebido de homem, ou ensinado pelo homem, antes sãos
atribuídas à revelação de Cristo Jesus (1:11).
E que o apóstolo não recebeu o Evangelho dos homens, ele prova por relatar seu próprio
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caso, de sua conversação antes da conversão, a forma como ele havia sido um perseguidor
da Igreja de Deus, daqueles que professavam a Religião e a doutrina Cristã; portanto, ele
não poderia ter recebido o Evangelho naturalmente ou por educação, pois foram estas, que
havia recebido dos principais dos sacerdotes, escribas e anciãos, que o encorajaram a
tornar-se perseguidor (1:13). E isso ele faz com o principal objetivo de se destacar pela sua
grande proficiência na religião dos judeus, e seu extremo zelo pelas tradições dos pais, o
que mais o levou a opor-se, e a perseguir o Evangelho de Cristo (1:14). E, por outro lado,
que recebeu o Evangelho do próprio Deus, e pela revelação de Cristo, ele prova por relatar
o seu chamado eficaz e conversão; a fonte e origem disto era a vontade soberana de Deus
contida na predestinação Divina, e a causa que levou isto à execução foi a livre graça de
Deus (1:15). A maneira pela qual Deus fez isso foi por revelar Cristo nele; e o propósito
disto era que ele que ele pudesse pregar Cristo aos gentios, o que ele imediatamente o fez,
sem consultar carne e sangue (1:16). E como era algo claro que ele jamais poderia ter
recebido o Evangelho dos judeus antes de sua conversão, visto que ambos eram inimigos
do Evangelho, e perseguidores do mesmo; por isso era evidente que não o receberiam,
senão depois de sua conversão. Ele também não poderia ter recebido o Evangelho que
pregava nem mesmo de homens Cristãos, visto que ele, mesmo após a sua conversão,
não foi diretamente para Jerusalém, falar com os apóstolos que lá estavam, que eram as
pessoas mais susceptíveis de lhe haverem ensinado o Evangelho; em vez disso ele foi para
a Arábia pregando o Evangelho, e, em seguida, voltou para Damasco, onde ele anteriormente havia sido convertido (1:17). E foi três anos após sua conversão, que ele foi para
Jerusalém para visitar Pedro; e sua estadia com ele foi muito curta, não mais do que 15
dias; e este foi o único apóstolo que viu ali, exceto Tiago, o irmão de Cristo (1:18). Para
testemunho de que seu relato era verdadeiro ele apela para Deus, o esquadrinhador dos
corações (1:20).
E, em seguida, continua falando de si mesmo e de suas viagens; falando sobre quando ele
saiu de Jerusalém, que não foi para qualquer outra parte da Judéia, visitar as igrejas ali,
mas foi para os países da Síria e da Cilícia; e não era tão conhecido deles, ou pessoalmente, por qualquer das igrejas ou membros das igrejas na Judéia (1:20). Portanto, não
poderia ser pensado por sua curta estadia em Jerusalém, e pelos poucos apóstolos que viu
ali, que ele recebeu o Evangelho que pregava deles, e nem de quaisquer outros ministros,
ou corpo de Cristãos na terra da Judéia; porque todos o conheciam somente por ouvir falar
dele como aquele que anteriormente os perseguia, mas que agora havia se tornado um
pregador do Evangelho que antes havia procurado destruir (1:22), portanto, é evidente e
claro que ele não tinha recebido o Evangelho deles. Além disso, quando ouviram dizer que
ele pregava o Evangelho de Cristo, glorificaram a Deus por isso, por haver Se revelado a
ele, lhe conferido dons e o capacitado para tal serviço (1:24).
Verso 1
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PAULO, apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem algum,... O escritor desta
Epístola, Paulo, coloca seu nome nela, assim como em todas as suas Epístolas, com exceção da Epístola aos Hebreus, se for mesmo sua, visto que não há nem o que temer nem
do que se envergonhar do seu conteúdo. Ele afirma ser “apóstolo”, ofício este que foi o
mais alto cargo na Igreja, para o qual ele foi imediatamente chamado por Cristo, e teve seu
apostolado confirmado por sinais e maravilhas. Ele escolheu falar isso, por causa dos falsos
mestres, que insinuavam que ele não era apóstolo, e não deveria ser considerado. Tendo
em mente que ele havia recebido a graça e o apostolado de Cristo, e foi um apóstolo, “não
da parte dos homens”, como foram os apóstolos ou mensageiros do sanhedrim1 (Veja Gill
sobre 2 Corinthians 8:23 e como eram os falsos apóstolos, que foram enviados por homens,
que não tinham autoridade para enviá-los). Um apóstolo como ele, não toma esta honra
para si mesmo, não se imiscui neste ofício, ou sai antes de haver sido enviado; e por que
ele não foi enviado por homens, ele não age segundo a autoridade humana, ou por uma
comissão humana, isto é dito em oposição aos falsos apóstolos, a uma investidura ilícita ao
ofício de apóstolo e a uma usurpação do mesmo, bem como para distinguir-se dos mensageiros e embaixadores dos príncipes, que são enviados com credenciais por eles para tratar
assuntos civis para eles em tribunais estrangeiros, sendo o apóstolo um embaixador de
Cristo; e dos mensageiros das igrejas, que às vezes eram enviados com assistência ou
aconselhamento a outras igrejas; e além disso, ele diz, “nem por homem algum”; por um
simples homem, mas por Aquele que foi mais do que um homem; nem por um homem
mortal, mas por Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, imortal e glorioso, que está à
direita de Deus; ou melhor, o sentido é, ele não foi escolhido para o ofício de apóstolo pelos
sufrágios dos homens, como Matias o foi; ou ainda, ele não foi ordenado apóstolo da
maneira como ordinariamente os ministros do Evangelho e pastores são, pelas igrejas de
Cristo; portanto, assim como a primeira cláusula se opõe a uma chamada ilícita da parte de
homens, esta se opõe a uma chamada lícita; e lhe apresenta como não sendo um ministro
ordinário, mas extraordinário, que foi chamado para esse ofício, não mediatamente os
homens, nem por qualquer uma das igrejas como ministros comuns o são:
mas por Jesus Cristo; imediatamente, sem a intervenção de homens, como se depreende
a partir de Atos 26:16. Pois o que Ananias fez em relação à sua conversão foi somente impor-lhe as mãos para que ele recuperasse sua visão, e o batizou; foi Cristo quem lhe apareceu pessoalmente, e fez dele um ministro; e o ato de sua separação com Barnabé, pela
igreja, sob a direção do Espírito Santo (Atos 13:2) ocorreu para um trabalho e serviço
especial que deveriam fazer, e não para o apostolado, e isto aconteceu muito tempo depois
de Paulo haver sido feito apóstolo por Cristo. O fato de Jesus Cristo estar aqui posto em
oposição ao homem, não sugere que Ele não era um homem, real e verdadeiramente, pois
Ele certamente o era; Ele participou da mesma carne e sangue conosco, e foi em todas as
coisas feito semelhante a nós, exceto no pecado; mas Ele não era um mero homem, Ele
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era verdadeiramente Deus, assim como homem; pois o “ressuscitou dentre os mortos” da
próxima cláusula, mostra que Ele é um homem, ou Ele não poderia ter morrido; assim o
fato dEle haver sido mencionado como estando em oposição ao homem, e em igualdade
com Deus, o Pai, neste verso, e a graça e paz haverem sido solicitadas de Sua parte como
da parte do Pai (1:4), e a mesma glória ter sido atribuída a Ele como ao Pai (1:5), prova que
Ele é verdadeira e propriamente Deus. O apóstolo acrescenta:
e por Deus Pai; Cristo e Seu Pai possuindo a mesma natureza e essência, poder e autoridade, como Eles estão juntamente envolvidos e trabalham juntos nas questões da natureza e Providência, assim naquelas da graça; e, particularmente, na instituição e ordenação
de apóstolos, e por estabelecê-los na Igreja. Isto serve para confirmar ainda mais a autoridade Divina com a qual Paulo agiu como um apóstolo, sendo feito assim não somente por
Cristo, mas também por Deus Pai, que é descrito como Aquele
que o ressuscitou dentre os mortos); isto é enfatizado, não tanto para expressar o poder
Divino do Pai, ou a glória de Cristo ressuscitado dentre os mortos, mas para fortalecer a
validade do caráter e comissão do apóstolo como tal; validade esta que poderia ter sido
objetada, pelo fato dele não ter visto Cristo em carne, nem familiarmente conversado com
Ele, como o restante dos apóstolos o fizeram; a isto ele foi capaz de responder, que ele não
foi chamado para ser um apóstolo por Cristo em Seu baixo ou médio estado de humilhação,
mas por Ele após ter sido ressuscitado dentre os mortos, e Se assentado à direita de Deus;
o Qual pessoalmente lhe apareceu em Sua glória, e foi visto por Ele, e que o constituiu e
nomeou Seu apóstolo, para levar Seu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de
Israel; de modo que a sua chamada ao apostolado foi um pouco maior e ilustre do que a de
qualquer um dos outros apóstolos.
Verso 2
E todos os irmãos que estão comigo,... isto se refere ou aos irmãos da igreja onde esteve
quando ele escreveu esta carta, que eram filhos do mesmo Pai, regenerados pela mesma
graça, pertenciam à mesma família e lar de Deus, e eram coerdeiros da graça da vida; ou
então seus companheiros ministros, que estavam assistindo a ele em seu trabalho, e eram
seus companheiros em suas viagens, e quem às vezes menciona pelo nome em suas Epístolas, como Sóstenes, Silvano e Timóteo; e o melhor, ele toma conhecimento dos irmãos
aqui a quem ele se dirige para mostrar que eles concordavam com ele nas Doutrinas da
Graça que ele defende, e as acusações que ele escreveu contra esta igreja, e nas reprovações e conselhos que Paulo deu aos gálatas; isto ele poderia supor, e esperar, ter maior
peso e influência sobre eles;
às igrejas da Galácia. A Galácia era um país na Ásia menor, habitado pelos gauleses, que
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chegaram ali vindos da Europa, misturados com os gregos; por isso este país foi primeiramente chamado Gallo Graecia, e depois Galácia (Veja Gill sobre Atos 16:6). A metrópole
deste país, como diz Plínio2, antigamente era Gordium, e as principais vilas ou cidades, de
acordo com ele, foram Ancyra, Tavium e Pessinus; e em alguns, ou todos esses lugares, é
muito provável, que estivessem localizadas as igrejas aqui mencionadas (Veja Gill sobre
Atos 18:23). Parece que havia mais de uma igreja neste país; pois as igrejas primitivas não
eram nacionais nem provinciais, mas congregacionais, constituídas por pessoas chamadas
para fora do mundo, que se uniram em santa comunhão e que andavam nos mandamentos
e preceitos do Senhor, e embora estas igrejas tivessem muitos entre eles que estiveram
andando de forma desordenada, e começaram a desviar-se da fé do Evangelho, ainda assim não foram excomungados, antes honrados, tendo sido denominados com o nome de
igrejas, visto que não há perfeição que se espere neste estado de coisas, tanto no que diz
respeito a pessoas particulares quanto à associações e sociedades. Embora seja observado por alguns que eles foram de forma errada chamados de igrejas, sem quaisquer epítetos
adicionais tais como: igrejas de Deus, amados de Deus, chamados a ser santos, fiéis e
santificados em Cristo, títulos estes que são concedidos a outras igrejas; através disto
supõe-se que o apóstolo quis mostrar sua indignação e ressentimento em relação a seus
princípios e práticas. Pois, rapidamente após o Evangelho ter sido pregado a eles, falsos
mestres adentraram entre eles, esforçando-se para pervertê-lo, confundi-lo com a lei, e unir
Moisés e Cristo; e nisto eles foram muito bem-sucedidos; e esta é a razão pela qual o
apóstolo escreveu esta Epístola.
Verso 3
Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Após a inscrição
acima, em que o escritor da Epístola, e as pessoas que estavam com ele, são descritos, e
as igrejas para quem ele está escrevendo, segue a saudação, com estas palavras, e que é
comum a todas as Epístolas deste apóstolo (Veja Gill sobre Romanos 1:7). Na cópia Alexandrina lê-se: “de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo”; e na versão Etíope lê-se:
“nosso Pai”.
Verso 4
O qual se deu a si mesmo por nossos pecados,... isso se refere Àquele que foi mencionado anteriormente, que é “o nosso Senhor Jesus Cristo” (Gálatas 1:3), e as palavras são
uma ilustração da boa vontade de Deus Pai, e da graça e amor de Cristo, no dom de Si
mesmo, pelos pecados do Seu povo; Ele não se limitou a dar, “Suas próprias coisas”, que
eram Sua propriamente, mas, “Se deu a Si mesmo”; não o mundo e a plenitude dele: ouro,
prata, e tais como coisas corruptíveis; não, nem deu homens por eles, nem pessoas por
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suas vidas; nem lhes deu os anjos, Suas criaturas, e espíritos ministradores; mas o Seu
próprio ser, Sua vida, Sua carne, Seu sangue, Seu corpo e Sua alma, toda a Sua natureza
humana, e nisto como em união conSigo mesmo, uma Pessoa Divina, o Filho eterno de
Deus. Ele deu a Si mesmo livre, alegre e voluntariamente nas mãos de homens, da justiça
e da própria morte, como um sacrifício pelo pecado, para expiá-lo, fazer a reconciliação e
a expiação por ele, o que não poderia ser feito pelos sacrifícios da dispensação legal; para
obter a remissão do pecado, o que não poderia ser tido sem derramamento ou sangue; e
para totalmente tirá-lo, removê-lo, aniquilá-lo e aboli-lo, de modo que ele nunca mais pudesse levar à condenação do Seu povo; e este aniquilou aos “pecados” de todos os tipos, não
somente o original, mas o atual, estes de pensamento, palavra e ação. E esta oblação de
Si mesmo na cruz, não foi por qualquer pecado Seu próprio, pois Ele não tinha nenhum,
nem pelos pecados dos anjos, para os quais não houve Redentor e Salvador, mas “por
nossos pecados”; não pelos pecados dos apóstolos, ou somente dos judeus, nem ainda
pelos pecados de toda a humanidade, mas pelos pecados dos eleitos de Deus, chamados
amigos de Cristo, Suas ovelhas e Sua Igreja, pelos quais Ele deu a Si mesmo; e Seu
propósito em fazer isto foi,
para nos livrar do presente século mau; isto não é dito em relação ao mundo judaico;
nem o estado da igreja, nesta forma de santuário terrestre, e que foram objeto de cerimônias
e tradições, chamados de elementos e rudimentos do mundo; e que eles estavam possuídos de noções mundanas, e na expectativa de um reino terrestre que seria criado pelo
Messias; e tanto em princípio como na prática, eles infelizmente degeneraram, e tornaram
muito maus e perversos; nem os tempos atuais e geração de homens, quer de judeus ou
gentios, que era tão corruptos, como nunca antes se havia conhecido; ou, em geral, o mundo atual, e os homens desta geração, em distinção ao mundo antes do dilúvio, como aparece em 2 Pedro 3:5 ou melhor, dos novos Céus e nova Terra, que virão depois dos dias
atuais, e em que habitará a justiça; ou, numa palavra, do mundo que há de vir, como eles
são frequentemente postos em oposição nas Escrituras; o mundo é dito ser “mau”, não no
que diz respeito a este assunto, pois ele é muito bom, como criado por Deus; mas em relação aos homens do mesmo, que se encontram na maldade, sob o poder do maligno, e de
seus próprios pecados; e em relação às coisas nele, tais como a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
Ora, Cristo Se deu a Si mesmo como sacrifício pelos pecados do Seu povo, para que eles
em consequência disto fossem libertados e salvos do poder condenatório, e do poder de
governo e influência de todo o mal que há neste mundo atual; para serem libertos de
Satanás, o deus deste século, que usurpou um poder sobre ele; das paixões que são
predominantes no mesmo; da vã maneira de viver dos homens deste século; da conflagração geral do mesmo no último dia, e da perdição dos homens ímpios, e a sua destruição
eterna no Inferno. E tudo isso aconteceu
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segundo a vontade de Deus nosso Pai. Ou seja, foi pelo determinado conselho e presciência de Deus que Cristo foi entregue nas mãos de homens ímpios, e condenado à morte
por eles; era Sua vontade de propósito e decreto, entregá-lO nas mãos da justiça e da
morte, e que Ele deveria entregar-Se como sacrifício pelo pecado; sim, foi Sua vontade de
comando, que Ele deveria dar a Sua vida por Suas ovelhas, e este comando Cristo foi obediente, pois era Seu prazer, era agradável para Ele, era a Sua boa vontade, que Ele viesse
a morrer pelos pecados do Seu povo; foi devido ao amor de Deus, que é nosso Pai em
Cristo, e por meio da adoção da graça, e não por causa de qualquer virtude ou mérito de
nossa parte, que Cristo Se entregou por nós. Foi Seu próprio amor e a vontade do Pai que
unicamente O moveram a entregar-Se.
Verso 5
Ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Ou seja, ou a Cristo, que Se entregou para expiar os pecados de Seu povo, por causa disto toda a honra e glória Lhe são
devidas por parte de Seus remidos; ou a Deus, o Pai, de acordo com cuja vontade de
propósito e comando Cristo deu-Se a Si mesmo, para que a glória viesse a ser atribuída a
Ele; e pode muito bem ser pensado, que esta doxologia é dirigida a ambos: o Pai, deve ser
glorificado, pois por Seu amor eterno e livre favor, ao formar Seus eternos propósitos e
decretos em Seu conselho e pacto, tão sabiamente arranjou e ordenou as coisas, para que
Seu próprio Filho viesse a ser oferecido como oferta pelo pecado. E Cristo deve ser
glorificado, pois Ele, por causa de Sua rica livre graça e amor, concordou em dar-Se a Si
mesmo, e entregou-Se para ser o resgate pelo Seu povo, para servir de testemunho a seu
tempo. Esta atribuição de glória mostra muito bem a grandeza da bênção, e o senso de
gratidão que todos os beneficiados por esta entrega devem reter em suas mentes continuamente, “para todo o sempre”; ou “pelos séculos dos séculos”, uma frase judaica, o mesmo
que לעלמיעלמין3. A isto o apóstolo acrescenta o seu “Amém”, como se intentasse juntar-se
com todos os santos, acima ou abaixo, ao atribuir salvação e a glória por isto Àquele que
está sentado no trono, e ao Cordeiro para todo o sempre.
Verso 6
Maravilho-me de que tão depressa passásseis,... O apóstolo agora entra no assunto
desta epístola, e desvela a ocasião e concepção da mesma, que eram: reprovar os gálatas
por sua instabilidade no Evangelho; e, se possível, recuperar aqueles que foram removidos,
ou estavam se desviando da simplicidade do mesmo; o que era surpreendente para o
apóstolo, que entretinha uma boa opinião sobre eles, via-os como pessoas chamadas pela
graça de Deus, bem estabelecidas nas doutrinas do Evangelho, e em nenhum perigo de
serem enredados pelos erros de pessoas ímpias.
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daquele que vos chamou à graça de Cristo; quem é aqui intencionado como aquele que
“chamou” não é o próprio apóstolo, pois este meramente havia sido um instrumento no
chamado deles para o conhecimento de Cristo, e para a participação da Sua graça, e de
quem o Evangelho, ou o Evangelho como pregado por ele, em sua clareza e pureza, eles
agora estavam se afastando; mas ou Cristo, e assim, a versão Siríaca e o Árabe leem as
palavras: “de Cristo que vos chamou à próprio graça”; ou antes, Deus, o Pai, e algumas
cópias leem, “na”, ou “pela graça de Deus”; a Quem o chamado é mais comumente atribuído
nos escritos sagrados, e isso deve ser entendido não sobre um chamado ministerial, ou um
chamado para pregar o Evangelho de Cristo; embora possa haver alguns nessas igrejas
que eram chamados, tanto interna como externamente para este ofício sagrado; nem um
mero chamado externo para o ministério, pois, embora, sem dúvida, possa haver alguns
entre eles que foram chamados; mas, tanto quanto eles estavam sob profissão de Cristo, e
nada aparece ao contrário, eles eram todos em um julgamento de caridade considerados
como efetivamente chamados pela graça de Deus; que é o chamado aqui intencionado,
porque eles foram chamados “à graça de Cristo”; alguns o leem, “na”, ou “pela graça de
Cristo”; referindo-o ou à causa motriz do chamado, que não são as obras e os méritos dos
homens, mas a livre graça e favor de Deus em Cristo; ou à sua causa eficaz, a qual não é
o poder e a vontade do homem, mas a graça eficaz de Cristo, através de operações
poderosas de Seu Espírito.
Entretanto as palavras são bem traduzidas “à graça de Cristo”; ou seja, ao gozo da plenitude
da graça que há em Cristo; de todas as bênçãos da graça que Ele tem em Suas mãos; tais
como justificação, paz, perdão, expiação, sabedoria, força, alegria, conforto e cada suprimento da graça; e, em particular comunhão com Ele, para o que os santos são chamados,
e nada é mais desejável do que isso, mas a dificuldade é, como essas pessoas podem ser
ditas estarem se apartando de Deus, que os chamou para participar da graça em Cristo.
Eles não são, nem podem ser apartados do amor eterno e imutável de Deus por eles em
Cristo, do que o seu chamado é um fruto, efeito e prova; nem de sua participação pactual
nEle, que é imutável e inviolável; nem de um estado de justificação, no qual eles estão
abertamente, os tais que no chamado eficaz já passaram da morte para a vida, e por isso
nunca entram em condenação; nem da família e casa de Deus, na qual eles estão, não,
nem da graça da vocação com que eles são chamados por Deus, e que têm a salvação
eterna inseparavelmente ligada a isso; mas isto deve ser entendido doutrinariamente sobre
o seu apartar-se do Evangelho de Cristo, embora não total e finalmente. Observa-se, por
alguns, que a palavra usada está no tempo presente, e mostra que eles não tinham se
apartado do Evangelho, mas estavam se apartando, de modo que o apóstolo tinha algumas
esperanças, sim, confiança na restauração deles (Gálatas 5:10).
E, além disso, embora tais que são verdadeiramente chamados pela graça não podem ser
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final e totalmente enganados por falsos profetas e falsos mestres, mas eles podem ser muito desequilibrados por eles, e podem cair de algum grau de firmeza na doutrina da fé, o que
era o caso destes gálatas; mas o aumento da surpresa do apóstolo, e agravo do pecado e
fraqueza deles era que eles “tão depressa” se apartaram da simplicidade do Evangelho;
tendo ele estado com eles, apenas alguns anos antes, e pregado o Evangelho para eles, e
isso foram os meios de sua conversão, e de plantar igrejas entre eles; pelo menos ele tinha
ultimamente lhes feito uma visita, quando ele de novo os fortaleceu na fé do Evangelho
(Atos 18:23). Ou, isto pode relacionar-se à fragilidade de mente que eles apresentaram,
que no primeiro ataque que sofrem dos falsos mestres, fraca e covardemente desistiram de
sua fé, e ao mesmo tempo aceitaram as ideias daqueles homens, tão logo eles as propuseram a eles. Eles são ditos terem passado...
para outro evangelho, diferente daquele, e muito contrário ao que havia sido pregado para
eles, e eles tinham recebido; que não tinha nada da graça de Cristo, os gálatas foram privados das doutrinas e bênçãos da graça que haviam recebido, para o que eles foram chamados. Este outro evangelho era muito diferente do Evangelho de Cristo, e Seus apóstolos,
de modo que ele não merecia o nome de Evangelho; e o apóstolo chama-o assim, não porque ele pensou que fosse um, mas porque o era, na opinião de outros, e foi assim denominado pelos falsos apóstolos; portanto, por meio de concessão, ele assim o chama,
embora ele imediatamente o corrige.
Verso 7
O qual não é outro,... Não é Evangelho, nenhum som alegre, nenhuma boa notícia e boasnovas; a doutrina que atribui justificação pelas obras da lei, ou mistura graça e obra no
empreendimento da salvação, que era a doutrina daqueles falsos mestres, não é Evangelho; não verdadeiramente assim, embora possa ser chamado; nem traz uma paz sólida e
alegria para mentes em dificuldades. Há apenas um único puro Evangelho da graça de
Deus, e de Cristo, e Seus apóstolos; não há um e outro; há apenas uma fé, uma doutrina e
forma de fé; o Evangelho é único e uniforme, de uma só peça, não tem sim e não, ou contradição nele; esta trombeta não produz nenhum som incerto, nem qualquer som terrível, mas
um som alegre.
mas há alguns que vos inquietam; ou seja, os falsos apóstolos, cujos nomes ele não acha apropriado mencionar, como sendo indignos de serem nomeados, para que seus nomes não sejam transmitidos para a posteridade. Estes inquietavam as igrejas com suas
doutrinas e princípios, suscitando disputas e controvérsias entre eles, injetando dúvidas e
escrúpulos em suas mentes, que os intrigavam e confundiam, e lhes inquietavam, e isso
interrompeu aquela paz de alma que o Evangelho traz e estabelece; pois nenhuma verda-
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deira paz sólida é obtida, e apreciada, senão pela doutrina da justificação pela justiça de
Cristo, perdão pelo Seu sangue e expiação por Seu sacrifício, o que a doutrina da justificação pelas obras, etc., tende a destruir.
e querem transtornar o evangelho de Cristo; que tem Cristo como Seu autor, tema e pregador; e, particularmente, a Doutrina da Justificação pela Sua justiça, a qual eles buscavam
mudar, para encaixar-se em uma configuração e forma diferentes, adulterá-la e misturá-la
com as obras da lei, e assim, se possível, destruí-la; para isso, eles mostraram uma disposição, mas não foram capazes de efetuar, pois, o Evangelho é eterno, é inamovível, e assim
é aquela doutrina particular da justificação pela justiça de Cristo; ela permanece, e permanecerá, apesar se sofrer oposição. Assim, o apóstolo prudentemente coloca a culpa pelo
fato dos gálatas estarem de afastando do Evangelho para outro sobre os falsos mestres,
esperando restaurá-los por meio de argumentos sólidos e métodos gentis.
Verso 8
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu,... Aqui o apóstolo, para afirmar mais
fortemente a verdade, a pureza e a perfeição do Evangelho, como pregado por ele; e para
dissuadir as pessoas de pregar um outro evangelho, e outros de recebê-lo, supõe um caso
impossível; e, em tal caso, denuncia seus anátemas. Não era possível, que ele, ou qualquer
um dos seus companheiros apóstolos, que tinham sido tão claramente conduzidos ao — e,
assim, plenamente estabelecidos no — Evangelho de Cristo, e que eles tinham tido uma
experiência tão poderosa e consoladora em suas almas, alguma vez pregassem algo diferente dele; nem era possível que um anjo bom, daqueles que estão nos Céus e que sempre
contemplam a face de Deus ali, esteja pronto para fazer isso por sua própria vontade, assim
como ele jamais poderia ser ordenado por Deus a anunciar outro, então ele nunca o faria;
e ainda assim, se isso fosse possível ou tal coisa fosse feita por homens, ou por um anjo,
ele ou eles mereceriam a maldição de Deus e dos homens; mesmo que tivessem os maiores nomes, ou características mais elevadas, e estivessem no mais alto cargo e classe de
seres, isso tudo não os resguardaria; e, portanto, como os falsos apóstolos, e aqueles que
os seguiam, alguma vez pensariam em escapar, uma vez que mesmo estes não escapariam, caso eles:
vos anuncie[m] outro evangelho além do que já vos tenho anunciado; ou seja, não
somente algum que é contrário a ele, mas qualquer um que vá além dele; pois, tal era a
perfeição do Evangelho, como pregado pelo apóstolo, que declarou todo o conselho de
Deus, e não reteve nada que fosse proveitoso para as igrejas, que nenhuma adição deveria,
ou poderia ser feita a ele:
seja anátema, ou “amaldiçoado”; ao olharmos para isso à luz de 1 Coríntios 16:2, vemos
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que isso pode ser relativo à sua excomunhão da igreja, e sua sentença de condenação por
Cristo no último dia; e o sentido é este, que ele seja expulso do ministério da Palavra, destituído de seu ofício, e excomungado da igreja; não o deixe mais ser um ministro, e nem um
membro dela; e que ele seja abominado pelos homens, e maldito de Cristo; ouça a terrível
sentença: “Apartai-vos... malditos”, etc.
Verso 9
Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo,... Ou quando ele
pregou o Evangelho entre eles; ou melhor, se referindo ao que ele tinha acabado de dizer
agora, o que ele repete com alguma pequena alteração; como se ninguém, homens ou
anjos, tenham eles qualquer nome, figura, classificação ou ofício,
Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes; e como o apóstolo
pensava, prontamente, de bom grado, sinceramente e de coração, no amor dele; consentindo com a verdade, sentindo o poder dele, e abertamente professando-o:
seja anátema; o que ele repete, para mais solene asseveração e confirmação disso; e para
mostrar que não saiu de seus lábios às pressas e, inadvertidamente; nem isto procede de
quaisquer paixões irregulares, ou foi falado por ele no calor, e de modo irritado, sua mente
estando irritada, perturbada e desconcertada; mas isso foi dito por ele de forma muitíssimo
séria e solene, mediante a consideração mais ponderada e amadurecida sobre o assunto.
Verso 10
Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus?... “persuadir”, se refere a ensinar (veja
Atos 18:4); no sentido de que, no que diz respeito aos homens, é fácil, mas, no que diz respeito a Deus, difícil; e de fato não pode ser aplicado a Ele, de acordo com Suas perfeições
Divinas; e, portanto, algo deve ser entendido, e isso pode ser suprido assim “eu agora persuado”, vocês ou outros, de modo que quem devem ser ouvidos “homens ou Deus”? não
os homens, mas a Deus. O apóstolo não os ensina a ouvir ou a ele mesmo, ou qualquer
um dos outros apóstolos, Pedro, Tiago e João, além daquilo que ensinaram ele e eles pregaram o puro Evangelho de Cristo; mas eles devem fazer o contrário, eles não devem ouvir
os falsos mestres, mas Deus, que falou por intermédio de Seu Filho; ou Cristo, que é Deus,
assim como Homem; que é o grande Profeta na igreja, um Filho na Sua própria Casa, cuja
voz deve ser ouvida em todas as questões de doutrina, culto e dever. Ou a expressão do
apóstolo também pode significar: “eu agora persuado” vocês, a obedecerem “aos homens
ou a Deus”; não aos homens, mas a Deus; ele não os ensina a considerar as tradições dos
anciãos, ou a obedecer os mandamentos de homens, mas, pelo contrário, as ordenanças
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de Cristo, que é o único Senhor, e único mestre, cujas ordens devem ser observadas, ou
ainda, “eu agora persuado” vocês a confiarem em “homens ou em Deus?”, a crerem em um
ou no outro; não em homens, na sabedoria, força, riqueza e justiça dos homens, mas no
Deus vivo; na graça de Deus, e no sangue, justiça e sacrifício de Cristo, outrossim, “eu
persuado” por causa de “homens ou de Deus”, não por uma questão de ganhar honra, glória
e aplausos dos homens, como os fariseus e os falsos apóstolos fizeram, mas para a glória
de Deus, para glória de Cristo, e para o bem das almas imortais.
Ou então, não pessoas, mas coisas são intencionadas, por homens e Deus; e o sentido é
que o apóstolo ensinou e persuadiu os homens a crerem, não em coisas humanas, mas
Divinas; ele não pregou a si mesmo, ou procurou estabelecer seu próprio poder e
autoridade sobre os homens; ou estabeleceu a sua eloquência, aprendizagem, talentos e
habilidades; nem buscou ganhar aplausos ou riquezas para si mesmo; ele não ensinou a
sabedoria humana, a vã filosofia dos gentios, e se opôs à falsamente chamada ciência;
nem as tradições dos anciãos, nem os mandamentos de homens; nem o poder e pureza da
natureza humana, ou a justiça dos homens, mas anunciou coisas Divinas; ele persuadiu de
coisas a respeito de Deus, e o reino de Deus (veja Atos 19:8), ele ensinou, que, sem a
graça regeneradora do Espírito de Deus, nenhum homem verá, e sem a justiça justificadora
de Cristo, nenhum homem entrará no reino do céu, como seu Senhor fizera antes dele; ele
pregou acerca da graça e do amor de Deus, a Pessoa e ofícios de Cristo, e obra do Espírito
de regeneração e santificação: a palavra “agora”, refere-se a todo o tempo desde a sua
conversão, até o presente: antes de seu chamado pela graça, ele persuadia as pessoas a
escutarem aos homens, a obedecerem as tradições dos anciãos, a confiarem em sua própria justiça para justificação diante de Deus; mas agora ele viu de outra forma, e os ensinou
a deixarem de lado tudo o que era humano, e a crerem em Deus, confiarem e dependerem
de Sua justiça justificadora; e ele fez isso, sem qualquer relação com o favor e afeição dos
homens, como é evidente a partir do seguinte:
ou procuro agradar a homens? Não, ele nem agradou nem tentou agradá-los; nem no
assunto de seu ministério, que era a graça de Deus, a salvação por meio de um Cristo
crucificado, e as coisas do Espírito de Deus; pois eram muito desagradáveis e representavam loucura para os homens do mundo; nem na maneira disso, que não foi com sublimidade de palavras ou com palavras persuasivas de sabedoria humana, com as flores da
retórica, mas em um estilo claro e simples. Há, de fato, um agradar dos homens, o que é
correto, e que o apóstolo recomenda em outros lugares, e ele mesmo praticou (veja Romanos 15:2). Isto procede de princípios corretos, por formas e meios adequados, e para fins
retos, a glória de Deus, o bem, proveito, edificação e salvação dos homens. E há um
agradar aos homens que é errado, o que é feito por diluir, esconder ou corromper as
doutrinas do Evangelho, para ganhar a afeição e aplauso dos homens, e acumular riquezas
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para si mesmos, assim como os falsos apóstolos, e isso é aqui tacitamente atacado; uma
prática na qual o apóstolo não poderia de maneira nenhuma entrar, e atribui essa razão a
isso:
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo: anteriormente,
ele tinha estudado para agradar aos homens, quando ele segurou as vestes daqueles que
apedrejavam Estêvão, assolava a igreja, odiava homens e mulheres, lançando-os na prisão; e foi ao sumo sacerdote e obteve o favor dele, e solicitou cartas para que ele fosse a
Damasco, e perseguisse os seguidores de Cristo, assim obtendo favor dele; mas agora era
o contrário, e ele sugere que se fosse este o seu temperamento e conduta atual, ele ainda
seria um fariseu, e nunca haveria se tornado servo de Cristo; pois, agradar aos homens, e
ser um servo de Cristo são coisas incoerentes, incompatíveis e impraticáveis. E nenhum
homem que busca agradar a homens pode ser um verdadeiro servo fiel de Cristo, ou
merece o nome de um. O apóstolo aqui refere-se ao seu ofício como um apóstolo de Cristo,
e ministro do Evangelho, e não à sua característica como um crente particular, em cujo
sentido cada Cristão é um servo de Cristo; entretanto, agradar aos homens é contrário
mesmo a isso; porque ninguém pode servir a dois senhores, Deus e o mundo, Cristo e os
homens. A versão Septuaginta do Salmo 53:5 é: “porque Deus espalhará os ossos”,

ανθρωπαρεσκων, “dos homens que buscam agradar outros homens”, a isso concordam as
versões Siríaca e Árabe.
Verso 11
Mas faço-vos saber, irmãos,... Embora os gálatas tinham ido tão longe com seus falsos
mestres, entretanto, o apóstolo ainda os chama de “irmãos”; como esperando o bem deles,
esperando que eles tivessem nascido de Deus, que pertencessem à Sua família, e,
portanto, eram herdeiros da graça da vida. E ele faz uso disso anteriormente para mostrar
a sua afeição por eles, e para cativar a sua atenção para a segurança que ele dá, da origem
e autoridade Divina do Evangelho pregado por ele; que embora eles anteriormente conhecessem e criam nele, contudo, através das insinuações dos falsos apóstolos, foram levados
entreterem dúvidas sobre o assunto, o que ele declara da maneira mais solene e afetuosa,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Os seus guias
que estavam liderando-os erroneamente, não se atreveriam a dizer que o Evangelho era
segundo o homem, pois, eles mesmos fingiam pregar o Evangelho; mas aquele Evangelho
pregado pelo apóstolo não possuía nenhuma outra autoridade, nem humana e nem propriamente sua, para apoiá-lo, e por isso ele nega que ele era “segundo os homens”; segundo
a sabedoria do homem, uma invenção humana, ou algum artifício, dispositivo e ficção do
cérebro humano; nem era segundo a mente do homem, ou agradável à sua razão carnal,
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era desaprovado por este, e além de sua capacidade de compreendê-lo; nem era fruto de
sua própria revelação, uma descoberta sua; a carne e o sangue, a natureza humana, nunca
poderiam tê-lo revelado; nem está no poder de um homem fazer de outro um ministro do
Evangelho, ou dar a ele ou a si mesmo o sucesso no seu ministério, mas tudo é de Deus.
Verso 12
Porque não o recebi... de homem algum,... não de Gamaliel, em cujos pés ele foi criado;
ele recebeu a lei dele, e conhecimento na religião dos Judeus e das tradições dos anciãos,
mas nem um pouco do Evangelho; pelo contrário, ele recebeu preconceitos contra isso
dele, ou foi reforçado nos preconceitos por seu ensino; não, nem dos apóstolos de Cristo,
aos quais não viu, nem teve qualquer conversa com eles durante alguns anos, nem depois
que ele havia se tornado um pregador do Evangelho e, portanto, não o recebeu das mãos
deles; não, nem de Ananias, nem de qualquer outro homem:
nem aprendi de homem algum, ou seja, pelo homem; ele não o aprendeu a partir dos
homens, como os homens aprendem lei, física, lógica, retórica, filosofia natural, e outras
coisas na escola:
mas pela revelação de Jesus Cristo; ou seja, não através de Cristo sendo revelado a ele
pelo Pai como aparece em Gálatas 1:16, embora isto se refira a aprender em um sentido
que não venha a ser esquecido; mas por meio de Cristo, o Revelador do Evangelho a ele;
ele tem em mente ou o tempo de seu arrebatamento ao terceiro céu, quando ouviu as palavras inefáveis; ou melhor, uma vez que não é tão certo quando isso ocorreu, o tempo de
sua conversão, quando Cristo apareceu pessoalmente a ele, e fez dele um ministro do Seu
Evangelho; e imediatamente a partir de Si mesmo, sem a interposição, ou uso de qualquer
homem ou meios, deu-lhe tal luz nele, e tal capacitação de espírito para a pregação dele,
que ele diretamente, tão logo foi batizado, foi comissionado para a ministração do Evangelho, para a admiração dos santos, e confusão dos inimigos de Cristo. Estas palavras expressam mais uma prova da Divindade de Cristo; pois se o Evangelho não é segundo o
homem, nem recebido, ou ensinado pelo homem, mas por Cristo, então Cristo não pode
ser um mero homem, ou de outra forma sendo por Ele, seria pelo homem; e isso também
confirma a autoridade e a validade do Evangelho, e carrega em si uma forte razão para que
o apóstolo anatematize todos os que pregam qualquer outro.
Verso 13
Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta,... Sua maneira e curso da
vida, em seu estado de não-regeneração, quão diametralmente opostos a sua educação e
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comportamento, seus princípios e práticas, eram ao Evangelho; o que mostra que ele não
o tinha recebido, nem foi ensinado por homens. Isso eles podem ter ouvido falar, quer a
partir dele mesmo, quando ele primeiro pregou entre eles, que estava muito à vontade para
reconhecer seus antigos pecados e erros; ou a partir dos Judeus, que estão dispersos nos
vários países; e isso poderia ser a partir daqueles que foram obrigados a fugir para cidades
estrangeiras devido à perseguição, e talvez para regiões da Galácia: agora, sua vida e
conversação, antes de sua conversão, eram gastos
no judaísmo; ou “na religião dos judeus”. Ele nasceu de pais Judeus, teve uma educação
Judaica, foi criado aos pés de um doutor Judeu, em todas as peculiaridades da religião Judaica, e assim não poderia ter recebido nenhuma sugestão, nem mesmo de uma forma especulativa, das verdades do Evangelho; o que ele poderia, se tivesse nascido de pais
Cristãos, e houvesse tido uma educação Cristã. Além disso, ele foi educado na religião dos
Judeus, e não como ela foi fundada e estabelecida por Deus, mas como ela foi corrompida
por eles; os quais haviam perdido o verdadeiro sentido das palavras de Deus que lhes foram
confiadas, o verdadeiro uso dos sacrifícios, e o propósito final da lei; haviam adicionado a
elas uma carga de tradições humanas; transformado toda a religião em meras obras, e
ensinado que a justificação e salvação estavam na observância da lei de Moisés e das
tradições dos anciãos. Acrescenta-se a isto o fato dele haver sido criado no farisaísmo, que
era a seita mais severa do Judaísmo, e a que era mais contrária a Cristo e ao Seu
Evangelho; de modo que ele nunca poderia recebê-lo, ou ter qualquer disposição para ele
a partir daí, muito longe disso; assim ele apela aos gálatas que eles ouviram,
como sobremaneira perseguia a igreja de Deus, e a assolava; o que agora ele sabia, e
cria ser a igreja de Deus; embora, naquela ocasião, ele não cria assim, mas, antes, uma sinagoga de Satanás; e isso ele menciona, como um agravamento de seu pecado, sob o
senso disto ele era humilhado em todos os seus dias. Quando ele diz que a perseguia “sobremaneira”, o significado não é, como se não houvesse qualquer medida lícita, ou devidos
limites de perseguição, mas que ele perseguiu os santos de uma forma mui violenta e
ultrajante, além de todos os outros que estavam envolvidos com ele; a igreja de Deus em
Jerusalém é particularmente intencionada, e os membros desta, os discípulos de Cristo; a
quem ele odiava, e lançava na prisão, e contra quem respirava ameaças e morte, e assolava. Vemos, portanto, que anteriormente o apóstolo havia assolado ou destruído, e ele
tentou fazer isto tanto quanto estava ao seu alcance, embora ele não tenha sido de efetuálo totalmente; ele assolava os seus membros dispersos, obrigava-os a fugir para cidades
estrangeiras, perseguia-os até à morte, de seu voto contra eles para puni-los e condenálos à morte; tal era a aversão ele tinha pelos seguidores de Cristo e pela doutrina Cristã.
Verso 14
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E na minha nação excedia em judaísmo,... Ou “na religião dos judeus”; e quanto mais ele
fez isso, ou era versado nela e apegado aos seus princípios, mais violento perseguidor ele
se tornava. Ele estava sob um mestre muito considerável, Gamaliel, um rabino de grande
estima entre os Judeus; e era ele próprio um jovem de habilidades naturais incomuns, de
modo que a sua proficiência na aprendizagem judaica era muito grande; chegando até mesmo, como ele diz:
E na minha nação excedia... a muitos da minha idade acima de muitos meus iguais
na minha nação: não prosélitos em outras nações, mas tais que eram nativos de seu
próprio país: ou estavam “em sua própria família”, seus parentes próximos, que eram seus
contemporâneos, da sua mesma idade; e muito modestamente, ele diz “muitos”, e não
“todos”:
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais: ele tinha um zelo, mas não
com entendimento; e um maior grau dele do que o restante de seus compatriotas; e isso
não tanto pela lei escrita entregue aos seus pais, como pela lei oral, as tradições e costumes
de seus antepassados; que foram entregues, como eles alegavam, de um para outro, e
estavam agora somados em um volume quase infinito; o apóstolo intenciona as tradições
dos anciãos, condenadas por Cristo, como algo que invalidava os mandamentos de Deus.
Agora, sua estreita ligação e zelo ansioso por essas tradições o fez adotar as medidas mais
violentas ao perseguir os santos e o Evangelho de Cristo, e agora, a partir deste relato
sobre si mesmo é um ponto claro que durante este período de sua vida, ele nunca poderia
ter recebido o Evangelho de homens, que é o que o apóstolo busca aqui provar aos gálatas.
Verso 15
Mas, quando aprouve a Deus,... Aqui começa seu relato sobre sua conversão, e chamado
para o ministério; todos os quais ele atribui inteiramente ao soberano beneplácito e livre
graça de Deus:
que desde o ventre de minha mãe me separou. Por sua “mãe” entende-se, não num
sentido impróprio e figurativo, a igreja judaica, ou a antiga sinagoga, a mãe de todos os seus membros; a Jerusalém, que então existia, e era escrava com seus filhos; a partir da escravidão, cegueira, ignorância, superstição e o fanatismo, ele foi liberto quando chamado
pela graça. Nem a igreja de Antioquia, que nunca é chamada de uma igreja mãe; e embora
tenha sido por essa igreja separado juntamente com Barnabé para a obra do ministério,
ainda não por ela mesma [mas pelo Espírito Santo]. Mas por sua “mãe”, sem uma figura
intencionada, sua verdadeira mãe natural, cujo nome é dito ser Teócrita; e esta separação
de seu ventre deve ser entendida ou aquela distinção dele na Providência, logo que nasceu;
que não somente o conduziu, e com segurança levou para fora do ventre de sua mãe, mas,
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desde que teve o cuidado especial por ele, e o guardou e preservou até chama-lo; pois,
todos os vasos escolhidos da salvação são distinguidos dos demais, de uma forma providencial; eles estão mais sob o cuidado especial da Providência que os outros, mesmo enquanto em um estado de não-regeneração; o olho da Providência de Deus está sobre eles,
Seu coração está inclinado a eles, Ele os espera, para ter misericórdia deles, e muitas são
as aparências notáveis da Providência para eles (veja Salmos 22:9).
Ou melhor, isto designa a predestinação Divina, que é uma separação, a designação de
alguém dentre as outras pessoas, para tais e tais propósitos, como aqui acontece com o
apóstolo; e a eternidade disso, sendo muito cedo feito, desde o ventre de sua mãe;
enquanto ele estava nele, antes dele nascer, e tivesse feito o bem ou o mal; desde o início
dos tempos, desde a fundação do mundo, e, antes disso, mesmo desde a eternidade, estas
frases expressam o mesmo, e pretendem ou sua predestinação à graça e à glória, à
santidade e bem-aventurança, a santificação do Espírito e fé na verdade e a obtenção da
glória de nosso Senhor Jesus Cristo; ou sua predestinação ao apostolado, para a obra do
ministério, para o Evangelho de Cristo, para o que ele foi separado na eternidade, e no
tempo; cuja referência parece estar em Jeremias 1:5, ou mesmo ambos, e sua separação
ou predestinação para ambos foi devida à soberana vontade e beneplácito de Deus, como
foi também depois de seu ser chamado:
e me chamou pela sua graça; o que segue a separação, bem como ocorre na predestinação, em Romanos 8:30 e deve ser interpretado tanto sobre seu chamado à conversão, pela
graça poderosa e eficaz; quando foi chamado para fora da escuridão, cegueira e ignorância
judaica, para a luz do Evangelho e do conhecimento; liberto da escravidão do pecado, de
Satanás, da lei e das tradições dos pais, para a liberdade de Cristo; da conversação com
os homens do mundo, entre os quais, antes que ele esteve, para a comunhão com o Pai, o
Filho e o Espírito, anjos e santos; chamado para fora de si mesmo, e para fora de uma
dependência de sua justiça própria, a confiar em Cristo: em uma palavra, ele foi chamado
para a graça de Cristo aqui, em uma participação de todas as bênçãos da graça, e para a
glória eterna por meio dEle futuramente; este chamado não foi de homens, mas de Deus,
como a causa eficiente dele; e por Sua graça, como a causa motriz e aquisitiva disso, e
sem o uso de meios, a palavra, que é a forma ordinária na qual Deus chama o Seu povo.
Deste modo fica evidente que sua primeira luz para o Evangelho não foi a partir do homem
e nem por meios humanos, este chamado era relativo ao seu chamado para o ministério,
que foi ao mesmo tempo em que ele foi eficazmente chamado pela graça; e esse também
não proveio do homem, nem de si mesmo; ele não se lançou neste labor, mas Deus o
chamou; e isso a partir de Sua pura graça e boa vontade, sem qualquer relação a qualquer
mérito, merecimento ou qualificações nele.
Verso 16
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Revelar seu Filho em mim,... Esta cláusula está em conexão com o que está escrito no
verso anterior, “mas quando aprouve a Deus”; a revelação de Cristo no apóstolo sendo o
puro fruto e efeito da vontade e prazer de Deus. Algumas versões o leem “por mim”, fazendo
com que o apóstolo seja o instrumento e meio pelo qual Deus revelou Seu Filho Jesus
Cristo aos outros, o que é uma certa verdade, mas isso está claramente contido na cláusula
seguinte. Outros o leem “para mim”, e isso também é verdadeiro; pois, Cristo foi revelado
a ele na glória de Sua Pessoa, na plenitude da Sua graça, a necessidade, a idoneidade e
integridade de Sua salvação; não objetivamente no Evangelho, ou simplesmente intelectualmente, especulativamente na teoria de coisas, mas espiritualmente, experimentalmente, e salvificamente; e isso é melhor expresso, e mais perto do original, por “nele”;
pois ele teve uma revelação interna dEle como a salvação de Deus, e do seu interesse nEle
como tal; Cristo foi formado nele, o Seu espírito habitou nele, Sua graça foi implantada nele.
Cristo viveu e habitou em seu coração pela fé, como o Filho em sua própria casa; Ele era
conhecido dele, como Cristo nele a esperança da glória. Agora o fim de tudo isto, de sua
separação desde o ventre da mãe, de seu chamado, pela graça de Deus, a grande
revelação de Cristo para ele, e nele foi,
para que, diz ele,
o pregasse entre os gentios; como ele fez: Cristo foi o tema de seu ministério; as coisas
sobre a Sua Pessoa, como que Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, Deus e Homem
em uma Pessoa, as coisas concernentes ao Seu ofício, como Ele é o único Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta da igreja, o Sumo Sacerdote sobre a casa de Deus e Rei dos
santos; as doutrinas de Sua graça, e que dizem respeito à Sua obediência, sofrimentos e
morte; como aquela paz e o perdão o são pelo Seu sangue, a justificação pela Sua justiça,
reconciliação e expiação por Seu sacrifício, e a plena vida e salvação eternas somente por
meio dEle; tudo isso é evangelizar, ou pregar boas novas e novas de grande alegria aos
pecadores quebrantados; as pessoas a quem ele deveria pregar essas coisas, e o fez, eram
“os gentios”, ou pagãos; ele era um vaso escolhido para este fim; Cristo, quando o chamou,
o enviou para eles; o trabalho que ele deveria fazer, e fez, era principalmente entre eles;
portanto, ele é chamado de apóstolo e doutor dos gentios:
não consultei a carne nem o sangue; o que alguns entendem como se referindo à razão
carnal, e que ele não permaneceu arrazoando e debatendo o assunto consigo mesmo, se
seria para seu crédito e reputação, para seu interesse e vantagem mundanos, o entrar no
ministério da Palavra; se seria aconselhável expor a si mesmo, ao fazê-lo, a censura e
perseguição; mas, tão logo ele foi chamado pela graça, e Cristo foi revelado nele, ele
estabeleceu-se sobre isso. Outros, por “carne e sangue”, entendem os homens carnais; e
outros seus compatriotas judeus, e aqueles que eram seus parentes, sua própria carne;
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mas, preferivelmente, homens em geral são intencionados, quaisquer que sejam, e especialmente os apóstolos; com quem, depois ele diz, não conversou, após o seu estabelecimento inicial no ministério. É comum para os judeus mencionarem os homens, em distinção
e oposição a Deus, ודם בשר, “carne e sangue”. Infinitos quase são os exemplos que poderiam ser dados, mesmo fora de seus escritos (Veja Gill sobre Mateus 16:17 e Efésios 6:12).
Verso 17
Nem tornei a Jerusalém,... Ou seja, imediatamente, tão logo ele foi convertido, não até
três anos após, como se segue; embora pelo relato que Lucas dá sobre ele (Atos 9:23) e,
segundo o que o apóstolo diz de si mesmo (Atos 22:17), parece que ele foi para Jerusalém
algum tempo depois de sua conversão, e antes da data aqui dada: e, portanto, alguns
pensaram que ele subiu a Jerusalém, muito rapidamente, quando, orava no templo, ele
sentiu-se em êxtase, e foi solicitado a apressar-se a partir dali, e seguir para os gentios, e,
portanto, ele não fez nenhuma estadia, não foi até qualquer um dos apóstolos, e não viu
nem conversou com qualquer um deles, o que é dito aqui,
a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Os doze, que foram chamados,
ordenados e enviados como apóstolos, antes que ele o fosse; por último de todos, Cristo
lhe apareceu, e foi visto por ele como um abortivo. O significado disto é, não que ele era
um sucessor dos apóstolos mas que eles foram estabelecidos no ofício do apostolado antes
dele; e isso ele menciona para mostrar que ele não recebeu o Evangelho a partir de homens, nem mesmo a partir dos próprios apóstolos; uma vez que, após a sua conversão,
ele não subiu a Jerusalém para ver qualquer um deles, e conversar com eles; nem ele esteve em necessidade de todas as instruções a partir deles, sendo imediatamente capacitado
suficientemente pelo próprio Cristo; nem ele trabalhou em Jerusalém, nem tanto entre os
judeus, como entre os gentios, e, portanto, para eles ele foi:
mas parti para a Arábia. Esta viagem do apóstolo é totalmente omitida por Lucas, nem
saberíamos nada sobre ela, se não fosse por este relato; quanto tempo ele ficou lá, o que
ele fez, e que sucesso ele obteve entre os árabes não são relatados em lugar algum; sem
dúvida apenas que ele pregou o Evangelho para eles, e como o seu ministério em todos os
lugares foi reconhecido e abençoado por Deus, pode ser muito razoavelmente pensado que
foi aqui no seu primeiro estabelecimento nele. A versão Árabe o lê: “Eu fui para Balcã”, que
era uma cidade na Síria; mas sem qualquer fundamento para isso; pois ele não foi para
Síria, mas para a Arábia. Há três países que levam o nome de Arábia, e que são chamados
para distingui-los um do outro, Arábia Petraea, Arábia Deserta, e Arábia Felix (Sobre estes
veja Gill sobre Atos 2:11). É muito provável que foi ao primeiro destes para onde o apóstolo
foi, como sendo mais próximo da Síria, desde a partir de Damasco, a metrópole da Síria,
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ele foi para lá; e Damasco em si estava nessa época sob o governo de um rei da Arábia
(Veja 2 Coríntios 11:32). Assim, Plínio frequentemente fala da Arábia como perto da Síria,
Palestina e Judéia. Em um lugar ele diz4 que a Arábia divide a Judéia do Egito; e em outro
lugar5 observa, que a Síria se distingue por muitos nomes; por isso é chamada de Palestina,
onde toca aos Árabes, e de Judéia, e Coele, e Fenícia; e Peraea, ou o país além do Jordão,
ele diz, é ao lado de Arábia e Egito; e ao leste do lago de asfaltitas ele posiciona a Arábia,
que pertence aos Nômades.
Assim também Josefo6 posiciona a Arábia ao leste de Peraea, ou o país, além do Jordão;
e diz7 em outro lugar, que a Arábia faz fronteira com a Judéia, a metrópole de que era Petra,
onde o rei Aretas teve o seu palácio real. Jerônimo8 observa, semelhantemente, que o rio
Jordão divide a Judéia e da Arábia; de modo que neste país ao qual o apóstolo foi não era
distante da Síria e da Judéia, para onde ele retornou novamente depois de algum tempo; o
que parece ocorrer no período de três anos, pelo que se segue no verso seguinte, e quando
ele tinha feito o trabalho e a vontade de Deus naquelas partes; onde sem dúvida ele foi um
instrumento para a conversão de almas, e plantar igrejas, e aqui é certo havia igrejas em
épocas seguintes. No “terceiro” século havia igrejas na Arábia, mencionadas juntamente
com as igrejas na Síria, por Eusébio9; na época em que viveram dois bispos árabes
famosos, Beryllus e Maximus; e o mesmo historiador10 relata que nos tempos de
Diocleciano houve alguns mártires maravilhosos na Arábia, que sofreram torturas mui
cruéis e morte, por causa de Cristo; e no “quarto” século, havia bispos árabes no Concílio
de Nicéia e, em outros sínodos, como em Jerusalém e Sardica; e, no mesmo século, havia
bispos da Arábia Petraea, no sínodo em Antioquia, cujos nomes eram Nicômaco e Cyrion:
e também no século “quinto” havia igrejas e bispos no mesmo país 11, para não rastreá-los
mais adiante.
e voltei outra vez a Damasco; e então ocorreu que tendo crescido em força e conhecimento espiritual, ele provou que Jesus de Nazaré era o verdadeiro Messias, para a confusão dos judeus ali; o que atraiu sobre ele o ressentimento e indignação deles, de modo que
eles entraram em conselho e estavam à espreita para matá-lo; mas os discípulos desceramno através de uma janela, pelo muro da cidade em uma cesta, e assim ele escapou deles.
Verso 18
Depois, passados três anos, fui a Jerusalém,... não três anos depois de seu retorno a
Damasco, mas depois de sua conversão; e agora que ele se mudou para se tornar um
membro da igreja em Jerusalém; mas eles não queriam admiti-lo, temendo que ele não
fosse um discípulo, até ao momento em que Barnabé o tomou consigo e o levou aos apóstolos Pedro e Tiago, e relatou a sua conversão e a sua ousadia na pregação do Evangelho
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em Damasco. A sua intenção ao ir à Jerusalém nesta época foi, em parte, para sua própria
segurança, sendo obrigado a fugir de Damasco, mas, principalmente,
para ver a Pedro. A cópia Alexandrina, e outra, lê “Cefas”, e o mesmo acontece com a versão Etíope, o mesmo que Pedro; não para ver que tipo de homem ele era, mas para prestarlhe uma visita Cristã; para conversar com ele sobre coisas espirituais; saber como a obra
de Deus ocorria sob ele, como ministro da circuncisão; e relatar a ele que êxito ele havia
obtido como ministro da incircuncisão; mas não para receber o Evangelho dele, ou para ser
ordenado um pregador do Evangelho por ele; pois ele estava há três anos na obra do
ministério, antes que ele lhe fizesse esta visita; e, além disso, a sua estadia com ele foi muito curta, nem ele poderia ter recebido muito dele, em tão curto espaço de tempo, de forma
ordinária:
e fiquei com ele quinze dias; e até mesmo esse tempo não foi totalmente gasto em conversa com ele; pois ele esteve, durante este tempo, entrando e saindo em Jerusalém, onde
ele pregava ousadamente em nome de Cristo e disputava também com os gregos.
Verso 19
E não vi a nenhum outro dos apóstolos,... Isto é observado para mostrar que, assim
como ele não recebeu o Evangelho de Pedro, assim, não o recebeu de qualquer dos outros
apóstolos, a quem ele não viu, nem menos ainda conversou.
senão a Tiago, irmão do Senhor; Não Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a quem
Herodes matou à espada; mas Tiago, filho de Alfeu, aquele que fez o discurso no sínodo
em Jerusalém (Atos 15:13), foi o escritor da Epístola que leva seu nome, e era o irmão de
José, Simão e Judas, que são chamados os irmãos de Cristo (Mateus 13:55), e isso porque
eles eram parentes e relacionados a Cristo segundo a carne, sendo habitual que os judeus
chamassem os tais de irmãos. O relato chegou e ficou assim; este Tiago era Tiago, o menor,
o filho de Maria, mulher de Cléopas (Marcos 15:40), este Cléopas era o irmão de José,
marido de Maria, mãe de nosso Senhor, como Eusébio, de Hegesippus, refere; e assim
nosso Senhor e este Tiago eram filhos de irmãos, como era suposto, ou então a mulher de
Cléopas, mãe de Tiago, era irmã de Maria, mãe de Cristo, como ela é chamada (João 19:25)
e assim eles eram filhos de irmãs, ou primos de primeiro grau.
E, assim, Jerônimo12, depois de muito discurso sobre este assunto, conclui que Maria, mãe
de Tiago, o menor, era a esposa de Alfeu (ou Cléofas, que é o mesmo), e a irmã de Maria,
mãe do Senhor, a quem o evangelista João nomeia com o sobrenome de Maria de Cléopas;
e as pessoas em tal relação, e até mesmo tios e sobrinhos, eram chamados de irmãos
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pelos judeus (Veja Gênesis 12:5); nem é Tiago um dos discípulos do Senhor que está sendo
chamado seu irmão, em nenhuma contradição com João 7:5, como o Judeu13 afirma, onde
é dito: “nem mesmo seus irmãos criam nele”; uma vez que poderiam não crer nEle na
ocasião, e ainda assim crer nEle depois: além disso, Cristo teve irmãos ou parentes
segundo a carne, distintos de Seus discípulos e apóstolos e irmãos entre eles (veja Mateus
10:1), como acontecia com Tiago, Judas e Simão; nem o evangelista João diz que nenhum
dos irmãos de Cristo criam nEle, somente que aqueles que vieram até ele e apelaram que
fosse para a Judéia não criam. Alguns eram da opinião que um terceiro Tiago, distinto do
Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, é aqui intencionado; o qual não era um dos
doze apóstolos, e tinha por sobrenome Tiago, o justo, e era chamado de irmão de Cristo
por causa de sua fé, sabedoria e conversação apropriada; mas certo é que este Tiago era
do número dos apóstolos, como se depreende a partir da cláusula exceptiva: “E não vi a
nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago...”, e de seu ser colocado com Cefas e João,
que eram colunas, e os principais dentre os apóstolos; e além disso, foi Tiago, filho de Alfeu,
cognominado o “justo”, e Oblias14, e presidiu a igreja em Jerusalém, e era um homem de
grande estima entre os judeus; e é por15 Josefo, como aqui, chamado de irmão de Jesus.
Verso 20
Ora, acerca do que vos escrevo,... Quanto à sua educação, sua religião, seus princípios
e práticas antes da conversão; a respeito de seu chamado pela graça de Deus, a revelação
de Cristo nele, e sua pregação entre os gentios; relativo às suas viagens a vários lugares
para este fim e, especialmente, a respeito do fato de não haver recebido o Evangelho da
parte de homens, não de qualquer dos apóstolos; e como após a sua conversão ele não foi
a Jerusalém, a ter com qualquer um deles, para ser ensinado e enviado por eles; e que não
foi até três anos após que ele foi lá para ver a Pedro, com quem ele ficou apenas quinze
dias, e não viu outros apóstolos, senão Tiago, irmão Senhor. Agora sendo esta uma questão de momento, e que ele havia sido acusado pelos falsos mestres que o Evangelho que
ele pregava havia recebido de homens, a fim de desqualificá-lo e trazê-lo ao desprezo como
um apóstolo, e haviam insinuado isso aos gálatas; ele, portanto, não somente escreveu
essas coisas, mas para a confirmação deles, apela solenemente a Deus, o esquadrinhador
dos corações como testemunha da verdade de seu relato;
eis que diante de Deus testifico que não minto; esta não é apenas uma afirmação forte,
mas um juramento formal; ele está jurando pelo Deus da verdade, chamando-O para ser
testemunha das coisas que ele tinha escrito; onde é manifesto que um juramento em
ocasiões apropriadas, onde há uma necessidade dele e uma boa finalidade a ser alcançada
pelo mesmo, pode ser feito licitamente.
Verso 21
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Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Por ter disputado também contra os gregos
em Jerusalém, e ser muito severo para com eles, e por isso irritá-los, de modo que eles
buscavam matá-lo; o que sendo conhecido aos irmãos de lá, eles o retiraram do caminho,
e o enviaram até Cesaréia, e assim para Tarso, uma cidade da Cilícia; onde ele nasceu;
nestes lugares e países ele pregou o Evangelho de Cristo; Barnabé foi para Tarso buscálo e encontrando-o trouxe-o para Antioquia, na Síria; e ele pregou na Síria e Cilícia, sem
dúvida, com sucesso, uma vez que lemos sobre crentes gentios e igrejas nas partes posteriormente visitadas; sendo enviado juntamente com os outros, com a carta e decretos do
sínodo em Jerusalém para eles, e quem ele confirmou (veja Gill sobre Atos 15:23 e 15:41),
no texto grego esses países são chamados de “climas”; um clima na geografia é dito ser 16
uma parte da superfície da terra, delimitada por dois círculos paralelos ao equador, e de
uma tal amplitude como se o dia mais longo no paralelo mais próximo do polo, excede o
dia mais longo naquele próximo do equador, por algum determinado tempo, a saber, meia
hora. O início do clima é o círculo paralelo em que o dia é o mais curto, o fim do clima é
aquele em que o dia é o mais longo; cada clima apenas difere dos seus contíguos, em que
o dia mais longo no verão é mais longo ou mais curto por meia hora em um lugar do que
no outro; comumente o termo clima é concedido a qualquer país ou região diferente de
outro, seja em relação às estações do ano, a qualidade do solo, ou até mesmo os modos
dos habitantes, sem qualquer relação com a duração do dia mais longo; nesse sentido
parece ser usado aqui, como também em Romanos 15:23.
Sobre o país da Síria (veja Gill sobre Mateus 4:24). A Cilícia é um país da Ásia Menor,
agora chamado Caramania; ele teve seu nome de Cilícia, como Heródoto diz17, a partir de
Cilix, filho de Agenor, um fenício: embora Bochart18 deriva-o de Challekim ou Challukim, o
que significa pedras, sendo um país pedregoso; e assim por Heródoto19 que a chama de
Cilícia “montanhosa”; é dito ter Panfília no oeste, os topos do Monte Taurus, ao norte, o
Monte Amanus no leste, e o mar Ciliciano no sul; Jerônimo diz20, que a Cilícia é uma
província da Ásia, onde o rio Cydnus corta no meio, e Monte Amana, do qual Salomão faz
menção, o separa de Síria-Coele.
Verso 22
E não era conhecido de vista, das igrejas da Judéia... Ou “em pessoa”. Isto é dito para
evitar o que poderia ser objetado que, embora o apóstolo não tinha recebido o Evangelho,
e nem o pregou a partir de nenhum um dos apóstolos em Jerusalém; ainda assim ele poderia tê-lo tido a partir das igrejas que estavam na terra da Judéia, e de alguns dos principais
homens nelas; mas isso esteve muito longe de ser verdade, que ele não era conhecido das
igrejas da Judéia, que estavam em Cristo; pois, não havia apenas uma única igreja famosa
de crentes em Cristo em Jerusalém, a metrópole da terra, mas havia várias igrejas congre-
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gadas nas diversas partes do país. Por Judéia devemos entender aquela parte da terra de
Israel assim chamada, que era distinta não somente de Samaria; mas da Galiléia e Peréia,
ou o país, além do Jordão; pois de acordo com o Judeu21, a terra de Israel foi dividida em
três partes, a Judéia, Peréia e Galiléia.
A Judéia foi dividida em três partes, a região montanhosa, a planície e o vale; e a planície
de Lida é como a planície do sul, e sua parte montanhosa como a montanha do rei; de BeteHorom para o mar é uma província: em outro lugar 22 é dito que a região montanhosa da
Judéia é a montanha do rei, a sua planície é a planície do sul, e o vale é de En-Gedi até
Jericó — a partir de Bete-Horom até Emaús é montanhosa, de Emaús até Lida é uma
planície, e de Lida até o mar, um vale; a partir do que podem ser reunido onde está este
país, e onde estavam essas igrejas aqui citadas; o fundamento dos quais pode ser
estabelecido na conversão de alguns dessas regiões, através do ministério dos discípulos
de Cristo, que foram nomeados testemunhas dEle não só em Jerusalém, mas em toda a
Judéia e Samaria (Atos 1:8), e sobre a momento da conversão do apóstolo Paulo, e seu
estar em Jerusalém, havia igrejas reunidas na Judéia, como distintas da Galileia e Samaria
(Atos 9:31), particularmente em Cesaréia, Lida, Sarom e Jope.
É muito provável que todos os apóstolos, quando inicialmente saíram para pregar o Evangelho após a ascensão de Cristo e a efusão do Espírito, começaram na Judéia; embora
alguns possam ter feito uma estadia muito curta, e outros uma mais longa. O apóstolo e
evangelista Mateus é geralmente pensado ter exercido seu ministério principalmente na
Judéia, e ter continuado ali por muito tempo; ali ele escreveu seu Evangelho para o bem
dos judeus crentes23; e isso, como um escritor muito antigo diz24, quando Pedro e Paulo
pregaram em Roma, e fundaram a igreja ali. Judas Tadeu também é dito25 seguir através
da Judéia, Galiléia, Samaria, Arábia, Síria, Mesopotâmia; e certo é que Felipe, depois de
ter batizado o eunuco, pregou em todas as cidades de Azoto até Cesaréia, onde ele parece
ter ficado por algum tempo e pregado (Atos 8:40), e onde mais tarde havia um estado de
igreja do Evangelho (veja Gill sobre Atos 10:48), e em Lida e Sarom, as quais ambas estavam na Judéia; haviam santos que foram visitados pelo apóstolo Pedro, e outros convertidos por ele, próximo ao período que o nosso apóstolo aqui refere-se; sobre a igreja em Lida
(veja Gill sobre Atos 9:32) e em Jope também, que era da tribo de Dã, havia discípulos, ao
mesmo tempo, e muito provavelmente uma igreja ali (veja Gill sobre Atos 9:38); e pode-se
observar que o apóstolo Pedro foi o ministro da circuncisão, ele tinha o Evangelho da
circuncisão comissionado ele, e ele foi e pregou muito para os judeus circuncidados; e
assim com toda a probabilidade foi o instrumento de plantar as igrejas na Judéia, aqui
mencionadas. Estas são referidas como aquelas
que estavam em Cristo, como a igreja em Tessalônica, e aquela em Corinto são ditas es-
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tar em outro lugar, porque elas professavam crer em Cristo, eram chamadas pelo Seu nome, e clamavam por Seu nome; e apesar de que nem todo membro individual delas poderia
estar em Cristo, realmente unidos a Ele, e ter comunhão com Ele; ainda assim, uma vez
que estavam todos sob uma profissão dEle, elas são consideradas como nele. A versão
Árabe o lê, “as igrejas da Judéia, que creem em Cristo”; esta, embora não seja uma tradução literal, dá o verdadeiro sentido da passagem, e distingue essas igrejas das sinagogas
ou assembleias dos judeus que não creem em Cristo.
Verso 23
Mas somente tinham ouvido dizer,... O que eles sabiam do apóstolo foi apenas por ouvir
dizer; eles nunca o tinham visto, nem ouvido pregar, nem conversado com ele, somente isso havia sido relatado a eles;
Aquele que já nos perseguiu; alguns anos atrás, e não eles pessoalmente, mas a tais que
eram da mesma fé com eles, a igreja em Jerusalém e os seus membros; a qual ele assolava, conduzindo homens e mulheres à prisão, e fazendo com que outros fugissem para
cidades estrangeiras;
anuncia agora a fé que antes destruía; em tudo quanto ele podia, esforçou-se para destruí-la, embora ele não pudesse inteiramente aniquilá-la. Ele destruiu muitos dos discípulos
que a possuíam, e fez tudo o que podia para desencorajar outros de abraçá-la e professála; ele fez uso dos argumentos mais fortes pois ele era mestre para refutá-la, e do braço
secular para esmagá-la e extirpá-la, mas agora foi feito um pregador dela. Por “fé” não é
tanto intencionada a graça da fé, embora mostrar a natureza, necessidade e utilidade da fé
em Cristo, e encaminhar e incentivar os pecadores sensíveis, como fez com o carcereiro,
a crer nEle, era uma parte principal de seu ministério; mas sim a doutrina da fé, que é
sempre concebida, quando é dita, como aqui, para ser pregada ou para ser obedecida,
abraçada firmemente e defendida, ou ser demovido a partir de tal fé significa fazer naufrágio
na mesma e negá-la.
O Evangelho é chamado de a palavra da fé, o mistério da fé, a fé do Evangelho, a fé comum,
santíssima fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos; ele contém coisas a serem cridas;
propõe e direciona para o grande Objeto da fé; e é o meio de implantação e aumento dessa
graça, e sem a qual o ministério dele é inútil. Ele contém todos os artigos de fé, sobre o Ser
divino, a unidade de Deus, a Trindade de Pessoas na Divindade, a Divindade igual e própria
de cada Pessoa, as Suas distinções pessoais uns dos outros, a atribuição de todas as obras
Divinas, adoração e honra a Eles; ele relata tudo sobre o homem, em sua criação original,
em seu estado de inocência e integridade; a respeito da Queda de Adão, a imputação do
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seu pecado a toda a sua posteridade, a corrupção da natureza humana, e a incapacidade
do homem para tudo o que é espiritualmente bom; diz respeito a todos os atos da graça do
Pai, do Filho e do Espírito, e em relação a qualquer dos filhos dos homens; inclui todas as
doutrinas do Evangelho, como o livre, soberano, eterno e imutável amor de Deus; a eterna,
pessoal e incondicional eleição de alguns para a graça e glória, pelo que ambos são garantidos; do eterno, absoluto, incondicional Pacto da Graça; da redenção particular por meio
de Cristo, realizado em uma plena satisfação à justiça Divina; a justificação pela justiça imputada de Cristo; a reconciliação e perdão pelo Seu sangue; a regeneração e a santificação
pelo Espírito; a perseverança dos santos na fé e na santidade, a ressurreição dos mortos e
a eterna glória. Agora, essa fé, em seus vários ramos importantes, o apóstolo pregou, anunciou, declarou e proclamou aberta e publicamente; total e completamente, sem afrouxamento, dissimulação ou omissão de algo; clara e abertamente, sem o uso de frases ambíguas, ou palavras de duplo sentido, com toda a fidelidade e integridade, coragem e
constância.
Verso 24
E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ou “por mim”; em sua consideração; pela
maravilhosa graça concedida a ele e operada nele; pela mudança surpreendente que foi
operada nele, que de perseguidor, ele foi feito um pregador, os quais o descreviam, como
ele mesmo o fez, com a graça abundante de Deus; eles estavam muito gratos e louvavam
a Deus, que lhe dera tais grandes dons, e fê-lo de modo mui útil na causa, e dentre as
igrejas de Cristo. E observando isso, o quanto as igrejas na Judéia foram comovidas com
a graça de Deus concedida a ele, embora nunca o tivessem visto, nem o escutado, ele
tacitamente ataca e repreende os falsos mestres, e os gálatas que aderiram a eles, pelo
seu tratamento diferente quanto a ele; a quem ele não somente foi conhecido pessoalmente, mas tinha pregado entre eles tão plena, clara e poderosamente, o Evangelho da
graça de Deus.
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GÁLATAS 2
Introdução
Neste Capítulo, o apóstolo prossegue com a narrativa de si mesmo, e relata outra viagem
sua para Jerusalém, onde ele teve uma conversa com o principal dos apóstolos; no que
eles aprovaram o seu ministério, reconheceram a sua comissão, e conduziram-no à comunhão com eles, mas não lhe deram novas instruções, nem acrescentaram à sua luz e
conhecimento espiritual; a partir do que é evidente que o Evangelho que ele pregava não
era segundo os homens, ou recebido de homens, como já havia afirmado no Capítulo anterior; e ele também relata o seu encontro com Pedro em Antioquia, e como ele o reprovou
por algumas práticas judaizantes; que o leva a afirmar a doutrina da justificação pela fé, em
oposição às obras da lei; que é o grande ponto que ele tinha em vista estabelecer nesta
Epístola, e que ele vindica a partir da acusação de licenciosidade.
Ele começa com um relato de uma outra viagem sua à Jerusalém, as circunstâncias da qual
ele relata, como o momento, passado há catorze anos; as pessoas que ele levou consigo
como seus companheiros, Barnabé e Tito (Gálatas 2:1); e o que lhe levou a ela, uma revelação de Deus; e os empreendimentos que ele fez quando chegou ali: ele comunicou o
Evangelho, e este não a qualquer um, mas a tais que tinham reputação, e não publicamente, mas em particular; seu propósito era mostrar o quão bem sucedido ele tinha sido
em seu ministério, e que não tinha trabalhado em vão (2:2).
Então, segue uma narrativa de um determinado evento, relativo a Tito, que é descrito como
um de seus companheiros, e por sua nação, um grego; e que mesmo sendo incircunciso,
os apóstolos e anciãos em Jerusalém não o obrigaram a se circuncidar, o que mostrava
que eles tinham o mesmo pensamento que o apóstolo neste ponto (2:3) e a razão disso era
por causa dos falsos mestres, para que não lhes dê qualquer pretexto; os quais são descritos por seu caráter como falsos irmãos, por sua maneira particular de entrar entre os
santos, e pelas suas finalidades e pontos de vista, que eram arruinar a sua liberdade Cristã
e trazê-los à escravidão (2:4), a quem o apóstolo opõe a si mesmo, e não daria lugar para
o mínimo espaço de tempo; para este fim, de modo que a verdade do Evangelho permanecesse entre os gentios (2:5).
E em relação aos apóstolos, embora eles fossem homens de grande caráter e reputação,
nem o apóstolo os depreciava; contudo eles não acrescentaram nada a ele, ele não recebeu
nada deles (2:6), mas, por outro lado, em parte porque eles viram como o Evangelho deveria ser pregado aos judeus, o que estava comissionado a Pedro, deste modo o mesmo
Evangelho deveria ser pregado para os gentios, o que estava comissionado a Paulo; e em
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parte por causa da mesma eficácia e sucesso no ministério de um como no ministério do
outro; como também porque eles perceberam que dons da graça foram concedidos ao
apóstolo; eles deram a ele e a Barnabé as destras da comunhão, como um símbolo de seu
mútuo acordo, e como sendo da mesma sociedade (2:7), nem eles deram a ele e a Barnabé
qualquer comando, senão que apenas lembrassem dos pobres, no que ele já havia se
adiantado por si mesmo (2:10).
Após isso segue a narração de uma oposição feita pelo apóstolo a Pedro, o que ocorreu
em Antioquia, quando ele resistiu-lhe na face, e não sem razão (2:11), pois, enquanto algum
tempo antes ele comia com os gentios, o que era louvável nele, ele se recusou depois a
conversar com eles motivado por medo dos judeus convertidos (2:12, e tal era a força de
seu exemplo, que outros judeus, que antes não tinham escrúpulos de comer com os gentios, separam-se da mesma forma, e até mesmo o próprio Barnabé, companheiro de Paulo
(2:13), portanto, vendo que isso não era conforme o Evangelho de Cristo, e com a integridade e retidão de tais pessoas, o apóstolo reprovou publicamente a Pedro, e protestou contra
ele; em parte por causa de sua anterior conversação com os gentios, embora ele próprio
fosse um judeu, e, portanto, era algo absurdo e contraditório que ele obrigasse os gentios
a viverem como os judeus (2:14). E em parte pela aresta que ele e Pedro e outros que eram
judeus, e não pecadores dentre os gentios, tinham sobre a doutrina da justificação; que não
era pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo; para este fim haviam crido em Cristo para
que eles pudessem ser justificados, não pelas obras, mas pela fé; cuja doutrina é confirmada por uma passagem que se refere ao Salmo 149:2, e ao passo que pode-se objetar que
esta doutrina da justificação gratuita abriria uma porta para a licenciosidade, o apóstolo
responde a isso por meio de uma aversão a tal suposição (2:17), e pela observação que
isso seria edificar o que ele havia destruído (2:18), além disso, ele argumenta o contrário a
partir do fato de que ele estava morto para a lei, para que pudesse viver para Deus (2:19)
e da sua crucificação com Cristo juntamente com o velho homem com as suas obras; e da
vida de Cristo nele, e sua vida pela fé nEle (2:20) e para a adicional confirmação da doutrina
da justificação pela fé, e não pelas obras, ele sugere, que se fosse de outra forma, tanto a
graça de Deus seria frustrada e anulada como a morte de Cristo seria em vão (2:21).
Verso 1
DEPOIS, passados catorze anos, subi outra vez a Jerusalém,... Ou seja, ou após ter
agradado a Deus chamá-lo por Sua graça, revelar Seu Filho nele; ou melhor, depois dele
ter estado em Jerusalém para ver a Pedro, com quem ele permaneceu por quinze dias, e
depois foi para a Síria e Cilícia; de modo que foi dezessete anos após a sua conversão que
ele fez esta viagem a Jerusalém, da qual ele fala aqui; e ele parece se referir ao tempo em
que ele e Barnabé partiram da igreja de Antioquia aos apóstolos e aos anciãos para trata-
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rem da questão a respeito da circuncisão, se era necessária para a salvação (Atos 15:1), o
que concorda inteiramente com o relato que o apóstolo aqui dá sobre a presente jornada,
e na qual ele não esteve sozinho, mas
com Barnabé, levando também comigo Tito; Barnabé é mencionado no relato de Lucas
como indo com ele neste momento, mas Tito não é; o qual embora não tenha sido enviado
pela igreja o apóstolo julgou ser algo são e prudente levá-lo consigo, o qual foi convertido
por ele, e era um ministro do Evangelho, e continuou incircunciso; e anteriormente, ele optou por tê-lo junto de si, em parte para que ele pudesse ser confirmado na fé que o apóstolo
havia lhe ensinado; e em parte para que ele fosse um testemunho vivo dos princípios e da
prática do apóstolo; e que tendo a ele e a Barnabé, ele poderia ter um número competente
de testemunhas que testificassem as doutrinas que pregava, os milagres que ele operou e
o êxito que ele logrou entre os gentios; e para relatar, após o seu regresso, o que ocorreu
entre ele e os anciãos em Jerusalém; pois pela boca de duas ou três testemunhas tudo é
estabelecido.
Verso 2
E subi por uma revelação,... Ele não foi enviado pelos apóstolos em Jerusalém, nem ele
subiu de si mesmo, nem somente pelo voto da igreja de Antioquia, mas por uma revelação
Divina; não uma revelação feita à igreja, ou pelos profetas ali, mas pelo próprio Deus para
ele; ele teve um impulso secreto do Espírito de Deus, e uma intimação particular dada a
ele, que era a vontade de Deus que ele subisse naquele momento; o que de maneira alguma é inconsistente com seu ser enviado pela igreja, mas serviu como uma confirmação
para ele, que o que eles determinaram estava certo, e de acordo com a mente de Deus:
e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios; aquele mesmo Evangelho que
ele havia pregado, e ainda continuava a pregar aos gentios; relativo à livre e plena remissão
do pecado pelo sangue de Cristo, a justificação pela Sua justiça sem as obras da lei, e a
liberdade de todos os rituais e escravidão da dispensação Mosaica; porque, como o Evangelho que ele pregava era completamente um só, uniforme e coerente, logo, ele não pregou
um tipo de doutrina aos gentios, e outro aos judeus; mas as mesmas verdades que eram o
tema de seu ministério no mundo gentílico, que eram um Cristo crucificado, e salvação
somente por meio dEle, estes Ele comunicou, anunciou e expôs à consideração dos anciãos e apóstolos em Jerusalém; não visando dar ou receber instruções, mas comparar os
seus sentimentos e princípios juntamente; para que por meio disso fosse evidente que havia
uma inteira harmonia e acordo entre eles; e ele fez isso não publicamente, para toda a
Igreja, pelo menos não num primeiro momento, e, especialmente, o artigo da liberdade
Cristã, que relaciona-se à libertação dos crentes judeus do jugo da lei; porque ainda não
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eram capazes de suportar esta doutrina; eles poderiam muito facilmente concordar que os
gentios não eram obrigados a isso, mas não podiam pensar que eles mesmos eram livre
daquilo; por isso o apóstolo, em grande prudência, não comunica isso em audiência pública:
e particularmente aos que estavam em estima; ou “que pareciam estar”, ou seja, pessoas, de alguma forma, muito consideráveis; não em sua própria opinião, ou apenas em
aparência, mas em realidade, eles pareciam ser, e eram colunas na casa de Deus; particularmente ele intenciona Tiago, Cefas e João, então em grande estima com os santos, e
merecidamente honrados e respeitados por eles, sendo eles trabalhadores fiéis na palavra
e na doutrina; de modo que os doutores judeus 26 os chamam de homens de grande estima,

חשובים, que “parecem ser”, ou “são considerados”, uma palavra à qual a frase aqui utilizada
corresponde; aqueles eram homens espirituais, capazes de julgar todas as coisas espirituais; homens maduros, cujos sentidos foram exercitados para discernir entre a verdade e
o erro; e eram pessoas muito adequadas para que o apóstolo mostrasse em que consistiu
seu ministério anteriormente, e as várias verdades que ele insistia nele. Com estes ele se
encontrou em “particular”, ou “em separado”, e “isoladamente”, como pode ser traduzido;
ou ele conversou com todos os apóstolos somente em alguma casa particular; ou separadamente, um por um, em suas próprias casas, e ali livre e familiarmente conversou com
eles sobre as várias doutrinas do Evangelho; e particularmente sobre esta, da liberdade da
lei; sua finalidade nisto era, como ele diz,
para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Isto não é
dito com relação a si mesmo, como se ele entretece qualquer dúvida quanto às doutrinas
que havia pregado, e precisasse de qualquer confirmação delas a partir deles; pois ele
estava totalmente seguro da verdade delas, e assegurava os outros da mesma; nem que
ele questionasse o acordo dos apóstolos com ele; nem que sua fé de alguma maneira
dependia da autoridade deles; mas no que diz respeito a outros, e sua utilidade entre eles.
Os falsos mestres haviam insinuado que a sua doutrina era diferente da dos apóstolos em
Jerusalém, e por meio disso se esforçaram para perverter o Evangelho que ele pregava, e
aniquilar a fé daqueles que o ouviram; e se isso se tornasse notório, muito provavelmente
eles conseguiriam, em grande medida, fazer com que os seus trabalhos houvessem sido
em vão, e teriam impedido a sua utilidade futura; alguns leem estas palavras como uma
interrogação, “eu, de qualquer forma, corri ou tenho corrido em vão?”, não; a partir do relato
que ele estabelece diante da igreja, anciãos e apóstolos, tanto em privado e em público
(Atos 15:4) era evidenciado o êxito alcançado em seu ministério, ele possuía muitos selos
disso, o número de almas que foram convertidas sob o seu ministério e as igrejas que foram
plantadas por seu intermédio; por “corrida” aqui não se entende a sua carreira Cristã,
comum com outros crentes, o que repousa no exercício da graça, e no cumprimento do
dever; mas a carreira de seu ministério, o que ele realizou com grande atividade, aplicação,
diligência e constância, até que ele a tivesse terminado.
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Verso 3
Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego,... Houve um tal acordo entre o
apóstolo Paulo e Seus companheiros apóstolos em Jerusalém, nem mesmo houve qualquer
questão sobre o artigo da falta de necessidade da circuncisão e da observância de outros
rituais da lei de Moisés, para a salvação; pois Tito, a quem ele trouxe junto de si, um companheiro íntimo dele em suas viagens, um conservo com ele no ministério, e naquele local,
embora ele fosse um gentil, um incircunciso, ainda assim, ele não
foi constrangido a circuncidar-se, os anciãos não o obrigaram a isso, nem insistiram
sobre isso, como adequado e necessário; eles olharam para isso como algo indiferente,
deixaram-no em sua liberdade, e não fizeram uso de nenhum método forçado para obrigálo a isso; sim, eram de opinião, como Pedro e Tiago no Sínodo declararam, que tal jugo
não deveria ser colocado sobre a cerviz dos discípulos, e que aqueles que foram convertidos a Deus, dentre os gentios, não deveriam ser perturbados com essas coisas.
Verso 4
E isto por causa dos falsos irmãos,... Esta é a razão pela qual os anciãos não insistiram
sobre a circuncisão de Tito, por que não o submeteram a isso, e por que o apóstolo não
admitiria isso. Isso tinha sido deixado como uma coisa indiferente, ou se isso ocorresse a
fim de satisfazer algumas mentes fracas, isso poderia ter sido respeitado, como no caso de
Timóteo; mas esses homens insistiam sobre a circuncisão como necessária para a salvação; eles eram homens astutos, maliciosos, contenciosos; eles poderiam ter obtido sua
reivindicação em tal caso; eles poderiam ter conseguido um tal precedente em tal hora,
quando este assunto foi investigado, eles teriam feito grande uso disso nas igrejas dos
gentios, razão pela qual isso não foi de forma alguma julgado ser adequado ou conveniente.
Estes homens são descritos como “falsos irmãos”; eles tinham o nome, mas não a graça,
que dá direito ao caráter de “irmãos”; eles se chamavam Cristãos, mas eram na realidade
judeus; dentre o principal destes, é dito estar27 Cerinto, aquele arqui-herege. Eles também
são descritos como aqueles
que se intrometeram, e secretamente entraram; nas igrejas, e no ministério, em casas
particulares, onde os apóstolos estavam; ou melhor, no sínodo público, onde foram convocados, juntamente, sobre este artigo da necessidade da circuncisão para a salvação. Seus
pontos de vista, objetivos e finalidades eram,
a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus; pelo que se entende, não uma
liberdade para o pecado, que não é a liberdade Cristã, é contrária a Cristo, ao Espírito de
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Cristo, ao princípio da graça nos crentes e às doutrinas do Evangelho; mas uma liberdade
do pecado; não da existência dele, mas do domínio e poder condenatório dele; neste ramo
da liberdade Cristã, o apóstolo aqui designa principalmente ser uma liberdade da lei, tanto
a lei moral, como nas mãos de Moisés, e como um pacto de obras, embora não da obediência a ela, como nas mãos de Cristo, e como uma regra de caminhar e conversação;
mas de obedecê-la com a finalidade de obter a vida, a justiça e a salvação por meio da lei,
e da maldição e condenação dela; e principalmente, a lei cerimonial, a circuncisão, e todos
os outros rituais da mesma, e o livre uso de todas as coisas indiferentes, desde que a glória
de Deus, e a paz dos crentes fracos, sejam assegurados. Essa liberdade é dita ser desfrutada “em Cristo”, porque Cristo é o autor dela; esta é aquela liberdade com que Cristo faz
Seu povo livre, e tais que são libertos por dEle, são verdadeiramente livres [João 8:36]; e é
aquela que eles vêm a desfrutar por estarem nEle; por estarem unidos a Ele, eles participam
de todas as bênçãos da graça que vêm por meio dEle, entre outras. Agora, o propósito
destes falsos mestres ao se intrometerem, e secretamente entrarem no círculo dos apóstolos e anciãos, irmãos, era fazer as suas observações sobre esta liberdade, oporem-se a
ela e, se possível, arruína-la, e destruí-la, e assim, alcançar outro de seus objetivos:
para nos porem em servidão; à lei moral, por conduzir almas buscadoras à justificação e
salvação por meio das obras da lei, o que induz, necessariamente, a um espírito de escravidão, gera um estado de servidão e o envolve nele; e com a lei cerimonial, através do engajamento em uma observância da circuncisão, aquele jugo da servidão, e de dia, meses,
tempos e anos, e outros pobres rudimentos, que, naturalmente, conduziriam a um tal
estado.
Verso 5
Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição,... Não intencionando os
apóstolos, anciãos e irmãos em Jerusalém, que não insistiram na observância dos rituais
da lei como necessária, mas eram um e todos de opinião que os gentios deveriam ser livres
disso; mas os falsos mestres contra quem eles combatiam, e não cederiam no mínimo, para
que não fossem postos em sujeição às suas imposições, nem permitiriam que outros
cedessem a eles,
nem ainda por uma hora; pelo mínimo espaço de tempo, sabendo que vantagens e
proveitos fariam do mesmo, se eles permitissem o uso dessas coisas como necessárias
por qualquer curto período de tempo, embora fosse acordado, em seguida, a abandonálos. Este é um modo de falar usado pelos judeus, quando eles expressam sua firme adesão
a qualquer princípio ou prática; veja o seguinte exemplo de Gamaliel 28:
Aconteceu ao Rabino Gamaliel, que ele lia na primeira noite em que ele havia se
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casado; seus discípulos disseram-lhe: Mestre, tu não nos ensinaste que o noivo está
livre da leitura do Shema, ou seja, “Ouve, ó Israel”, etc., na primeira noite? Ele respondeu-lhes: Eu não darei ouvidos a vocês para tirarem de mim o jugo do reino dos
céus, אחת שעה אפילו, “nem ainda por uma hora”.
A razão pela qual o apóstolo, e outros com ele, eram tão resolutos e pertinazes quanto a
este assunto era
para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós; com os gálatas em particular, e com todos os gentios em geral, o que de outra forma estaria em risco de ser totalmente removido deles, pelo menos, de ser adulterado e misturado com os ritos Mosaicos,
e com as invenções humanas; considerando que o desejo do apóstolo era que o Evangelho
progredisse, entre eles, genuíno, íntegro e sem mistura, em oposição às sombras da lei e
falsas doutrinas dos homens.
Verso 6
E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa,... não os falsos irmãos, mas os
apóstolos Tiago, Cefas e João, que eram חשובים, “homens de grande estima”; elevados na
opinião de todos os homens bons; não que eles fossem considerados ser mais do que humanos, como Simão, o Mago declarava ser ele mesmo “uma grande personagem”, e seus
seguidores pensavam que ele fosse “o grande poder de Deus”; pois, um conceito tão
extravagante destes homens nunca foi entretido; nem foram pensados ser alguma coisa
quando eles não eram nada, pois eles realmente eram algo; eles eram ministros de Cristo
e administradores dos mistérios da graça; eles eram embaixadores do Senhor, e os
apóstolos do Cordeiro. No entanto, diz o apóstolo:
(quais tenham sido noutro tempo; ποτε, “anteriormente”, há algum tempo, o que a nossa
versão não expressa plenamente,
não se me dá; Deus não aceita a aparência do homem). Isto é dito, não por meio de trivialidade ou desprezo, mas em defesa de si mesmo, a quem os falsos mestres se esforçaram para rebaixar, ao concederem elevados elogios aos apóstolos em Jerusalém. Parece
como se eles tivessem repreendido o apóstolo como sendo um perseguidor da Igreja antes
de sua conversão, quando nada de tal natureza poderia ser atribuído como acusação
daqueles homens e, portanto, Paulo não deveria ser estimado no nível deles; ao que ele
poderia ser pensado responder desta forma, o que, como para si mesmo, é verdade, ele
tinha sido uma pessoa prejudicial aos santos; e ele estava disposto a reconhecer isso, para
a sua própria humilhação, e para demonstrar a graça de Deus em sua conversão; e quanto
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àqueles excelentes homens, o que eles eram antes da conversão deles, isso não lhe importava; embora, talvez, se ele estivesse disposto a investigar suas características de então,
algumas máculas poderiam ser encontradas nelas, bem como na sua. Entretanto a questão
não é o que ele e eles haviam sido, mas o que eles eram atualmente: ele poderia ter observado que eles eram pessoas antes de uma posição muito baixa na vida, de ocupações medianas, trabalhavam como pescadores, e até mesmo eram iletrados, enquanto ele fora
criado como um erudito aos pés de Gamaliel; mas ele optou por não fazer tais observações,
ele sabia que Deus não faz acepção de pessoas, nem Ele era influenciado por tais
circunstâncias externas, mas escolheu para um cargo tão elevado a quem Lhe aprouve, e
que Aquele que de pescadores fez apóstolos, de um perseguidor fez um também.
Ou esses falsos mestres, talvez, se opuseram a ele, pelo fato de que aqueles homens honrados estiveram com Cristo desde o início, foram testemunhas oculares da Sua majestade,
ouviram as doutrinas do Evangelho de Seus lábios, e viram Seus milagres, tiveram uma
conversação próxima a Ele, enquanto ele era um pregador muito posterior, e não poderia
pretender tais vantagens, e, portanto, deveria ser igualado a eles, a sua resposta é: sejam
quais fossem os privilégios deste tipo que eles tinham fruído, o que não podia ser negado,
pois eles foram consideráveis, mas isso não importava, nem fazia qualquer grande diferença entre ele e os demais apóstolos. Ele também viu a Cristo, embora como um abortivo;
tinha recebido uma comissão imediata dEle para pregar o Seu Evangelho, e foi nomeado
um apóstolo por Ele como eles haviam sido, sem acepção de pessoas. E poderia ter sido
instado que estes homens tinham entretido diferentes sentimentos em relação aos dele,
anteriormente, relativos à observância da lei; ele indica que ele não tinha nada a ver com
isso, para o seu próprio mestre eles estariam de pé, a Quem eles devem prestar contas, o
Qual, sem acepção de pessoas, retribuirá a cada um segundo as suas obras; e, ele acrescenta,
esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram; seja qual for as
opiniões que anteriormente tiveram, em sua conversa com ele, quando ele comunicou o
Evangelho que ele pregou a eles, eles não encontraram nenhuma falha nele. Eles não o
corrigiram; nem fizeram qualquer adição ao que ele pregava; o esquema de verdades que
ele estabeleceu diante deles, o que tinha sido o assunto do seu ministério, era tão completo
e perfeito, contendo todo o conselho de Deus, que eles não tinham nada a acrescentar a
isso; o que mostra a concordância entre eles, que ele não recebeu o seu Evangelho a partir
deles, a perfeição de seu ministério e que ele não estava nem um pouco atrás deles em
conhecimento e dons.
Verso 7
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho... Tiago, Cefas e João, estavam
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tão longe de culpar ou corrigir alguma coisa no ministério do apóstolo, nem acrescentar
algo a ele, que eles altamente aprovaram o mesmo; e como um símbolo de seu acordo com
ele e Barnabé, deram-lhes as destras em comunhão; as razões que levaram isso acontecer
são inseridas aqui, e no verso seguinte, e no próximo; a razão é dada aqui, porque
quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro
o da circuncisão; por “a incircuncisão e a circuncisão” entendem-se os gentios e judeus
(veja Romanos 2:26-27; 3:30), pelo Evangelho de um, e o Evangelho do outro, dois Evangelhos não são intencionados, pois existe somente um Evangelho, e nenhum outro. Paulo
não pregou um Evangelho aos gentios não circuncidados, e Pedro outro para os judeus
circuncidados; mas o mesmo Evangelho foi pregado para ambos, e é assim chamado com
respeito às diferentes pessoas a quem foi pregado por esses apóstolos. O apóstolo Paulo
foi ordenado um ministro aos gentios, e ele pregou principalmente entre eles, embora não
apenas a eles. Pedro foi usado principalmente entre os judeus, embora ele também, quando
teve oportunidade, às vezes pregou aos gentios; no entanto, o assunto de ambas as suas
ministrações era o Evangelho, que é dito ser “confiado” a eles, como uma confiança depositada em suas mãos, não pelo homem, mas por Deus; cuja gestão exige tanto prudência e
fidelidade, e estas eram eminentemente vistas nestes bons administradores dos mistérios
de Deus. Isso sendo observado pelos apóstolos em Jerusalém, eles entraram em um acordo que uma parte deveria cumprir o seu ministério entre os gentios, e outra entre os judeus.
Verso 8
(Porque aquele que operou eficazmente em Pedro,... A versão Siríaca traduz “aquele
que exortava Pedro”; a versão em Árabe é, “aquele que fortalecia Pedro”; o Espírito de
Deus é intencionado, o Qual encheu Pedro com tais dons eminentes, e inspirou-o com tanto
zelo e resolução
para o apostolado da circuncisão, para cumprir o seu dever como um apóstolo entre os
judeus; e Quem operou por meio dele aquelas maravilhosas obras para a confirmação
disso, como a cura do homem que era coxo de nascença, ferindo mortalmente a Ananias e
Safira devido a mentiras, e ressuscitando Dorcas dentre os mortos, e comunicando dons
milagrosos pela imposição de suas mãos; e este mesmo Espírito também fez suas ministrações eficazes para a conversão de um grande número de almas, cerca de três mil, por
meio de um sermão.
esse operou também em mim com eficácia para com os gentios). O Espírito de Deus
operou tão eficazmente por meio dele, como por meio de Pedro; encheu-o de dons extraordinários para o cumprimento de sua obra entre os gentios, e inspirou-o com igual zelo,
constância e intrepidez de espírito; operou tantos muitos milagres por meio dele para con-
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firmar a sua missão; tais como cegando Elimas, o mago, curando o aleijado em Listra, levantando Êutico dentre os mortos, com muitos outros sinais e maravilhas operados por ele
entre os gentios, por meio do poder do Espírito de Deus, pelo que eles se tornaram obedientes por palavra e ação. O mesmo Espírito também acompanhou o Evangelho pregado
por ele, para a conversão de multidões, o que é indicado por muitas famosas igrejas que
foram fundadas e cresciam entre os gentios; e esta é outra razão que induziu os apóstolos
em Jerusalém a escolherem Paulo e Barnabé para associarem-se com eles.
Verso 9
E conhecendo Tiago, Cefas e João,.. Estas são as pessoas que sempre foram designadas, embora até agora não houvessem sido nomeadas. Tiago era o irmão de nosso
Senhor, filho de Alfeu, que escreveu a epístola que leva o seu nome, fez aquele famoso
discurso no sínodo em Jerusalém (Atos 15:13), presidiu naquela igreja, era um homem de
grande santidade, e muito estimado pelos santos, e tinha um bom testemunho dos de fora.
Cefas é Simão Pedro. Este nome foi-lhe dado por Cristo (João 1:420), e na Língua Siríaca
significa uma “pedra”, como Pedro o é no Grego, isso alude ao nosso Senhor (Mateus
16:18). João era o Evangelista, e o mesmo que escreveu as Epístolas, foi o discípulo amado, e que sobreviveu a todos os demais;
que eram considerados como as colunas; não como a versão Árabe “que pensavam de
si mesmos como tais”, mas eram estimados assim por outros, e com muita razão. Eles eram
colunas entre os apóstolos, da mais elevada consideração e maior eminência entre eles;
eles eram adequadamente os principais dos apóstolos; pois, embora eles estivessem todos
no mesmo ofício, e possuíssem a mesma comissão, e eram empregados na mesma obra,
ainda assim, havia alguns que tinham uma maior posição do que os outros, como estes e,
portanto, são chamados de colunas. Eles eram mais notáveis, e devem ser mais observados, e notados do que os demais; eles eram as colunas da igreja, situados no lugar mais
alto ali, e os ornamentos dela (veja Provérbios 9:1). Eles são chamados assim por sua constância e estabilidade na pregação do Evangelho, e sofrimento por amor de Cristo; eles eram
firmes e inamovíveis em seu labor, nem poderiam ser abalados ou dissuadidos deste pelas
ameaças, injúrias e perseguições dos homens; e eles eram os meios de apoiar outros que
eram fracos de mente, e de defender e manter as verdades do Evangelho; e foram estabelecidos, como Jeremias foi, como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muros de
bronze contra todos os inimigos de Cristo e do Seu Evangelho; e foram, como a igreja é
dita ser, “a coluna e baluarte da verdade”. O apóstolo pode haver se referido aos títulos
deste tipo que eram concedidos aos doutores judeus. Já foi dito algo como:29
“Quando R. Jochanan ben Zacai estava doente, seus discípulos foram visitá-lo; e quando
os viu, ele começou a chorar; seus discípulos disseram-lhe: lâmpada de Israel, הימיני עמוד,
‘a coluna da direita’, etc. por que choras?”.
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Semelhantemente, outro de seus rabinos é dito ser30: “Um dos muros, ועמודי, ‘e colunas’ da
escola”.
A característica concorda melhor com estes apóstolos eminentes,
E conhecendo... a graça que me havia sido dada; significando não tanto a graça do
Espírito de Deus que foi operada nele, ou a boa obra da graça em sua alma, com a qual a
igreja em Jerusalém, e os apóstolos ali, conheceram alguns anos antes; mas a graça e o
alto favor do apostolado, o que lhe foi concedido, e todos aqueles dons extraordinários da
graça, pelos quais ele estava qualificado para o desempenho do mesmo; e, particularmente,
a eficácia e o êxito do seu ministério através da graça de Deus que era com ele. E isso era
tão visível que,
deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé; como um símbolo de um
pacto ou acordo entre eles; colocaram-se, por assim dizer, em parceria com eles, admitindo-os como apóstolos em sua sociedade, e deram o seu pleno consentimento, particularmente neste artigo,
para que nós, Paulo e Barnabé,
fôssemos aos gentios, pregar aos gentios;
e eles, Pedro e os que estavam com ele,
à circuncisão, e cumprir o seu ofício entre os judeus; e, mostrar o seu comum acordo,
usado no rito acima; e cuja cerimônia foi usada entre outras nações31, assim era o costume
dos judeus, quando pactos eram feitos, ou parceria era celebrada (veja Levítico 6:2), onde
a frase, יע בתשומת, “em dar a mão”, e que nós podemos traduzir como comunhão, é, tanto
por Onkelos e Jonathan ben Uziel, traduzido יכא בשותפות, “em comunhão de mãos”, ou
“pela destra da comunhão”; que sendo dado em sinal de seu acordo e consentimento para
que sejam parceiros, à que a alusão parece ser aqui; ou o fazer prosélitos, a quem
“estendem a mão” para trazê-los pra debaixo das asas do Shekiná32, ou em sinal de sua
condição de prosélitos.
Verso 10
Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres,... Não em um sentido espiritual, como alguns pensavam, ainda que sobre estes o apóstolo estava muito consciente; mas própria e literalmente os pobres de coisas deste mundo; e pode designar os
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pobres em geral, em toda parte, nas várias igrejas onde eles seriam chamados para servir,
e particularmente os santos pobres em Jerusalém; que se tornassem pobres, quer através
das calamidades frequentes da nação, e uma carência ou escassez de provisões entre
eles, e que afetava todo o país; ou antes, através das perseguições de seus conterrâneos,
que os despojavam dos seus bens por professarem o nome de Cristo; ou pode ser através
de terem desistido de todos os bens para formarem um estoque e fundo comum, como
fizeram no início, e que agora estava concluindo, e isso em grande medida, ajudando com
isso os pregadores que primeiro difundiram o Evangelho entre os gentios; de modo que era
apenas que eles deveriam retribuir a eles, e especialmente pelos favores espirituais que
receberam a partir deles, como o Evangelho, e os ministros dele, que primeiro saíram de
Jerusalém. A “lembrança” deles não intenciona apenas dar-lhes assistência real de acordo
com as suas capacidades, o que seria muito pouco, mas mencionar o seu caso às várias
igrejas dos gentios, e recolher para eles uma contribuição liberal:
o que também procurei fazer com diligência; como abundantemente é demonstrado a
partir de suas Epístolas às igrejas e, especialmente, a partir de suas duas Epístolas aos
Coríntios. Agora, já que os apóstolos em Jerusalém não desejavam nada mais do que isso,
e não disseram uma palavra relativa à observância dos ritos e cerimônias da lei, e nem
encontraram falha e nem adicionaram ao Evangelho que o apóstolo lhes comunicou, era
um claro caso em que havia um pleno acordo entre eles, em princípio e prática, e que ele
não recebeu o seu Evangelho a partir deles.
Verso 11
E, chegando Pedro à Antioquia,... A cópia Alexandrina, e outras, e as versões da Vulgata
Latina, Siríaca, e Etíope, em vez de “Pedro”, leem: “Cefas”, que, por alguns escritores
antigos, é dito não ser Pedro o apóstolo, chamado Cefas por Cristo, mas um dos setenta
discípulos. Assim, Clemente33 diz deste Cefas, de quem Paulo fala, que quando ele veio a
Antioquia resistiu-lhe na cara, era um dos setenta discípulos que tinham o mesmo nome de
Pedro, o apóstolo. E Jerônimo diz34 que havia alguns que eram de opinião de que este
Cefas, de quem Paulo escreve ter resistido-lhe na cara, não era o apóstolo Pedro, mas um
dos setenta discípulos chamados por esse nome, mas sem qualquer tipo de fundamento;
pois a sequência do discurso, e a conexão das palavras mostram mui claramente que esse
mesmo Cefas, ou Pedro, era um dos doze discípulos mencionados (Gálatas 2:9), com Tiago
e João, como colunas, é aqui intencionado. Nosso apóstolo relata primeiramente uma visita
que fez a ele, três anos após a sua conversão (Gálatas 1:18), quando a sua permanência
com ele foi de apenas 15 dias, e, pelo que parece, houve, então, uma harmonia plena entre
eles; 14 anos depois ele subiu a Jerusalém novamente, e comunicou o seu Evangelho a
Pedro, e aos demais, quando também estiveram perfeitamente acordados; mas agora em
Antioquia havia dissensão entre eles, o que é aqui relatado.
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Embora os Papistas avidamente distorcem esta passagem para assegurar a infalibilidade
dos bispos de Roma, que fingem ser os sucessores de Pedro, e dizem que se este fosse o
caso e o apóstolo parecesse censurável, e devesse ser repreendido e resistido, eles não
poderiam, com alguma graça, assumir um caráter superior ao dele. Mas que Pedro, o
apóstolo, é aqui intencionado é tão evidente, que alguns de seus melhores escritores são
obrigados a assumir isso, e desistir da outra como um mero conceito. Quando Pedro veio
a Antioquia? Não é certo; alguns pensaram que isso foi antes do concílio em Jerusalém
sobre a necessidade da circuncisão para a salvação, porque acredita-se que após o decreto
do conselho Pedro nunca teria se comportado da maneira como foi relatado; embora deva
ser observado, que este decreto não diz respeito aos judeus, e sua liberdade da
observância da lei, mas apenas aos gentios; de forma que Pedro e outros judeus podem,
como é certo que eles fizeram, apesar disso, manter os ritos e cerimônias da lei de Moisés;
e de acordo com a sequência dos fatos, e ordem do relato, parece ser depois daquele
conselho, quando Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, e com os outros continuaram lá
por algum tempo, durante o qual Pedro foi para lá (veja Atos 15:30); e a seguinte disputa
aconteceu:
lhe resisti na cara: não em espetáculo, e apenas em aparência exterior, como alguns dos
antigos pensaram, como se esse fosse um artifício do apóstolo para que os judeus, tendo
a oportunidade de ouvir o que poderia ser dito em favor de comer com os gentios, fossem
convencidos da justiça deste ato, e não se ofendessem com ele, mas isso é fazer do apóstolo culpado do mal com o que ele acusa Pedro, a saber, a dissimulação; não, a oposição
era real, e com toda fidelidade e integridade; ele não relatou isso como um contador de história, falador, e caluniador, mas resistiu-lhe na cara, falou livremente seu pensamento para
ele, corajosamente resistiu a ele, honestamente se esforçou para convencê-lo de seu erro,
e para pôr fim à sua conduta. Embora ele não se opõe a ele como um inimigo, ou lida com
ele com grosseria e maus modos; ou como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e os
falsos professos resistem à verdade; mas como um amigo e um apóstolo, e de forma amigável, e ainda assim, com toda a sinceridade; o seu motivo para isso:
porque era repreensível; alguns o leem “era censurável” ou “condenável”, mesmo por outros, pelos judeus, por sua ida à casa de Cornélio anteriormente; mas qual a relação disso
com o presente caso? ou por aqueles que ultimamente tinham vindo da parte de Tiago para
Antioquia, por seu comer com os gentios ali; ainda assim, não poderia haver nenhuma razão
para o apóstolo resistir-lhe, mas sim uma razão pela qual ele deveria ficar ao lado dele; ou
ele foi condenado por si mesmo, auto-condenado, agindo contrariamente aos sentimentos
de sua mente, e ao que ele havia declarado no conselho em Jerusalém; embora seja melhor
traduzir a palavra como ser “repreensível”, o que mostra que o apóstolo não se opôs a ele
por causa da oposição, precipitadamente, e sem qualquer fundamento; havia uma justa
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razão para isso, ele tinha feito o que era culpável, e por isso ele se fez censurável; e isso é
mencionado no verso seguinte.
Verso 12
Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago,... O irmão do Senhor,
mencionado antes com Cefas e João, que residia em Jerusalém, de onde vieram essas
pessoas; e quem são ditos vir da parte de Tiago, porque eles vieram do lugar e da igreja
onde ele estava, porém, pode ser que não enviados por ele, nem com o seu conhecimento.
Eles eram tais que professam a fé em Cristo; eram Cristãos “judaizantes”, crentes em
Cristo, mas eram zelosos da lei. Agora, antes da vinda dessas pessoas para Antioquia,
ele, Pedro,
comia com os gentios; o que deve ser entendido não por comer à mesa do Senhor com
eles, mas em suas próprias mesas; ele sabia que a distinção de carnes era agora posta de
lado, e que nada era comum e de si mesmo imundo, e que todas as criaturas de Deus eram
boas, e não deveriam ser recusadas se fossem recebidas com gratidão; portanto, ele fez
uso da sua liberdade Cristã, e comia aqueles alimentos preparados da mesma forma que
os gentios faziam, sem qualquer relação com as leis e cerimônias dos judeus; e nisso ele
fez bem, por este meio, ele declarou seu senso das coisas, que a lei cerimonial havia sido
abolida, que não só os gentios não são obrigados a isso, mas mesmo os judeus estavam
libertados disso, e que a observância da lei estava longe de ser necessária para a salvação;
tudo isso concordava com a pregação e prática do apóstolo Paulo, e muito servia para
confirmar a mesma, e por isso ele deveria ser elogiado; isso não é mencionado por que
porventura fosse algo culpável, mas ele era repreensível por causa do seguinte:
mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles; não a partir da igreja,
e da comunhão do mesma, pois então, ele seria culpado de cisma, mas a partir de uma
conversação privada com os gentios. Ele não os visitava em suas próprias casas, e nem
sentava-se à mesa e comia com eles, como ele estava acostumado a fazer; o que demonstrava grande inconstância e instabilidade, isto parecia ser muito inconveniente em alguém
que era uma coluna na igreja de Deus, assim como muita dissimulação, pois ele conhecia
melhor do que ele agia; a sua conduta não concordava com os verdadeiros sentimentos de
sua mente, que ele cobriu e dissimulou; e isso deve ter sido muito impressionante para os
crentes gentios, verem tão grande homem se comportar de tal maneira em relação a eles,
como se fossem pessoas inadequadas para conversação, e como se a observância dos
ritos e cerimônias judaicas fosse necessária para a salvação. O motivo que o induziu a agir
assim foi...
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temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus circuncidados, que professavam
a fé em Cristo, e estavam exatamente agora vindo de Jerusalém; não que ele temia qualquer perigo deles; que maltratariam a sua pessoa, ou tirar-lhe-iam a vida; mas ele poderia
muito temer que ele fosse censurado e reprovado, como ele foi anteriormente por ir até
Cornélio, e comeu com ele e os seus; ou para que eles não ficassem ofendidos com ele, e
levassem de volta um mau relatório dele, de que ele não estava agindo segundo a sua característica de um apóstolo da circuncisão. Isso levou Pedro a comportar-se de tal modo. O
provérbio é verdade sobre este homem sábio: “o temor do homem armará laços” (Provérbios 29:25).
Verso 13
E os outros judeus também dissimulavam com ele,... Não os homens que vieram da
parte de Tiago, pois, estes nunca agiram de outra forma, portanto, não poderiam ser ditos
dissimular; mas os judeus que eram membros desta igreja em Antioquia desde o início; ou
aqueles que vieram junto de Paulo e Barnabé, e ficaram com eles ali (veja Atos 15:35), e
quem antes havia comido com os gentios, como Pedro; mas estando sob o mesmo temor
que ele estava, e influenciados por seu exemplo, ocultaram seus verdadeiros sentimentos,
e agiram contrariamente a eles, e à sua conduta anterior.
de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação; um homem tão
bom quanto ele, cheio de fé e do Espírito Santo; que tinha sido um companheiro do apóstolo
Paulo em suas viagens entre os gentios, e o havia ajudado muito na pregação do Evangelho
a eles, foi um mensageiro com ele no Concílio de Jerusalém, ouviu os debates dessa assembleia, e a questão deles, voltou com ele para Antioquia, e era um com ele, tanto em
princípio quanto em prática; e ainda assim tão avassaladoramente influente era o exemplo
de Pedro, e dos outros judeus, que, como uma poderosa torrente, ele foi levado por ele, e
não foi capaz de resisti-lo; tal é a força do exemplo dos homens que são tidos em grande
estima e veneração; assim, acontece com todas as pessoas, particularmente os magistraldos, chefes de família, e ministros do Evangelho, portanto, que sejam cuidadosos com os
exemplos que eles dão, já que os homens, tanto a partir de graça e sensibilidade são muito
influenciados por eles.
Verso 14
Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente,... Ou “não pisavam corretamente”; ou “não andavam com um pé reto”. Eles coxeavam, como os judeus do passado fizeram, entre dois pensamentos, sendo, em parte, por Deus, e em parte por Baal; assim estes
pareciam, de acordo que a sua conduta fosse, em parte, pela graça, e em parte pelas obras
da lei; eles pareciam estar unindo Cristo com Moisés, e a graça do Evangelho com e as
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cerimônias da lei; não andavam uniformemente, dentro e fora, não faziam caminhos retos
para os pés, mas tortuosos, pelo que coxeavam e se desviavam do caminho; não andavam
naquela sinceridade, com aquela retidão e integridade de alma, com que deveriam caminhar:
conforme a verdade do evangelho; embora suas conversas morais eram conforme o
Evangelho de Cristo, ainda assim, a sua conduta Cristã não estava de acordo com o verdadeiro, genuíno, não-misturado Evangelho de Cristo; que enquanto exclui todas as obras da
lei, morais ou cerimoniais, no que diz respeito ao empreendimento da justificação e salvação, declara uma inteira liberdade do jugo dela, tanto aos judeus e aos gentios. Agora,
quando, e, tão logo isso foi observado, o apóstolo, sem qualquer demora, para que algumas
consequências ruins adviessem disso, pensou ser apropriado opor-se a isso, e diretamente
o contraria:
disse a Pedro na presença de todos. A cópia Alexandrina, e outras, e as versões da
Vulgata Latina, Siríaca, e Etíope o leem “Cefas”, como antes. A repreensão foi dada pessoalmente e, principalmente, a Pedro, embora Barnabé e outros estivessem envolvidos com
ele, porque ele foi o primeiro nisso, o principal agressor, de modo que pelo seu exemplo
liderou o restante a fazer o mesmo; e isso ocorreu publicamente diante de Barnabé, e dos
demais judeus que dissimularam com ele, e por causa deles, bem como dele; diante daqueles judeus que vieram da parte de Tiago para a sua instrução e convicção, e diante de todos
os membros da igreja em Antioquia, para a confirmação de tais que poderiam cambalear
em tal conduta; nem foi esta qualquer violação da regra de Cristo (Mateus 28:15), pois essa
foi uma ofensa pública feita diante de todos, e na qual todos estavam envolvidos, e, portanto, deveriam ser repreendidos de forma pública; e isso foi feito desta forma:
Se tu, sendo judeu; como Pedro era, nascido de pais judeus, criado na religião dos judeus,
e havia sido obrigado a observar as leis que foram dadas para aquele povo:
vives como os gentios, e não como judeu, e não como os judeus; ou seja, ele tinha feito
isso, ele tinha comido com os gentios, e como os gentios prepararam, sem considerar as
leis e cerimônias dos judeus relativas a carnes e bebidas; estando já muito bem informado
pelo Espírito de Deus que estas coisas não eram agora obrigatórias sobre ele, mesmo que
eles fossem judeus, a quem essas leis foram dirigidas anteriormente:
por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo o questiona, com que consciência, honra e integridade, com que coerência com os seus próprios princípios e prática
anteriores, ele poderia obrigar, não pela força, nem, talvez, até mesmo por meio de convicções e exortações, mas pelo seu exemplo, que era muito forte e poderoso, os gentios, a
quem essas leis nunca foram dadas, a observarem o que eles nunca foram obrigados? Co-
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mo ele podia fazer uso de qualquer meio que fosse para obrigá-los a cumprir ritos e cerimônias judaicas? O argumento é muito forte e tenso; pois se ele, que era judeu, pensava
de si mesmo ser livre deste jugo, e havia agido em conformidade com este pensamento,
então, um gentio, em quem este jugo nunca havia sido colocado não deveria enredar-se
com isso; e nem no que ele havia feito, seja certo ou errado; se ele tivesse agido errado em
comer com os gentios, ele deveria reconhecer sua culpa e retornar ao judaísmo; mas se
correto, ele deveria continuar, e não por meio de tal conduta irregular enredar as mentes
dos crentes fracos.
Verso 15
Nós somos judeus por natureza,... eu, Paulo, e Pedro, e Barnabé e o restante dos judeus
em Antioquia. Alguns são judeus pela graça, em um sentido espiritual, como todos os que
são de Cristo, que são verdadeiros crentes nEle, que são nascidos de novo, e têm princípios
internos da graça operados em suas almas não importando a qual nação pertençam (veja
Romanos 2:28). Outros se tornam judeus por serem prosélitos da religião judaica: como
eram os judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu, que habitavam em
Jerusalém, quando o Espírito foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes (Atos
2:5), mas estes aqui são ditos serem judeus por nascimento; eles nasceram assim, eram
descendentes de pais judeus, e desde a sua infância foram criados na religião judaica, e
sob a lei de Moisés, e na observância da mesma.
e não pecadores dentre os gentios: היעלם אומות רשעי, “os ímpios das nações do mundo”,
como os judeus35 os chamavam. Não, mas que os judeus também não fossem pecadores
tanto por natureza quanto por prática, e estiveram envolvidos na culpa do pecado, e sob o
poder dele, e contaminaram-se com ele, como o apóstolo em outros lugares prova mais
plenamente. Nem isto é dito com respeito à vã opinião que os judeus entretinham sobre si
mesmos, como pessoas muito santas e justas, que em sua própria apreensão não estavam
em necessidade de arrependimento e nem de remissão; e que olhavam para os gentios
como pessoas demasiado profanas e impróprias para terem comunicação com eles, mas
esta expressão usada pela apóstolo, mais particularmente diz respeito a este aspecto do
caráter dos pagãos, a saber, que eles estavam sem lei, e sem nenhuma restrição, mas viviam em toda sorte de iniquidades, sem esperança e Deus no mundo, e por isso foram pecadores notórios, cheios de todos os “pecados” injustiça, perdulários e abandonadas para
toda má obra, e, portanto, são assim chamados de forma enfática (Lucas 24:7). E, de fato
a palavra εθνος, gentios, em si é por vezes utilizado para μερος τι ποςηροτατον, “uma
certa parte mais ímpia” dos gentios em uma cidade36, e assim estas palavras podem referirse àqueles que vivam vidas e conversas mui dissolutas. A estes os judeus se opõem, por
terem uma lei escrita, e estarem sob uma melhor regulamentação e disciplina. A razão
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desta descrição, tanto no aspecto positivo e negativo do mesmo, é de observar, que, os
apóstolos e outros, que nasceram judeus, e assim debaixo da Lei de Moisés, e, até que
Cristo viesse, estiveram sob a obrigação de observá-la, mas agora tinham renunciado inteiramente a ela e criam somente em Cristo para a justiça e a vida; portanto, era a coisa mais
irracional do mundo, por qualquer meio que seja, conduzir os gentios, que nunca estiveram
sob a lei, a uma observância da mesma.
Verso 16
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei... Ou seja, Pedro, Paulo,
Barnabé e outros crentes judeus sabiam disso a partir da lei, a saber, que da própria lei
exige obediência perfeita e sem pecado, e acusa, detém culpado, julga e condena à morte
pela menor falha, tanto quanto à matéria ou em forma de dever; e a partir dos profetas, que
declaram que pelas obras da lei nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus, e que
testemunharam as doutrinas da remissão dos pecados e da justificação pela justiça de
Cristo; e do Evangelho, em que esta verdade é mais claramente revelada; e a partir da
iluminação do bendito Espírito, que os guiou a toda a verdade; e da revelação de Jesus
Cristo, com a qual eles foram favorecidos; e de sua própria experiência, estando totalmente
convencidos da excessiva malignidade do pecado, a insuficiência de sua própria justiça, e
da necessidade, idoneidade e plenitude da justiça de Cristo. Por “as obras da lei” são intencionados, não só a obediência à lei cerimonial, embora isto estivesse incluído, mas também
à lei moral; pois dificilmente pode ser pensado que os homens aos quais o apóstolo se opõe
alguma vez sonhariam com a justificação pela sua conformidade com os rituais da lei
cerimonial, se eles criam que não poderia haver nenhuma justificação pela sua obediência
à lei moral; pois se não há nenhuma justificação por esta última, não pode haver nenhuma
pela primeira. As palavras desta passagem devem, portanto, serem tomados em seu
sentido mais amplo, como a rejeição de todas as obras da lei, de qualquer tipo, com o fim
de justificação aos olhos de Deus; esta passagem refere-se às obras que são designadas
e realizadas por homens pecadores em si mesmos, pois os homens são justificados pelas
obras da lei como executadas por Cristo em seu lugar e posição, mas não por qualquer
desempenhos por si mesmos, pois na melhor das hipóteses estas performances são muito
imperfeitas, e por isso não podem justificar; elas se opõem à graça de Deus, pois a justificação de um pecador é sempre atribuída e, portanto, não pode ser pelas obras; tal esquema
invalidaria a morte de Cristo, e promoveria vanglória nos homens, e de fato é impraticável
e impossível.
mas pela fé em Jesus Cristo; não por aquela fé, que Cristo, como homem, tinha em Deus,
que Lhe prometeu ajuda, socorro e assistência, e com a qual Ele, como homem, confiou
nEle, e exerceu fé nEle. Mas a fé da qual Ele é o Objeto, Autor e Consumador; e não a fé
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como uma causa, pois a fé não tem qualquer influência causal sobre a justificação de um
pecador; nem é a causa eficiente, pois é Deus quem justifica; nem a causa que O leva a
isso ou que induz Deus a justificar qualquer pessoa, pois isso é propriamente a Sua livre
graça e beneplácito; nem a causa meritória ou aquisição, pois isso é a obediência e derramamento de sangue de Cristo; nem a fé é a matéria da justificação; isso não é justiça
justificadora; é uma parte da santificação; é imperfeita; como um ato é do homem em si, e
não continuará para sempre em sua forma, natureza e uso atuais; e é sempre distinta da
justiça de Deus, pela qual nós somos justificados, que é perfeita, é de Outro, e durará para
sempre.
Os homens não são justificados pela fé, seja como um hábito, ou como um ato. Não podem
ser justificados por ela como um hábito ou princípio, pois isso seria confundir justificação
com santificação; nem como um ato, pois, como tal, este é próprio de um homem e, assim,
a justificação seria pelas obras de um homem, o que contraria a Escritura. Esta fé deve ser
tomada de forma objetiva, no que se refere a Cristo, o Objeto da mesma, e a Sua justiça
justificadora; ou como ela é um meio de receber e apreender a justiça de Cristo. A graça é
revelada pela fé, e discerne a excelência e idoneidade da mesma, aprova-a, rejeita o próprio
homem, se apodera da fé, e alegra-se nisto:
temos também crido em Jesus Cristo. Nós, judeus por natureza, sendo totalmente declarados que não há nenhuma justificação pelas obras da lei, mas pela justiça de Cristo, recebida pela fé. Temos renunciado a confiança em nossas próprias obras, e viemos a Cristo,
e acreditamos nEle, não só como o Messias, mas como o Senhor nossa justiça;
para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Não que a fé,
como antes observado, tem qualquer influência causal sobre a justificação. Esses judeus
não criam em Cristo com o propósito de que sua crença adquirisse sua justificação diante
de Deus, e aceitação para com Ele, mas para que eles pudessem receber pela fé, essa
bênção do Senhor em sua própria consciência, e desfrutar do conforto dela e de toda a paz
espiritual que resulta dela, e que eles não poderiam encontrar pelas obras da lei,
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isto parece fazer referência ao Salmo 143:2, e contém uma razão pela qual estes crentes judeus abandonaram
Moisés em sua lei, em quem confiavam anteriormente, buscavam e dependiam para a sua
justificação, porque pela obediência à lei das obras nenhum homem mortal e pecador pode
ser justificado diante de Deus.
Verso 17
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Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo,... Como eles fizeram, e não
apenas procuraram, mas obtiveram o que eles buscavam, porque eles procuraram por isso
nas mãos de Cristo, e não como que pelas obras, mas pela fé na justiça justificadora de
Cristo.
nós mesmos também somos achados pecadores. Ou seja, não deveria ser assim, pois
nós não descansamos aqui, nem procuramos juntar nossas próprias obras com a justiça de
Cristo para a nossa justificação, e assim fazer de Cristo o ministro do pecado, e de uma
justiça imperfeita a qual não pode justificar, que Deus jamais nos permita fazer isso. Ou nós
somos reconhecidos como pecadores aos seus olhos, judaizantes Cristãos, por havermos
deixado a lei, e ido a Cristo buscando pela imputação de Sua justiça; e se assim for, Cristo
deve ser o ministro do pecado, pois Ele nos guiou e ensinou a fazer assim; mas Deus não
permita que tal coisa venha a ser dita a respeito dEle. Ou se ainda somos pecadores e
pessoas não-justificadas, não obstante nós procurarmos a Cristo para sermos justificados
por Ele, contudo, ainda precisamos da lei, e das obras dela para nos justificar, segue-se
que Cristo, em vez de ser um ministro da justiça, é um ministro da lei, que é a força do pecado, que acusa o homem de pecado e é o ministério da condenação e morte por causa
disso, que Deus jamais permita que isto seja assim. Ou esta é uma objeção do adversário
contra a doutrina da justificação gratuita pela justiça de Cristo, como se isso invalidasse a
lei, e desencorajasse o desempenho das boas obras, e abrisse uma porta para a licenciosidade para que os homens pudessem continuar em seus pecados, e viverem como quisessem, não estando debaixo de nenhuma das restrições da lei, ou sob a obrigação de obediência.
é porventura Cristo ministro do pecado?; a doutrina da justificação pela fé na justiça
justificadora de Cristo ensina os homens a viverem em pecado, e na negligência do dever
[?]; ao que o apóstolo responde:
De maneira nenhuma; com esta resposta Paulo expressa sua grande aversão e ódio a tal
suposição (veja Romanos 6:1).
Verso 18
Porque, se torno a edificar aquilo que destruí,.... isto deve ser entendido não como
dizendo respeito a coisas boas, pois anteriormente ele destruiu a fé do Evangelho, ou pelo
menos o fez tanto quanto esteve ao esteve ao seu alcance para destruir, e agora ele construiu-se, como um estabelecedor e defensor da mesma; e por fazer isto ele não fez nenhum
mal, nem fez-se um transgressor, mas o inverso; ele se mostrou um fiel ministro de Cristo;
portanto isso se refere a coisas ilícitas, como os ritos e cerimônias da lei de Moisés, que
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foram agora abolidos, e ele havia declarado ser assim a todo o mundo gentio. E, portanto,
ele teve que tratar disso para estabelecer essas coisas como necessárias para a salvação,
ou ensinar aos homens que se eles juntassem a observância das ordenanças da lei com a
justiça de Cristo para a justificação, então, diz ele,
constituo-me a mim mesmo transgressor, porquanto ele não poderia ser outra coisa,
pois isto seria revogar a abolição da lei; pois, se a lei não foi abolida, segue-se, então, que
ele constituiu a si mesmo como transgressor da mesma; por ele mesmo negligenciá-la, e
ensinar os outros a fazer o mesmo; e se ela foi abolida, então deve ser criminoso da sua
parte impor a observância dela como necessária para a justificação do pecador diante de
Deus. Agora, embora o apóstolo aplique estas situações a si mesmo, e tenha falado em
sua própria pessoa para rejeitar todas as sugestões e características detestáveis; ainda
assim, ele tacitamente diz respeito a Pedro, e sua conduta, que havia sido ensinado pela
visão da revogação da lei cerimonial, e agiu em conformidade com isso, conversando e
comendo com os gentios, e havia declarado que a lei era um jugo insuportável da servidão,
do qual os gentios estavam desobrigados a viver sob; e ainda agora, por sua prática e
exemplo, tornou a edificar e estabeleceu essas mesmas coisas que ele havia anteriormente
destruído, e, portanto, não poderia desculpar-se de ser um transgressor.
Ou essas coisas podem referir-se a pecados e imoralidades na vida e conversação; e o
sentido do apóstolo poderia ser que ele estaria, ou qualquer outro, encorajando o pecado
por meio da pregação da doutrina da justificação gratuita pela justiça de Cristo, como se
Ele fosse o autor e ministro do pecado, ou permitisse que as pessoas vivessem nele; isso
seria o estabelecimento do pecado, do qual a justiça de Cristo justifica, e se envolver em
uma vida pecaminosa, para a qual, pela justiça de Cristo, eles são mortos; portanto nada
pode ser uma contradição maior do que isso, a saber, que ele estaria inevitavelmente se
tornando transgressor da lei e conduzindo outros não apenas a tornarem-se transgressores
da lei, por pecar contra ela, mas apóstatas, como a palavra παραβατης aqui utilizada
significa, a partir do Evangelho; o que é totalmente contrário à natureza, ao uso e ao
propósito do Evangelho em geral, e a essa doutrina em particular, que ensina aos homens
que sem renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e permanecendo mortos para o
pecado, eles devem viver para a justiça.
Verso 19
Porque eu, pela lei, estou morto para a lei,... O apóstolo replica novamente à objeção
contra a doutrina da justificação — de que ela seria uma doutrina licenciosa — a partir de
seu exemplo e do exemplo de outros crentes, declarando que estava morto para a lei. Ele
diz que estava morto para ela não em tal sentido de não considerá-la como uma regra de
conduta e conversação, mas de modo a não procurar justificar-se por ela, nem temer suas
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acusações, encargos, ameaças, maldições e condenação. Ele estava morto para a lei moral
considerando-a como nas mãos de Moisés, mas não considerando-a como nas mãos de
Cristo; e ele estava morto para ela como um pacto de obras, embora não como uma regra
de conduta. Ele estava morto para a lei cerimonial, assim como para a observância da
mesma, e muito mais morto ainda no que diz respeito a considerá-la necessária para a
justificação e salvação, e assim ele se tornou “pela lei”; ou seja, quer através da lei ou doutrina de Cristo; pois a palavra hebraica תורה, à qual a palavra νομος corresponde, significa
propriamente doutrina, e às vezes doutrina evangélica, o Evangelho de Cristo (veja Isaías
2:3), e, portanto, o sentido é que o apóstolo pela doutrina da graça foi ensinado a não
buscar o perdão, a justiça, a aceitação, a vida e a salvação pelas obras da lei, mas em
Cristo; pela doutrina do Evangelho, que diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele
morreu para a lei, que diz: fazer isso e viva.
Ou através dos livros da lei e os profetas, os escritos do Antigo Testamento, que são às
vezes chamados de “a lei”, ele aprendeu que a justiça e o perdão dos pecados deveriam
ser esperados apenas em Cristo, e não as obras da lei. Embora estas coisas sejam
manifestadas não por meio da lei, contudo, são testemunhadas pelo Lei e os Profetas. Ou
através da lei de sua mente, o princípio da graça formada em sua alma, ele morreu para o
poder e a influência da lei das obras, ele não estava mais sob a servidão desta, mas debaixo
da graça, como um princípio que rege em sua alma. Ou a palavra lei, aqui utilizada duas
vezes, pode significar uma única e mesma lei das obras; e significar que foi por meio de
Cristo cumprindo a lei em seu lugar e posição, assumindo uma natureza humana santa
segundo as exigências da lei, e rendendo uma perfeita obediência a ela, e submeter-se à
pena da mesma, ele morreu por meio de Cristo; isto é, através do corpo de Cristo (veja
Romanos 7:4) e através do que Ele fez e sofreu em seu corpo para realizar isto; ou através
do uso, experiência e conhecimento da lei, ao ser convencido do pecado por ela, e vendo
a espiritualidade dela, todas as suas esperanças de vida foram atacadas e mortas, e ele
perdeu completamente a esperança de ser justificado por ela. Agora, o propósito pelo qual
ela havia morrido para a lei, e sido liberto dela, e direcionado a Cristo para justiça, era, diz
ele:
para viver para Deus; não no pecado, nem na violação da lei, nem por negligenciá-la e
desafiá-la, ou por viver para si mesmo, ou pelas concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus revelada em Sua Palavra, e para Sua honra e glória. Aqui fica claro
que, embora os crentes estejam mortos para a lei, e busquem ser justificados em Cristo
somente, contudo, eles não continuam, nem desejam continuar no pecado, e nem esbaldam-se em um curso vicioso de vida, mas olham para si próprios como sob a maior
obrigação de viver sóbria, justa e piamente, neste mundo presente.
Verso 20
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Já estou crucificado com Cristo,.... Não literalmente, porque assim apenas os dois ladrões foram crucificados com Ele, mas misticamente. Cristo foi crucificado por ele em seu
lugar e posição, e por isso ele foi crucificado com Ele, e nEle, como a Cabeça e Representante. Cristo representou as pessoas de todo o Seu povo, e o que Ele fez e sofreu foi
em Seu nome e por conta deles, e assim eles foram crucificados e padeceram com Ele,
assim como eles são ditos estarem sepultados com Ele, para que possam ser ressuscitados
juntamente com Ele e estarem assentados nos lugares celestiais nEle. Além disso, seu
velho homem foi crucificado com Cristo, quando Ele foi crucificado, todos os seus pecados,
todo o corpo deles, foram colocados sobre Ele, que os tomou sobre Si e os destruiu e
aniquilou, seus pecados receberam uma ferida mortal, por Sua crucificação e morte, de
modo a nunca mais serem capazes de exercer qualquer poder condenatório sobre eles; e
em consequência disso suas paixões e concupiscências são crucificadas, e as obras do
corpo do pecado são mortificadas pelo Espírito e graça de Deus, na regeneração e santificação, de modo a não terem mais domínio sobre eles; o mundo está crucificado para eles,
e eles para o mundo; e esta é outra razão que prova que a doutrina da justificação por Cristo não é uma doutrina licenciosa. Esta cláusula é, na Vulgata Latina, e nas versões Siríaca,
Árabe e Etíope, colocada no final do verso anterior.
e vivo; isto deve ser entendido não com respeito à vida natural, mas à sua vida espiritual;
a vida de justificado que ele agora vivia, pela fé, na justiça de Cristo; e a vida de santificação
que Ele possuía em Cristo, pelas influências vivificantes do Seu Espírito, em virtude da qual
ele caminhou em novidade de vida. O crente é um puro paradoxo, ele está morto para a lei,
e, contudo, “vivo” para Deus; Ele está crucificado com Cristo, e, contudo, vivo por Ele; sim,
um Cristo crucificado vive nele.
não mais eu, não eu; não sou mais é mesmo eu de antes, mas outro homem completamente diferente, uma nova criatura. Ele agora não vive mais em seu estado de não-regenerado, como acontecia enquanto ele ainda estava no judaísmo; agora, ele não era mais
Saulo, aquela pessoa blasfema, perseguidora e injuriosa; nem ele agora vivia como Saulo,
o fariseu. Ou a vida que agora tinha não era de sua própria obtenção e aquisição era; sua
vida de justiça não era de si mesmo, mas Cristo. E ele foi vivificado, ou teve os princípios
de vida e de santidade implantados nele não por si mesmo, mas pelo Espírito; e a vida e
conversação santas que ele agora vivia não se devia a si mesmo, ao seu poder e força,
mas à graça de Deus. Não era propriamente, ou tanto, em si mesmo que ele vivia,
mas Cristo vive em mim. Pois Cristo não era apenas o Autor e Mantenedor de sua vida
espiritual, mas a própria vida; Ele foi formado em sua alma, habitava em seu coração, uniuse a ele, era um com ele, de onde todos os princípios vitais e ações vitais brotavam, e toda
a comunhão e confortos de uma vida espiritual fluíam.
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e a vida que agora vivo na carne; no corpo, enquanto neste estado mortal, pelo qual ele
distingue daquela vida espiritual que ele tinha recebido de Cristo, e da vida de Cristo nele,
tanto da vida natural do seu corpo, e daquela vida eterna que ele esperava viver em outro
mundo; e esta vida, segundo ele:
vivo-a na fé do Filho de Deus; ou seja, não a fé que Cristo, como homem tinha, mas
aquela da qual Ele é o Autor e o Objeto, pelo qual o justo vive, não com base nela, pois o
crente não vive com base em qualquer das suas graças recebidas, não, não com base na
fé, mas pela fé em Cristo, o Objeto da fé; olhando para Ele por perdão, justiça, paz, alegria,
conforto, e por cada oferta de graça e salvação eterna. E este Objeto é descrito como “o
Filho de Deus”; que é verdadeiramente Deus, coigual ao Pai; de modo que ele não vivia
com base em uma criatura, e nem abandonou o manancial das águas vivas, mas viveu com
seus fundamentos firmados sobre o Unigênito Filho de Deus, que é cheio de graça e de
verdade, de Quem ele ainda diz:
o qual me amou; antes da fundação do mundo, desde a eternidade, antes de seu amor
para com Ele; e isto livremente, sem qualquer relação de valor ou mérito, mesmo quando
ele era um blasfemo e perseguidor; e disso ele pessoalmente — em particular, de uma
forma distintiva — tinha um conhecimento especial e testemunho do Espírito de Deus; e
era um motivo e argumento que o constrangia, e o levava a viver para Aquele que o amava,
e morreu por ele, ou, como ele acrescenta:
e se entregou a si mesmo por mim; todo o Seu Ser, Sua alma e Seu corpo, como em
união com Sua Pessoa Divina, para as mãos da justiça, e até a morte, em sua posição e
lugar, como oferta e sacrifício pelo pecado, e isso Ele fez livre e voluntariamente; e é uma
prova grande e plena de Seu amor por ele. Agora, porém, Cristo deu a Sua vida em resgate
de muitos, e mesmo por toda a Sua igreja, e todos os membros do Seu corpo místico, mas
o apóstolo fala deste assunto tão singularmente fazendo referência a si mesmo, como se
ele fosse quase a única pessoa por quem Cristo morreu; o que mostra que a fé lida com
Cristo não de uma maneira geral, como o Salvador do mundo, mas com uma atenção
especial e pessoal. Esta é a vida de fé; e essas considerações da pessoa em relação ao
amor e à graça de Cristo, animam e encorajam a fé em seus exercícios sobre Ele.
Verso 21
Não aniquilo a graça de Deus... Ou “rejeito”, como está na versão Vulgata Latina; ou
“nego”, como aparece na verão Siríaca e na Árabe; ou “desprezo, rejeito, e a torno sem
efeito”, como aparece em outras versões; significando tanto a graça do Filho de Deus em
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dar a vida por ele, justamente mencionado por ele; ou a particular doutrina da graça,
justificação, da qual ele está falando, como proveniente da graça de Deus, com base na
justiça de Cristo; ou todo o Evangelho, todos e cada um dos quais seria negado, desprezado, rejeitado, anulado e sem efeito, ou seja, seria vão, cairia e se desviaria se procurasse
a justificação pelas obras da lei, mas o apóstolo não fez isso e, portanto, não aniquilou a
graça de Deus, pois isto seria agir da forma mais mesquinha e ingrata para com Deus e
para com Cristo, assim como também para com o amor e a graça que são tão amplamente
demonstrados na livre justificação de um pecador.
porque, se a justiça provém da lei; se a justiça justificadora deve ser alcançada pelas
obras da lei, ou os homens podem ser justificados pela sua obediência a ela,
segue-se que Cristo morreu debalde. Isto é, não havia necessidade de Sua morte. Ele
morreu sem qualquer verdadeira razão, ou justa causa; Ele morreu para trazer uma justiça
que poderia ter sido operada sem a Sua morte, e assim o Seu sangue e vida poderiam ter
sido poupados, Seus sofrimentos e morte seriam inteiramente desnecessários. Dizer isso
é lançar desprezo sobre a sabedoria, o amor e a graça de Deus nesta questão, e lançar a
maior indignidade sobre a pessoa, caráter, sofrimentos e morte de Cristo. Por isso pode ser
firmemente concluído, que não há justiça pela lei das obras, nem qualquer justiça pode ser
alcançada desta forma, caso contrário, Cristo nunca teria morrido; e que a justificação é
exclusiva e somente pela Sua justiça.

Issuu.com/oEstandarteDeCristo

GÁLATAS 3
Introdução
Neste Capítulo, o apóstolo repreende os gálatas por sua desobediência ao Evangelho, e
afastamento do mesmo; confirma a doutrina da justificação pela fé, por meio de vários argumentos; mostra o uso da lei, bem como a revogação da mesma, e faz menção de vários
privilégios que pertencem aos crentes em Cristo.
Ele começa com uma severa repreensão dos gálatas, e considera-os como insensatos e
fascinados, e acusa-os de desobediência à verdade do Evangelho, o que é agravado pela
clareza do ministério do Evangelho, em que um Cristo crucificado, e a justificação por meio
dEle havia sido tão evidentemente estabelecido diante deles (3:1), e pelo fruto e efeito
disso, tendo eles recebido o Espírito por meio dele e não pela pregação da lei das obras
(3:2), e ainda se agravou a insensatez deles pelo fato de que, enquanto haviam começado
pelo Espírito de Deus, e haviam sido estabelecidos em uma dependência dele e de Sua
graça, eles pareciam agora como se acabassem de uma forma carnal e legalista (3:3). A
isso é adicionado a consideração deles terem sofrido muitas coisas por causa do Evangelho, o que teriam sofrido em vão se eles abandonassem o Evangelho, embora o apóstolo
esperava o contrário deles (3:4), não, eles não apenas receberam pela pregação do Evangelho o Espírito, e Suas graças, mas mesmo participaram de dons extraordinários, para a
confirmação destes (3:5), de modo que este caso deles era mui agravado, e eles eram
culpados de grande loucura e insensatez.
Partindo deste ponto, mencionado acima, o apóstolo passa para a principal questão em disputa, a grande verdade da justificação pela fé na justiça de Cristo, do que aquelas pessoas
estavam se afastando, e isto ele estabelece por meio de vários argumentos: Em primeiro
lugar, a partir da instância e o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, como demonstrado por ele crer, sendo imputada a ele como sua justiça justificadora (3:6), e por todos os
que são crentes em Cristo serem seus filhos espirituais, e assim, sem dúvida, são justificadas da mesma forma que foi o seu pai (3:7) e, particularmente, que os gentios são justificados pela fé é claro a partir da pregação do Evangelho a Abraão e da promessa feita a ele,
que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas; isto é, com a bênção da
justificação (3:8).
A conclusão desta instância e exemplo é que como o crente Abraão foi abençoado com
uma justiça justificadora, mediante a fé, deste modo todos os que creem são abençoados
junto com ele com a mesma bênção (3:9). Que nenhum homem pode ser justificado pelas
obras da lei é evidente, uma vez que a lei está tão longe de justificar qualquer um pela
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obediência a ela, que ela pronuncia uma maldição sobre todos os que não a cumprem
perfeita e constantemente (3:10). E isso é ainda mais evidente a partir de uma passagem
na profecia de Habacuque 2:4, que declara que o justo vive pela fé, ou que aqueles que
são verdadeiramente justos são os tais que são justificados por ela (3:11). E isso é ilustrado
pela lei e fé sendo contrárias; pois se um homem justo vive pela fé, então não vive pela lei,
pois a lei não conduz um homem para crer, mas para agir e viver por suas obras (3:12). E
o apóstolo tendo falado da lei como uma lei que amaldiçoa, tem a oportunidade de mostrar
como os crentes são libertos da maldição da lei, o que é feito por Cristo ser feito maldição
por eles; e que Ele o foi, é demonstrado por Seu ser crucificado e pendurado em um
madeiro; as finalidades disso eram que a mesma bênção da justificação que Abraão teve,
chegasse aos gentios, em Cristo, e que eles pudessem receber, pela fé, a promessa do
Espírito (3:13), deste modo, fica claro a partir disso que a bênção da justificação é através
de Cristo fazendo-Se maldição, e isso é recebido pela fé, e não é pelas obras da lei.
A seguir o apóstolo argumenta a partir da herança ser por pacto, testamento ou promessa,
e, portanto, não pela lei; ele observa que a aliança ou testamento de um homem, quando
confirmado, nem pode ser anulado, nem ter nada adicionado a ele, e muito menos pode o
pacto ou testamento de Deus, confirmado em Cristo, ser anulado pela lei, ou a promessa
nele ser feita ineficaz, segundo o que ocorreu várias centenas de anos depois de uma declaração disso a Abraão, a quem, e para cuja semente, as promessas foram feitas. Deste modo inevitavelmente se segue que desde que a herança ou bênção da vida é por meio de
promessa, assim fica evidente pelo fato dela haver sido dada a Abraão por promessa, logo,
não é pela lei (3:15).
E se, porventura, surgir uma objeção, se for este o caso, qual é a utilidade e serviço da lei?
Para que efeito, ou para que finalidade ela foi dada? O apóstolo responde que a lei foi dada
por causa das transgressões; e que ela permaneceria até que Cristo viesse, a Quem a
promessa foi feita; e, consequentemente, foi anunciada em uma maneira muito grandiosa
e solene pelos anjos, e foi colocada nas mãos de um mediador, Moisés, que permanecia
entre Deus, por um lado, e o povo de Israel, por outro (3:19). Além disso, outra questão
poder ser ainda mais objetada, que, de acordo com esta forma de raciocínio, a lei é contra
as promessas; o apóstolo responde de uma forma a detestar e aborrecer tal coisa, e faz isso usando o argumento da insuficiência da lei para justificar, uma vez que ela não pode
vivificar, (3:21). E, então, prossegue em apontar um outro uso da lei, que é o de encerrar
os homens debaixo do pecado, ou convencer os homens deste, para que eles, ao verem a
necessidade da justiça e vida por meio de Cristo, recebam essa promessa através da fé
nEle (3:22), e tão longe estavam os homens de serem justificados pela lei sob a dispensação anterior, que foram mantidos sob ela como em um jugo, e encerrados nela como em
uma prisão, até que Cristo, o objeto da fé, foi revelado e os libertou (3:23). Além disso a Lei
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foi para eles como um aio rígido e severo; e assim continuou até os tempos de Cristo. E
estes, por conseguinte, sendo os usos da lei, são uma clara proposição de que a justificação
é pela fé, e não pela lei (3:24). Ademais, Cristo vindo agora, os próprios judeus não mais
estão sob esta Lei como um aio; ela está agora abolida, e, portanto, não há qualquer justificação por meio dela (3:25). E que este é o caso dos verdadeiros crentes em Cristo é evidente, porque tais são os filhos de Deus, e são ensinados e guiados pelo Espírito de Deus,
e são livres, e não estão mais sob a lei como um aio (3:26). Além disso, como eles são
batizados em Cristo, eles O consideram como o Senhor sua justiça, e assim professam ser
justificados por Ele, e somente por Ele (3:27), e estes, independente de que nação, sexo,
estado e condição sejam, todos são um em Cristo, e todos são justificados de única e
mesma forma; e sendo de Cristo, eles são a semente espiritual de Abraão, e assim herdeiros da mesma promessa de justiça e vida como ele (3:28).
Verso 1
Ó insensatos gálatas!... não referindo-se a qualquer caráter nacional, como alguns pensavam, pelo que eram distinguidos dos outros por sua deficiência em conhecimento, sua
ignorância e insensatez, como os cretenses por suas mentiras, etc., nem ao seu estado
anterior de não-regeneração, sendo comum a todos os homens, mesmo aos eleitos de
Deus, antes da conversão, sendo insensatos em um sentido moral e espiritual. Paulo referese à sua insensatez atual sobre a doutrina da justificação, pois este era um exemplo mui
notório de sua insensatez, a saber, deixar a Cristo por Moisés, o Evangelho pela Lei, e a
doutrina da justificação gratuita pela justiça de Cristo, que traz tão firme paz e consolo
consigo, pela doutrina da justificação pelas obras da lei, o que naturalmente leva à servidão.
Agora, isso foi dito, não precipitadamente, nem com ira, ou com o propósito de insultar ou
provocar, e por isso, em nada contraria a Mateus 5:22, antes Paulo faz o mesmo que Cristo,
quando disse aos Seus discípulos: “Ó néscios, e tardos de coração para crer...” (Lucas
24:25). Assim, o apóstolo aqui, por apiedar-se dos gálatas, aflige-se por eles, e como alguém surpreso e assombrado de que nunca pessoas que haviam recebido tal luz, que
tiveram o Evangelho pregado de forma tão clara a eles, devessem alguma vez aderir a tal
pensamento.
Quem vos fascinou...? alguns falsos mestres ou outro o fizeram, ou não pode ser concebido como as suas cabeças alguma vez teriam sido mudadas dessa maneira. Isto deve ser
entendido, não no sentido literal e próprio, como Simão, o mago, maravilhava o povo da
Samaria com suas artes mágicas, mas em um sentido figurativo e impróprio; como feiticeiros e encantadores lançam uma névoa diante dos olhos das pessoas, ou, segundo algumas artes malignas ou truques de malabarismo, enganam a sua visão, e fazem objetos
ilusoriamente aparecerem, o que não ocorre de fato, ou de uma forma diferente do que eles
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realmente o são, assim estes obreiros fraudulentos, que transformaram a si mesmos em
apóstolos de Cristo, como Satanás, por vezes, se transforma em anjo de luz, haviam estabelecido essa doutrina em uma falsa luz diante deles, de forma a corromper as suas mentes
a partir da simplicidade que há em Cristo.
Embora o apóstolo repreenda os gálatas pela sua loucura e fraqueza em ceder tão facilmente a tais enganos, ainda assim ele imputa a principal falha, e coloca a maior culpa sobre
os falsos mestres; a quem ele representa como feiticeiros e encantadores, e sua doutrina,
em especial a de justificação pelas obras, como feitiçaria; sendo esta agradável aos homens, uma gratificadora da razão carnal, e funcionando como um encanto sobre o orgulho
da natureza humana. O que Samuel disse a Saul em 1 Samuel 15:22 pode ser aplicado ao
presente caso: “Eis que o obedecer” a verdade “é melhor do que o sacrificar”, do que todos
os rituais da lei cerimonial, “e o atender”, ao Evangelho de Cristo, “melhor é do que a gordura de carneiros”, ou qualquer das instituições legais; “Porque a rebelião” contra, e oposição a qualquer uma das doutrinas do Evangelho e, especialmente, a esta da justificação
pela justiça de Cristo, “é como o pecado de feitiçaria”. A palavra grega, βασκανω, significa
“invejar”, e, portanto, “enfeitiçar”; porque o dano, por feitiçarias, geralmente decorre da
inveja; e assim a versão Siríaca, cujos textos em árabe o traduz, “ בכון חסם מנוquem vos
invejou”, o que sugere este sentido, que os falsos apóstolos, invejando sua luz e conhecimento no Evangelho, a fé, paz, consolo e felicidade, se esforçaram para introduzir uma
outra doutrina entre eles, subversiva de tudo aquilo.
Para não obedecerdes à verdade. Esta cláusula é deixada de fora na cópia Alexandrina,
e em algumas outras, e na versão Siríaca. Por “verdade” se entende, ou todo o Evangelho,
muitas vezes assim chamado, em oposição à lei e os tipos e as sombras desta; e porque
isso está contido nas Escrituras da verdade, e vem do Deus da verdade; a substância é
Cristo, que é a verdade, e é a que conduz o Espírito da verdade; ou então, esta cláusula
refere-se particularmente à doutrina da justificação pela justiça de Cristo, que é a verdade
que o apóstolo está estabelecendo, e estes gálatas pareciam estar se desviando dela, por
causa das insinuações astutas dos falsos mestres. Anteriormente estas pessoas não só
tinham ouvido essa verdade, mas a abraçado. Eles receberam o amor dela, foram fortemente afetados por ela, e criam firmemente, mas agora eles começaram a hesitar e a duvidar disso; eles não estavam tão plenamente convencidos dela, como antes; eles pareciam
dispostos a deixá-la, ou, pelo menos, a não retê-la firmemente e professá-la sem vacilar
como antes; eles tinham caído de algum grau de firmeza de sua fé, e da obediência a esta
verdade, que era o propósito dos falsos apóstolos, e é aqui cobrado dos gálatas. Os agravos
disso se seguiram, e em alguns versos subsequentes.
A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado; ou seja no ministério do

Issuu.com/oEstandarteDeCristo

Evangelho, na pregação clara do mesmo pelo apóstolo; Jesus Cristo era a soma e a substância de seu ministério, no qual Ele foi estabelecido e descrito, e, por assim dizer, representado vividamente por ele; as glórias e grandezas de Sua Pessoa Divina, a natureza de
Seu ofício como mediador, a idoneidade dEle como um Salvador, a plenitude de Sua graça,
a eficácia de Seu sangue, sacrifício e justiça, foram tão completamente, e de uma forma
tão vívida expressos, que era como se Cristo estivesse pessoal e visivelmente presente
com eles; sim, Ele foi assim descrito em Seus sofrimentos e morte, como pendurado, sangrando, morrendo no madeiro maldito, que Ele parecia estar, por assim dizer, como o apóstolo acrescenta:
Crucificado, entre vós: porque isso não pode ser entendido literalmente, pois Ele foi
crucificado fora das portas de Jerusalém; nem isso diz respeito ao pecado dos gálatas ao
se apartarem do Evangelho, como se isso fosse uma crucificação dEle novamente, e uma
exposição dele ao vitupério; nem os seus sofrimentos por causa de Cristo, como se, nesse
sentido, ele houvesse sido crucificado neles, e com eles, antes com esta expressão o
apóstolo intenciona mostrar a revelação clara do Evangelho de Cristo crucificado, na pregação dele pelo apóstolo, que era tal que nenhuma figura, nenhuma imagem, nenhum crucifixo foi utilizado, pois tal pregação é totalmente vã e inútil; e a visão clara que esses santos
tiveram, pela fé, pelas lentes do Evangelho de Cristo, e este crucificado, que assim perceberam o objeto como se estivesse presente e diante do olho natural. Agora, este era um
agravamento da sua fraqueza e insensatez, que depois de tal clara pregação e visão nítida
do Evangelho, e de Cristo nele, eles pudessem, mesmo em mínimo grau, ter se desviado
dele.
Verso 2
Só quisera saber isto de vós... Embora houvesse muitas coisas que ele poderia ter anunciado a eles, ainda assim, ele fez somente esta pergunta, que, se corretamente atendida,
e honestamente respondida, exporia a loucura deles, e poria fim à controvérsia sobre este
assunto:
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esta questão supõe
que eles haviam recebido o Espírito; ou seja, o Espírito de Deus, como um espírito de sabedoria e conhecimento na revelação de Cristo; como um espírito de regeneração e santificação; como um espírito de fé e adoção; e como a garantia, selo e penhor da sua futura glória.
Agora, o apóstolo pergunta: se eles receberam esse Espírito “pelas obras da lei”, ou seja,
indagando se eles poderiam imaginar que por sua obediência à lei haviam merecido e
obtido o Espírito de Deus; ou se eles encontravam que o Espírito veio a eles, e aos seus
corações, através da doutrina ou pregação da lei: o primeiro não poderia ser verdade, pois
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se eles não poderiam obter a justiça e a vida pelas obras da lei, e tampouco o Espírito; além
disso, as obras feitas sem o Espírito de Deus, não são propriamente boas obras: nem o
último, pois embora pela lei venha o pleno conhecimento do pecado, ainda assim ela nada
nos concede, senão um senso da ira e condenação em nossas consciências; ela é a letra
que mata, e um ministério da condenação e da morte, e não do Espírito e da vida; isso
pertence ao Evangelho “ou a pregação da fé”. Pela “fé”, se entende o Evangelho, e em
particular a doutrina da justificação pela fé na justiça de Cristo; e pela “pregação” dele, o
anúncio e relato dele como está em Isaías 53:1, que, no texto hebraico, é שמעתנו, “nossa
pregação”, aquela pela qual o Evangelho é ouvido e compreendido. Desta forma o Espírito
de Deus é recebido; enquanto o Evangelho é pregado, Ele cai sobre aqueles que o ouvem,
transmite-Se aos seus corações, e os gera novamente pela palavra da verdade, e desta
forma os gálatas receberam o Espírito, e esse é outro agravamento da sua insensatez, que
eles tenham desfrutado de uma tão grande vantagem pelo Evangelho, e, contudo, tenham
sido tão facilmente apartados dele.
Verso 3
Sois vós tão insensatos...? É possível que vocês sejam tão estúpidos? E vocês continuam, ou podem continuar assim?
tendo começado pelo Espírito; ou seja, ou no Espírito de Deus, a Quem tinham recebido
através da pregação do Evangelho. Eles começaram em uma profissão da Religião na luz,
sob a influência, e pela assistência do Espírito; eles começaram a adorar o Senhor em espírito e em verdade, sem nenhuma confiança na carne; eles adentraram no serviço de Deus,
e em uma novidade de vida, uma conversação diferente da anterior, uma forma espiritual
de viver em dependência da graça e auxílio do Espírito Divino: ou no Evangelho, que é o
Espírito que dá vida, é o ministério do Espírito de Deus, e contém doutrinas espirituais, e
anuncia bênçãos espirituais, e é assistido com o Espírito Santo e com poder. Este foi
pregado primeiramente a eles, e eles o abraçaram; nisso eles começaram e foram estabelecidos com a sua profissão Cristã, e, apesar disso, parecia que eles estavam buscando acabar de forma diferente:
acabeis agora pela carne? ou “em” carne; não em carnalidade, nas concupiscências da
carne, como se eles agora andassem e vivessem segundo a carne, em um curso de vida
carnal, dissoluto e ímpio; pois o apóstolo não está acusando-os de imoralidades, mas queixando-se de seus princípios. Portanto, por “carne” se entende, ou a força da mera natureza,
em oposição ao Espírito de Deus, pelo que eles se esforçavam para desempenhar obediência à lei; ou então a própria lei, em distinção ao Evangelho; e, particularmente, a lei cerimonial, a lei de um mandamento carnal, e que consistia em ordenanças da carne, e apenas
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santificada para a purificação da carne; e também a sua obediência a ela; sim, toda a sua
própria justiça, o melhor possível, que é apenas carne, algo meramente exterior, fraca e
insuficiente para justificar diante de Deus. Este é um terceiro agravamento da sua insensatez, que, enquanto eles começaram a sua carreira Cristã dependendo do Espírito e da graça
de Deus, agora eles pareciam estar pensado em terminá-la por meio da mera força da natureza; que eles haviam iniciado pelo claro Evangelho de Cristo, e buscavam por justificação
somente pela Sua justiça; mas, que, eles agora estavam tendendo à lei, e procurando
aperfeiçoar a justiça justificadora de Cristo, por unir as obras da lei a ela, embora eles não
precisassem e pudessem aperfeiçoar tal justiça.
Verso 4
Será em vão que tenhais padecido tanto? Estes gálatas haviam sofrido grande censura,
muitas aflições e perseguições por causa do Evangelho, como todos o que o abraçaram
devem esperar; e isso, para os que perseveram na fé do Evangelho não será em vão, eles
serão seguidos com a vida eterna e glória; não que essas coisas são meritórias de tal bemaventurança, ou merecem tal recompensa; a recompensa deles não é por dívida, mas por
graça. Mas, se tais que fizeram uma profissão, e sofreram por isso, devem por fim, retroceder, os seus sofrimentos por tais aflições serão em vão; eles precedem por um breve espaço de tempo a glória que é prometida aos que sofrem por causa da justiça; e este é mais
um agravamento da insensatez daquelas pessoas, que eles sofreram tanta perseguição
por causa do Evangelho, que, se não for a verdade, eles sofreram em vão, e poderiam
muito bem tê-lo evitado; e, se for verdade, por renunciar a ele não somente sofrem uma
grande perda, mas trazem grande dor e danos sobre si mesmos:
se é que isso também foi em vão. Por estas palavras o apóstolo, por assim dizer, corrigese e expressa a sua esperança quanto a eles, de que veriam o seu engano, abandonariam
o seu erro, e reteriam a verdade do Evangelho.
Verso 5
Aquele, pois, que vos dá o Espírito... Aqui ele se refere não a si mesmo, nem a qualquer
outro ministro do Evangelho, em quem não há o poder de conceder o Espírito, nem dons
ordinário ou extraordinários aos homens; mas refere-se a Deus ou a Cristo, que havia
ministrado, e ainda continuou a ministrar a graça do Espírito por meio da pregação do
Evangelho; ou melhor, os extraordinários dons do Espírito, que se manifestaram na primeira
pregação do Evangelho a eles, para a confirmação do mesmo, e assim eles ainda eram
supridos, como mostram as seguintes palavras:
e que opera maravilhas entre vós; de modo que este é um argumento distinto daquele
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em Gálatas 3:2 e mais uma prova e agravamento da insensatez e estupidez dos membros
desta igreja, que não apenas tinham recebido através do Evangelho o Espírito, como um
espírito de regeneração, pelo menos muitos deles, mas tinham visto o Evangelho confirmado pelos extraordinários dons, sinais e maravilhas do Espírito Santo, e os quais ainda haviam no meio deles; e ainda assim eles se afastaram deste Evangelho, através do que tudo
isso foi feito. Assim, pois, é questionado:
o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Por isso, o que o apóstolo quis dizer é
que estes dons extraordinários do Espírito, e estas maravilhas feitas entre eles, não foram
operados pela pregação da lei, ou a doutrina da justificação pelas obras, ensinada pelos
falsos apóstolos, mas pela doutrina da fé, da justificação pela fé na justiça de Cristo, anunciada por ele e por outros, para a verdade disto ele apela para eles mesmos; e, portanto,
eles devem ser culpados da maior insensatez, por haverem uma vez pensado, ou tomado
qualquer passo no sentido de um afastamento desta doutrina. Na cópia Alexandrina lê-se
aqui, como em Gálatas 3:2, “recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da
fé?”.
Verso 6
Assim como Abraão creu em Deus; O apóstolo tendo observado que a graça especial e
dons extraordinários do Espírito não foram recebidos por meio da pregação da lei, mas
através da doutrina da fé; por uma transição fácil, passa para uma nova confirmação da
doutrina da justificação pela fé, por citar o exemplo de Abraão, o que a Escritura diz sobre
ele, e a promessa feita a ele; o que é muito apropriado ao seu propósito, uma vez que Abraão foi certamente um homem justo, o primeiro da circuncisão, e o cabeça da nação judaica;
e alguém que os falsos mestres muito glorificavam, e se vangloriavam de serem sua descendência e de serem circuncidados como ele era; e de bom grado teriam persuadido os
gentios a adotarem a mesma prática, na imitação dele, e isso como necessário para a sua
justificação diante de Deus. O apóstolo mostra aqui, referindo-se a Gênesis 15:6, que Abraão foi justificado pela fé, e não por quaisquer obras, muito menos pela circuncisão; pois o
que aqui é referido ocorreu muitos anos antes de sua circuncisão; e uma vez que, portanto,
ele era uma pessoa justificada, declarada ser assim, antes da e sem a circuncisão, ela não
foi necessária para sua justificação, nem o é para qualquer outra pessoa. Ele
creu em Deus. O objeto da fé é Deus, Pai, Filho e Espírito; aqui Jeová, o Filho, parece ser
principalmente Quem se tem mente, Quem em Gênesis 15:1 é chamado de “Palavra do
Senhor”; a Palavra essencial, que estava com Deus desde a eternidade, e era Deus, e na
plenitude do tempo Se fez carne e habitou entre os homens; e “escudo de Abraão”, o
mesmo apóstolo em Efésios 6:16 chama de “o escudo da fé”; ou seja, não a graça da fé,
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mas Cristo, o objeto da fé; de Quem a fé se apodera, e faz uso como um escudo contra as
tentações de Satanás; e também o seu “grandiosíssimo galardão”; seu tudo em todos,
sendo feito para ele, assim como para todos os crentes, sabedoria, justiça, santificação e
redenção. Abraão creu não somente que Ele era Deus, mas ele creu em Sua palavra de
promessa, e em Seu poder e fidelidade para cumpri-la; a qual relacionava-se não apenas
à sua descendência natural, e a uma numerosa raça, o gozo da terra de Canaã, e muitas
boas coisas temporais nela, mas ao Messias, e às bênçãos espirituais nEle: “creu ele no
Senhor” (Gênesis 15:6), em Jeová, a Palavra, nEle como seu escudo, e grandiosíssimo,
nEle como o Senhor a sua justiça.
e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, por Deus, em Quem ele cria; pois, o sentido
não é que Abraão atribuía justiça a Deus, e celebrou Sua justiça e fidelidade, como alguns;
nem, como outros, que Abraão foi contabilizado um homem justo pelo mundo; mas algo
que foi considerado por Deus a Abraão como sua justiça, o que não poderia acontecer pelo
seu ato de exercer fé; pois a fé não é a justiça de um homem, nem no todo nem em parte;
a fé e retidão são duas coisas distintas, e muitas vezes são distintas uns dos outros nas
Escrituras; além disso, aquela que foi imputada como justiça a Abraão, é imputada a outros
também (veja Romanos 4:23) o que jamais poderia ser verdade a respeito do seu ato de
exercer fé; mas isso é verdade em relação ao objeto da fé, a Palavra do Senhor, seu escudo
e grandiosíssimo galardão, o Senhor a sua justiça e força, que é feito e considerado tanto
para ele como para outros, justiça. A justiça de Cristo, em quem ele creu, foi imputada a ele
como sua justiça justificadora por meio da fé, assim, ele foi justificado pela fé, isto é, por
Cristo, ou por sua justiça imputada e recebida pela fé; e se Abraão foi justificado desta
forma, como de fato o foi, o apóstolo comprova seu argumento contra os falsos mestres.
Verso 7
Sabei, pois... Ou “entendei”; isso é uma coisa conhecida por vocês, pelo menos poderia,
ou deveria ser; isso não deve ser contrariado ou contestado, é uma questão tão simples, e
um ponto tão evidente:
que os que são da fé, a fé de Abraão, como em Romanos 4:16, temos a mesma fé que
ele tinha, por natureza e espécie; embora essa possa não ser do mesmo nível, ainda assim,
é exercida sobre o mesmo objeto, Jeová, a Palavra, o Senhor nossa justiça, e operada pelo
mesmo Espírito; ou os que são da fé em Cristo, os crentes nEle com todo os seus corações,
e para si mesmos; que olham para Ele por justiça e vida, que buscam a justificação pela
Sua justiça, e confiam somente nEle para a justificação, e não nas obras da lei:
são filhos de Abraão; sua descendência espiritual, embora possam não ser sua descendência natural; porque ele é o pai de todos os que creem, seja os da circuncisão ou da
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incircuncisão, e de ninguém mais em um sentido espiritual: nisto, o apóstolo ataca os falsos
mestres, que se gabavam de ser da descendência de Abraão, seus descendentes naturais,
o que eles poderiam ser, e ainda assim, não seus filhos espirituais; pois ninguém é tal,
senão os que são da fé, ou anelam por justificação pela fé; não os que são da lei, ou buscam
a justificação pelas obras, e assim não são herdeiros da bênção; se fossem eles, a fé seria
vã e a promessa de nenhum efeito (Romanos 5:14), e o que ele visa aqui é provar que os
gentios que creem são a verdadeira descendência de Abraão, os filhos da promessa,
aqueles em muitas nações, de quem ele foi prometido ser o pai; e sua outra perspectiva é
para observar que, assim como o pai dos crentes foi justificado, assim o são todos os seus
filhos; e que, como ele foi justificado pela fé, eles também o são.
Verso 8
Ora, tendo a Escritura previsto... Isso parece concordar com as formas judaicas ou passagens citadas da Escritura, “ הכתוב ראה מהo que a Escritura prevê?” e תורה ראתה מה,37 “o
que a lei prevê?”. A Escritura aqui, por uma “prosopopéia”, é representada como prevendo
um evento que viria a ocorrer, e, consequentemente, falou dele de antemão, e os designa
Deus o autor da Escritura; e assim a versão Siríaca o traduz, “pois, vendo”, אלהא ידע דקדם,
“que Deus” pré-conheceu, etc., e significa tanto o Espírito Santo, que sonda as coisas profundas de Deus, conhece todos os Seus conselhos e decretos, quanto a justificação dos
gentios; ou Deus, o Pai, que justifica a incircuncisão por meio da fé, de acordo com a Sua
própria disposição e predeterminação, antes do mundo existir; pois Ele estava em Cristo
reconciliando conSigo o mundo, Seus eleitos entre os gentios, desde toda a eternidade;
quando Ele resolveu não imputar os seus pecados a eles, mas ao Seu Filho, que voluntariou-Se a ser o Fiador deles; ou melhor, o Filho de Deus, desde que Ele foi o pregador
disso a Abraão; isto repousou no seio do Pai, e não foi apenas familiarizado com todos os
Seus propósitos e determinações, mas entrou em um pacto com Ele, pois, e em nome do
povo, os eleitos, dentre os gentios, assim como entre os judeus; e comprometeu-Se a
operar a justiça para eles, pelo qual, sendo recebido pela fé, eles devem evidentemente e
de forma manifesta, no tribunal da sua própria consciência, ser justificados; por isso a
sabedoria de Deus, o Logos eterno, tendo tal certa previsão, tanto como Deus e como
Mediador, envolve-se no Pacto de Graça por Seu povo,
que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, isso na medida em que a justiça
fosse operada, e efetivada, para a justificação de todos os eleitos de Deus, e a doutrina
sobre isso fosse pregada entre os gentios, a quem fé seria dada para depender dessa justiça e recebê-la, Deus por isso, e nisso, pronunciaria a sentença de justificação no tribunal
da consciência; de onde seguem a paz e alegria no Espírito Santo; a Escritura, o autor e a
substância do mesmo, Deus a Palavra,
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anunciou primeiro o evangelho a Abraão; não tanto a pregação do Pai ou do Espírito,
como a do Filho, pode ser tão bem atribuída: Cristo foi o primeiro pregador do Evangelho
que já existiu; Ele primeiro pregou a Adão e Eva no jardim, e depois a Abraão; isso era o
Evangelho, foi uma boa notícia para Abraão, que o Messias descenderia dele, e todas as
nações seriam abençoados nele. Ele se alegrou nisso, e pela fé viu os dias de Cristo e
particularmente aquela parte do Evangelho, e que é a principal parte dele, a justificação
pela fé; e isso no que dizia respeito aos gentios, foi pregado a ele; e antes de sua circuncisão, do que isso era um sinal e selo, ou seja, que a justiça da fé seria sobre os gentios não
circuncidados; e antes que a lei das obras fosse dada no Monte Sinai, e muito antes que a
doutrina da justificação pela fé fosse pregada aos gentios, e eles fruíssem de conforto a
partir dela; o que mostra que este é o Evangelho, e não há nenhuma nova doutrina, nem
diferença em relação ao que foi tão cedo ensinado; a soma e a substância de que se encontra nestas palavras: “em ti serão benditas todas as famílias da terra”, a passagem referida, está em Gênesis 12:3 e é repetida em Gênesis 18:18 e em Gênesis 22:18 é assim
expressa:
todas as nações serão benditas em ti, o que mostra, que isso não deve ser entendido
sobre Abraão pessoalmente, mas sobre a sua semente; e que não pode intencionar Isaque,
a semente imediata de Abraão, em quem isso nunca foi verificado; e além disso, a promessa repousa sobre a sua descendência (Gênesis 26:4), e sobre ele mesmo; e pela mesma
razão, não pode designar Jacó, a semente imediata de Isaque (veja Gênesis 28:14), nem
todo o corpo dos judeus, os descendentes de Jacó, em quem isso nunca teve a sua completude; pois, quando e como as nações da terra foram abençoadas neles? Seja durante o
período em que estavam em sua própria terra, quando se podia ter comunicações com eles,
nem sobre questão civil ou sagrada, a não ser que eles se conformassem aos seus ritos;
ou desde a sua dispersão, tão longe disso, que o seu nome é utilizado por meio de censura,
e como um provérbio, um escárnio, e uma maldição em todos os lugares; mas deve ser
entendido que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que é o filho de Abraão, é a semente de
Abraão, a Quem isso é aplicado (Gálatas 3:16), como pelo apóstolo Pedro, em Atos 3:25.
A frase sendo “abençoado nele”, não significa uma bênção deles mesmos ou para outrem,
ou uma expressão proverbial que deve ser usada entre os gentios: “Deus te abençoe como
a Abraão, ou o Deus de Abraão te abençoe, ou Deus te abençoe como fez com os israelitas,
ou a semente de Abraão”; pois nenhum exemplo pode ser dado de que as nações do mundo
alguma vez usaram essa forma de bênção; nem a história, sagrada ou profana, menciona
que essa, ou quaisquer outras formas judaicas de bênção, já foram utilizadas entre os
gentios, mas aqui isso designa bênçãos em Cristo, e não temporais, mas espirituais, até
mesmo todas as bênçãos espirituais; como a redenção, reconciliação, paz, perdão, adoção,
santificação e vida eterna, e particularmente, a justificação; esta é a bem-aventurança mais
especialmente intencionada, o que não vem apenas sobre a circuncisão, mas sobre a
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incircuncisão também; e os que participam desta são abençoados de fato; pois eles são
justificados de todo pecado, estão livres da condenação, seguros da ira de Deus, têm um
direito à vida eterna, e certamente serão glorificados; e quando se diz que “todas as nações”
serão assim abençoadas, o significado não é que cada indivíduo de todas as nações fruem
dessa bem-aventurança, pois nem todos estão em Cristo, nem têm a Sua justiça imputada
a eles, nem têm fé nEle, há muitos que serão condenados com o mundo; mas significa
alguns de todas as nações, que Deus quis salvar, e Cristo redimiu pelo Seu sangue; e estes
são os muitos que Ele justifica, mesmo todos os eleitos de Deus, nas diversas nações do
mundo.
Verso 9
De sorte que os que são da fé... Esta é a conclusão do apóstolo sobre o todo, a partir do
exemplo de Abraão, e da promessa feita a ele; e uma explicação da cláusula anterior, e
mostra que isso deve ser tomado em um sentido limitado, e entendido como referindo-se a
cada indivíduo; apenas daqueles que são da mesma fé de Abraão, são crentes em Cristo
e anelam pela justificação pela fé nEle, e não pelas obras da lei:
são benditos com o crente Abraão... em sua semente Cristo; eles são abençoados com
a justiça justificadora em Cristo, como ele foi, e serão abençoados com a vida eterna como
ele é; eles devem sentar-se com ele, e com Isaque e Jacó, no reino dos Céus. A característica de “crentes” que lhes foi dada não relaciona-se à sua retidão e integridade entre os
homens, mas à sua fé em Deus; e não supõe que ele foi abençoado por sua fé, mas que
foi por meio da fé que ele recebeu a bênção da justificação, e não pelas obras da lei; e que
da mesma forma, todos os que creem desfrutar do mesmo favor, pois a eles isso é limitado
e restringido; nem podem os judeus, dentre todos os homens, encontrar falha com esta
interpretação do apóstolo, uma vez que eles mesmos interpretam a cláusula acima a algumas pessoas particulares das nações do mundo, e dizem, com as seguintes palavras, que
“O significado é, não que todos os homens do mundo seriam abençoados, mas que cada
família que há no mundo, ואמונתו למשמעתו שתתקרב, ‘que vêm da obediência e fé nEle’
(Deus), a ela aderirão a bênção e providência”.38
Verso 10
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei... O apóstolo não diz, “todos quantos eram
da lei”, a quem ela pertencia, que nasceram e cresceram na mesma, e para quem ela foi
dado, os judeus; pois havia alguns deles que creram em Cristo, foram abençoados com
Abraão, e não estavam sob a maldição da lei. Nem diz: “todos os que cumprem as obras
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da lei”, pois as obras da lei devem ser feitas, embora não de forma a obter a justiça e a vida
por elas; ainda assim não é o fazê-las, mas o não cumpri-las que implica a maldição sobre
os homens; isto é, todos os que buscam a justificação pelas obras da lei e confiam em sua
justiça própria para a aceitação diante de Deus, esses estão tão longe de serem abençoados ou justificados por este meio, de modo que eles
estão debaixo da maldição, ou seja, da lei; eles estão sob a sua sentença de condenação
e morte, eles são merecedores e susceptíveis da segunda morte, a morte eterna, a ira de
Deus, aqui significada por maldição, a que eles estão expostos, e que paira sobre eles, por
qualquer coisa que a sua justiça possa fazer por eles; pois, confiando em suas obras, eles
estão confiando na carne, e assim trazem sobre si a maldição ameaçada ao homem que
confia no homem, e faz da carne o seu braço; não apenas que confia em um homem de
carne e sangue, mas nas obras do homem; sua própria obra, ou de qualquer outra mera
criatura. Além disso, ao fazer isso, ele rejeita a Cristo e a Sua justiça, pois somente por
estes há libertação da maldição da lei; e isso não é possível pela sua obediência atual à lei,
ela nunca será tão boa que possa remover a culpa das transgressões passadas, e libertar
a si mesmo da obrigação de punição por elas; nem é praticável para o homem caído cumprir
a lei das obras, e se ele falha, ainda que em um só ponto, tornou-se culpado de todos, e é
assim pronunciado maldito pela lei; e ele permanece diante de Deus condenado, sua boca
é calada, e ele é condenado e amaldiçoado por essa lei por haver buscado por justiça
através das obras:
Porque está escrito, em Deuteronômio 27:26:
maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no
livro da lei, para fazê-las. A lei exige o fazer; ela não se contenta com a mera teoria sem
a prática; não é suficiente conhecê-la, ou ouvi-la, ela deve ser cumprida. Os judeus vangloriavam-se de seu conhecimento, e confiavam muito por ouvi-la sendo lida todos os sábados;
mas não aqueles que tinham uma forma de conhecimento e da verdade na lei, ou eram
ouvintes dela, eram justos diante de Deus, mas os que a praticam são justificados. E ela
exige obediência perfeita, uma observância de todas as coisas nela contidas, o que nunca
pode ser cumprido pelo homem caído. Os judeus sustentavam39, que Abraão seu Pai

כולה התורה כל קיים, “cumpriu completamente toda a lei”; e o mesmo eles dizem40 sobre os
israelitas em comum, nada é mais falso do que isso; pois, todos os homens tropeçam em
muitas coisas: além disso, a lei exige a perfeita obediência constante; não apenas que um
homem faça todas as coisas ordenadas a ele, mas que ele continue a fazê-las desde a sua
infância, até o dia da sua morte; e quando há insuficiência disso, a lei pronuncia cada
homem amaldiçoado, sem acepção de pessoas, ou qualquer relação com fundamentos,
extraídos da fraqueza da natureza humana, a sinceridade do coração, ou arrependimento
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por transgressões. Deve ser observado que a palavra “todo” não está no texto Hebraico,
em Deuteronômio 27:26, mas está claramente implícita, uma proposição indefinida dando
a ideia de universalidade; e conformemente ao verdadeiro sentido das palavras, esta
palavra é inserida pelo apóstolo aqui, como ocorre nas versões Septuaginta e Samaritana;
e perfeitamente conforme o sentido dos melhores intérpretes entre os Judeus; um deles
tem esse refletido sobre as palavras41, כולה התורה כל את כלל כאן, “aqui ele (Moisés) compreende toda a lei”; e outro42 diz a mesma coisa, quase com as mesmas palavras; isto
(diz ele) inclui todos os mandamentos que estão na lei; e a uma terceira observação
é43, há alguns que dizem que isso deve ser entendido התורה כל על, “de toda a lei”; e
há outros que dizem que deve ser entendido sobre essas coisas que são mencionadas
(acima), mas elas não dizem nada, porque está escrito: “para fazê-las”; e isso é reto
aos meus olhos, que ele amaldiçoe pelos comandos negativos mencionados, e ele amaldiçoa aquele que não guarda, mesmo secretamente, os preceitos afirmativos,
portanto, ele diz “para fazê-las”;
Ao que pode ser adicionada a observação de um outro deles44, que estas palavras intimam
que um homem deveria honrar a lei, ובמעשה ובדיבור במהשבה, “em pensamento, palavra e
ação”: nem isso deve ser pensado ser muito severo, que a lei de Deus amaldiçoe os homens pelo descumprimento do todo. Os atenienses45 antigamente condenavam pessoas
como culpadas, apesar de não terem quebrado toda a lei, mas se tivessem transgredido
apenas uma sílaba da mesma.
Em suma: é um ponto claro, que não pode haver nenhuma justificação pelas obras da lei,
uma vez que ela amaldiçoa aquele que não rende perfeita e constante obediência a ela.
Verso 11
Ninguém será justificado... Há alguns que são justificados — como todos os eleitos de
Deus o são — em Sua própria mente e vontade desde a eternidade; esta Sua vontade de
justificá-los, mediante a justiça de Seu Filho, que comprometeu-Se por Ele a operar, é a
justificação deles no tribunal do Céu; e todos os que creem em Cristo são aberta e manifestamente justificados no tribunal da consciência, sob o testemunho do Espírito de Deus;
todavia, ninguém é justificado
pela lei; no texto Grego contém “na lei”; houve muitos justificados antes que a lei fosse
dada, como Noé, Jó, Abraão e todos os crentes antes de Moisés; e houve muitos justificados “na”, ou sob a dispensação legal; mas nenhum deles foi justificados pela sua obediência
à lei, mas pela justiça que eles creram que tinham no Senhor; especialmente nenhum homem é justificado
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diante de Deus, que vê o coração, conhece a fonte das ações, e cujo julgamento é segundo
a verdade; ou seja, pela lei e as obras dela, embora, eles possam ser justos diante dos
homens.
e é evidente; este é um caso claro, fora de qualquer disputa, como demonstrado a partir
de Habacuque 2:4.
porque o justo viverá pela fé. O que pode ser lido como: “o justo pela fé viverá”, ou seja,
o homem que é justo pela fé, ou justificado pela fé, não por ela como um princípio ou ato,
ou como a causa ou questão de sua justificação, mas pelo objeto de sua fé, Cristo e a Sua
justiça apreendida pela fé, e assim não justo ou justificado pelas obras; ele viverá uma vida
de justificação, através daquela justiça que sua fé recebe; ele deve viver consolado, com
muita paz e alegria no Espírito Santo, como resultado de seu ser justificado pela fé; e viverá
eternamente, e nunca morrerá a segunda morte: ou o “justo viverá pela fé”; aquele que é
justo, não por suas próprias obras, mas pela obediência de Cristo, viverá pela fé, mas isso
em Cristo, e a Sua justiça, que é revelada de fé em fé; e isso faz com que esse seja um
ponto claro, que ele não é justificado pela lei, pois se ele o fosse, ele não viveria pela fé em
Cristo, mas nas e pelas obras da lei.
Verso 12
Ora, a lei não é da fé... A versão Árabe acrescenta, “mas do homem”; que, como se trata
de uma adição ao texto, logo, contém falsa doutrina; pois, embora a lei não é da fé, contudo,
não é do homem, mas de Deus; a lei não consiste da fé em Cristo, nem exige isso para que
um homem viva por ela sobre a Sua justiça; é o Evangelho que revela a justiça de Cristo, e
direciona e incentiva os homens a crerem nEle e serem salvos; nem a lei faz qualquer
advertência sobre a fé de um homem; nem tem relação alguma com um homem como um
crente, mas como cumpridor, no ponto de justificação:
Mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá. A passagem refere-se a Levítico
18:5, a palavra “coisas”, relaciona-se com os estatutos e juízos, não da lei cerimonial, mas
da lei moral, que são igualmente obrigatórios para os gentios como para os judeus. Os
doutores judeus46 observam sobre essas palavras, que:
“Não é dito, sacerdotes, Levitas e israelitas, mas האדם, ‘o homem’; você aprende a partir
disso, que mesmo um gentio que estuda na lei, é como um sumo sacerdote”,
de modo que seja qual for o homem que cumpra as coisas contidas na lei, ou seja, internamente bem como externamente, pois a lei é espiritual, alcança a parte interior do homem,
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e exige a verdade ali, a conformidade de coração e pensamento a ela, e que as cumpra
perfeita e constantemente, sem a menor falha em conteúdo e modo de obediência, tal
viverá nelas e por elas; a linguagem da lei é: faça isso e viva; assim a vida, e a continuação
da vida natural feliz que Adão tinha na inocência, foi prometida a ele, sob a condição dele
haver persistido em sua obediência à lei; e assim uma vida longa e próspera foi prometida
aos israelitas na terra de Canaã, desde que fossem observadas as leis e estatutos que lhes
foram ordenados, mas desde que a vida eterna é uma promessa feita antes da fundação
do mundo, está prevista no Pacto Eterno, é revelada no Evangelho, e é o puro dom da
graça de Deus por meio de Cristo, parece que nunca foi a vontade de Deus que seja obtida
pelas obras da lei; e tal é mais uma prova de que não pode haver nenhuma justificação aos
olhos de Deus por meio delas (veja Gálatas 3:21).
Verso 13
Cristo nos resgatou da maldição da lei... O Redentor é Cristo, o Filho de Deus; que foi
nomeado e chamado para esta obra por Seu Pai, e com isto Ele mesmo concordou; Ele foi
citado na profecia sob este caráter; Ele veio como tal, e obteve redenção eterna, para o que
Ele foi abundantemente qualificado: como homem, Ele era um parente próximo, a Quem o
direito de resgate pertencia; e como Deus, Ele foi capaz de cumpri-lo. As pessoas resgatadas somos “nos”, os eleitos de Deus, tanto judeus quanto gentios; um povo peculiar, o povo
de Cristo, que o Pai Lhe deu; alguns homens de toda tribo, língua, povo e nação: a bênção
obtida para eles é a redenção; uma compra deles novamente, como a palavra significa;
eles eram dEle antes, pelo dom do Pai, e agora Ele os compra com o preço de Seu próprio
sangue, e assim liberta “da maldição da lei”; sua sentença de condenação e morte, e a
execução da mesma; de modo que eles nunca devem ser feridos por ela, Ele os livrou da
ira vindoura, e resgatou da segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. A maneira
pela qual isto foi feito foi
fazendo-se maldição por nós; o sentido disso é, não apenas que Ele era como uma
pessoa amaldiçoada, visto como tal pelos homens daquela geração perversa, que se
escondeu e desviou os seus rostos como que de uma pessoa execrável, abominável, chamando-O de um pecador, um samaritano e belzebu; mas foi mesmo amaldiçoado pela lei;
tornando-Se o Fiador de Seu povo, Ele foi criado sob a lei, estava no lugar e posição legal
deles e teve os pecados de todos eles imputados a Ele, e foi responsabilizado por eles, a
lei encontrou os pecados sobre Ele, acusou-O deles e O amaldiçoou por eles; sim, Ele foi
tratado como tal pela justiça de Deus, até mesmo por Seu Pai, de modo que Ele não O
poupou, ergueu a espada da justiça contra Ele e O abandonou; O entregou à morte, até
mesmo a morte maldita da cruz, em que parecia que Ele foi feito maldição: “feito”, pela
vontade, conselho e determinação de Deus, e não sem Sua própria vontade e livre consen-
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timento; pois Ele entregou livremente a Sua vida, e deu a Si mesmo, e fez a Sua alma como
oferta pelo pecado:
porque está escrito, Deuteronômio 21:23:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro; No texto hebraico isto é תלוי, “aquele
que é pendurado”: que é o próprio nome pelo qual os Judeus47 comumente chamam a Cristo
por meio de censura; ou seja: “todo aquele que for pendurado”, como o apóstolo o traduz
justamente; que é sempre a sensação de uma frase indefinida, a menos que uma restrição
seja colocada, adicionada no mesmo versículo, “no madeiro”, a título de explicação; pelo
que ele não pode, em qualquer consideração, ser encontrado com falha, desde que é manifesto que alguém pendurado em um madeiro significa ser “maldito de Deus”, ou “a maldição de Deus”.
A maldição de Deus, em reivindicar Sua justa lei, estava visivelmente sobre essa pessoa;
como aconteceu com Cristo, quando Ele estava pendurado na cruz, no lugar e posição de
Seu povo; pois Ele foi feito maldição, não por Si mesmo, ou por quaisquer pecados de Si
mesmo, mas por nós; no nosso lugar e posição, pelos nossos pecados, e para fazer
expiação por eles: sobre o todo, o Judeu48 não tem motivos para encontrar falhas como ele
o faz, seja com o sentido do apóstolo, ou com a citação desta passagem; pois, se isto for
traduzido como “pendurado”, ou seja, “suspenso”, o sentido é o mesmo; e, embora o
apóstolo deixa de fora a palavra “Deus”, é evidente a partir do que ele diz, que seu
significado é que a maldição de Deus caiu em Cristo como o Fiador do Seu povo, permanecendo em lugar e posição penal deles, a fim de redimi-los da lei e de sua maldição; visto
que ele diz que Cristo foi “feito maldição” por eles, o que deve ser feito pelo próprio Senhor;
e enquanto o Judeu objeta, que é impossível que qualquer pessoa, mesmo um Israelita,
seja liberto a partir das maldições da lei, senão pela observância da mesma, isso mostra a
sua ignorância da lei, o que, em caso de pecado, requer uma grande penalidade, que é a
sua maldição; e não é a futura observância da lei que libertará disso: e enquanto para os
gentios, diz ele, a quem a lei não foi dada, e que nunca estiveram debaixo dela, eles estão
livres das maldições da lei, sem necessitar de redenção; porém pensar que isto se refere
tanto à lei cerimonial quanto à lei moral é cometer um erro, pois os gentios estão debaixo
da lei moral, e são culpados de violação da mesma e são passíveis de sua maldição; e não
podem ser libertos dela, senão por meio da redenção que há em Cristo Jesus; em virtude
do que, eles têm uma porção e parte nas bênçãos prometidas como se segue.
Verso 14
Para que a bênção de Abraão... A mesma bênção que Abraão fruiu, a mesma justificação
pela justiça de Cristo; e o que foi prometido a Abraão, que, nele, sua semente, que é Cristo,
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os gentios deveriam ser abençoados, ou justificados; pois, embora esta bênção pode, em
geral, compreender todas as bênçãos espirituais, no entanto, diz respeito principalmente à
justificação; ou uma libertação da maldição da lei, o que é a finalidade de Cristo ser feito
maldição, de forma que esta bem-aventurança
chegasse aos gentios; a incircuncisão, assim como a circuncisão (veja Romanos 4:9), isto
é, sobre tantos quantos deles haviam sido ordenados para a vida eterna, e em consequência daqueles que creem em Cristo; completamente contrário a uma noção judaica, de que:
“Nenhuma bênção repousa, senão sobre um Israelita”49:
Agora, embora essa bênção, como todos as outras espirituais, foram estabelecidas no
Pacto da Graça, colocadas nas mãos de Cristo, e os eleitos de Deus abençoados com a
mesma, como considerados nEle, ainda assim, a maldição da lei por suas transgressões
ficou no caminho de seu gozo pessoal dela, para a sua paz e conforto em suas próprias
almas; por isso Cristo é feito uma maldição por eles, para abrir caminho para que a bênção
venha sobre eles; o que é por meio de um ato da graça de Deus imputada a eles, e é
recebido pela fé:
por Jesus Cristo; ou “em Jesus Cristo”, como as palavras podem ser lidas; significando
tanto, que esta bênção vem sobre os gentios que estavam em Cristo, escolhidos por Ele,
em união com Ele e por Ele representados, tanto na aliança e na cruz; ou então, que Cristo
é o Mediador, como a partir de Quem, assim como através de Quem, esta, bem como todas
as bênçãos da graça, vem para os filhos de Deus:
e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito; Beza coloca o copulativo a
esta cláusula, lendo-a “e para que nós”, etc.; assim como faz a versão Etíope; assim apontam mais claramente que este seja outra finalidade de Cristo ser feito uma maldição por
nós; por “a promessa do Espírito” pode ser entendida, tanto uma “hipálage”, o Espírito da
promessa, que abre e aplica as promessas; ou o Espírito prometido, não como um espírito
de regeneração, conversão e fé; pois, como tal, não pode ser recebido pela fé; uma vez
que, antecede o seu ser assim, não pode haver fé; mas, sim, como um espírito de adoção,
em relação ao que Ele é dito ser recebido (Romanos 8:15), e essa bênção da adoção, como
em consequência da redenção a partir da lei, sua maldição e condenação (Gálatas 4:4).
Ou, então, uma promessa espiritual, em distinção da promessa temporal da terra de Canaã,
feita a Abraão e à sua descendência natural, e significa a promessa de vida eterna e bemaventurança no mundo vindouro; cuja promessa agora é recebida pela fé, e isso, em
consequência dos sofrimentos e morte de Cristo, o Testador (veja Hebreus 9:15).
Verso 15
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Irmãos, Considerando que, em Gálatas 3:1, ele os chama de “insensatos gálatas”, o que
pode parecer muito duro e severo, portanto, para atenuar e suavizar seus ressentimentos,
ele chama-os de irmãos; esperando ainda o bem deles, e que eles não tenham ido tão
longe, mas que eles pudessem ser recuperados; e imputando a culpa e falta, antes em seus
líderes e mestres, do que a eles:
Como homem falo; de acordo a uma forma de expressão Talmúdica em uso entre os
Judeus, אדם בני כלשין תורה דברה, “a lei fala de acordo com a linguagem dos filhos dos homens”, ou “segundo a maneira dos homens”50, quando eles argumentam a partir de qualquer Escritura, no qual uma palavra é repetida, e esta última palavra parece apontar algo
peculiar: mas o significado do apóstolo é que a coisa da qual ele estava prestes a falar foi
tomada dentre os homens, de uso comum entre eles, e o que era óbvio ao bom senso e
compreensão dos homens, e a partir disso poderia ser facilmente aplicado e argumentado,
como o é por ele:
Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Se um
pacto feito entre homens, ou a vontade e testamento de um homem for confirmado, assinado, selado e testemunhado, de forma adequada, nenhum outro homem pode anulá-los, ou
retirar qualquer coisa adicionar algo a eles; apenas as partes envolvidas por sua própria
vontade e consentimento. E se este é o caso entre os homens, muito menos pode o pacto
de Deus, confirmado por duas coisas imutáveis, Sua Palavra e juramento, ou a Sua vontade
e testamento, ou em qualquer ramificação do mesmo, pode ser alguma vez anulado ou
receber qualquer adição. O apóstolo parece ter uma consideração particular por esse ramo
do pacto e da vontade de Deus, que diz respeito à justificação dos homens diante de Seus
olhos pela justiça de Cristo, ao que os falsos mestres adicionaram as obras da lei.
Verso 16
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência... As promessas designam as promessas do Pacto da Graça mencionado no verso seguinte, as quais são preciosas e mui grandiosas, melhor do que as de qualquer outra aliança; e as quais são todas
sim e amém em Cristo, e são principalmente de natureza espiritual; embora todas as bênçãos temporais do povo de Deus cheguem a eles por meio de aliança, e em virtude da promessa; pois a piedade tem a promessa da vida, que Deus, em verdade alimenta-os, não
retém nenhuma coisa boa deles, apropriada para eles, santifica todas as suas aflições,
apoia-os, e nunca os deixa nem os abandona, mas as promessas aqui são destinadas
principalmente àqueles a quem Deus será o seu Deus e eles serão o Seu povo, a promessa
de Cristo como Salvador e Redentor deles; do Espírito como seu Santificador, e o Aplicador
de toda a graça para eles; da justificação pela justiça de Cristo, e o perdão pelo Seu sangue;
da adoção através da rica livre graça; da perseverança na graça e da herança eterna.
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Agora, essas promessas foram feitas, ερρηθησαν “foram ditas a”, ou faladas a Abraão e à
sua descendência; ou seja, elas foram desveladas, manifestas e, aplicadas a Abraão, o pai
de muitas nações; e foram declaradas pertencer a ele e à sua descendência espiritual,
mesmo todos os que creem, quer judeus ou gentios; pois o apóstolo não está falando da
feitura original e constituição do Pacto da Graça e suas promessas, que foram feitas desde
toda a eternidade; a grande promessa da vida foi feita antes da fundação do mundo, e
Cristo foi feito Mediador desde a eternidade, antes mesmo da terra existir, o que supunha
um pacto no qual esta promessa foi concedida, e de que Cristo era o Mediador desde então.
Ela foi feita muito antes de Abraão, ou de qualquer um de sua descendência espiritual existirem; nem foi feito com uma única pessoa, qualquer mera criatura, Abraão, ou qualquer
outro, mas com Cristo, como a Cabeça e representante de toda a eleição da graça; mas o
que é tratado aqui é a declaração e manifestação da aliança e suas promessas a Abraão;
o que foi feito frequentemente, como também sobre o seu chamado para fora da terra da
Caldéia, após a sua separação com Ló, quando era já velho, e quando seu servo Eliezer
parecia ser quem se tornaria seu herdeiro, e pouco antes da concessão a ele da aliança da
circuncisão, e novamente sobre o oferecimento do seu filho Isaque:
não diz: E às descendências; no plural, como se os judeus e gentios fossem de uma maneira diferente a sua descendência espiritual:
mas como de uma só; usando o número singular:
e à tua descendência, que é Cristo; ou seja, não Cristo pessoalmente, embora Ele fosse
descendência de Abraão, um filho seu, tal como foi prometido; mas a aliança e as promessas não foram feitas agora com e para Cristo, enquanto considerado pessoalmente, isso
foi feito na eternidade; mas o Cristo místico, a Igreja, que é o corpo de Cristo, do qual Ele
é a Cabeça, e é chamada pelo Seu nome (1 Coríntios 12:12), e designa toda a semente
espiritual de Abraão, tanto judeus e gentios; que são todos um em Cristo, e assim a semente
de Abraão, e herdeiros conforme a promessa; portanto, não há espaço para a objeção do
judeu quanto a aplicação desta passagem a Cristo51, pelo apóstolo, de que a Escritura não
fala de qualquer pessoa em particular, mas da descendência em um sentido geral e coletivo,
de uma prole grande e numerosa; uma vez que o apóstolo designa tal semente de Cristo,
tão numerosos como as estrelas do céu e a areia na praia, com todos os crentes de todas
as nações, Abraão é o pai destes. Embora o apóstolo intencionasse a Cristo considerado
particular e pessoalmente, há casos a serem dados, onde a palavra “descendência” é
utilizada, não em um sentido coletivo, mas de uma única pessoa, como em Gênesis 4:25.
Nem tem o Judeu52 qualquer razão para acusá-lo de erro, na observação que a palavra não
está no plural, mas no singular, quando é comum na Língua Hebraica falar de descendência
apenas no singular; mas isso é falso, a palavra é usada no plural, e assim poderia ter sido
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usada aqui, se tivesse sido necessário, como em 1 Samuel 8:15, relativo às sementes
lançadas na terra, de onde a metáfora é aqui extraída. A primeira porção na Mishná dos
Judeus, ou a lei oral, é chamada, זרעים, “sementes”; e a palavra, mesmo quando falada sobre a posteridade dos homens, é usada no plural no seu Talmude53; onde eles dizem,
Julgamentos pecuniários não são como os capitais; nos julgamentos pecuniários um
homem dá o seu dinheiro, e faz expiação por ele; nos julgamentos capitais, o seu
sangue, e o sangue “ זרעותיוde suas sementes”, ou posteridade, cai sobre ele até o
fim do mundo; pois, assim nós encontramos em Caim, que matou o seu irmão; como
é dito, “os sangues de teu irmão clamam” [tradução literal]; não é dito, o sangue de
teu irmão, mas os sangues de teu irmão, seu sangue, e o sangue “ זרעותיוde suas
sementes”.
Verso 17
Mas digo isto... Declara e afirma como uma verdade certa, que não deve ser negada;
que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio
quatrocentos e trinta anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa; por
“aliança” se entende, não o pacto feito com Adão, como o cabeça federal de toda a sua
posteridade; pois isso foi feito dois mil anos antes da lei ter sido dada; nem foi aquela feita
com os israelitas no Monte Sinai, pois esta em si é a lei, que veio quatrocentos e trinta anos
depois desta aliança; nem a aliança da circuncisão dada a Abraão, pois esta não foi tão
longa por alguns anos, antes da promulgação da lei, como a data estabelecida aqui; mas
“um pacto confirmado por Deus em Cristo”; um pacto em que Cristo está envolvido; um
pacto feito com Ele, do qual Ele é a soma e a substância, o Mediador, fiança e mensageiro;
e tal é o que as Escrituras chamam a aliança de vida e paz, e o que nós comumente denominamos de Pacto da Graça e da Redenção; porque os artigos de redenção e reconciliação,
da vida eterna e salvação, pela graça de Deus, são as principais coisas nele.
Esta aliança é dita ser “em Cristo”, εις χριστον, “relativa a Cristo”; embora as versões da
Vulgata Latina e Etíope deixem de fora desta cláusula, nem a mesma se encontre na cópia
Alexandrina, e algumas outras; significando tanto que essa aliança relaciona-se a Cristo
pessoalmente, tendo Ele essa participação nela, justamente como agora mencionado, e
como ela foi manifestada e confirmada a Abraão, foi prometido nela descender dele; ou
antes, que ela tem relação com o Cristo místico, como antes, para toda a semente espiritual
de Abraão, todos os judeus e gentios: e isso é dito ser “confirmada por Deus”, com respeito
a isso; o que deve ser entendido, não do primeiro estabelecimento do pacto, em e com
Cristo, pois esta foi feita na eternidade; nem da confirmação deste pelo Seu sangue, o que
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ocorreu em Sua morte; nem da confirmação desta em comum aos santos pelo Espírito de
Deus, que é o selo do pacto, como Ele é o Espírito da promessa; mas de uma confirmação
peculiar dela a Abraão, quer por uma frequente repetição da mesma, ou anexando um
juramento a ela; ou melhor, por aqueles ritos e costumes, e até mesmo aparições maravilhosas, registradas em Gênesis 15:9 e que foi “quatrocentos e trinta anos antes” da lei ser
dada, o que é assim calculado pelo erudito Pareus; a partir da confirmação da aliança, e de
ter tomado Agar por sua esposa, até o nascimento de Isaque, de 15 anos; desde o nascimento de Isaque, até o nascimento de Jacó, 60 anos (Gênesis 25:26), do nascimento de
Jacó, até a sua ida para o Egito, 130 anos (Gênesis 47:9), de sua ida para o Egito, até a
sua morte, 17 anos (Gênesis 47:28), da morte de Jacó, até a morte de José no Egito, 53
anos (Gênesis 50:26), da morte de José, até o nascimento de Moisés, 75 anos; do nascimento de Moisés, até o êxodo dos filhos de Israel do Egito, e a promulgação da lei, 80 anos,
ao todo, 430 anos.
Os Judeus consideravam os 400 anos falados a Abraão (Gênesis 15:13), e mencionados
por Estevão (Atos 7:6), a partir do nascimento de Isaque; mas eles reconhecem os 430
anos, o número dado por Moisés (Êxodo 12:40), e pelo apóstolo aqui, como havendo
começado a partir da confirmação da aliança entre as partes, embora contado de maneira
um pouco diferente; diz um dos seus cronologistas54, nós consideramos os 430 anos, a
partir dos 70 anos de Abraão, disso até o nascimento de Isaque foram 30 anos, e daí até a
saída do Egito, 400 anos; e outro55 deles diz:
Eles devem ser contados a partir do momento que a escravidão foi decretada, na
posição entre as partes; e havia 210 anos deles a partir daí até a ida para o Egito, e
estas são as indicações; os 105 anos que permaneceram com Abraão, e os 105 anos
que Isaque viveu depois da morte de Abraão, e houve 10 anos a partir da morte de
Isaque, ao descer para o Egito, e permaneceu ali até que houve 210 anos em que
habitaram no Egito.
Outro56 dos seus escritores diz:
Isso a partir do momento daquele decreto do cativeiro do Egito ter sido estabelecido
entre as partes, até o nascimento de Isaque, foram 30 anos; e do nascimento de Isaque até a ida dos filhos de Israel ao Egito, 400 anos; remova deles os 60 anos de Isaque, e os 130 anos em que Jacó viveu quando ele foi para o Egito, e permanecem
210.
Josefo reconhece 57 estes anos, desde a ida de Abraão até a terra de Canaã, da saída dos
filhos de Israel do Egito, e os torna 430, em conformidade com Êxodo 12:40 e com o apóstolo aqui, e com o Talmude (veja Gill sobre Atos 7:6). No entanto, sejam estes cálculos co-
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mo forem, é certo, que a lei, que veio a existir por muito tempo após a confirmação da aliança com Abraão, não poderia invalidá-la e aboli-la; ou que isso poderia anular a promessa;
a promessa especial do pacto, relativa à justificação de Abraão e sua descendência
espiritual, por meio da fé na justiça de Cristo.
Verso 18
Porque, se a herança provém da lei,... por herança intenciona-se tanto a herança eterna,
vida eterna e bem-aventurança no Céu, que é o dom de Deus através de Cristo, e não
obtida e efetuada pelas obras da lei; ou particularmente a bênção da justificação, prometida
no pacto de Abraão e sua descendência espiritual; até mesmo aos gentios, e herdada por
eles; a qual não é obtida por meio da obediência à lei de obras, nem pertence àqueles que
procuram por justiça pelas obras da lei, pois estes não são herdeiros desta herança (veja
Romanos 4:14). Pois, se este fosse o caso,
já não provém da promessa; isso não pode ser por mérito e por promessa, por obras e
por graça também; estes nunca podem ser conciliados e coexistir juntamente; se é pela
promessa, então não é pela lei; e se é pela lei, não é pela promessa: “mas”, nada é mais
certo do que isto, que
Deus... a deu..., livremente, sem qualquer consideração às obras da lei,
pela promessa a deu... a Abraão; portanto, a justificação não é pelas obras, mas pela
graça de Deus, através da fé na justiça de Cristo; e desta maneira os homens se tornam
herdeiros segundo a esperança da vida eterna: tudo isso fica diretamente em oposição à
noção dos Judeus, que dizem, que, עדן גן ירשו בשכרמצות, “por recompensa dos mandamentos, os homens herdarão o paraíso”.58
Verso 19
Logo, para que é a lei?... Se este for o caso, pode um objetor dizer, por que a lei foi dada?
Quais as suas finalidades e propósitos? Qual a utilidade da lei? Se não adveio absolutamente nenhum bem a partir da lei, se a herança não é obtida por meio dela, e não há
nenhuma justificação por meio ela. Ao que foi respondido:
Foi ordenada por causa das transgressões; 430 anos após a aliança feita com Abraão;
ela não a sucedeu, nem tomou o lugar dela, nem a tornou nula e sem efeito; mas foi adicionada a ela, por causa da restrição das transgressões; pois se não houvesse lei, os homens
não teriam sido responsáveis por elas; e eles transgrediriam sem temor, e com impunidade;
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mas a lei foi dada para estabelecer uma restrição sobre os homens, proibindo tais e tais
coisas, sob pena de morte; e também para detectar, desvelar e fazer conhecidas as transgressões, o que são, a sua natureza e consequências; com estes a lei acusa os homens,
coloca suas transgressões diante deles, em sua verdadeira luz e tonalidades apropriadas;
e convence os homens das transgressões, cala as suas bocas e os pronuncia culpados
diante de Deus.
Além disso, esta lei veio, acima de qualquer outra revelação que Deus quis fazer, para:
“que a ofensa abundasse” (Romanos 5:20), ou sobre aquela ofensa específica, o pecado
de Adão, o apóstolo fala ali; a natureza hedionda deste, as suas circunstâncias agravantes,
e a justeza de sua imputação à sua posteridade, foram mais claramente discernidas por
esta lei; e assim a versão Siríaca aqui a traduz no singular, מסטינותא מטל, “por causa da
transgressão”; ou todos os outros crimes e transgressões, que são aumentados através da
multiplicidade de preceitos, e ocorrem com circunstâncias mais agravantes, do que se
nenhuma lei fosse dada, assim as transgressões são mais avidamente buscadas, por causa
da proibição delas. A natureza corrupta do homem é tal que quanto mais algo é proibido,
mais é desejado; acrescente a tudo isto, que a lei foi dada para a punição das transgressões, e que ela amaldiçoa, e ameaça com a morte, e de fato inflige estes sobre os pecadores sem Cristo; por isso, é claro que não pode haver qualquer justificação por meio dela, e,
contudo, ela não é inútil e insignificante.
até que viesse a posteridade; a Quem a promessa foi feita, a saber, a Cristo, a semente
da mulher, e de Abraão, de quem viria, e veio, na carne; e para quem a grande promessa
da vida, e todas as promessas da aliança foram feitas; não para Si mesmo, mas para aqueles que Ele representava, e em Quem eles estão todos seguros: até a Sua vinda para cessar
a transgressão, e operar justiça eterna, a lei deveria continuar em voga, e para o uso para
o que foi adicionada e, em seguida cessaria como o ministério de Moisés; pois através da
vinda de Cristo a lei cerimonial recebeu a sua plena realização, e foi abolida; a lei cerimonial
foi totalmente abolida, e a lei moral deixou de ser um pacto de obras, embora continue
sendo uma regra de conduta e conversação; e toda a economia Mosaica deixou de existir.
A posteridade aqui referida é a semente espiritual de Abraão; particularmente entre os
gentios, para quem a promessa de bem-aventurança, justificação e vida eterna foi feita; e
o sentido é que até o momento em que uma geração de homens fiéis, de crentes em Cristo,
surgisse entre os gentios, a lei deveria continuar entre os judeus; mas quando essa geração
surgisse, a parede de separação deveria ser derrubada, e a semente espiritual de Abraão
entre judeus e gentios se tornassem um só corpo, um só povo, que fossem coerdeiros e
participantes da promessa de Deus em Cristo, por meio do Evangelho:
e foi posta pelos anjos: não Moisés e Arão, e nem Josué, como alguns dizem; pois, embora Moisés esteve envolvido na promulgação da lei, ainda assim, nem Arão nem Josué,
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nem quaisquer deles jamais foram chamados de anjos; mas os santos anjos eleitos são
aqui intencionados, os dez milhares de santos ou santos seres, Deus veio ao Monte Sinai,
o Senhor estava ali, no lugar santo (veja Deuteronômio 33:2), e assim os Judeus dizem59
que o Senhor apareceu no Monte Sinai gloriosamente, דמלאכיא כיתיה עם, “com companhias”, ou “tropas de anjos”, para dar a lei ao Seu povo: e essa foi dita ser “ordenada” por
eles, na medida em que pôde ser escrita e falada por eles, como os instrumentos e ministros
que Deus fez uso; pois embora as tábuas são ditas ser a obra de Deus, e a escritura, a
escrita de Deus, e ser escrita com o dedo de Deus, e Ele é dito falar todas as palavras da
lei, no entanto, isso não é algo contraditório, antes tudo isso pode ser feito por meio de
anjos; os quais poderiam ser empregados na disposição e ajustamento das pedras e no
escrever a lei sobre elas; por isso, é dito ser dada por ordenação dos anjos, (Atos 7:53) e
certo é que foi falada por eles (Hebreus 2:2), eles produziram no ar aqueles articulados e
audíveis sons, quando a lei foi entregue; eles também estavam envolvidos nos trovões e
relâmpagos, e no estrugir da trombeta, que aumentava mais e mais naquele tempo:
na mão de um medianeiro; não Cristo, como muitos intérpretes, antigos e modernos, têm
pensado; pois, embora Ele esteve presente na entrega da lei, como se apreende a partir de
(Atos 7:38) e é o Mediador entre Deus e o homem, e teve a lei em Sua mão, à medida que
esteve como Legislador, e como Fiador de Seu povo a cumpriu, e ao fazer isso a aboliu, e
os libertou da maldição e condenação da lei; no entanto, Ele é o Mediador da nova e melhor
aliança, e não o ministério da morte, mas da vida; e assim por Moisés e Cristo, a Lei e o
Evangelho, o antigo e o novo pacto, são continuamente opostos um ao outro; além disso,
o mediador aqui parece ser representado como inferior aos anjos, e como recebendo a lei
em suas mãos a partir deles, por quem foi ordenada; relacionar isso a Cristo é muitíssimo
humilhante e diminutivo dEle. Moisés é o mediador aqui intencionado, que estava entre
Deus e o povo de Israel; não para fazer a paz entre eles, mas para mostrar a Palavra de
Deus, a partir dEle para eles, e isso a pedido deles (veja Deuteronômio 5:5), e na sua mão
as tábuas da lei estavam quando ele desceu do monte, e era um mediador típico de Cristo.
Logo, os Judeus dizem sobre ele, que: “Ele era אמצעי, “um mediador” entre eles e Deus”.60
Verso 20
Ora, o medianeiro não o é de um só. Um mediador supõe duas partes entre as quais se
coloca, e estas a uma certa distância, ou discordantes entre si; onde há uma só parte, não
pode haver necessidade de, nem qualquer razão para um mediador; assim também Cristo
é o Mediador entre Deus e os homens, o árbitro (Jó 9:33), que coloca Suas mãos entre
ambos; e Moisés foi o mediador entre Deus e os israelitas:
Mas Deus é um; não em Pessoa, pois há três Pessoas na Divindade, o Pai, a Palavra e o
Espírito Santo, e estes Três são Um, em natureza e essência; de modo que, embora exis-
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tam três Pessoas, há Um só Deus, o qual é o Deus tanto de judeus e gentios; Quem é de
uma mente sobre eles, e os tomou em uma e a mesma aliança, e faz uso de um único e
mesmo meio na justificação deles, mas o verdadeiro sentido da frase aqui é que, enquanto
um mediador supõe duas partes em desacordo, “Deus é um dos dois”; como a versão
Etíope lê as palavras; Ele é a parte ofendida, que fica à parte, e à distância, o que a lei dada
pelos anjos na mão de um mediador demonstra; de modo que esse é mais um sinal do
desacordo e separação, e, consequentemente, aquela justificação não deve ser esperada
pela lei.
Verso 21
Logo, a lei é contra as promessas de Deus?... Se a lei foi acrescentada por causa das
transgressões, e pela maldição devida a elas, e, se a herança não é dela, mas pela promessa, se fosse, não seria por promessa e, então — diz um objetor, que é contra as promessas
—, estes são contrários um ao outro, e Deus, ao dar a um e outro, contradiz a Si mesmo.
Ao que é respondido:
De nenhuma sorte; esta é uma maneira usual de falar do apóstolo, quando ele deseja
expressar a sua aversão e repulsa por qualquer coisa, como acontece aqui; pois, embora
a lei e as promessas sejam coisas distintas, e têm seus usos distintos, ainda assim não são
contraditórias entre si; a lei tem o seu uso, e assim o têm as promessas; as promessas não
anulam a lei nem a fazem inútil em todas as considerações, nem a lei invalidará as promessas, mas é subserviente a elas:
porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido
pela lei; mas a lei não pode dar a vida, a vida espiritual a um pecador morto; somente Deus
pode fazer isso, Pai, Filho, e Espírito; tão longe está a lei de vivificar eficientemente, que
não pode chegar a ser um meio para isso, pois a utilidade da lei não consiste em vivificar;
Deus faz uso da lei para matar, mas não para vivificar. Ele faz uso da lei para ferir mortalmente todas as esperanças de bem-aventurança dos homens pelas suas obras; mas é o
Evangelho que Ele usa para vivificar e consolar; de modo que o Espírito dá vida. A lei exige
o mesmo tanto de um pecador morto, quanto de Adão na inocência, mas não lhe dá a vida,
nem atividade, nem força para cumpri-la; se a lei ela pudesse vivificar, e permitir-lhe cumprir
todas as suas exigências perfeitamente, então, haveria justiça, e assim, justificação por
meio dela, tanto quanto por meio da promessa; de onde parece que não há nenhuma contrariedade na lei quanto às promessas. A razão pela qual não há justiça é que a lei não
pode dar a vida, vida e força espiritual, ou seja, a vida eterna, pois esta é o dom gratuito de
Deus, e não o mérito das obras dos homens; isso é diretamente contrário a uma noção dos
Judeus, que vindicam a lei como uma lei vivificante; eles61 dizem: “Grande é a
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lei, לעושיה חיים נותנת שהיא, ‘pois dá vida aos que a cumprem’, neste mundo, e no mundo
por vir”.
E em outro lugar: “A lei é uma árvore da vida para todos os que a examinam, חיי לון למיהב,
“para dar-lhes a vida” neste mundo, e ‘para dar-lhes a vida’ no mundo por vir”.62
Verso 22
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,... Por “Escritura” entende-se, a
escrita da lei, em particular, a letra que mata, ou toda a Escritura, ou Deus nela; e Quem
por e nela tem mostrado, declarado e provado, que todos os indivíduos de natureza
humana, judeus e gentios, e tudo o que há neles, e feito por eles, está sob o poder e domínio
do pecado, contaminado por ele e envolvido na culpa dele; pois não é πΑντΑν, “todas as
pessoas”, mas πΑντΑ, “todas as coisas”, pertencentes a todas as pessoas; todos os membros de seus corpos, e as faculdades de sua alma; todos os seus pensamentos, inclinações
e intenções; todas as suas obras e serviços, até mesmo a sua melhor justiça, que é como
trapo de imundícia; todos são declarados pecaminosos e poluídos, e os homens por causa
deles são culpados diante de Deus, e suscetíveis à punição; de onde não pode haver
escape pelas obras da lei; pois elas são como os homens capturados, ou encerrados em
uma prisão, de onde não existe modo aparente de libertação. Agora o Espírito de Deus,
desvela aos homens esta sua condição miserável e desesperada, nos termos da lei e do
pecado, revela a Cristo e a Sua justiça para eles, concede e encoraja-os a crerem nEle, por
meio de Quem, somente, eles podem ser justificados de todas as coisas; eles não podem
ser justificados pela lei de Moisés, na qual eles veem a si mesmos encerrados como que
em uma prisão:
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes; por a “promessa”
intenciona-se a promessa de vida e salvação, e particularmente de uma justiça justificadora;
que é dada, e não merecida. A justiça é um dom, um dom da graça, um dom gratuito, e
assim é a vida eterna. A salvação em todas as suas partes provém da livre graça. Cristo é
um dom gratuito, e assim são todas as coisas que acompanham a salvação. Sim, a fé em
si, pela qual é recebida, não é de nós mesmos, é dom de Deus; Cristo é o Autor e Consumador, bem como o Objeto da mesma; e, portanto, é aqui chamada de “a fé em Jesus
Cristo”, e tais que a possuem, em relação à promessa, ou às coisas prometidas, a justiça e
a vida são dadas, o que a lei não poderia dar; não para aqueles que fazem, mas para
aqueles que creem. Assim a lei está tão longe de ser contrária às promessas de Deus, que
é subserviente a elas; pois, embora a lei não tenha tendência em si mesma de trazer as
pessoas a Cristo, e crer nEle para justificação, no entanto, esta, encerrando os homens sob
o pecado, mostrando-lhes o seu desespero, desesperança e condição de desamparo, o
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Espírito de Deus toma ocasião e usa a lei para revelar-lhes a Cristo, e conceder-lhes, como
criaturas prestes a perecer, a se lançarem a Ele, e abraçarem a esperança posta diante
deles no Evangelho; e então, eles vêm a apreciar a grande promessa do Evangelho: a vida
e a salvação por meio de Cristo.
Verso 23
Mas, antes que a fé viesse,... Isto deve ser entendido, não sobre a graça da fé, que estava
sob a antiga dispensação, tanto quanto agora. Os santos do Antigo Testamento tinham o
mesmo espírito de fé, e a mesma graça da fé, bem como a sua natureza, objeto e uso como
os santos do Novo Testamento a têm. Abel, Enoque, Noé, Abraão, etc. creram em Cristo e
foram justificados pela fé em Sua justiça, como nós somos. Isso muito nos ajuda a compreender a doutrina da fé, que embora pregada a Adão, e por Noé, e a Abraão, e por Isaías,
e outros, ainda que não tão claramente, em grande parte, e totalmente, como por Jesus
Cristo e Seus apóstolos; de modo que os tempos do Evangelho podem ser chamados dos
tempos da fé, em comparação aos tempos da lei, o que alguns pensam que aqui é intencionado; mas é melhor interpretá-lo em relação a Cristo, o Objeto da fé, que estava por vir, e
veio em carne, para cumprir a lei; e, ao fazê-lo, aboliu a lei; e redimiu o Seu povo de debaixo
dela, e o salvou com uma salvação eterna; pois, antes desta Sua vinda na carne, o povo
dos judeus, dos quais o apóstolo era um, estava sob a lei.
estávamos guardados debaixo da lei; como pessoas em um cárcere, como a palavra significa; eles foram mantidos, distintos e separados do restante das nações do mundo, e não
mantinham comunicações civis ou religiosas com eles; e por isso foram preservados em
alguma medida, tanto de suas impiedades e idolatrias, às quais de outra forma eles estariam naturalmente propensos; e como um povo peculiar, para a vinda do Messias, que
surgiria dentre eles; de modo que o seu ser guardados debaixo da lei, neste sentido, foi
tanto para a sua honra e sua segurança. Embora o significado também seja que eles foram
mantidos sob a lei como pessoas sob uma guarda militar, como a palavra também indica;
significa também que a lei mantinha uma estrita vigilância e um olhar atento sobre eles,
como o soldado romano tinha sobre Paulo, que o guardava e mantinha o grilhão em sua
mão, com o qual ele estava preso, de modo que ele não podia ficar solto ou escapar dele
(veja Atos 28:16), parecer ser a isso que o apóstolo aqui alude; a lei os manteve no estrito
cumprimento de seu dever, e prendeu-os firmemente como a prisioneiros; o que é mais
plenamente expresso na cláusula seguinte.
e encerrados. A versão Siríaca lê isto em conexão com o anterior, assim,

“ כדחבישינן לן הוא נטר נמוסאa lei nos manteve presos”, como em uma prisão; e da mesma
maneira lê-se a versão Árabe; o que mostra o estado e condição em que os judeus estavam
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sob a lei, e como eles foram tratados por ela; não como pessoas tão boas e justas, mas
como pessoas em dívida, como criminosos e malfeitores; uma prisão é feita, e assim a lei,
para tal tipo de pessoas. A lei os considerou e tratou como pecadores, como criminosos
culpados e condenados; ela mesma acusou, condenou e os declarou culpados e condenouos à punição; e deteve-os como prisioneiros em seu calabouço escuro, onde eles tinham
pouca luz e consolo; e estavam como em um poço, onde não havia água; embora eles
estivessem aqui como prisioneiros da esperança, na expectativa da vinda do Messias; que
proclamaria a liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, e diria aos prisioneiros: Saí, e aos que estão assentados em trevas: Mostrai-vos. Além disso, a alusão pode
ser ao costume das nações Orientais, no uso de seus escravos e prisioneiros; que durante
o dia eram usados para moer em um moinho numa prisão, e à noite eram colocados dentro
de um poço e presos, e uma pedra de moinho era colocada à boca do poço 63; e assim
descreve o estado de servidão e escravidão os judeus que estavam sob a lei, que em nada
diferiam dos servos, a quem os santos sob a dispensação do Evangelho se opõem (Gálatas
3:26), como sendo filhos de Deus pela fé em Cristo. E nesta condição desconfortável eles
prosseguiram,
para aquela fé que se havia de manifestar; ou seja, até que Cristo, o Objeto da fé viesse,
Aquele que estava para ser revelado, ou manifestado em carne; Aquele que antes de Sua
encarnação, não somente estava no seio do Pai, mas estava em grande medida velado sob
os tipos e profecias do Antigo Testamento; Aquele de quem eles tivessem algumas alusões,
ainda que obscuras em comparação à revelação feita sobre Ele por Sua aparição em
natureza humana; pelos testemunhos de Seu Pai por uma voz do céu, dos anjos, de João
Batista, e outros; e por Suas próprias doutrinas e milagres, e com o espírito de sabedoria e
de revelação no pleno conhecimento dEle.
Verso 24
De maneira que a lei nos serviu de aio, até Cristo [tradução literal]... Assim, as palavras
devem ser lidas, como elas são pelas versões Siríaca e Etíope; pois, as palavras “para nos
conduzir” são um complemento de nossos tradutores, e não encontram correspondentes a
elas no original; e o sentido da passagem é que a lei realizou este ofício de um aio até a
vinda de Cristo; o que mostra que até aquele momento a igreja estava em sua menoridade,
que os judeus eram crianças, em conhecimento e compreensão, e, portanto, estavam em
necessidade, e estavam sob os cuidados de um aio, a lei, pela qual toda a administração
Mosaica é projetada. Eles eram ensinados pela lei moral, a letra, o escrito nas duas tábuas,
com outros estatutos e juízos, de seu dever para com Deus e os homens, o que deveria ser
feito e deveria ser evitado, o que é a justiça e o que não é, a natureza do pecado, o seu
demérito e consequências; mas estes não lhes deram instruções sobre o Salvador, e vida
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e justiça por meio dEle. A lei cerimonial deu-lhes algumas vislumbres da economia do Evangelho e do caminho da salvação por Cristo, mas de uma forma adequada à sua característica de infância; por vislumbres e demonstrações, por tipos e figuras, por ritos e cerimônias, por sombras e sacrifícios; ela lhes ensinou por várias lavagens a contaminação da
sua natureza, a necessidade do sangue de Cristo para purificar de todo o pecado; pela
circuncisão, a necessidade de regeneração, e a circuncisão interna do coração; pela páscoa, o sacrifício diário e outras ofertas, as doutrinas da redenção, satisfação e expiação; e
pela serpente de bronze, a necessidade de olhar para Cristo, para a vida e salvação, e por
várias outras coisas naquele ramo da economia legal;
Entretanto, além de dar instrução, a lei fez uso de disciplina como um aio faz; ela manteve
um olhar e mão severos sobre eles, e os manteve perto do desempenho do seu dever; e
os restringiu de muito do que as suas inclinações tendiam, ameaçando-os de morte em
caso de desobediência, e infligindo as suas sanções aos delinquentes; portanto, os que
estavam sob a sua disciplina, estavam com medo da morte com a qual ela os ameaçava,
todo o tempo deles sujeitos à escravidão: mesmo a lei cerimonial tinha algo terrível e tremendo em si; todo animal que era morto em sacrifício não era apenas uma instrução de
que eles mereciam morrer como aquela criatura; mas trazia consigo um reconhecimento
tácito e confissão de sua própria culpa; e o todo era um manuscrito de decretos contra eles.
Além disso, a lei que está sendo chamada de aio, mostra que o uso desta era apenas
temporário, e sua duração somente por um tempo; crianças não devem e nem são designadas a estar para sempre sob um aio, não mais do que cheguem a uma idade adequada
para maiores afazeres e exercícios mais elevados da vida; assim, a lei deveria continuar, e
continuou, a ser deste uso e serviço para a Igreja Judaica durante a sua menoridade, até
que Cristo veio, a substância de tudo o que a lei ensinava e para Quem ela apontava, pois
tanto o Targum de Jerusalém e de Jonathan ben Uziel , em Números 11:12, usam a mesma
palavra Grega que o apóstolo utiliza aqui sobre Moisés, traduzindo as palavras como um
“pedagogo” ou “aio” que carrega uma criança de peito em direção à terra, etc.
para que pela fé fôssemos justificados; por Cristo, o Objeto da fé, por Sua justiça, para
o que a fé olha e recebe, e não pela lei e suas obras; o povo judeu estava em tal estado
sob a lei, e a lei deste uso para eles antes da vinda de Cristo, como acima representado,
de modo que seja manifestado, que seja um ponto claro e fora de qualquer disputa, que
não há tal coisa como justificação pela lei; pois, como poderia alguma vez uma bênção ser
esperada a partir dela, quando os homens foram mantidos sob ela como sob uma guarda
militar; quando foram encerrados nela como em uma prisão, e foram tratados por ela como
malfeitores, culpados e condenados; e quando eles estavam sob a disciplina dela, como
um aio rígido e severo? Sendo este o caso deles, até que Cristo veio, quando a lei deixou
de ser tudo isso para eles, sendo Ele o fim da lei para a justiça, tornou-se uma coisa evi-
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dente, que a justificação é somente por meio dEle e de Sua justiça, e assim o propósito
aqui mencionado foi respondido.
Verso 25
Mas, depois que veio a fé,.... Ou seja, uma vez que Cristo, o Objeto da fé veio em carne,
e cumpriu a lei, e remiu aqueles que estavam debaixo de sua escravidão, maldição e condenação:
já não estamos debaixo de aio; sob a lei como tal; não mais como sob uma guarda militar,
nem nela como uma prisão, assim, nem sob ela como um aio; não necessitando de suas
instruções, ou de sua disciplina; uma vez que Cristo veio como um Profeta para ensinar e
instruir, como um Sacerdote para expiar o pecado, e interceder pelos transgressores, e
como um Rei para reinar e governar; em cujas mãos, e não nas mãos de Moisés, a lei agora
está, como regra de caminhada e conversação.
Verso 26
Porque todos sois filhos de Deus,... Não por natureza, como Cristo é o Filho de Deus,
pois Ele é o Unigênito do Pai, e em tal sentido, nem anjos, nem homens são filhos de Deus;
nem pela criação, como Adão e toda a humanidade, e os anjos o são; mas pela adoção
Divina, por um ato de rica e soberana graça de Deus colocando-os entre os filhos; ao dizer
isto o apóstolo dirige-se aos gentios para o seu consolo, e diz isso de todos eles em um
julgamento de caridade, após haverem feito um profissão de fé; para que eles não pensem
que porque não eram descendentes de Abraão segundo a carne, nem nunca foram
instruídos na lei como um aio, que não eram filhos de Deus; considerando que eles não
eram filhos pela lei, como ninguém o é de fato,
pela fé em Cristo Jesus; não que a fé faça de alguém um filho de Deus, ou coloque alguém
em tal relação; não, isso é o próprio ato e obra de Deus; a partir de Sua rica e livre graça e
bondade, Deus o Pai predestinou os Seus eleitos para a adoção de filhos, e sustentou e
estabeleceu esta bênção para eles no Pacto da Graça; Cristo pela redenção abriu caminho
para a recepção deles e sua fruição desta benção; o Espírito de Deus, em consequência
da filiação deles, como o espírito de adoção, testifica forte razão e argumento, provando
que eles não estão sob a lei como um aio, em cuja luz isso é aqui definido pelo apóstolo;
uma vez que eles são filhos e não servos, e assim, livres da escravidão da lei; eles são
filhos crescidos na fé em Cristo, e são conduzidos e ensinados pelo Espírito de Deus, pois
eles são aqueles que são filhos de Deus pela fé; e como foi prometido para os santos sob
o Evangelho, eles serão “todos ensinados por Deus”; e, portanto, não tinham nenhuma
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necessidade da lei como um aio, a qual relacionava-se com os judeus, enquanto eles eram
crianças menores de idade; e não tem relação alguma, quer com judeus, quer com gentios,
que creem em Cristo, e estão crescendo nEle, a sua Cabeça, até chegarem à Sua medida
da estatura perfeita.
Verso 27
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,... Que não seja imaginado que essas
igrejas da Galácia, ou qualquer uma das igrejas primitivas, era composta de batizados e de
não-batizados; pois isso seria agir contrariamente à comissão de Cristo e à finalidade do
Evangelho, mas esta maneira de falar supõe que possa haver algum deles que embora tenham sido batizados em água, ainda não o são em Cristo; e que aqueles que são verdadeira
e corretamente batizados, os quais são os sujeitos apropriados do batismo e a quem é
administrado de forma adequada, são batizados em Cristo: não que eles sejam trazidos à
união com Cristo pelo batismo, mas em comunhão com Ele; pois, eles não são somente
batizados em Seu nome, e por Sua autoridade, e de acordo com o Seu comando, e em Sua
doutrina, e numa profissão dEle, mas em uma participação das bênçãos da graça que estão
nEle, e seguem através de Seus sofrimentos e morte; para estes que são batizados em
Cristo, são batizados na Sua morte e ressurreição dos mortos; eles são erguidos pela fé
para que contemplem a pureza de suas almas, e a remissão dos seus pecados pelo Seu
sangue, e a sua justificação pela Sua justiça; como Ele foi entregue pelas ofensas deles,
morreu pelos pecados deles, foi sepultado por causa das iniquidades deles contra Ele, e
ressuscitou para a justificação deles; disso tudo o Batismo, realizado por imersão, é um
emblema vívido; e isso é ser batizado em Cristo, ou seja, ser batizado crendo nEle, e sendo
chamados por Seu nome, e tais é dito:
já vos revestistes de Cristo; tanto antes, como no Batismo: antes do Batismo eles se revestiram de Cristo como o Senhor sua justiça; a Sua justiça é comparada com uma peça
de vestuário, é chamada a melhor veste, a roupa de casamento, linho fino, puro e branco,
o manto de justiça, uma peça de vestuário até os pés; esta é imputada aos eleitos de Deus
pelo Pai, através de um gracioso ato Seu, e com o que eles são vestidos e cobertos pelo
Filho, e é colocada sobre eles e aplicada a eles pelo Espírito; e o que a fé, recebendo,
remove o seu próprio trapo de justiça, e faz uso desta como sua veste apropriada para
aparecer diante do Altíssimo; e os tais, pela graça Divina, são capacitados a despirem-se
do velho homem, e revestirem-se do novo; ou seja, caminhar em suas vidas exteriores e
conversação, não de acordo com os ditames da natureza corrupta, mas de acordo com os
princípios da graça, do novo homem formado na alma, para justiça e santidade, e em
imitação de Cristo; tendo-O como exemplo, e desejando andar como Ele andou; que é um
outro sentido de revestir-se de Cristo, ou seja, segui-lO no exercício da graça e cumpri-
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mento do dever (veja Romanos 13:14); e tais pessoas como estas são os sujeitos apropriados do Batismo, os quais creram em Cristo, para justiça, e caminham de modo digno dEle;
então, no batismo eles também podem ser ditos revestirem-se de Cristo, como eles, por
meio disso e nisso fazem uma profissão pública dEle, por atos, bem como por palavras,
confessando que Ele é o seu Senhor e Rei; e novamente exercem a fé nEle, como seu
Salvador e Redentor, e O imitam e seguem no Batismo, como o padrão deles, o Qual a Si
mesmo Se submeteu ao Batismo, deixando um exemplo para que eles O imitassem; o que
quando o fazem, eles podem ser ditos revestirem-se dEle. A alusão é ou a retirar e colocar
as roupas no batismo, o que sendo realizado por imersão requer tais ações, o qual de outro
modo não pode ser realizado; ou aos sacerdotes retirando as suas roupas comuns, e, em
seguida, banhando-se ou mergulhando-se em água, e, colocando as vestes do sacerdócio
antes de entrar em seu serviço; a respeito disso, declaram as seguintes regras estipuladas
pelos doutores Misnic;64
“Nenhum homem pode entrar no local para o serviço, embora limpo, שיטבול עד, ‘até que ele
mergulhe-se’ cinco vezes, e lave as mãos e os pés dez vezes”;
Pois a cada vez que ele imergiu a si mesmo, ele lavou as mãos e os pés antes e depois:
novamente,
Há um véu de linho fino entre ele (o sumo sacerdote) e o povo; ele coloca as suas
vestes, עלה וטבל ירד, “ele vai para baixo e mergulha-se, ele emerge”, e limpa a si mesmo; em seguida, eles trazem-lhe as vestes douradas, e ‘ele reveste-se delas’, e lava
as mãos e os pés; em seguida, eles trazem-lhe o sacrifício diário, etc.
e um pouco depois,
eles o levam (o sumo sacerdote no dia da expiação) até a casa de Paryah, e no lugar
santo havia um véu de linho fino entre ele e o povo; ele lava as mãos e os pés, e retira
as suas vestes. R. Meir diz: ele retira as suas vestes, e depois lava as mãos e os pés;
“ele vai para baixo e mergulha-se, ele emerge de novo”, e limpa a si mesmo; em
seguida, eles trazem-lhe as vestes brancas, e ele veste-as, e lava as mãos e os pés;
tudo isso pode servir para ilustrar esta passagem, e nos apontar para aquilo a que o
apóstolo nos alude, assim como nos faz observar a distinção que o Judeu fazia entre
a imersão do corpo inteiro, e uma lavagem de uma parte do corpo.
Verso 28
Nisto não há judeu nem grego... não, embora eles eram tais em si mesmos; e nas igrejas
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de Cristo, pois as igrejas primitivas eram compostas de ambos; mas o significado é que não
há diferença entre eles, a parede de separação foi derrubada, e isto na obra da justificação
e salvação, não significava nada se um homem era um judeu ou um grego; ele nunca foi
melhor por ser um judeu circuncidado, ele nunca foi pior por ser um gentio incircunciso;
ambos, por natureza, são igualmente pecadores e necessitam da justiça justificadora de
Cristo, e da graça regeneradora do Espírito. O Evangelho foi pregado igualmente a ambos,
e foi feito útil para alguns dentre judeus e gentios; e estes, crendo em Cristo, tinham o direito
às mesmas ordenanças e privilégios do Evangelho, e compartilhavam as mesmas bênçãos
da graça.
não há servo nem livre. Havia essas pessoas no mundo, naquele tempo, e nas igrejas
também; nem o Evangelho dissolve as relações e obrigações civis e naturais em que e sob
as quais os homens estão, ele as confirma e as assegura; mas o sentido é que Deus, ao
chamar, justificar e salvar os homens, não faz acepção de pessoas, como sendo exaltados
ou rebaixados, ricos ou pobres, escravos ou livres, servos ou mestres: Ele chama, justifica
e salva os homens de todas as posições, e condição de vida; e escravos e servos chamados
pela graça são livres homens de Cristo, e têm o mesmo direito que aqueles que são livres,
a todos os privilégios do Evangelho. Em algumas nações pagãs, escravos e servos não
eram admitidos a estarem presentes no serviço sagrado e adoração de suas divindades 65,
mas apenas os homens livres; todavia, o Evangelho não faz tal distinção de homens em
sua doutrina, adoração e ordenanças, as quais se encontram abertas a todas as classes e
tipos de homens:
não há macho nem fêmea; entre os pagãos66 as fêmeas também não eram admitidas a
alguns dos seus ritos e cerimônias sagradas; e entre os judeus, apenas os machos participavam de muitas coisas, tanto de natureza civil quanto religiosa; nenhuma mulher poderia
ser herdeira de uma herança com um macho 67; fêmeas não tinham qualquer participação
no governo civil, nem no sacerdócio; machos deveriam aparecer três vezes por ano diante
do Senhor, e, de acordo com a sua lei oral, mulheres e servos eram isentos 68; a marca da
circuncisão, o sinal da aliança feita com Abraão e a sua descendência natural, estava
apenas sobre os homens; mas agora sob a dispensação do Evangelho não há nenhuma
distinção entre homem e mulher quanto às coisas Divinas; como eles são igualmente chamados pela graça de Deus, eles têm o mesmo direito às Ordenanças do Evangelho, Batismo e Ceia do Senhor, e a todos os privilégios espirituais. O propósito do apóstolo é
mostrar o direito comum dos crentes, de todas as nações, condições e sexo, e incentivar
os gentios, e demolir o orgulho, a vaidade e a jactância dos judeus, e isso especialmente
em relação aos homens, que se vangloriavam destas “três” coisas sobre as quais o apóstolo
aqui não tem nenhuma consideração: de que eles eram israelitas e não gentios, homens
livres e não servos, homens e não mulheres; e em suas orações públicas davam graças a
Deus desta forma:
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“Bendito seja o Senhor, nosso Deus, o Rei do mundo, que Ele me fez um Israelita; bendito
seja o Senhor, etc. que não me fez um Gentio; bendito seja o Senhor, etc. que não me tem
feito um ‘servo’; bendito seja o Senhor, etc. que não me fez uma ‘mulher’”;
em vez disso, restava à mulher dizer,
“Bendito seja o Senhor, etc. que me fez como Lhe aprouve”.69
porque todos vós sois um em Cristo Jesus; sendo igualmente escolhidos nEle, unidos
a Ele, redimidos pelo Seu sangue, justificados pela Sua justiça, regenerados pelo Seu
Espírito, filhos de Deus pela fé nEle, e herdeiros da mesma graça e glória, eles são, tanto
judeus quanto gentios, escravos e livres, homens e mulheres, por assim dizer, apenas um
novo homem nEle; um só corpo, do qual Ele é a Cabeça, uma semente espiritual de Abraão
e de Cristo.
Verso 29
E, se sois de Cristo,... Ou porquanto sois dEle, não pela criação apenas, mas pelo dom
do Pai para ele, pela compra de Seu próprio sangue, pelo poder da Sua graça, tornandoos dispostos a renderem-se a Ele; não somente por eles mesmos professarem que são do
Senhor e se chamarem pelo Seu nome; mas por possessão, Cristo habitando em seus
corações pela fé, e pelo fato deles possuírem o Seu Espírito como um espírito de regeneração e adoção:
então sois descendência de Abraão; não a sua descendência natural, mas sua descendência espiritual, a semente que viria, e para quem as promessas foram feitas (Gálatas
3:16), tanto quanto aos judeus crentes:
e herdeiros conforme a promessa; sendo filhos de Deus, eles são herdeiros de Deus; e
sendo filhos espirituais de Abraão, os filhos da promessa, são contados por semente, eles
são, de acordo com a promessa feita a Abraão e à sua descendência espiritual, herdeiros
das bênçãos da graça da vida, e da herança eterna; da bênção da justificação da vida e da
salvação eterna; deste mundo e do mundo vindouro; de todas as bênçãos espirituais do
Pacto da Graça, e da herança incorruptível e imaculada dos santos na luz; para o que são
gerados através da grande misericórdia de Deus, para o que são feitos apropriados pela
graça de Cristo; e ao que eles têm direito por Sua justiça justificadora.
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GÁLATAS 4
Introdução
Neste Capítulo, o apóstolo discorre sobre a revogação da lei cerimonial, sob a qual os
santos do Antigo Testamento estavam, como crianças sob tutores; culpa os gálatas de
voltarem a ela, após haverem sido libertos da mesma; relembra-os de sua antiga afeição
para com ele e seu ministério; descreve os falsos apóstolos, que ocasionaram o afastamento deles da verdade, e por uma bela alegoria estabelece a diferença entre a dispensações da Lei e do Evangelho. E, enquanto, na última parte do capítulo anterior, ele havia
comparado a lei a um aio, sob o qual os Judeus estavam até que Cristo viesse; ele aqui faz
uso de outro símile para expressar a mesma coisa, que é a de um herdeiro, que enquanto
menor de idade está sob tutores e curadores até o tempo estabelecido pela vontade do pai
(4:1), uma adaptação cujo símile está em (4:3), pelo que os judeus sob a antiga dispensação são representados como crianças, e como em um estado de servidão à lei cerimonial,
a partir da qual há uma libertação por Cristo no tempo determinado pelo Pai, por Quem Ele
foi enviado para aquele propósito.
O ato de enviar é atribuído a Deus, o Pai; a Pessoa enviada é descrita como o Filho de
Deus; e o momento em questão é chamado de a plenitude dos tempos; e as circunstâncias
em que Ele foi enviado, que Ele foi nascido de uma mulher, e nascido sob a lei (4:4), as
finalidades dEle haver sido enviado era redimir o Seu povo da lei, os quais estavam debaixo
dela; e que recebêssemos a adoção de filhos, o privilégio e o espírito da adoção (4:5). Com
base nisto, porque eles eram os filhos de Deus, e como um fruto e efeito da redenção deles
por meio Cristo, o Espírito de Deus é enviado aos seus corações, para dar a conhecer e
testemunhar a sua adoção (4:6), e os seus consequentes benefícios, que os tais estão ou
deveriam estar sob a servidão da lei, mas que, agora, como filhos, estão livres dela e são
herdeiros de Deus (4:7).
Assim, para que a graça de Deus possa demonstrar-se mais ilustre neste privilégio da
filiação, e a insensatez dos gálatas possa ser mais manifesta por voltar para a lei cerimonial,
é lembrado o que eles eram e fizeram antes da conversão, e a que eles estavam inclinados
agora; de modo que, enquanto eles eram ignorantes de Deus, eles serviam àqueles que
são falsamente chamados de deuses, tais que não eram deuses por natureza; e agora,
embora havendo já conhecido a Deus, e eram conhecidos dEle, pareciam desejosos de
estarem em um estado de servidão e escravidão aos rudimentos fracos e pobres da lei
cerimonial (4:8), de que exemplos são dados por sua observação de dias, meses, tempos
e anos (4:10).
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Isso tudo muito preocupou o apóstolo, a ponto de fazê-lo temer que seu trabalho entre eles
houvesse sido em vão e sem nenhum proveito (4:11), portanto, ele suplica a eles como
seus irmãos que o imitem, de modo que sendo um judeu, ainda assim havia abandonado a
observação da lei cerimonial (4:12). E então ele lembra-lhes a sua antiga relação com ele,
como, embora ele tenha pregado o Evangelho a eles em muita fraqueza, ainda assim eles
não o desprezaram ou rejeitaram por causa de suas fraquezas, mas o receberam com todos
os sinais de respeito que se possa imaginar, como se ele fosse um anjo; sim, como se ele
fosse o próprio Cristo (4:13), os quais, então, consideraram-se bem-aventurados por causa
do Evangelho que ele pregou a eles, e, em seguida, tiveram tal afeição por ele, que se fosse
necessário, eles lhe dariam os seus olhos.
E, entretanto, agora ele estava tornando-se inimigo deles por pregar as mesmas verdades
que ele pregou naquela ocasião, a justificação pela fé na justiça de Cristo e a revogação da
lei, (4:15), a seguir, ele relata sobre os falsos apóstolos, que fingiam ter afeição zelosa pelos
Gálatas; a qual não era boa, nem da maneira correta (4:17), embora o zelo por uma boa
causa, e contínuo, seja muito louvável (4:18), e um tal constante e saudável zelo o apóstolo
teve por eles; portanto, ele chama-os de seus filhinhos, diz que ele esteve em dores de
parto por causa deles, sendo seu desejo sincero que Cristo fosse formado neles (4:19).
Por tudo isso e visto que ele estava duvidoso e angustiado sobre eles, ele desejava muito
estar com eles, e mudar à sua maneira de argumentar com eles; e a partir da lei, e não do
Evangelho, mostrar-lhes o erro e insensatez deles (4:20), o que ele faz da seguinte forma
alegórica: observando que Abraão teve dois filhos, um da serva, o outro de sua esposa
legítima; um era segundo a carne, o outro segundo a promessa; alegoricamente isso significava as duas alianças, do Sinai, e de Sião (4:22). Agar, a escrava, representava a aliança
feita no Monte Sinai, na Arábia, sob a qual os judeus carnais e sua posteridade estavam
em um estado de escravidão; e Sara, a mulher livre, o Pacto da Graça sob a dispensação
do Evangelho e a condição da igreja Evangélica, que é de cima, livre, fértil e numerosa
(4:25), o que é confirmado (4:27), a partir de Isaías 44:1. E posto que estas duas mulheres
eram tipos dos dois pactos, assim, os respectivos filhos representavam os dois tipos:
professos e legalistas; e Cristãos evangélicos. Os verdadeiros crentes em Cristo são como
Isaque, os filhos da promessa; os legalistas são como Ismael, homens segundo a carne, e
tendo o mesmo espírito de perseguição que esse; assim como ocorreu naquela ocasião,
em que o carnal Ismael perseguiu o espiritual Isaque, deste modo, neste tempo, os judeus
carnais perseguiam os verdadeiros Cristãos (4:28). No entanto, para o consolo destes
últimos, observa-se a partir da Escritura que os anteriores serão lançados fora, e não serão
herdeiros com eles (4:30), e a conclusão do todo é que os santos sob a dispensação do
Evangelho não estão sob escravidão da lei, mas são livres por meio de Cristo; para esta
liberdade eles são chamados, e nela eles devem permanecer (4:31).
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Verso 1
DIGO, pois,... Para ilustrar o que ele havia dito sobre a lei ser um aio para os judeus até a
vinda de Cristo, e depois havendo cessado como tal, ele propõe o caso de um herdeiro durante sua menoridade, até que chegue ao bom tempo de desfrutar de sua herança.
que todo o tempo que o herdeiro é menino; qualquer um que é herdeiro de uma propriedade de seu pai, ou de uma outra pessoa, enquanto menor de idade, sendo reconhecido
como uma criança, de sua infância até que chegue à maturidade,
em nada difere do servo: ele não é autônomo, nem está ao dispor de si mesmo; ele não
pode fazer o que quiser; ele está sob restrição; ele é mantido na escola ou no negócio, e é
passível de correção e castigo conforme ele se comporta; nem ele pode ter o uso livre da
propriedade de seu pai,
ainda que seja senhor de tudo, de todos os servos, de acordo com a versão Árabe; ou de
toda a herança que seu pai o deixou, da qual ele é senhor em direito, mas não em possessão; ele é herdeiro legítimo dela, embora ela ainda não esteja em suas mãos, nem ele pode
dispor da herança como quiser.
Verso 2
Mas está debaixo de tutores e curadores [até ao tempo determinado pelo pai]. A palavra
traduzida por “tutores”, é adotada pelos judeus Targumistas e Rabinos em sua Língua; e
pelos primeiros é usada70 para qualquer legislador e governador, civil ou doméstico; e pelos
últimos para aqueles que são guardiões de crianças, órfãos e tais como os que são menores
de idade, como é aqui utilizado; e estes eram ou nomeados pela vontade do falecido, ou
pelo Sinédrio, dos quais eles dizem71, מוקמינן לא לדיקנני אפוטרופא, “nós não nomeamos um
tutor ou guardião para uma pessoa barbada”; ou seja, uma pessoa adulta, que cresceu à
condição de homem; mas לינוקא אפוטרופא ליה ן, “nós nomeamos um tutor para uma criança”;
e eles não costumavam designar mulheres ou servos, ou tais como eram eles mesmos, ou
qualquer das pessoas comuns; mas homens de firmeza, integridade e sabedoria72; um filho
sem pai tinha dois tutores73; o poder que os guardiões assim nomeados tinham é, em geral,
descrito por Maimônide74. Governadores eram tais que agiam sob os tutores ou guardiões,
e eram empregados por eles para a melhoria das suas condições e mentes, como mordomos, aios, etc., até o tempo determinado pelo pai; por sua última vontade e testamento, o
que poderia ocorrer mais cedo ou mais tarde, como lhe aprouvesse; mas se ele morresse
sem testamento, o tempo de menoridade, e assim a duração de tutores e guardiões, eram
de acordo com as leis da nação; que com os Romanos era até que um homem tivesse vinte
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e cinco anos de idade; e com os judeus, para um homem, era até que ele tivesse treze anos
de idade e um dia; e para uma mulher, até que ela tivesse doze anos de idade e um dia, se
os sinais de maturação da idade aparecessem; mas se não aparecessem, o tempo era
prolongado até que eles tivessem vinte anos, e até mesmo, por vezes, até que tivessem
trinta e cinco anos de idade, antes que a questão fosse determinada.75
Verso 3
Assim também nós,... judeus, porque o apóstolo está falando apenas sobre os tais, e
sobre quem ele aplica o caso acima sobre os herdeiros em menoridade. Foi para os judeus
que ele falou da lei como sendo um guarda militar, uma prisão e um aio para eles; e, em
seguida, tendo abordado os gentios, como sendo os filhos de Deus, batizados em Cristo,
um nEle, participantes dEle, a semente espiritual de Abraão, e os herdeiros de todas as
bênçãos da graça e glória; ele retorna para os judeus, e representa a sua herança e condição sob a lei pelo símile acima, do que ele faz aqui uma aplicação:
quando éramos meninos; não na idade, mas no conhecimento das coisas Divinas, espirituais e evangélicas; o que deve ser entendido não de cada pessoa individual dentre eles,
pois havia alguns homens adultos, homens de grande fé, luz, conhecimento e experiência;
mas sobre a maioria e generalidade do povo dos judeus, e isso também em comparação à
compreensão clara dos santos sob a dispensação do Evangelho. Os judeus eram como
crianças, impertinentes, malignas e perversas, e muitas vezes estiveram em necessidade
de correção e castigo; e como as crianças ficam satisfeitas com figuras, apresentações,
atrações e diversões chamativas, assim eles eram levados com uma forma externa pomposa de culto, e isso eles tiveram, e foi adequado ao seu estado infantil; e este estado infantil da Igreja Judaica começou a partir do momento da sua saída do Egito, e durou até os
tempos do Messias (veja Oséias 11:1).
estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo; pelo
que são intencionados não os quatro elementos fogo, água, terra e ar; nem os anjos, que
por alguns são pensados presidir sobre eles; nem o sol e a lua, de acordo com os quais as
periódicas festas dos judeus eram reguladas; mas as várias instituições da economia
Mosaica, que eram para os judeus o que um A-B-C, ou um alfabeto de letras, é para alguém
que está começando a aprender; ou o que uma morfologia e gramática são para os que
estão aprendendo qualquer língua, pois contêm os rudimentos dela. Como os elementos
físicos são os primeiros princípios da natureza, e as regras gerais da fala e da linguagem
são os rudimentos da mesma, deste modo as instituições Mosaicas foram os elementos,
rudimentos, ou primeiros princípios da religião judaica, o que ensinou-lhes pela lei, como
seu aio, e por meio do que foram tratados como crianças. Estes são chamados de “rudi-
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mentos”, em alusão aos primeiros princípios da natureza e da aprendizagem; e os rudimentos “do mundo”, porque consistia em coisas exteriores mundanas e terrenas, como carnes,
bebidas, e várias abluções, etc., e porque por meio disso, Deus instruiu o mundo, pelo menos uma parte dele, o mundo dos judeus — ou como a palavra κοσμος pode ser traduzida
como “beleza”, ou “elegância”, estes eram elementos elegantes, que de uma forma mui bela ensinaram ao povo dos judeus os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo —, contudo,
enquanto eles estavam sob as instruções e disciplina da lei como um aio “eles estavam
reduzidos à servidão”; referindo-se não à sua servidão no Egito, nem nos vários cativeiros
nos quais foram levados por seus vizinhos; nem à escravidão do pecado e de Satanás,
comum a todos os homens em um estado natural; mas ao cativeiro que a lei naturalmente
gerou, levou a, induziu sobre eles, e os prendeu, por meio de suas sanções e penalidades;
pois, com medo da morte, estavam sob uma disposição servil, e estavam por toda a vida
sujeitos à escravidão; eles levavam um jugo de servidão em seus pescoços, e estavam sob
um espírito de escravidão ao medo; eles eram como filhos muito bem guardados na escola
para aprender as suas letras, fazer as suas lições e executar as suas tarefas; e, caso contrário, recebiam a devida correção, o que mantinha-os em temor contínuo e servidão.
Verso 4
Mas, vindo a plenitude dos tempos,... O tempo acordado e estabelecido entre Deus e
Seu Filho desde toda a eternidade, no conselho e pacto de paz, quando o Filho de Deus
deveria assumir a natureza humana; o que foi diligentemente inquirido pelos profetas, foi
revelado a eles, e predito por eles; de um modo mais geral, isso ocorreria antes que o
governo civil de Judá cessasse, e antes da destruição do segundo templo; e mais particularmente por Daniel em sua profecia das “setenta semanas”, relativa e sobre o fim do que
havia uma expectativa geral entre os judeus da vinda do Messias; e era a plenitude do
tempo aqui referido, e este, às vezes, é chamado de a dispensação da plenitude dos tempos, o fim da dispensação Mosaica e estado da Igreja Judaica, os últimos dias daquele
estado, e o fim do mundo judaico, quanto à sua política eclesiástica e civil. Os próprios
judeus reconheciam que o tempo da vinda do Messias está fixado, e que naquele tempo
Ele virá, sejam eles dignos ou não, pois isso, é afirmado em seu Talmude:76
Diz R. Jochanan, o filho de Davi não virá, senão em uma época em que todos sejam
dignos, ou todos ímpios; em uma geração que é completamente digna, como está
escrito em Isaías 60:21, em uma geração que é completamente ímpia, como está
escrito em Isaías 66:5 e está escrito, “por causa do Meu nome Eu o farei”; diz R.
Alexander, R. Joshua ben Levi objeta que está escrito em Isaías 60:22 “ao seu tempo”;
e está escrito: “farei prontamente”, se eles forem dignos vou apressar isso, se eles
não forem dignos será בעתה, “ao seu tempo”.
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E, conformemente, um escritor mais moderno deles diz:77
“A nossa redenção, sobre todas as considerações será, בזמנה, ‘ao seu tempo’, sejamos
dignos ou ímpios; mas, caso sejamos dignos, seu tempo será acelerado”.
Deve ser reconhecido que eles nem sempre dizem assim. Este termo, “plenitude dos
tempos”, é um hebraísmo, e é o mesmo com ימי מלאת, em Ezequiel 5:2, que a Septuaginta
traduz como την πληρωσιν των ημερων, “a plenitude de dias”, e nós, “quando se cumprirem os dias”, quando o tempo chegar; e isso tem o mesmo sentido aqui, e é também o
mesmo com מועד, “o tempo determinado” (Habacuque 2:3), e corresponde a προθεσμια

του πατρος, “ao tempo determinado pelo Pai” (Gálatas 4:2).
Deus enviou seu Filho; Deus não de forma absoluta e essencial, mas, pessoal e relativamente considerado, está aqui significado, a saber, Deus, o Pai, como se depreende da
relação da Pessoa enviada em relação a Ele, “seu Filho”; não por criação, como os anjos,
Adão e todos os homens são filhos de Deus; nem por adoção, como os santos o são; ou
por ofício, como o são os magistrados civis; ou a Sua encarnação, ou a ressurreição dos
mortos, pois Ele era o Filho de Deus antes de qualquer um destes; mas por geração Divina,
sendo o unigênito do Pai, de Sua natureza e essência Divina, igual a Ele, e um com Ele, e
Aquele que foi “enviado” por Ele, não por desconsideração a Ele, mas por amor de nós;
nem sem o Seu consentimento ou contra a Sua vontade, pois Ele pronta e cordialmente
concordou com isso; nem implica qualquer mudança de local ou alteração de posição, mas
apenas projeta o pressuposto da natureza humana; nem supõe qualquer superioridade e
inferioridade, pois, embora Cristo, como homem, e em Sua capacidade de ofício, como
Mediador, é inferior ao Pai, contudo Ele não é inferior quanto à Sua natureza Divina, ou
como o Filho de Deus. Isso sugere que Ele existia antes de ser enviado, e que, como Pessoa, e como uma Pessoa distinta do Pai, caso contrário, Ele não podia com qualquer
propriedade ser dito ser enviado por Ele; e também que havia uma harmonia e acordo pleno
entre Eles sobre este assunto, o Pai concordou em enviar Seu Filho, e o Filho concordou
em ser enviado; e que, quanto ao fato dEle haver toma do sobre Si o ofício de Mediador, e
assumido a natureza humana a fim de obter a redenção eterna, tudo isso não foi deliberado
a partir de Si mesmo, mas foi realizado em conjunto com o Seu Pai, de Quem, como Mediador, Ele teve Sua missão e comissão;
feito de mulher [tradução literal]; “feito”, não criado como Adão foi; nem gerado pelo homem, como os homens comuns o são; nem é Ele é dito ser nascido, embora ele realmente
nasceu, mas “feito”; esta palavra o Espírito Santo escolhe para expressar o poder de Deus
em Sua encarnação misteriosa, concepção maravilhosa e nascimento; embora algumas
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cópias o apresentam, “nascido de mulher” [ACF]; e assim a versão Árabe e Etíope: “de uma
mulher”; cuja semente Ele era dito ser desde o princípio; de uma mulher, sem a participação
de um homem; de uma mulher, uma virgem, como foi predito; e não somente feito e formado
nela, mas dela, de sua carne e sangue, dos quais Ele participou; e que denota a baixeza e
grande humilhação de Cristo, e mostra que o pecado entrou no mundo pela mulher, o Salvador do pecado veio também da mesma maneira:
nascido sob a lei; nos termos da lei civil e judicial como um judeu, ao que esteve sujeito,
pagando tributos aos coletores, e que foi necessário; para que fosse evidenciado que Ele
surgiu a partir daquela nação, a quem Ele foi prometido; e que Ele veio antes que o governo
civil daquele povo chegasse ao fim; e para nos ensinar a sujeição ao magistrado civil; e,
como filho de Abraão, esteve sob a lei cerimonial, foi circuncidado ao oitavo dia, manteve
as várias festas dos tabernáculos, páscoa, etc., e isso era adequado, já que Ele era o
principal propósito da lei cerimonial, em Quem ela se centrava, e por Quem ela foi feita,
para que Ele pudesse cumpri-la plenamente, e assim fazendo, colocar um fim a ela. Ele
esteve sob a lei moral, tanto como Homem e Fiador de Seu povo, e esteve sujeito a todos
os preceitos da mesma, e sofreu a penalidade dela, a morte, no lugar e posição deles, e
assim cumpriu a lei, e os livrou da sua maldição e condenação. Assim, o Targumista78, une
a encarnação do Messias e Sua sujeição à lei, como o apóstolo aqui o faz:
“O profeta diz à casa de Davi, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu,

אוריתא וקביל למטרה עלוהי, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará, etc.”.
Verso 5
Para remir os que estavam debaixo da lei,... Por quem são intencionados principalmente
os judeus, que são representados como estando debaixo da lei, em distinção dos gentios
que estavam sem lei (veja Romanos 2:12). Os gentios, de fato, embora não estivessem sob
a lei de Moisés, ainda assim não estavam sem lei para com Deus, eles estavam sob a lei
da natureza. A lei foi dada a Adão como um pacto de obras, e não a ele como uma única
pessoa, mas como um cabeça federal de toda a sua posteridade; portanto, ele pecando, e
eles nele, todos eles viriam sob a sua sentença de condenação e morte, os eleitos de Deus
não estando isentos, e estas são as pessoas ditas serem remidas; pois Cristo não foi
enviado para remir a todos os que estavam debaixo da lei; pois, toda a humanidade estava
incluída nela como um pacto de obras feitas com Adão, e todos são transgressores da
mesma, o mundo inteiro é declarado culpado diante de Deus por meio da lei, e susceptíveis
da maldição da mesma; mas não toda a humanidade, somente alguns de toda a tribo,
língua, povo e nação, são remidos por Cristo, mesmo todos os eleitos, seja entre os judeus
ou gentios. Os eleitos entre os judeus parecem ser aqui principalmente intencionados; a
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redenção deles, que é o fim de Cristo ser enviado, pretende não só uma libertação deles
do pecado e de Satanás, e do mundo, a quem eles estavam em cativeiro, mas da lei sob a
qual eles estavam; da servidão do cerimonial, e da maldição e condenação da lei moral:
a fim de recebermos a adoção de filhos; pelo que podem ser entendidos, tanto a graça,
bênção e privilégio de adoção e a herança para o que foram adotados; ambos são
recebidos, e isto em consequência da redenção por meio de Cristo; e tal como recebe um,
receberá também o outro. Adoção, como uma bênção da graça, existe antes de ser recebida; nem a recepção na adoção acrescenta qualquer coisa à coisa em si mesma; isso
existia no propósito de Deus desde toda a eternidade, que predestinou Seus eleitos para a
adoção por meio de Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade; foi prevista, estabelecida, e garantida para eles no Pacto Eterno; e é parte daquela graça dada a eles em Cristo
antes da fundação do mundo. Entretanto, vindo o pecado, segundo o qual a lei foi quebrada,
os obstáculos foram lançados no caminho do recebimento e fruição deste privilégio pelos
eleitos de Deus em suas próprias pessoas; por isso Cristo foi enviado para remi-los do
pecado e da lei, e ao fazê-lo, removeu esses obstáculos, de modo que eles possam receber
esse privilégio de uma forma consistente com a justiça e santidade de Deus, bem como
com a Sua graça e bondade.
A recepção da adoção a revela como um dom, um dom da livre graça, e não devida a
qualquer mérito da criatura. A fé é a mão que a recebe, como faz com todas as outras bênçãos, como o próprio Cristo, a graça da Sua plenitude, justiça, perdão, etc., e não tem qualquer maior influência sobre isso do que sobre qualquer um destes; a fé não faz de alguém
um dos filhos de Deus, ou coloca-os entre os filhos; mas recebe o poder, a autoridade, o
privilégio de Deus por meio de Cristo, sob os testemunhos do Espírito de adoção; pelo que
eles se tornam tais, e têm o direito à herança celestial, que eles fruirão no porvir.
Verso 6
E, porque sois filhos,... Isto é, de Deus, assim algumas cópias o leem; e a versão Etíope:
“na medida em que sois seus filhos”; não em um sentido tão elevado como também Cristo
é o Filho de Deus; nem em um sentido tão baixo como todos os homens são seus descendentes; nem em tal sentido como os magistrados são os filhos do Altíssimo; nem meramente devido a uma profissão da religião, como os “filhos de Deus” era um termo muito
antigo utilizado para designar os adoradores do verdadeiro Deus; mas em virtude da adoção, e esta não ocorre devido aos méritos dos homens, que são por natureza filhos da ira,
mas devido a rica soberana graça livre de Deus.
A adoção é um privilégio e bênção da graça na qual todas as três Pessoas estão envolvidas.
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O Pai predestinou para a adoção, e no Pacto a concedeu e confirmou, Ele designou o Seu
Filho como o padrão a que esses filhos devem ser conformados, e propôs a glória de Sua
própria graça, como a finalidade. Em virtude deste ato de graça eles foram considerados
como filhos de Deus, tão logo quanto o dom deles para Cristo; e assim por Ele quando Ele
participou de sua carne e sangue, e morreu para reunir aqueles que estavam dispersos
(veja Hebreus 2:13).
O Filho de Deus tem também uma participação nesta questão; pois através de Seu desposar o Seu povo, eles se tornam os filhos e filhas do Senhor Deus Todo-Poderoso; e através de haver assumido a natureza deles, eles se tornam Seus irmãos, e assim estão na
relação de filhos para com Deus; através de Sua redenção, eles recebem a adoção de
filhos, e em suas mãos o privilégio, o próprio poder, para tornarem-se tais.
O Espírito de Deus não somente regenera-os, o que é uma evidência de sua filiação, mas
como um espírito de adoção, a manifesta a eles, opera a fé neles para que a recebam, e
frequentemente testemunha da verdade da adoção.
Tudo isso mostra como qualquer pessoa vem a ser e é conhecida por ser filho de Deus.
Este é um privilégio que supera todos os outros. Ser um filho de Deus é mais do que ser
um santo. Os anjos são santos, mas não filhos, eles são servos. Ser um filho de Deus é
mais do que ser remido, perdoado e justificado; é grande graça redimir da escravidão,
perdoar criminosos e justificar o ímpio; mas é um ainda mais elevado ato da graça fazê-los
filhos; e isso torna-os infinitamente mais honrados do que serem os filhos e filhas do maior
potentado sobre a terra; sim, dá-lhes uma honra que Adão não tinha na inocência, nem os
anjos no Céu, os quais, embora filhos por criação, ainda assim, não o são por adoção. A
consequência, e assim a evidencia disso, é que:
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, Pai. As
versões Siríaca e Árabe o leem, “nosso Pai”; todas as três Pessoas Divinas aparecem aqui,
como tendo uma participação neste empreendimento, como antes observado; aqui estão
Deus e Seu Filho, e o Espírito de Seu Filho, dito ser enviado; por Quem é designado não
qualquer obra Sua sobre o coração, nem nenhum dos Seus dons e graças; mas Ele mesmo
em Pessoa, o próprio Espírito de Deus que Se movia sobre a face das águas na criação do
mundo, e inspirou santos homens de Deus para escreverem as Escrituras; que formou e
encheu a natureza humana de Cristo, e desceu sobre Ele como uma pomba; e por Quem
Cristo e Seus apóstolos operavam seus milagres; e que é chamado o Espírito de Seu Filho;
como Ele é frequentemente chamado pelos Judeus79, משיח מלך של רוחו, “o Espírito do Rei
Messias”; e algumas vezes80 מימריה רוח, “o Espírito de Sua palavra”, a palavra essencial de
Deus; porque Ele procede dEle como da parte do Pai, e porque Ele habita nEle, de forma
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eminente, como Mediador, e é enviado em virtude da Sua mediação e intercessão; e Ele é
muito mencionado sob essa característica, porque a adoção prossegue sob a filiação
natural de Cristo, e é um ofício peculiar do Espírito testemunhar a adoção.
Quando o Espírito é dito ser “enviado”, isso não supõe qualquer mudança de local ou
alteração de posição nEle, que é um espírito infinito, imenso e onipresente; nem qualquer
inferioridade em relação ao Pai que O envia, ou ao Filho de Quem Espírito procede; pois
Ele é Deus com o Pai e o Filho, e com o Pai é Quem envia a Cristo (Isaías 48:16), mas isso
diz respeito ao Seu ofício peculiar neste caso da adoção, pelo acordo de todas as três
Pessoas; o Pai predestinou à adoção, o Filho redime, para que a adoção seja recebida, e
o Espírito é enviado para desvelar, aplicar e testemunhar a adoção; isso é um exemplo
maravilhoso da graça de Deus.
O lugar para onde Ele é enviado é “ao coração”, onde Ele permanece como um princípio
de vida espiritual, e o que Ele provê suprimentos com toda a graça; onde Ele habita como
em Seu templo, e é a evidência da habitação de Deus ali, e também da nossa participação
em Cristo; está lá como uma promessa e um penhor da glória futura; e o todo é um exemplo
surpreendente de graça condescendente. A obra que o Espírito Santo opera é variada e
consiste em diversas partes; como convencer quanto ao pecado, a justiça, a fé operosa, e
fazer o papel de um Consolador; mas o que é aqui referido é o cumprimento de Seu ofício
como um espírito de adoção, “que clama: Aba, Pai”.
A palavra Aba é Hebraica, ou melhor, uma palavra Siríaca ou Caldéia, significando “pai”; e
que é adicionada com o fim de uma explicação causal; e sua repetição pode denotar a
veemência do afeto filial, a força da fé e confiança quanto ao interesse na relação; e o fato
de ser expressa tanto em Hebraico quanto em Grego, pode mostrar que Deus é o Pai tanto
de judeus quanto de gentios, e que não há senão um só Pai de todos; e se não for uma
observação muito curiosa, pode-se observar que a palavra “Aba”, lida de frente para trás
ou de trás para frente, é a mesma pronúncia, e pode nos ensinar que Deus é o Pai de Seu
povo na adversidade, bem como na prosperidade. O ato de “clamar”, embora seja aqui
atribuído ao Espírito, ainda assim não é propriamente Seu, mas dos crentes; e é atribuído
a Ele, porque Ele estimula, incentiva e os auxilia como um espírito de adoção a chamarem
Deus de Pai; e isso pode ser entendido tanto com relação ao clamor interno e secreto da
alma, ou do exercício da fé em Deus como seu Pai, e do clamor exterior aberto dEle como
tal, com muita confiança, liberdade e ousadia.
Verso 7
Assim que já não és mais servo,... Este é um benefício resultante da adoção, e a manifestação da mesma para os filhos de Deus, e supõe que eles tenham sido anteriormente
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servos; como enquanto em um estado natural eles eram servos do pecado, os súditos de
Satanás, escravos do mundo, e queriam satisfazer os desejos dele, e viviam em servidão
para com a lei; mas agora eles são declarados filhos de Deus sob os testemunhos do
Espírito, eles são livres da servidão do pecado, do cativeiro de Satanás, da escravidão do
mundo, e particularmente da lei, e daquele espírito de escravidão que ela trazia sobre eles,
a que se destina principalmente; e do qual eles são libertos pelo espírito de adoção, capacitando-os e incentivando-os a clamar “Aba”: Pai; de modo que eles não mais estão agora
sob o antigo espírito servil, o espírito de um servo.
mas filho; cujo espírito, condição, e caso, são muito diferentes das de um servo: o servo
não tem participação naquelas afeições de seu mestre como o filho tem; nem naquela
liberdade de acesso a ele; nem ele é alimentado e vestido como ele é, ou em porções dos
mesmos privilégios que o filho; nem é a sua obediência realizada da mesma maneira livre
e generosa, a partir de um princípio de amor e gratidão, mas de uma forma servil e mercenária; e embora ele espere por seu salário, ele não pode esperar pela herança; nem ele
permanece sempre na casa como o filho o faz.
Aquele que é uma vez um filho, para sempre o é, e não mais um servo. A predestinação
para a filiação é imutável; é ato de Deus para colocar qualquer um entre os filhos, e ninguém
pode expulsá-lo; o Pacto da Graça, no qual esta bênção é garantida, é inalterável; a união
com Cristo, o Filho de Deus, no que se baseia, é indissolúvel; o espírito de adoção, onde
quer que ele testemunha, permanece como tal. Aqueles que são os filhos de Deus podem
ser corrigidos e punidos, já que muitas vezes o são, de uma maneira paternal; mas estas
correções são provas da sua filiação, e não o contrário; eles podem de fato julgarem-se como indignos de ser chamados filhos de Deus, e podem estar em tais circunstâncias de alma
como a concluir, ou pelos menos temer, que eles não são filhos; mas ainda assim, a relação
permanece, e para sempre permanecerá. Eles nunca mais serão servos, mas para sempre
filhos.
O muito douto senhor Selden81 pensa que o apóstolo alude a um costume entre os judeus,
que permitiam que apenas homens livres, e não servos e servas, chamassem Aba, Pai, a
alguém, ou “Imma”, Mãe para uma pessoa, mas isso parece proceder de um sentido
equivocado, e interpretação de uma passagem no Talmude 82, que é a seguinte,

 ;פלונית פלוניואמא אבא או־תאם קורין אין ושפחות עבדיםque ele traduz assim, “nem servos nem
servas usam esse tipo de apelo, Aba”, ou “Pai para qualquer pessoa”, e “Imma”, ou “Mãe
de alguém”; considerando que isso deve ser traduzido: “servos e servas, eles não chamam
de Aba, Pai para alguém”, e “Imma, Mãe para alguém”; isso é claro a partir do que se segue.
“A família de ‘R. Gamaliel’ costumava chamá-los Pai para um tal, e mãe para uma tal”; o
que em outro Talmude83 é: “a família de ‘R. Gamaliel’ costumava chamar seus servos e as
suas servas de Pai Tabi, e Mãe Tabitha”; que eram os nomes do servo e serva de Gamaliel.
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Em vez disso, portanto, a referência é tida naquela tradição84 deles, que “um servo, que é
levado cativo, quando os outros o redimiram, se sob a noção de um servo, ou a fim de ser
um, ele se torna um servo; mas se sob a noção de um homem livre, ישתעבד לא, ‘ele não é
mais um servo’”.
Ou à expectativa geral daquelas pessoas, que quando elas são redimidas pelo Messias,
não mais serão servos; porque assim eles dizem85:
“Vossos pais, embora fossem resgatados, tornaram-se servos de novo, mas vós, quando
são redimidos משתעבדין א־תאם אין עוד, não mais serão servos”.
O que em um sentido espiritual é verdade para todos os que são redimidos por Cristo, e é
através daquela redenção que recebermos a adoção de filhos, e é a isto que o apóstolo
aqui se refere.
e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo; o que é um outro benefício decorrente da adoção. Tal como são os filhos de Deus, eles são herdeiros do próprio Deus. Ele
é a sua porção e grandiosíssimo galardão; Suas perfeições estão do lado deles, e engajadas para o bem deles; todos os Seus propósitos são executados da mesma forma, e todas
as Suas promessas pertencem a eles; eles são herdeiros de todas as bênçãos da graça e
da glória, da justiça, da vida, da salvação e um reino e glória; e herdarão todas as coisas,
e tudo “por meio de Cristo”. Ele é o grande herdeiro de todas as coisas; eles são coerdeiros
com Ele; sua filiação é por meio dEle, e assim é a sua condição de herdeiros; a sua herança
está em Seu poder, ela é guardada seguramente nEle; e por meio dEle, e com Ele eles a
fruirão. A cópia Alexandrina, e algumas outras, somente leem “também herdeiro por Deus”,
e assim a versão Vulgata Latina; e a versão Etíope apenas leem, “um herdeiro de Deus”.
Verso 8
Mas, quando não conhecíeis a Deus,... Enquanto no Gentilismo [ou Paganismo], e em
um estado de não-regeneração, eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus;
embora eles pudessem conhecer pela luz da natureza e pelas obras da Criação que há um
Deus, contudo, eles não conheciam quem Ele era, mas chamavam tanto homens mortais,
ou uma ou outra das criaturas, ou ações, e pedras, e as imagens de invenções dos homens,
por este nome. Eles não conheciam o Deus de Israel; eles não conheciam a Deus em Cristo,
e, portanto, são ditos estar sem Deus; e uma descrição comum deles é que não conheciam
a Deus: e, embora este era o seu caso, o que se segue era verdade sobre eles.
servíeis aos que por natureza não são deuses; apenas pelo nome, e na opinião dos
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homens, mas não tendo nenhuma divindade em si, são apenas chamados deuses, meramente nominais, falsas divindades, não tendo nada da natureza e essência de Deus neles;
pois há um só Deus por natureza e essência, o Pai, o Filho e o Espírito; todos os outros
têm apenas o nome e aparência, mas não a verdade da divindade; e a estes os gentios em
seus tempos da ignorância prestaram “serviço”, que é o que os judeus chamam זרה עבודה
“serviço estranho”; ou seja, a idolatria, sobre o que há um tratado inteiro no Talmude, e que
leva esse nome86. Este serviço consiste em prestar honra a eles, adorando-os e realizando
vários ritos e cerimônias em uma forma de adoração, e que eles consideravam serviço
religioso; e que, comparativamente falando, enquanto neste estado de cegueira, era desculpável neles; embora seja um exemplo maravilhoso da graça que esses idólatras houvessem
sido feitos filhos de Deus.
Verso 9
Mas agora, conhecendo a Deus, Deus em Cristo, em uma relação pactual de Deus e Pai,
através da pregação do Evangelho, e à luz da graça Divina; Deus tendo feito a luz brilhar
em seus corações sombrios; e tendo-lhes dado à luz do conhecimento de Si mesmo na face de Cristo, e tendo enviado aos seus corações o Espírito de Seu Filho, que clama “Aba”,
Pai.
ou, antes, sendo conhecidos por Deus; pois é melhor para eles serem conhecidos por
Deus do que compartilharem do grandioso privilégio de conhecê-lO, e este conhecimento
que eles têm de Deus, eles o têm primeiro, originalmente e inteiramente a partir dEle. Este
conhecimento que Deus tem deles é especial, distinto e completo; e deve ser entendido,
não de Sua onisciência, em geral, pois, todos os homens são conhecidos por Ele; mas de
Seu conhecimento especial, unido à afeição, aprovação e cuidado. O significado é dito é
que eles eram amados por Ele com um amor eterno, o que havia sido manifestado em sua
conversão, no atrair deles para Si mesmo e para o Seu Filho; que Ele lhes aprovou, desejou-lhes, tinha um conhecimento exato, e tomou um cuidado especial para com eles, mas,
oh, insensatez e ingratidão!
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Intencionado as ordenanças da lei cerimonial, Ele antes chama de “os rudimentos do mundo”, e aqui “fracos”, porque eles não podiam dar a vida, a justiça, a paz, a
alegria, o conforto e a salvação; e, desde a vinda de Cristo, tornaram-se incapazes para
todos os usos que antes serviam. E pobres, porque eles consistiam na observação de coisas inferiores, como carnes, bebidas, etc., e que eram apenas sombras daquelas coisas
boas, as riquezas da graça e glória, que vêm por Cristo. Os gálatas são ditos retornar para
estes; não que eles estavam antes na observação deles, exceto os judeus, mas porque
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havia alguma semelhança entre estes, e as cerimônias com que eles exerciam no serviço
dos seus ídolos; e mostrando uma inclinação para eles, eles desvelaram uma disposição
para retornar a um estado de servidão como antes estiveram; além disso nada poderia ser
mais estúpido e ingrato em um povo que tinha sido abençoado com tanta graça, e com tal
clara luz do Evangelho e do conhecimento.
Verso 10
Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Que não seja pensado que o apóstolo sugeriria, sem fundamento, a inclinação dessas pessoas para a servidão às cerimônias da lei,
ele fornece isso como um exemplo; o qual deve ser entendido, não de uma observação civil
de tempos, dividido em dias, meses e anos, pois, observar os luminares dos céus, verão e
inverno, sementeira e sega não é apenas legítimo, mas absolutamente necessário; mas o
apóstolo refere-se a uma observação religiosa de dias, etc.; não os dias de sorte e azar, ou
de qualquer um dos festivais dos gentios, mas de judeus. Por “dias” são intencionados o
seu sétimo, ou sábados; pois, uma vez que se distinguem dos meses e anos, eles devem
dizer tais dias como semanais; e o que mais estes dias podem ser, senão os seus sábados
semanais? Estes eram peculiares aos israelitas, e que não envolve outros; e sendo típico
de Cristo, o verdadeiro descanso de Seu povo, e Ele vindo, estes agora cessaram.
Por “meses” são designadas as suas luas novas, ou o início de seus meses, quando do
aparecimento de uma lua nova, que eram observados por tocar trombetas, oferecer sacrifícios, ouvir a Palavra de Deus, abstrair-se do trabalho e a observação de festas religiosas;
e eram típicas daquela luz, conhecimento e graça, que a Igreja recebe de Cristo, o sol da
justiça; e Ele, a substância, tendo vindo, essas sombras desapareceram.
Por “tempos”, intencionam-se três vezes no ano, quando os homens judeus apareciam
diante do Senhor em Jerusalém, para observar as três festas — Tabernáculos, Páscoa e
Pentecostes —, cuja observância agora não havia razão de ser; não da festa dos Tabernáculos, uma vez que a Palavra Se fez carne, e habitou entre nós; nem da Páscoa, uma
vez que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós; nem de Pentecostes, ou a festa das
semanas, ou dos primeiros frutos da colheita, uma vez que o Espírito de Deus foi derramado
de forma abundante naquele dia sobre os apóstolos; e quando as primícias de uma colheita
gloriosa foram trazidas para o Senhor, na conversão de três mil almas.
E por “anos” devem ser entendidos os seus anos sabáticos; cada sétimo ano a terra teria
um descanso, e permaneceria inutilizada; não havia aração nem semeadura, e havia um
perdão geral dos devedores; e a cada cinquenta anos, havia um jubileu para o Senhor,
quando a liberdade aos servos, os devedores, etc. era proclamada em toda a terra. Todos
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estes eram tipos do descanso, pagamento de dívidas e da liberdade espiritual por meio de
Cristo; e que tendo o seu cumprimento nEle, já não deveriam ser observados; portanto, estes gálatas são acusados de fazê-lo; e quanto mais pelo fato deles haverem sido ensinados
a observá-los a fim de obter a vida eterna e salvação por meio deles.
Verso 11
Receio de vós,... esta expressão denota o perigo que ele compreendia em que eles estavam, pois eles estavam rumando a passos largos do Cristianismo para o Judaísmo, e expressa o zelo de Deus do apóstolo por eles; isso também insinua que ele tinha alguma
esperança deles, e em absoluto declara seu grande amor e afeição por eles; porque o amor
é algo cheio de cuidados e cautela.
Que não haja trabalhado em vão para convosco; na pregação do Evangelho entre eles
com tanta diligência e constância, apesar de tantas aflições e pressões pesarem sobre ele.
Fiéis ministros da Palavra são laboriosos; e tal era o apóstolo; o qual na verdade trabalhou
muito mais do que os demais em todos os lugares onde ele foi; e tais fiéis ministros estarão
preocupados, como ele estava, de que seus trabalhos não houvessem sido em vão, isso
não para si mesmos, mas para a alma dos outros, cujo bem e felicidade eterna eles estão
buscando. Mas, como o apóstolo poderia temer que seu trabalho na pregação do Evangelho houvesse sido em vão, e se viesse a ser efeito por causa da observância deles dos
dias, meses, tempos e anos? Porque aquele culto espiritual e evangélico puro de Deus foi
corrompido por meio disso, isto é, por eles haverem trazido para o culto de Deus aquilo que
Deus havia retirado, e assim tornaram-se culpados de O cultuarem segundo a sua vontade;
sua liberdade Cristã foi violada e foram reduzidos à servidão, embora o Evangelho anuncie
uma libertação destas coisas.
A doutrina da graça livre em perdão, justificação e salvação foi anulada pela observação
deles destas coisas, a fim de adquirir aquelas graças por meio disso; e isso era prática e
tacitamente dizer que Cristo não veio em carne, que é o principal artigo do Evangelho;
porque, desde que essas coisas tinham relação com Ele, e não deveriam mais continuar
até a Sua vinda, manter-se na observação delas era declarar que Ele não veio; o que terá
como efeito anular todo o Evangelho, e o ministério dele; de modo que o apóstolo poderia
justamente temer que por um tal procedimento todo o seu trabalho e as dores que ele teve
ao pregar para eles o Evangelho e a salvação por meio de Cristo houvesse sido em vão.
Verso 12
Irmãos, rogo-vos que sejais como eu,... Apesar de terem retrocedido tanto, ainda esperando o bem deles, que eles poderiam ser restaurados, ele chama-os de “irmãos”: não em
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uma relação carnal, mas espiritual, como tendo nascido de Deus, e pertencendo à Sua família; e a partir de Seu amor sincero e caloroso por eles como seus irmãos em Cristo, ele
exorta-os a serem como ele; o que alguns entendem sobre a afeição, como desejando-lhes
que mostrem o mesmo amor a ele como a si mesmos, para que pudesse ser para eles
como um outro eu, como uma parte de si mesmos; assim faz a verdadeira amizade, e como
os verdadeiros amigos olham um para o outro, como Jônatas e Davi, e os primeiros Cristãos
eram, de um só coração e alma. Mas essa frase, antes parece ter em consideração a semelhança e imitação; e o sentido é que ele gostaria que eles fossem como ele era, e fizessem
o que ele fez; fossem tão livres da lei, e da servidão e escravidão dela, como ele era;
considerassem-se mortos para ela, como ele; e renunciassem à observância de dias, e
meses, e tempos, e anos, e toda e qualquer parte da lei cerimonial, e considerassem todas
estas coisas, como ele considerava, perda e esterco em comparação a Cristo; e nisso ele
insiste, não de forma autoritária, colocando as suas ordens como um apóstolo sobre eles,
mas em uma forma gentil e suave, suplicando-lhes: e isso ele faz com a seguinte razão ou
argumento,
Porque também eu sou como vós; eu tenho o mesmo amor por vocês; tenham vocês
também por vós mesmos; eu vos amo como eu amo a mim mesmo; desta forma concluem
aqueles intérpretes que entendem a exortação como algo para estimulá-los ao amor e
afeição; mas, antes, o significado é ser como eu sou, e fazer o que eu faço, “porque eu era
como vós”, assim, as versões Siríaca e Árabe leem estas palavras. Alguns pensam que o
apóstolo aborda particularmente os judeus nessas igrejas, e que o seu sentido é que ele
nasceu como um judeu, como eles nasceram como gentios; foi criado na religião Judaica,
e na observância daquelas coisas, como eles haviam sido, e ainda assim o apóstolo havia
abandonado estas coisas antigas, por isso, queria que eles fizesse assim também, ou melhor, a sua intenção é que ele tinha sido tão zeloso pela observação da lei cerimonial, e de
todos os rituais da mesma, como eles agora eram; e embora ele tenha sido um judeu por
nascimento, e tinha tido uma educação Judaica, e tenha sido extremamente zeloso em
favor dessas coisas, mas a todos estes ele havia renunciado; e, portanto, eles que eram
gentios, e nunca estiveram sob obrigação para com eles, nunca deveriam pensar em entrar
em servidão por eles; e desde que ele tinha se acomodado a eles, e se tornado tudo para
todos, para que pudesse ganhar alguns, quer judeus, quer gentios, assim ele esperava que
eles condescendessem com ele, e seguissem o seu exemplo; ou isso pode ter relação, não
ao seu antigo, mas presente estado, de acordo com nossa versão; e o sentido é, eu sou
como vocês, e vocês são como eu sou no que diz respeito às coisas espirituais; ambos
somos iguais em Cristo, escolhidos por Ele, e redimidos por ele; somos igualmente regenerados pelo Seu Espírito, e somos todos filhos de Deus pela fé nEle, e não há mais servos;
são todos igualmente livres homens de Cristo, e nós temos direito aos mesmos privilégios
e imunidades; e, por conseguinte, sejam como eu sou, como livre de observar as cerimônias
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da lei, e assim da escravidão dela, já que estamos em um pé de igualdade, e sobre o mesmo fundamento em Cristo.
Nenhum mal me fizestes; o mal que eles haviam feito era a Deus, cuja vontade era que
essas coisas fossem abolidas; e a Cristo, que havia derrubado a parede de separação; e
ao Evangelho, que proclamou a liberdade aos cativos; e às suas próprias almas, por enredarem-se com o jugo da servidão; mas nenhum dano pessoal particular foi feito ao apóstolo
pela observância deles à lei. Isto ele diz para que não se pensasse que ele falou com ira e
ressentimento, e devido a qualquer afronta pessoal feita a ele; o que o leva a tomar conhecimento de sua anterior bondade e respeito a ele, o que ele projeta como uma razão pela
qual eles deveriam prestar a mesma deferência para com ele agora, como naquela ocasião.
Verso 13
E vós sabeis que... estando em fraqueza da carne,... intencionando ou a fraqueza deles,
a qual o apóstolo se acomodou na pregação do Evangelho a eles, anunciando-o em um
modo adequado às suas capacidades, alimentando-os com leite, e não com alimento sólido;
ou à sua própria fraqueza, relativa quer a alguma particular enfermidade e desordem
corporal, como a dor de cabeça, com a qual ele diz ser muito perturbado; ou a fraqueza de
sua presença corporal, a exterior aparência mediana que ele tinha, a desprezibilidade de
sua voz, e a grande humildade com que ele se comportou; ou melhor, as muitas censuras,
aflições e perseguições que o acompanhavam, quando, diz ele:
Primeiro vos anunciei o evangelho; não a lei, mas o Evangelho; e ele fez isso em sua
primeira entrada no meio deles, e foi o primeiro que pregou a eles, e esse foi o meio da
conversão deles; e, portanto, sendo o seu pai espiritual, eles deveriam ser como ele era, e
segui-lo visto que eles o tinham como um exemplo.
Verso 14
Desprezastes isso que era uma tentação na minha carne,... O mesmo que a fraqueza
de sua carne, e o que era um julgamento de sua fé e paciência, e todas as outras graças,
como as aflições dos santos são. A cópia Alexandrina, e algumas outras, e a versão Vulgata
Latina leem: “vossa tentação na minha carne”; o que era uma verificação deles, se eles o
receberiam ou não.
E não rejeitastes; devido a isso, nem o apóstolo nem o seu ministério; eles nunca pensaram o pior dele, e nem do Evangelho que ele pregava, por causa disso:
nem desprezastes; nem ele, nem o conselho de Deus proclamado por ele,
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antes me recebestes; como fizeram, em suas cidades e lugares de culto, em suas casas,
e em seus corações e afeições, e isso
como um anjo de Deus; com toda aquela reverência e respeito, aquela alta estima, veneração e carinho, como se um dos habitantes celestes tivesse sido enviado do Céu para trazer-lhes as boas novas do Evangelho: ou “como um mensageiro de Deus”, como a frase
pode ser traduzida, como aquele que teve sua missão e comissão de Deus, que não foi
contestado em absoluto por eles, mas eles olharam para ele sob esse caráter, e consideram-no como tal,
como Jesus Cristo mesmo; como Seu embaixador, como representando-O, como estando em Seu lugar; sim, como se Ele tivesse estado pessoalmente presente como homem
entre eles, eles não poderiam ter mostrado mais respeito a ele como tal, do que eles fizeram
com o apóstolo; pois, quanto a qualquer culto religioso e adoração, isso eles não prestaram
a ele; e se eles o tivessem feito, ele teria se dirigido a eles da mesma maneira que se dirigiu
aos habitantes de Listra (Atos 14:14). Agora, uma vez que eles mostraram-lhe muito respeito, apesar de todas as suas fraquezas, tentações e aflições, quando ele pregou o Evangelho, isso deveria impedir que eles não tivessem a mesma consideração por ele agora,
por permanecer em sua doutrina e seguir o seu exemplo, uma vez que ele era o mesmo
homem em seus princípios e práticas agora como naquela ocasião?
Verso 15
Onde está, logo, a vossa bem-aventurança? [tradução literal]... Ou, como algumas
cópias leem, “qual é, logo, a vossa bem-aventurança?” [ACF]. O que, e quão grande ela é?
Significando, quando o Evangelho foi pregado primeiramente a eles por meio dele; quando
Cristo foi revelado a eles como a salvação de Deus; quando as doutrinas da justificação
gratuita pela justiça de Cristo, e pleno perdão por Sua expiação e satisfação por Seu sacrifício, foram anunciadas entre eles; quando o amor de Deus foi derramado em seus corações, e o Espírito de Cristo foi enviado para lá, clamando: “Aba, Pai”, mas, infelizmente!
Onde estava aquela bem-aventurança agora, uma vez que eles estavam voltando-se para
os rudimentos fracos e pobres da lei cerimonial, e estavam inclinados a observar as suas
ordenanças, e colocarem a si mesmos, por este meio, em um estado de servidão? Eles
eram pessoas bem-aventuradas, enquanto sob o ministério do apóstolo; como um ministério evangélico é uma grande felicidade para qualquer que dele desfruta; porque esta é a
maneira de encontrar a vida eterna, ter paz espiritual e deleite, alegria e conforto, luz e
liberdade, enquanto que uma doutrina contrária conduz todos ao inverso.
O apóstolo, por meio disso, relembra a eles que eram vistos como pessoas bem-aventuradas por ele mesmo naquela época, a quem receberam com tanto respeito e reverência, e
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seu ministério com tanta prontidão e alegria, e para tanto proveito e benefício; e também
por outras igrejas que eram sensíveis ao alto favor que eles gozavam, por ter um tão grande
pregador do Evangelho entre eles; e mesmo nessa altura, eles se julgavam as pessoas
mais bem-aventuradas do mundo, e nisso eles não poderiam ter sido mais bem-aventurados, a menos que eles tivessem tido o próprio Cristo em pessoa entre eles; tão belos eram
os pés daquele mensageiro de boas novas para eles.
porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos,
e mos daríeis; assim certíssimo estava o apóstolo de sua afeição forte e sincera por ele
naquele momento, que ele estava disposto a atestar a verdade disso, sob qualquer forma
a qualquer pessoa; que se fosse uma coisa possível para eles, e se fosse de qualquer
proveito para ele, eles teriam arrancado os seus olhos, pois nada é mais estimado, ou mais
útil para um homem, e se separariam deles por ele, e por causa dele; e sem dúvida pessoas
tão comovidas poderiam amavelmente entregar as suas vidas por ele; mas as coisas tomaram outro rumo desde então.
Verso 16
Fiz-me acaso vosso inimigo... Não que ele era um inimigo para eles, ele tinha a mesma
afeição cordial por eles como sempre; ele tinha o verdadeiro interesse deles no coração, e
era diligentemente buscado; mas eles, através das insinuações dos falsos mestres, tinham
entretido uma má opinião sobre ele, e uma aversão a ele, e o trataram como se ele fosse
um inimigo para eles, e como se tivessem um verdadeiro ódio por ele, e isso por nenhuma
outra razão, senão a que ele observa:
dizendo a verdade? Isto é, o Evangelho, o qual é assim chamado por que ele vem do Deus
da verdade; e diz respeito a Cristo, que é a própria verdade, e é ditado, revelado e abençoado pelo Espírito da verdade; e opõe-se a e é distinto da lei, que é apenas uma figura e
sombra, e não a própria verdade. Isso diz respeito principalmente às grandes verdades sobre a salvação somente por meio de Cristo, e a justificação pela Sua justiça; e pode também
abarcar o que Ele tinha dito a respeito da revogação da lei, culpando-os pela observância
da mesma, e chamando suas instituições de rudimentos fracos e pobres; tudo o que ele
disse ou falou de forma pública, clara, honesta, plena, fiel, corajosa e constantemente, e
com toda a segurança, de forma consistente, e em puro amor às suas almas; e ainda assim,
isso trouxe sobre ele a raiva e ressentimento deles. Dizer a verdade de tal maneira, muitas
vezes traz muitos inimigos para os ministros de Cristo; não somente os homens mundanos,
pecadores profanos, mas professos da Religião, e, às vezes, de tais que uma vez os amavam e admiravam.
Verso 17
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Eles têm zelo por vós. Ou “estão com inveja de vós”; ou seja, os falsos apóstolos, cujos
nomes, em desprezo, ele não menciona, sendo indigno de ser tomado conhecimento, e
seus nomes de serem transmitidos para a posteridade. Estes tinham zelo deles, não com
zelo de Deus, como o apóstolo tinha, de forma que as suas mentes estavam corrompidas
e desviadas da simplicidade do Evangelho; mas eles eram invejosos, para que não amassem o apóstolo mais do que eles, e, portanto, consideravam-no em pouco estima e desprezo, e expressavam grande amor e bondade por eles próprios.
não como convém; seu zelo e afeto não eram íntegros e sinceros, e sem dissimulação,
mas eram todos fingidos, eram apenas em palavras e língua, não por obras e em verdade.
Esse afeto zeloso não procedeu de princípios corretos, nem com a visão correta; eles
objetivavam a si mesmos, e o seu próprio interesse mundano carnal, seu próprio prazer e
lucro, e não o bem e bem-aventurança das almas daqueles gálatas.
mas querem excluir-vos; e isso, do apóstolo, de ter qualquer amor e qualquer respeito por
ele. O que eles estavam desejando e buscando era remover as mentes e afeições daquelas
pessoas do apóstolo; ou eles estavam desejosos de desviá-los do Evangelho de Cristo para
outro evangelho, e fizeram todo o possível para impedi-los de obedecer à verdade; e, particularmente, privá-los de sua liberdade Cristã, e leva-los à escravidão da lei; sim, queriam
separá-los das igrejas, para que pudessem estabelecerem-se como seus cabeças. Algumas cópias leem “nós”, em vez de “vós”; e, então, o significado é que eles estavam desejosos de excluir o apóstolo da sua companhia, e de ter qualquer participação em seus afetos,
o que faz pouca alteração no sentido; e outras, em vez de “excluir”, leem “incluir”; e isso é
confirmado pela versão Siríaca, o que usa a palavra למחבשכון, “mas querem incluir-vos”;
ou seja, ou eles querem incluir, ou prender-vos debaixo da lei, e da escravidão da mesma;
ou eles desejam vos monopolizar, e obter todo o seu amor para si mesmos; e este é
também o sentido da versão em Árabe:
para que vós tenhais zelo por eles; isto é, amá-los, mostrar respeito por eles, estar do
lado deles, seguir as suas instruções, absorver as suas doutrinas, e entregarem-se inteiramente ao seu cuidado, e observarem seu chamado e comando.
Verso 18
É bom ser zeloso,... Um zeloso afetuoso quando correto é muito louvável, como mostram
os exemplos de Finéias, Elias, João Batista, e de nosso Senhor Jesus Cristo, e um espírito
contrário é muito desagradável.
mas sempre do bem; por uma boa causa, por Deus, e as coisas de Cristo; pelo Evangelho,
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e as ordenanças do mesmo, e pela disciplina da casa de Deus, e contra a imoralidade e
profanação, os erros e heresias, e isso deve ser “sempre”; não em determinados momentos, e sob algumas considerações particulares, mas deve ser constante, sempre contínuo;
ele deve ser sempre o mesmo em relação a Deus, Cristo e Seus ministros.
e não somente quando estou presente convosco; pelo que o apóstolo sugere que,
enquanto ele estava com eles, foram zelosamente ligados a ele e à verdade; mas não bem
ele se retirou do meio deles, logo a sua afeição zelosa diminuiu, e foi estabelecida em outros, que desvelaram a sua fraqueza, instabilidade e inconstância; ao passo que ele era
sempre o mesmo para com eles, e tinha o mesmo amor por eles, como as seguintes palavras mostram.
Verso 19
Meus filhinhos,... Uma maneira suave e terna de falar, usada por Cristo aos Seus discípulos, e com frequência por aquele afetuoso e amado discípulo, João. É expressivo de forte
amor e afeição por eles, da parte do apóstolo, e aponta a sua ternura na fé, e que pequeno
grau de luz e conhecimento espiritual, eles tinham, bem como significa que ele tinha sido,
como ele esperava, e em um julgamento de caridade acreditava, um instrumento da conversão deles, e era seu pai espiritual. O apóstolo prossegue,
por quem de novo sinto as dores de parto; ele se compara a uma mulher com sua criança, como a igreja ao trazer almas para Cristo, por vezes, é; e todas as suas dores e trabalho
no ministério da Palavra com as dores de uma mulher durante o tempo de gravidez e no
parto. Quando ele veio pela primeira vez entre os gálatas, trabalhou muito; ele pregou o
Evangelho em tempo e fora de tempo; ele seguiu em seus esforços incansáveis com orações insistentes; e seu ministério entre eles foi marcado por muita fraqueza do corpo, e com
muitas censuras, aflições e perseguições, comparáveis à agonia do parto de uma mulher
ao dar à luz. Entretanto, ele cuidava que havia sido o meio de seu novo nascimento, da
conversão deles do Paganismo ao Cristianismo, e de servir os ídolos para servir ao Deus
vivo, e crer em Seu Filho Jesus Cristo; mas os falsos apóstolos próximos entre eles haviam
tão estranhamente operado sobre eles, e eles haviam retrocedido tanto e degenerado, que
pareciam ser como abortos, ou como um feto disforme; portanto, ele trabalhou novamente
com toda sua força e poder, escrevendo a eles, usando argumentos com eles, às vezes,
dando-lhes boas palavras, outras vezes, severas, e orando fervorosamente por eles, para
que, se possível, recuperasse-os do Judaísmo, ao qual eles estavam inclinados, para o
puro Evangelho de Cristo.
até que Cristo seja formado em vós; que é o mesmo que ser criado em Cristo, serem
feitos novas criaturas, ou novos homens nEle; ou, em outras palavras, ter o princípio da
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graça operado em suas almas, que atende pelo nome de Cristo formado no coração; porque
é a partir dEle, Ele é o autor do mesmo, e isso tem uma semelhança com Ele, e é pelo que
Ele vive, habita e reina nas almas de Seu povo. Agora, porém, como ele esperava, esse
novo homem, nova criatura, ou Cristo, foi formado neles antes, quando ele pregou o Evangelho a eles; ainda assim, não era um homem perfeito; particularmente o seu conhecimento
de Cristo, do Seu Evangelho, e liberdade evangélica, estava longe de ser assim, no que
eles retrocederam ao invés de avançarem; e, portanto, ele estava muito preocupado,
trabalhou muito, e esforçou-se veementemente, o que ele chama de dores de parto novamente, para trazê-los à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homens
perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Isso também é o mesmo que serem conformes à imagem de Cristo, o que na regeneração
é impresso sobre os santos, e é aumentado gradualmente, e será aperfeiçoado no Céu; e
que isso fosse manifestamente mais aparente, sobre o que um véu foi posto por seu
afastamento em qualquer grau das verdades do Evangelho, era o que ele sinceramente
buscava; mais uma vez, é o mesmo que ter a forma de Cristo; ou seja, do Evangelho de
Cristo sobre eles, ou ser lançado na forma da doutrina, e molde do Evangelho, e receber
uma impressão Evangelho e do espírito dele, que é ter um espírito de liberdade, em oposição à escravidão legal; viver pela fé em Cristo, e não em obras da lei; derivar conforto dEle
somente, e não a partir de quaisquer serviços e deveres, sejam quais forem; ter arrependimento, e todo o curso de obediência, influenciado pela graça de Deus, e o amor de Cristo;
e ser zeloso de boas obras, e ainda assim, não depender delas para a justificação e
salvação. Isto é o que o apóstolo tão ardentemente desejava, quando, em vez disso, estes
gálatas pareciam ter a forma de Moisés e da lei.
Verso 20
Eu bem quisera agora estar presente convosco... O significado disto é que seria desejável que ele estivesse pessoalmente presente no meio deles; se ele tivesse apenas uma
oportunidade de vê-los face a face, e dizer-lhes todo o seu pensamento, e de tal maneira
que ele não conseguiria em uma única Epístola; ou que eles pudessem considerá-lo, quando lessem esta carta, como se ele estivesse realmente entre eles; e como se vissem a
preocupação de sua mente, as agonias de sua alma, a aparência de seu rosto e ouvissem
o tom diferente de sua voz.
e mudar a minha voz; quando presente com eles, seja por uma maneira diferente da
pregação; considerando que, antes, quando ele pregou o Evangelho da graça de Deus para
eles, e sua voz era encantadora para com eles, como a de um anjo, e até mesmo do próprio
Jesus Cristo; mas já que eles tinham dado as costas para ele, e o menosprezado, ele agora
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trovejaria a lei para eles, pelo que eles pareciam estar tão apaixonados; mesmo aquela voz
das palavras, que quando os israelitas no Monte Sinai ouviram, suplicaram que não mais
pudessem ouvi-la; como estes gálatas também fariam, quando ouvida a verdadeira voz
dela, que não é outra senão uma declaração de ira, maldição e condenação; ou usando
uma forma diferente de falar com eles, como a necessidade exigia, seja suavemente ou
seja, aproximadamente, rogando ou repreendendo-os, o que mais poderia comover e afetálos em uma Epístola seria:
porque estou perplexo a vosso respeito, A Vulgata Latina o lê: “Estou envergonhado por
vós”; e a Siríaca, דתמיה, “Estou estupefato”; e com o mesmo sentido, a Árabe. Ele envergonhava-se deles por sua apostasia e degeneração; ele ficou surpreso e espantado com a
sua conduta; ou, como a palavra pode ser traduzida, estava “perplexo” por causa deles; ele
não sabia o que pensar deles, e do estado deles; às vezes, ele esperava o bem deles, em
outros momentos ele estava pronto para desesperar-se; nem ele bem sabe o rumo que
tomar com eles, se lidar com eles asperamente ou suavemente, e que argumentos poderiam ser mais adequados e pertinentes, a fim de restaurá-los.
Verso 21
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei,... Não apenas para obedecê-la, como
santa, justa e boa, a partir de um princípio de amor, e dar testemunho de sujeição e gratidão
a Deus; pois assim todos os crentes desejam estar debaixo da lei, mas estes homens buscavam por justificação e salvação por meio de sua obediência a ela. Eles desejavam estar
sob ela como um pacto de obras, o que era franca insensatez, loucura em grau máximo,
uma vez que esta era a maneira de vir sob a maldição da mesma. Eles queriam estar sob
o jugo da lei, que é um jugo de servidão, algo insustentável, que os pais judeus não puderam suportar; e, portanto, era fraqueza flagrante neles o desejo de estarem debaixo da lei;
por isso, o apóstolo deseja responder a esta pergunta:
não ouvis vós a lei? significando tanto a linguagem e a voz da lei de Moisés, o que ela diz
aos infratores, e por isso a eles; de que os acusava, quanto a que ela lhes ordenava; como
ela lhes declarava culpados diante de Deus, pronunciando-os malditos, e, ministrava sentencialmente a condenação e morte para eles; e eles poderiam desejar estar sob tal lei? ou
melhor, os livros do Antigo Testamento, particularmente os cinco livros de Moisés, e o que
nele está dito; encaminhando-os, como fez Cristo aos judeus, às Escrituras, para os escritos
de Moisés, e ler, ouvir e observar o que há neles, uma vez que professavam tão grande
consideração à lei; de onde eles poderiam aprender, que não deveriam estar sob a escravidão e servidão dela. A versão Vulgata Latina o traduz “não tendes lido na lei?”, e assim
uma das cópias de Stephens; isto é, os livros da lei; se vocês leram então vocês poderiam
observar o que se segue:
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Verso 22
Porque está escrito,... Em Gênesis 16:15:
que Abraão teve dois filhos, não somente dois filhos; pois, além dos dois referidos, ele
tinha mais seis (Gênesis 25:2), mas era pertinente à finalidade do apóstolo somente tomar
conhecimento destes dois, ele não menciona mais nenhum, embora ele não negue que ele
tinha mais algum. Estes dois filhos eram Ismael e Isaque:
um da escrava. Ismael, era por Agar, serva de Sara, que representava a aliança em que a
nação Judaica estava sob julgo.
e outro da livre. Isaque, era por Sara, própria e legítima esposa de Abraão, que era a dona
da família, e representava a figura do pacto, e estado da igreja Evangélica, e todos os
crentes, gentios bem como judeus, como sob a liberdade do mesmo.
Verso 23
Todavia, o que era da escrava,... Ismael, que foi gerado e nascido de Agar,
nasceu segundo a carne; após a ordem e curso comum da natureza, através da cópula
de duas pessoas, um capaz de procriar, e outra adaptada para a concepção de filhos; e era
típico dos judeus, os descendentes naturais de Abraão, que, como tais, e sobre essa
consideração, não eram os filhos de Deus, nem herdeiros da herança eterna:
mas, o que era da livre, por promessa; por uma promessa anterior feita por Deus a Abraão, que ele teria um filho na sua velhice, quando seu corpo estivesse amortecido, e quando
Sara, sua esposa, que sempre foi estéril, estivesse envelhecida, e passado do tempo de
ter filhos; de modo que Isaque nasceu fora da ordem e curso comum da natureza; sua
concepção e nascimento foram devidos à promessa e poder de Deus, e à Sua livre graça
e favor a Abraão. Este filho da promessa era um tipo da semente espiritual de Abraão, quer
judeus, quer gentios, os filhos da promessa, os quais são considerados como descendência; que nasceram de novo da vontade, poder e graça de Deus, e são herdeiros segundo a
promessa, tanto da graça e quanto da glória, quando os que são da lei, e das obras dela,
não o são. Tudo isso ainda é ilustrado nos seguintes versos.
Verso 24
O que se entende por alegoria,... Ou “são alegorizados”: assim Sara e Agar foram alegori-

Issuu.com/oEstandarteDeCristo

zadas por Filo, o Judeu87, antes que elas o fossem pelo apóstolo. Ele significou Sara como
virtude, e Agar como todo o círculo de artes e ciências, que eram, ou deveriam ser, uma
serva da virtude; mas essas coisas sobre Agar e Sara, a escrava e a livre, e seus vários
filhos, são muito melhor alegorizados pelo apóstolo aqui. Uma alegoria é uma forma de falar
em que uma coisa é expressa por outra, e é uma metáfora continuada; e o significado do
apóstolo é que estas coisas apontam para algumas outras coisas; têm outro significado em
si mesmas, um místico e espiritual, além do literal; e isso os judeus chamam מדרש,
“Midrash”, um nome que eles dão para o sentido místico e alegórico da Escritura, no que
eles muitíssimo satisfazem a si mesmos. Uma alegoria é propriamente uma forma fictícia
de falar; mas aqui ele projeta uma acomodação de uma história real, e de fato, a outros
casos e coisas, e parece pretender um tipo ou figura; e no sentido de que estas coisas que
eram literalmente verdade sobre Agar e Sara, de Ismael e Isaque, eram tipos e figuras das
coisas que estão por vir; assim como o que aconteceu com os israelitas eram tipos e figuras
das coisas que ocorreriam sob a dispensação do Evangelho (1 Coríntios 10:11).
porque estas são as duas alianças, ou “testamentos”; ou seja, essas mulheres, Agar e
Sara, significam, e são figuras de dois pactos; não do Pacto das Obras e o Pacto da Graça.
Agar não era nenhuma figura do pacto de obras, que foi feito e quebrado antes dela nascer;
além disso, o pacto do qual ela era uma figura foi feito no Monte Sinai, ao passo que o
Pacto das Obras foi feito no Paraíso. Além disso, o Pacto das Obras foi feito com Adão, e
toda a sua posteridade, mas o pacto ao qual Agar representava foi somente com os filhos
de Israel; ela representava Jerusalém, que, então, estava com seus filhos. Nem era Sara
uma figura do Pacto da Graça, pois esse foi feito muito antes que ela existisse, sim, na
eternidade; mas elas eram figuras das duas administrações de uma única e mesma aliança,
que ocorreram no mundo sucessivamente; e que seguiriam uma à outra, são pelo autor da
Epístola aos Hebreus chamadas de a primeira e a segunda, a antiga e nova aliança. Ora,
estes são os pactos ou testamentos, o antigo e o novo, e as respectivas pessoas sob eles,
que foram prefiguradas por estas duas mulheres, e seus descendentes.
uma, do monte Sinai; ou seja, um desses pactos, ou uma das administrações da aliança,
uma dispensação do mesmo, que é o primeiro, e agora chamado de antigo, porque abolido,
teve a sua origem a partir de Monte Sinai, foi entregue por Deus a Moisés, a fim de ser
comunicado ao povo de Israel, que deveria estar sob essa forma de administração até a
vinda do Messias. E porque toda a economia Mosaica foi dada a Moisés no Monte Sinai, é
dito ser a partir daí: assim, nos escritos judaicos, lemos, vezes sem conta, sobre

מסיני למשה הלכה, um rito, costume, constituição ou designação dada a Moisés “do Monte
Sinai”, a mesma frase como aqui. Sinai significa “arbustos”, e tem o seu nome derivado dos
arbustos que cresciam sobre ele 88; em um dos quais o Senhor apareceu a Moisés; pois,
Horebe e Sinai são um e o mesmo monte; um significa desolação, e, o outro cerrado; como
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uma parte da montanha era estéril e deserta, e outra coberta de arbustos e silvas; e pode
representar adequadamente a condição de tais que estão debaixo da lei.
gerando filhos para a servidão; gera e traz pessoas em um estado de servidão, induzlhes a um espírito de escravidão ao medo, e faz com que sejam por toda a vida sujeitos a
ela; mesmo como eram tais que estavam debaixo do primeiro pacto, ou sob a dispensação
do Antigo Testamento:
que é Agar; ou este é o pacto, a administração dele, que Agar, escrava, serva de Sara,
representou.
Verso 25
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia,... A versão em Árabe, em vez de Arábia, lê
“Balca”. A versão Siríaca faz de Agar uma montanha, lendo as palavras da seguinte forma:
“pois o Monte Agar é Sinai, que está na Arábia”, e alguns têm sido de opinião que Sinai foi
chamado Agar pelos Árabes. É certo, que חגר, que pode ser pronunciado Agar, que significa
na língua Árabe uma pedra ou rocha; e que uma parte da Arábia é chamada Arábia Petraea,
por causa de suas características rochosas; a metrópole desta era חגרת, ou “Agara”, e os
habitantes Agarenos; e Agar era o nome da principal cidade do Bahrein, uma província de
Arábia89: e pode-se observar que, quando Agar, com seu filho, foi expulsa, eles habitaram
no deserto de Parã (Gênesis 21:21), que era próximo do Sinai, como se depreende a partir
de Números 10:12 de modo que é possível que este monte derive seu nome dela, embora
não haja certeza disso; e próximo a ele, como Grotius observa, havia uma cidade chamada
Agra, mencionada por Plínio90 como estando localizada na Arábia. No entanto, é claro, que
Sinai se localizava na Arábia, fora da terra da promessa, onde a lei foi dada, e parece ser
mencionado pelo apóstolo com este ponto de vista, que pode ser observado, e nos ensina
que a herança não provém da lei. Ela é localizada por Jerom91 na terra de Midiã; e é certo
que deve ser próximo a ela, se não nela, como é evidente a partir de Êxodo 3:1. E de acordo
com Filo, o Judeu92, Midiã, como era antigamente chamada, era uma nação muito populosa
de Árabes; e Madiã, ou Midiã, é por93 Maomé citada como localizando-se na Arábia; e podese observar, que os que são chamados Midianitas em Gênesis 37:36 são referidos como
sendo ismaelitas (Gênesis 39:1), este é o nome pelo qual os árabes são comumente chamados pelos judeus. Por isso, o apóstolo localiza adequadamente esta montanha na Arábia. Mas, afinal, por Agar, eu prefiro pensar que a mulher é intencionada; e que o sentido é
que esta mesma Agar significa Monte Sinai, ou é uma figura da lei dada naquele monte.
que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos; ou
seja, concorda e lembra os habitantes de Jerusalém, e de todas as cidades e vilas na
Judéia; e ela, sendo uma escrava, representou o estado de escravidão em que os judeus
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estavam, quando o apóstolo escreveu esta Epístola, eles estavam em um estado de
escravidão civil, moral e legal; em cativeiro civil pelos Romanos, sendo tributários do império de Roma, e sob a jurisdição de César. Estavam também na escravidão moral do pecado,
de Satanás, do mundo e os desejos dele, cujos servos eles, em geral, eram.
Eles também estavam em cativeiro legal à lei cerimonial, que era um jugo de escravidão;
estavam reduzidos à servidão debaixo dos elementos ou instituições dela, como a circuncisão, um jugo que nem eles, nem seus antepassados puderam suportar, porque os obrigava a guardar toda a lei; a observância de vários dias, meses, tempos e anos, e a multidão
dos sacrifícios que eles eram obrigados a oferecer, e que ainda não poderiam remover o
pecado, nem livrar as suas consciências do fardo de culpa, mas eram como um manuscrito
de decretos contra eles. Todos os sacrifícios que eles traziam declaravam o seu pecado e
culpa, e que eles mereciam morrer como a criatura que foi sacrificada por eles; e além
disso, nesta lei dos mandamentos, em vários casos, a violação desta era punível com a
morte, e por medo disto eles estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Eles também estavam em cativeiro quanto à lei moral, o que exigia perfeita obediência da
parte deles, mas não lhes dava força para executar; mostrava-lhes o seu pecado e miséria,
mas não o seu remédio; exigia uma justiça completa, mas não apontava onde ela seria
obtida; a lei não pronunciava uma palavra de paz e conforto, mas totalmente o contrário;
ela não admitia o arrependimento; acusava de pecado, declarava-os culpados por causa
disso, amaldiçoava, condenava, e ameaçava de morte por causa do pecado. Tudo isso os
mantinha em cativeiro contínuo; e ao passo que a maior parte daquelas pessoas naquela
época, a Jerusalém de então, escribas, fariseus e a maioria da nação, buscavam a justificação pelas obras da lei, isto aumentava o seu cativeiro; eles obedeciam com objetivos mercenários, e não por amor, mas por medo; e os seus confortos e paz oscilavam de acordo
com a sua obediência; e pessoas assim estavam sob uma escravidão espiritual.
Verso 26
Mas a Jerusalém que é de cima,... Desta, Sara era um tipo e figura; ela correspondia a, e
concordava com isso; o que deve ser entendido, não sobre a igreja triunfante no Céu, mas
do estado de igreja do Evangelho sob a administração da nova aliança; e isso, não como
na glória dos últimos dias, quando a Nova Jerusalém descerá de Deus do Céu, mas como
então era no tempo dos apóstolos, e tem sido desde então. Particular consideração pode
ser tida pela primeira igreja evangélica em Jerusalém, que consistia de pessoas nascidas
do alto, foi abençoada com um espírito evangélico, que é um espírito de liberdade, a partir
do que o Evangelho saiu para todo o mundo, e a partir da qual os apóstolos e os primeiros
pregadores da palavra saíram para todos os lugares, e foram os meios da conversão de
multidões, tanto entre judeus quanto entre gentios, e assim pode ser verdadeiramente dita
ser a mãe de todos nós.
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A igreja em geral, sob o Evangelho, pode ser, como muitas vezes é, chamada de Jerusalém,
por causa de seu nome e paz que desfruta; estar sob o governo do Príncipe da paz; os
seus membros são filhos de paz, os quais são chamados à paz, e a fruir da paz. O Evangelho é o Evangelho da paz, e as ordenanças dele são os caminhos da paz; e a nova aliança, sob cuja administração os santos estão, é uma aliança de paz. Jerusalém era o objeto
da escolha de Deus, o palácio do grande Rei, o lugar do culto Divino, era compacta e bem
fortificada.
O estado de Igreja Evangélica consiste de pessoas que, em termos gerais, são os eleitos
de Deus, entre os quais o Senhor habita, como em Seu templo. Aqui o Seu culto é
observado, Sua palavra é pregada, e os Seus juízos administrados; os santos são
edificados na fundação, Cristo, e sendo bem ajustados, crescem para templo santo nEle, e
estão rodeados por Ele, como Jerusalém era pelos montes, e são preservados pelo Seu
poder para a salvação. Esta é dita ser de acima, para distingui-la da Jerusalém terrena, os
habitantes dos quais eram homens mundanos, principalmente, homens carnais; mas esta
Jerusalém celeste, ou o estado de Igreja do Evangelho, principalmente consiste de pessoas
nascidas do alto, chamados com uma vocação celestial, e que carregam a imagem do
celestial, cuja pátria está nos céus, que estão buscando coisas do alto, e em pouco tempo
eles mesmos estarão lá; sua constituição e forma de governo são do alto, e assim são as
suas doutrinas, e as suas ordenanças. Os judeus falam muitas vezes da דלעילא ירושלם,
ou עלאה, ou מעלה של, “Jerusalém de cima”94, como distinguida da Jerusalém de baixo, e
esta distinção, o apóstolo parece considerar aqui, o qual também diz desta Jerusalém que
ela é livre; da servidão do pecado, de Satanás e do mundo, do jugo da lei, e de um espírito
de servidão; tendo o Espírito de Deus, o espírito de adoção, que é um espírito livre, e usa
tal liberdade para deleitar-se nEle; e onde Ele está, ali há verdadeira liberdade. Ele acrescenta:
a qual é mãe de todos nós; que nascemos de novo, quer judeus, quer gentios, como
particularmente a igreja em Jerusalém era, e o estado de igreja Evangélica em geral pode
ser dito ser; já que aqui almas nascem e são trazidas a Cristo, são amamentadas ao Seu
lado, e alimentadas nos seios de consolo, a Palavra e Ordenanças. Esta forma de expressão também é Judaica, assim é dito95:
“Sião, דישראל אמן, ‘a mãe de Israel’, dará à luz aos seus filhos, e Jerusalém receberá os
filhos do cativeiro”.
Mais uma vez, explicando Provérbios 28:24 é observado96, que não há pai, senão o Deus
bendito para sempre, אמו ואין, “e nenhuma mãe”, senão a congregação de Israel. Algumas
cópias removem a palavra “todos”; e assim fazem a Vulgata Latina, as versões Siríaca e
Etíope, e somente leem: “a mãe de nós”, ou “nossa mãe”.
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Verso 27
Porque está escrito,... em Isaías 44:1, que é citado para provar que a Jerusalém celeste,
ou o estado da Igreja do Evangelho, é a mãe de todos nós, e trouxe à luz, e ainda trará muitas almas, a Cristo, até mesmo muitos mais do que estavam sob a dispensação legal pela
Igreja Judaica, embora o Senhor fosse um marido para eles (Jeremias 31:32). As palavras
são:
alegra-te, estéril, que não dás à luz; esforça-te e clama, tu que não estás de parto;
porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido; pois aquela que
era “estéril”, e não “deu à luz”, e não teve “dores de parto”, e estava “desolada”, isso não
intenciona o mundo gentio, que antes da vinda de Cristo era estéril e destituído de conhecimento dEle, e dentre os quais pouquíssimos foram chamados pela graça; mas a Igreja do
Evangelho nos seus primórdios, no tempo de Cristo, e, especialmente, sobre o momento
da Sua morte, e antes daquele derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, quando o
número de seus membros eram poucos; pois, os nomes dos discípulos juntos eram apenas
120, quando parecia ser estéril e desolada, e privada de seu marido Cristo, mas deveria
rapidamente ter uma grande adesão a Ele, tanto de judeus quanto de gentios; e, portanto,
é chamada a “alegrar-se, esforçar-se”, e “clamar”; ou seja, a irromper em canções de louvor,
e expressar a sua alegria espiritual, cantando em voz alta, e expressar em hinos e cânticos
espirituais a glória da graça poderosa e eficaz, na conversão de tão grande número de
almas, como o que nunca fora conhecido sob o governo anterior. Três mil foram convertidos
sob um sermão, e acrescentados a esta primeira Igreja do Evangelho; e o número de seus
membros ainda aumentou, e o número dos homens que creram depois chegou a quase
cinco mil; e após isso, ouvimos falar de mais crentes que estão sendo adicionado ao Senhor, tanto homens como mulheres; e também que uma grande parte dos sacerdotes obedecia à fé; e quando saíram desta igreja, os apóstolos, e outros pregadores do Evangelho
iam por toda parte no mundo gentio, milhares de almas foram convertidas, e um grande
número de igrejas formadas, e uma semente espiritual tem sido preservada desde então; e
no último dia Sião terá dores de parto, e dará à luz a uma numerosa prole; uma nação deve
nascer de uma só vez, e aquela plenitude dos gentios serão trazidos a ela. Conformemente,
nesse sentido, os escritores Judeus: Jarchi, Kimchi e Aben Ezra, entendem esta passagem
sobre Jerusalém; como faz também a paráfrase Caldéia, o que traduz assim
“Louve, ó Jerusalém, que era como uma mulher estéril que não dá à luz; regozija-te em
louvor, e alegra-te, tu que eras como uma mulher que não concebe, porque mais são os
filhos de Jerusalém desamparada do que os filhos da cidade habitável, diz o Senhor”.
Verso 28
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Mas nós, irmãos...como Isaque,... A versão Etíope lê, “vós, irmãos”; e assim uma das
cópias de Stephens. Enquanto as duas mulheres, Agar e Sara, poderiam ser, e são alegorizadas; assim também os respectivos filho. Isaque significava, e foi um tipo e figura da
semente espiritual de Abraão, quer judeus, quer gentios, sob a dispensação do Evangelho:
e como ele era, então eles o são.
somos filhos da promessa; como Isaque foi prometido a Abraão, assim, foi esta semente
espiritual; quando foi dito a ele, que ele deveria ser o pai de muitas nações, como ele é o
pai de todos nós, mesmo de todos os que creem, sejam eles de qualquer nação; e como
Isaque nasceu em virtude, e na sequência de uma promessa feita a Abraão pelo beneplácito e livre vontade e prazer de Deus, e sua geração e concepção foram além da força e
curso da natureza, foram os efeitos de um poder Divino, e foram algo sobrenatural; assim
esta semente espiritual nasce novamente, em virtude, e em consequência de uma promessa, não só feita a Abraão, mas ao Senhor Jesus Cristo, o cabeça da aliança, de que Ele
veria a Sua semente, desfrutaria de uma prole numerosa, e que permanecerá para sempre;
e também à igreja, de quem é dito que este e aquele homem devem ser nascidos nela; e
particularmente em consequência da promessa citada no verso anterior, de onde estas
palavras são uma inferência, dedução, ou ilustração: e estes filhos da promessa, assim
chamados a partir daí, nascem de novo, acima e além da força da natureza; não através
do poder e do livre-arbítrio do homem, mas pela misericórdia abundante e vontade soberana de Deus, por Sua graça poderosa e eficaz, e pela Palavra da promessa, o Evangelho,
como um meio. Além disso, a esses filhos, ou semente espiritual de Abraão, representados
por Isaque, pertencem todas as promessas, como aquela de Deus, como um Deus pactual
dado a eles; de Cristo, como Salvador e Redentor; do Espírito Santo, como santificador e
consolador; e de todas as coisas boas, das misericórdias temporais, tanto quanto é para o
seu bem real; e de todas as bênçãos espirituais, como justiça, paz, perdão, conforto, todos
os suprimentos de graça e vida eterna, e estes também recebem essas promessas; o
Espírito Santo, como Espírito da promessa, abre e as aplica a eles, coloca-as na mão da
fé, e isso lhes permite que eles as supliquem a Deus, e a crerem no cumprimento delas; de
modo que Isaque em todos os aspectos concorda com eles.
Verso 29
Mas, como então,... Nos tempos de Abraão, quando Agar e Sara, os tipos das duas dispensações do pacto, e Ismael e Isaque, as figuras das duas diferentes sementes, a semente
natural e espiritual de Abraão, legalistas e os verdadeiros crentes, estavam vivendo:
aquele que era gerado segundo a carne; que foi Ismael, que era um tipo, ou uma representação alegórica de tais que estavam sob a aliança do Sinai, e foram em busca de justiça
pelas obras da lei; como ele nasceram segundo a carne, de acordo com o curso normal da
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natureza, e eram, como ele nasceu, um homem carnal; assim são os justificam a si
mesmos, apesar de todas as suas pretensões de religião e justiça, assim como eles nasceram; não há nada além de carne neles; eles estão sem Deus, sem Cristo e sem o Espírito,
e não têm nem verdadeira fé, nem esperança, nem amor, nem qualquer outra graça; eles
não têm nenhum princípio interno de bondade neles; a carne, ou corrupção, e a natureza
têm o governo deles, é o princípio reinante neles; suas mentes são carnais, e por isso esses
são os seus princípios; e tal é a sua conversação, eles confiam na carne, em atos exteriores,
em sua justiça própria, e assim vêm sob a maldição; pois, todos quantos confiam em um
braço de carne, ou nas obras da lei, estão debaixo da maldição da lei.
perseguia o que o era segundo o Espírito, aqui se intenciona Isaque, pois embora ele
não tenha sido concebido pelas operações do Espírito Santo, sem a ajuda do homem, como
Cristo foi; ainda assim, por causa do poder Divino que foi tão eminentemente exibido em
sua concepção e geração, sob todas as dificuldades e desvantagens, e aparentes impossibilidades da natureza, ele é dito ter nascido do Espírito, e além disso, ele também foi regenerado pelo Espírito de Deus, era um homem bom e temente a Deus, como toda a consideração dele mostra; e nisso também correspondeu adequadamente à semente espiritual, os
verdadeiros crentes, sob a dispensação do Evangelho, que são nascidos de novo da água
e do Espírito, e são renovados no espírito de suas mentes; em quem a obra do Espírito está
começando, e a graça é o princípio regente; em quem o Espírito de Deus habita e opera; e
cuja conversação é espiritual, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
A perseguição de Isaque por Ismael era por “zombar” dele (Gênesis 21:9), a palavra Hebraica faz alusão ao nome de Isaque, que significa “riso”, e Ismael ria dele, vaiava e zombava.
Os doutores judeus estão divididos sobre o sentido disso: alguns dizem que a palavra
proferida “zombando” é expressivo de idolatria, de acordo com Êxodo 32:6 e que Ismael
teria ensinado Isaque, e o inclinado a isso; outros que isso significa a impureza, de acordo
com Gênesis 39:17 e que ele falou com ele de uma forma lasciva e indecente, a fim de corromper a mente; outros dizem que isso designa assassinato, de acordo com 2 Samuel 2:14
e que tinha a intenção de matá-lo, e tentou isso97; é praticamente recebido por eles, que ou
ele o encontrou sozinho, ou eles foram para o campo juntos, ele levou seu arco e desembainhou-o e atirou uma flecha para ele, com a intenção de mata-lo98, embora ele fingiu que
era apenas uma brincadeira; e um de seus escritores diz sobre o texto99, que a palavra é
usada, por gematria, isto é, pela aritmética das letras, significa להרוג, “matar”; de modo que
esta perseguição não foi apenas por meio de palavras, mas por ações; mas ainda outros 100
deles acham mais acertadamente que isso significava uma disputa sobre a herança, o que
as palavras de Sara a Abraão parecem confirmar; e que Ismael reivindicou o direito de
primogenitura, e desprezou Isaque como o filho mais novo; insistiu no direito à herança, e
zombou da promessa de Deus, com relação a Isaque; e poderia ter ameaçado fazer algo
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com ele, Ismael o reivindicaria acerca disso; a zombaria sempre foi considerada uma
espécie de perseguição; assim os santos do Antigo Testamento, entre outras instâncias de
perseguição, experimentaram “escárnios”; assim, nosso Senhor foi perseguido, e também
Seus apóstolos.
assim é também agora. Os judeus carnais, que confiavam em si mesmos, crendo que
eram justos, e desprezavam os outros, perseguiam a semente espiritual que cria em Cristo,
tanto por palavras e ações; eles confiscaram seus bens, prendiam as suas pessoas, e até
mesmo os matavam; e os falsos mestres, embora eles houvessem feito isso, e nem tenham
sido capazes de ir tão longe, mas como pessoas adequadamente representadas por Ismael, zombavam dos apóstolos, e zombavam das doutrinas da graça pregada por eles, e
desprezaram aqueles que lhes abraçaram; e pleitearam aquela herança que pertencia a
eles, com base nas obras da lei. E assim é atualmente; embora não haja perseguição de
pessoas de homens e propriedades, contudo, nunca houve uma maior perseguição das
doutrinas da graça e da justiça de Cristo, e os santos são muitíssimo zombados e ridicularizados por sua adesão a elas; e isso justamente por pessoas semelhantes àquelas no tempo
do apóstolo, representados por Ismael: professos carnais, e pessoas hipócritas.
Verso 30
Mas que diz a Escritura?... Esta é uma forma talmúdica de citação das Escrituras, e
respostas a קראה מאי, “o que diz as Escrituras?”101, a passagem referida é Gênesis 21:10
e estas são as palavras de Sara a Abraão; mas na medida em que ela as falou sob inspiração Divina, e elas foram aprovadas e confirmadas por Deus, como é evidente a partir de
Gênesis 21:12, elas são atribuídas a Deus falando na Escritura:
Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará
com o filho da livre. Há pouquíssima diferença entre esta citação e a original. O apóstolo
omite a palavra “esta” em ambas as cláusulas, o que embora muito adequado para ser
expresso por Sara, para apontar a pessoa que ela queria dizer, e como estando com os
ânimos agitados, não era absolutamente necessário que deveriam ser conservadas pelo
apóstolo, desde que pelo contexto não há dificuldade de saber quem ela intenciona; embora
a cópia Alexandrina tem a palavra em si: e em vez de “com meu filho, com Isaque”, diz o
apóstolo, “com o filho da mulher livre, Sara”; ali falando de si mesma, cujo caráter o apóstolo
dá, em oposição ao da escrava; de forma semelhante um escritor Judeu102 o lê e interpreta:
“Pois o filho desta mulher não será herdeiro ‘ הגבירה בן עםcom o filho da senhora’”.
A saída de Agar e Ismael da família de Abraão era um tipo e emblema da rejeição dos
judeus carnais e cheios de justiça própria do estado de igreja do Evangelho; nem devem
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quaisquer pessoas carnais, quaisquer que são segundo a carne, os não-regenerados, ou
que confiam em sua própria justiça, estar em uma igreja do Evangelho; como eles também
serão excluídos e lançados fora do reino dos céus, em que não entrarão pessoas nãoregeneradas e injustas, ou que confiam em justiça própria. Os judeus fazem desta ejeção
de Agar e seu filho ser tanto fora deste mundo quando do mundo que está por vir 103. A
razão dada por que a pessoa não deve ser herdeira com outra concorda perfeitamente com
os cânones Judaicos, que não era porque ele era o filho de uma concubina, pois os filhos
de concubinas podem herdar, se eles fossem israelitas e livres, mas porque ele era o filho
de uma escrava, pois assim eles o colocam104:
Todos os que são próximos por parentesco, embora por iniquidade, são herdeiros,
como os que são legítimos; como? Assim, por exemplo, se um homem tem um filho
que é espúrio, ou um irmão que é espúrio, eis que estes são como os outros filhos, e
os outros irmãos quanto à herança; mas se, “ שפחה מן בנוseu filho é de uma serva”,
ou de uma mulher estranha, ele não é filho em qualquer destes aspectos,

כלל יורש ואינו, “e de forma nenhuma é herdeiro”.
e novamente105:
Um israelita que tem um filho de uma escrava, ou de uma gentia, visto que este não
é chamado de seu filho, aquele que ele tem depois, de uma mulher Israelita,

“ לנחכה בכורé o primogênito por herança”, e tem a porção dobrada.
A razão atribuída para não herdar no texto implica que os filhos da mulher livre, a semente
espiritual de Abraão, herdarão os privilégios da casa de Deus, as bênçãos da graça e glória
eterna; eles são filhos da promessa, e herdeiros de acordo com ela; quanto aos filhos da
escrava, os hipócritas, estes não herdarão; pois, a herança não é pela lei, nem são herdeiros os que são das obras da lei; nem deve ser apreciado por misturarmos a lei e o Evangelho, graça e obras, na questão da salvação.
Verso 31
De maneira que, irmãos,... Esta é a conclusão de toda a alegoria, ou a interpretação mística de Agar e Sara, e seus filhos:
somos filhos, não da escrava; a figura do primeiro pacto, que gerou a servidão, e tipificava
os judeus enquanto Estado, e sob um espírito de servidão à lei; os santos do Novo
Testamento não estão sob ela, são libertos dela, e estão mortos para ela:
mas da livre; de Sara, que era um tipo do novo e segundo pacto; e correspondia à igreja
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do Evangelho, que é livre do jugo da lei; e cujos filhos são crentes em Cristo, por Quem
eles são libertos de toda a escravidão e da servidão; deste modo os filhos da senhora e da
serva são opostos um ao outro pelos judeus106. A versão Vulgata Latina acrescenta a este
verso, a partir do início do próximo capítulo: “com a liberdade com que Cristo nos libertou”;
e a versão Etíope: “porque Cristo nos fez livres”; e começa o próximo capítulo assim: “Portanto, estai firmes e não se enredando”, etc., e assim a cópia Alexandrina, e as três de
Stephens.
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GALATAS 5
Introdução

Nesse Capítulo o apóstolo exorta a permanecer firme na liberdade Cristã, e adverte contra
o abuso da mesma; e instrui a fugir de vários vícios, e encoraja o exercício de diversas graças, e à observância de diversos deveres; e conclui com uma admoestação contra a vanglória, o provocar ira, e inveja: enquanto que na última parte do Capítulo anterior ele fez
parecer que os crentes sob a dispensação do Evangelho eram livres da escravidão da lei,
ele começa este Capítulo com uma exortação a continuar firme na liberdade do Evangelho;
uma vez que foi isso que Cristo obteve por eles, e lhes concedeu; e a cuidar para que eles
não fossem levados novamente à escravidão da lei cerimonial, particularmente ao jugo da
circuncisão (5:1), e dissuadidos a se submeterem a ela, observando que isso faz com que
Cristo não tenha proveito algum para eles (5:2), e que isso os obrigaria a manter toda a lei
(5:3), e que tornaria Cristo completamente inútil para eles; e que os tais que procuravam
ser justificados pela obediência à lei cerimonial eram apóstatas do Evangelho da graça de
Deus (5:4), mostrando também que isso era contrário à fé e esperança dos santos, que
procuravam e esperavam a glória e alegria eterna não pelas obras da lei, mas pela fé em
Cristo, sob a influência do Espírito Santo (5:5), nem era a circuncisão ou a incircuncisão de
proveito algum, mas a fé verdadeira em Cristo, que se revela por amor a Ele mesmo e ao
Seu povo (5:6), e isso ao relembrá-los de quão bem eles corriam e procediam após a
primeira conversão; e como não se escondiam de obedecer à verdade e, portanto, era vergonhoso que eles voltassem atrás aos elementos desprezíveis que uma vez eles haviam
abandonado (5:7), e que a presente opinião não fosse aquela que eles haviam assimilado,
de que Deus os chamou, ou que eles receberam quando primeiro foram eficazmente chamados pela graça, mas o que, desde então, tinha sido retomado (5:8), e, visto que que isso
pudesse ser contra argumentado, que foi em apenas uma questão que diz respeito à lei
cerimonial, a qual fora aceita apenas por algumas poucas pessoas, e portanto não deveria
ser uma preocupação, o apóstolo coloca na mente deles um provérbio: que um pouco de
fermento leveda toda a massa e, portanto, eles não deveriam ser coniventes com aquilo
(5:9).
Entretanto, a fim de mitigar a dureza desse discurso, o apóstolo expressa sua boa opinião
e confidência para com eles, que após uma séria consideração das coisas, eles não seriam
convencidos daquilo em que estiveram anteriormente, ou estavam agora; e lança a culpa
de tudo sobre os falsos mestres que os perturbavam, e que deveriam receber seu próprio
julgamento ou condenação (5:10), e visto que foi insinuado que o próprio apóstolo havia
pregado a circuncisão como necessária à salvação, ele remove essa calúnia ao observar
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que, fosse isso verdade, ele não teria sofrido perseguição, nem teriam os judeus sido
ofendidos com sua pregação como o foram (5:11), e então, zeloso da glória de Deus, e com
sincera afeição para com os gálatas, ele deseja que aqueles falsos mestres que os
perturbavam com suas doutrinas perniciosas fossem lançados fora pelo Senhor, ou da
igreja (5:12), e em seguida os instrui ao uso correto da liberdade Cristã, à qual eles foram
chamados; e os adverte contra o abuso da mesma; para que eles não a usassem como
ocasião para a carne, mas, ao contrário, para servir uns aos outros em amor (5:13), dando
isso como razão, porque o amor é o cumprimento da lei (5:14), uma vez que o espírito e
conduta contrários são acompanhados de consequências perniciosas, até mesmo a destruição de uns aos outros (5:15).
E assim, os admoesta a andar em Espírito, cujo fruto é o amor, e então eles não satisfariam
à concupiscência da carne (5:16), pois esses dois, a carne e o Espírito, são contrários um
ao outro, e o Espírito milita contra a realização da concupiscência da carne (5:17), além do
mais, aqueles que se rendem à conduta do Espírito, e são guiados por Ele, não estão
debaixo da lei, da escravidão dela, nem estão sujeitos à sua maldição (5:18), e tendo feito
menção tanto da carne como do Espírito, ele observa as obras e o fruto de cada um, pelos
quais eles são conhecidos; e quanto às obras da carne, ele observa que elas são
manifestas, e as enumera em “dezessete” obras específicas; e para dissuadir delas, ele
declara que quem quer que viva segundo elas, não herdará o reino de Deus (5:19-21), e
quanto aos frutos do Espírito, esses também são conhecidos pelo homem espiritual, “nove”
dos quais são mencionados especificamente, e contra os quais não há lei (5:22-23). A partir
daí, o apóstolo conclui que os que são crentes verdadeiros em Cristo, e são guiados pelo
seu Espírito, e têm o Seu fruto, têm a carne crucificada, juntamente com suas afeições e
concupiscências (5:24). O apóstolo termina o capitulo com algumas exortações para andar
em Espírito, e não ambicionar a honra mundana, nem provocar uns aos outros à ira, nem
invejar a alegria uns dos outros (5:25).
Verso 1
Estai, pois, firmes na liberdade,... Liberdade da graça, e a liberdade da glória; o significado empregado aqui é o primeiro, e está fundamentado na liberdade do pecado; não da ausência dele, mas de seu domínio, culpa, e poder condenatório; do cativeiro e da tirania de
Satanás, embora não de suas tentações e insultos; da lei, a lei cerimonial, como ordenanças escritas, um mestre rígido e severo, e como muro de separação, e de todos os seus
ritos e instituições opressivas; da lei moral como um pacto de obras e como administrada
por Moisés; e da maldição e condenação dela, sua escravidão e exigências rigorosas, e de
toda expectativa de vida e justiça por seus méritos; mas não da obediência que lhe é devida,
como estabelecido por Cristo, e como uma regra de caminhar e de conversação; e da lei
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judicial, ou aquelas leis as quais dizem respeito aos judeus como judeus: além do mais,
essa liberdade está fundamentada no livre uso de coisas indiferentes, como comer qualquer
tipo de comida sem distinção, desde que seja feito pela fé, com gratidão a Deus, com
moderação, e com temperança, e de maneira que a edificação e a comunhão com outros
Cristãos não sejam feridas; também no livre uso das ordenanças do Evangelho, às quais
eles que são companheiros dos santos têm direito, mas sem abandoná-las ou negligenciálas a bel-prazer; o que não é usar, mas abusar da liberdade: novamente, outra ramificação
da liberdade é o acesso a Deus, com ousadia no trono da graça, através do Mediador, sob
as influências do Espírito divino; ao que deve ser acrescentada a libertação do medo da
morte corpórea, que é o rei dos terrores dos pecadores sem Cristo, e que mantinha os
santos do Antigo Testamento, durante toda a sua vida, sujeitos à escravidão, ou a segunda
morte, acerca da qual os eleitos de Cristo são assegurados de que não sofrerão dano:
agora, nessa liberdade, os filhos da mulher livre, crentes sob a dispensação do Evangelho,
são mui pertinentemente exortados a permanecerem, por consequência e em consideração
de seu caráter; ou seja, eles devem apreciá-la e estimá-la altamente, como os homens fazem com sua liberdade civil; e mantê-la e defendê-la de todos os perigos; permanecer em
sua doutrina sem hesitar, e com intrepidez; sem desistir de nenhuma parte sequer dela,
entretanto, e resistindo a quem quer que lhe oponha, ou a calunie, ou a censure; e manter
a prática da mesma observando de coração sua doutrina, tornando-se servos da justiça,
comparecendo frequentemente perante o trono da graça, e através da observância contínua das ordenanças de Cristo; e então, devem tomar cuidado com tudo o que tenta destruíla, sejam doutrinas ou mandamentos de homens; particularmente a doutrina da justificação
pelas obras, e todo o tipo de superstição e culto indevido: e por causa da preocupação que
Cristo tinha com essa liberdade
Cristo nos libertou; não nascemos livres, mas ao contrário nascemos escravos, bem como
Efraim; nem poderíamos obter o mínimo dessa liberdade por justiça, atos ou méritos próprios, mas Cristo a obteve completamente por nós, por preço e poder; pelo que Ele nos resgatou e salvou das mãos de nossos inimigos espirituais, do pecado, de Satanás, da lei, e
da morte; e isso por causa da proclamação de seu Evangelho, e pela aplicação dele pelo
Seu Espírito, a Quem Ele enviou aos nossos corações como um Espírito de graça, para
nos ensinar esse Evangelho, e nos guiar nele; é esse Espírito quem opera a fé em nós e
por Ele recebemos essa bendita graça:
e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A metáfora é feita a partir dos
bois colocados sob um jugo, entrelaçados nele, do qual não podem se livrar: alguns dos
membros dessa igreja foram judeus, que anteriormente haviam estado sob o jugo da lei e
pareciam desejosos de retornar para o antigo estado de escravidão, do qual o apóstolo os
dissuade e, portanto, usa a palavra outra vez: ou ele pode estar se referindo à escravidão
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da corrupção e idolatria, em que eles, como gentios, se encontravam antes de sua conversão; e intima que ceder à observância de ritos e cerimônias Judaicas seria se envolver em
um estado de escravidão novamente, pois por “julgo da servidão” ele quer dizer a lei, a qual
os judeus chamavam frequentemente de “ מצות עולo jugo dos mandamentos”107; especificamente a lei cerimonial, como a circuncisão; a qual Pedro (Atos 15:10) apresenta como jugo
intolerável; a observação de dias, meses, tempos e anos; a multidão de sacrifícios, que não
poderia tirar o pecado; mas proclamava a culpa deles e o castigo que lhes era devido, e
eram um atestado das ordenanças contra eles, pelo qual eles eram mantidos sob escravidão, e tal jugo é a lei moral entregue por Moisés, requerendo obediência perfeita, mas não
dando força [para os que estavam sob seu regime] para cumpri-la, nem apontando onde se
deveria estar; mostrando o homem seu pecado e miséria, e assim operando a ira em sua
consciência, mas sem apontar minimamente um Salvador, ou a vida e a justiça por outro;
acusando, pronunciando culpa, amaldiçoando e condenando; por isso, aqueles que buscam justiça pela lei estão miseravelmente sujeitos a ela, e tristemente estão entrelaçados
e enredados em seu jugo: toda doutrina e ordenança de homens é um jugo de escravidão
ao qual não se deve submeter; ou melhor, toda ação, qualquer que seja, realizada de modo
religioso para que o homem seja aceito por Deus, e obtenha seu favor, e segundo a observância da qual ele julga seu estado, e transmite paz e conforto a si mesmo, ou o contrário,
é um jugo de escravidão: como, orações tantas vezes ao dia, ou a leitura de certo número
de capítulos da Bíblia todo o dia, alimentar-se certo número de vezes na semana, e coisas
do tipo; de maneira que coisas que são da liberdade Cristã, como a oração frequente a
Deus, a leitura dos escritos sagrados para instrução e conforto, e o livre uso das criaturas,
tornam-se jugos de escravidão, do que se deveria resguardar.
Verso 2
Eis que eu, Paulo, vos digo,... O apóstolo procede apresentando algumas razões e argumentos para reforçar a exortação e dissuasão acima: o primeiro do qual é introduzido com
uma nota de atenção, “Eis”; sendo que aquilo que ele estava para dizer era matéria de grande importância; e também menciona a si mesmo pelo nome, como quem afirma; e isso, ou
porque seu nome era bem conhecido entre eles, ou por causa de sua autoridade apostólica;
e para mostrar sua completa certeza sobre o assunto, e sua intrepidez, e que de maneira
alguma ele estava envergonhado disso, eles podiam, se quisessem, dizer para qualquer
pessoa, que Paulo o apóstolo afirmou,
que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará: ele fala da circuncisão, não como quando ela era uma ordenança de Deus, mas como é agora, abolida por
Cristo; e que foi realizada isoladamente em alguns casos, pois ele mesmo circuncidou a
Timóteo por causa dos judeus; [ele fala da circuncisão] como feita a fim de se obter a salva-

Issuu.com/oEstandarteDeCristo

ção, ou necessária para tal; o que era a doutrina que os falsos apóstolos ensinavam e que
aqueles gálatas estavam prontos a aceitar: submeter-se à circuncisão para se obter a salvação tornava Cristo sem proveito, fazia com que Sua morte fosse em vão, que Seu sacrifício
não tivesse efeito, e sua justiça fosse inútil: além disso, ou Cristo é um Salvador completo,
ou não é nada; juntar qualquer coisa a Ele e Sua justiça, no negócio da justificação e salvação, é interpretado pelo apóstolo como desprezar e negligenciar a Cristo, deixando-O de
lado, e para tais pessoas, Cristo não tem proveito algum; e se Ele não tem proveito algum,
o que eles têm, e seja o que for que eles façam, tão pouco o será; prosperidade e riqueza,
sim, poderia ganhar o mundo todo, suas obras e justiça, seja o que for que ostentasse perante os homens, Deus declarou que não lhes seria de proveito algum; e confiar nessas
coisas faz com que Cristo não seja de proveito algum. Isso é diretamente contrário à noção
dos judeus, que pensavam que poderiam ser salvos por causa da circuncisão e que aquilo
livrá-los-ia do inferno; eles dizem108 que nenhum circunciso vai para o Inferno, e que todo
o que é circunciso herdará a terra; e que ninguém herdará a terra, senão os justos; mas
todos os que são circuncidados são chamados homens justos109; de maneira que a circuncisão é a justiça deles, por conta do que eles esperam [herdar] o Céu e a alegria.
Verso 3
E de novo protesto a todo o homem,... Essa é uma forma de juramento, um chamado
para que Deus seja testemunha, ou jurando pelo Deus vivo, e declarando a todo homem
como se estivesse na presença dEle, quer seja judeu, gentio, ou seja quem for,
que se deixa circuncidar; a fim de obter salvação, e como necessária a ela:
que está obrigado a guardar toda a lei; e é isso que faz da circuncisão um jugo insuportável, pois por si mesma pode ser suportada, e era suportada por crianças de oito dias de
idade; mas nenhum homem pode cumprir toda a lei; e assim, qualquer um que seja circuncidado a fim de obter justiça e vida, é obrigado a cumprir toda a lei; pois a lei é sua única
justiça, quando ele observa tudo o que ela requer, como o Senhor ordenou; caso contrário,
ele será amaldiçoado: e isso prova o que foi dito anteriormente, que Cristo não tem proveito
algum para tais pessoas; porque elas rejeitaram a Cristo e sua justiça, e, tanto quanto lhes
é possível, tornaram vazia a obediência, os sofrimentos e a morte dele: por isso repete-se
a mesma coisa no próximo versículo, embora desta vez com outras palavras.
Verso 4
Separados estais de Cristo,... Ou, “vos desligastes de Cristo”; ou como alguns leem por
uma hipálage, “Cristo foi desligado de vós”; pois eles procuravam justificação pelas próprias
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obras, tudo era para eles como se não houvesse Cristo, e nem retidão nEle, nem salvação
por Ele; eles não tinham nada a ver com Cristo, nem Cristo com eles:
vós os que vos justificais pela lei; ou seja, que procuravam ser justificados pela própria
obediência à lei, ou que pensavam e confiavam ser justos por causa de si mesmos; mas
pelas obras da lei nenhum homem pode ser justificado:
da graça tendes caído; isso é, ou da graça a qual eles professavam ter; é possível que
houvesse alguns nessas igrejas, bem como em outras, que eram apenas crentes nominais,
que professaram apenas com a boca; que haviam declarado que se viam como pecadores
perdidos e arruinados, destituídos de justiça, e professaram crer somente em Cristo para
justiça e vida, mas agora confiavam em si mesmos, e nas obras da lei: ou do plano da graça
na salvação completa do homem, a qual não admite nenhuma mistura com obras; [a salvação se dá] por uma ou por outra, não pode ser por ambas; portanto ao ficar do lado das
obras, eles mostraram ter caído do plano da graça: ou então do Evangelho da graça de
Deus, de onde eles foram removidos, pela influência de falsos mestres; particularmente da
doutrina da justificação gratuita pela graça de Deus, através da justiça de Cristo; a qual foi
completamente deixada de lado por aqueles que procuravam ser instilados pelas obras da
lei; por isso, acerca desses que estavam no fundo do poço, se diz que estavam caídos.
Verso 5
Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos,... Os que têm crido em Cristo, Cristãos em
geral, e o apóstolo e em particular os irmãos juntamente com ele; que também eram nascidos judeus, e trazidos como tal; e ainda assim não procuravam nem esperavam o Céu e a
alegria pela circuncisão, nem pelas obras da lei, mas pela justiça de Cristo recebida pela
fé, sob a influência e testemunho do Espírito de Deus e, portanto, muito menos deveriam
os gentios [esperar e confiar na circuncisão]:
a esperança da justiça; não a justiça justificadora dos crentes, como se fosse algo futuro,
que se espera; pois ela já foi operada, e trazida por Cristo, o fim da lei para a justiça; é
revelada no Evangelho de fé em fé; é mostrada e aplicada aos santos pelo Espírito de Deus;
é posta sobre eles, e imputada a eles pelo Pai; e é o que eles têm agora, não em esperança,
mas de fato; eles a receberam pela fé, como sua justiça justificadora; na qual eles sempre
se encontrarão, na vida e na morte: mas aqui está subentendido a glória e a felicidade eterna, chamada de “esperança”; pois ela é o objeto da esperança, é o que se espera; não é
visto, pois é esperado: é futuro, e o que deve ser desfrutado na vida futura, e portanto, é o
que se espera; é certo, possível de ser desfrutado, embora com dificuldades; o que dá lugar
à esperança, e exercita e prova a graça; o fundamento e encorajamento da esperança nela
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é a Pessoa, sangue, sacrifício e justiça de Cristo, que é nossa esperança: e assim é destacada como “a esperança da justiça,” porque ninguém senão as pessoas justas poderão
desfrutá-la: e isso por virtude, e em consequência de terem sido justificados pela justiça de
Cristo, que lhes dá direito a ela; e portanto eles a procuram, e desfrutá-la-ão, aos pés da
justiça, bem como da graça e bondade: “esperar” por ela pressupõe que é certa, real, substancial, valiosa e digna de paciência; a qual, quando possuída, o será com extremo prazer,
e satisfação abundante; e que aqueles que esperam por ela têm conhecimento, e pelo
menos esperança de participar dela; e estimam e dão muito valor a ela, tendo seus corações fixados nela, e olhando com desprezo para as ideias e coisas desse tempo, se comparadas a ela: a maneira com que eles esperam, “pelo Espírito,” e “pela fé;” na versão Siríaca
lê-se, “pelo Espírito, que é da fé;” ou seja, pelo Espírito recebido pela fé (veja Gálatas 3:14);
mas é melhor considerá-las à parte; os crentes procuram e esperam pelo Céu, sob a influência e encorajamento do Espírito de Deus; que é o Autor da fé pela qual eles procuram por
isso, e da esperança que está relacionada com isso; e que é o revelador e aplicador da
justiça de Cristo, o fundamento; e que dá aos santos alguns vislumbres da glória eterna,
mostra-lhes sua participação nEle, testemunha de sua adoção, e também de sua herança;
e é o penhor e a garantia de sua herança; tudo isso dá grande fortalece e encoraja à fé, pelo que eles também esperam o Céu, crendo não apenas em sua realidade, mas em sua
própria participação nele, e assim andam pela fé, com as vistas voltadas para o mesmo,
até que eles o recebam.
Verso 6
Porque em Jesus Cristo,... Na versão Aramaica lê-se, “na religião de Cristo;” na religião
de Moisés, ou dos Judeus sob a antiga dispensação, as coisas posteriormente mencionadas tinham alguma importância e consideração; mas não na religião Cristã, e sob a dispensação do Evangelho: a circuncisão e a incircuncisão não faz diferença na igreja de Cristo,
nem tem importância alguma na comunhão com ela; não provoca alteração alguma no amor
e favor de Cristo, que é tudo em todos para Seu povo, sejam gentios ou judeus; nem tem
influência alguma na salvação, sendo Cristo o Salvador tanto dos cincuncisos como dos
incircuncisos; nem é evidência alguma a favor ou contra a pessoa ser de Cristo ou ter
comunhão com Ele:
nem a circuncisão tem valor algum; não mais um mandamento ou ordenança de Deus,
tendo sido abolida por Cristo; não mais um tipo, tendo sido cumprida nEle e em Seu povo;
não mais um privilégio, privilegiando de alguma forma os judeus e colocando-os acima dos
gentios; nem tem peso ou importância alguma, ou tem alguma coisa a ver com a salvação:
nem a incircuncisão; não é impedimento para desfrutar do Evangelho, ou para fazer parte
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da igreja do Evangelho, ou para a aceitação em suas ordenanças; nem para a participação
das bênçãos da graça, como a justificação, perdão, adoção e vida eterna:
mas sim a fé que opera pelo amor; fé tem a ver com a justificação e salvação, não por
meio de influência causal, mas como sendo uma graça recebida pela justiça de Cristo, através da qual somos salvos, e mantidos pelo poder de Deus até a salvação; ainda assim, não
é qualquer tipo de fé, mas é aquela que opera, e é seguida de boas obras; e que opera o
amor para com Deus, para com Cristo, para com Seu povo, Seus caminhos, adoração, verdades e ordenanças. Na versão Siríaca lê-se, דמתגמרז, “que é aperfeiçoada pelo amor;” ou
seja, a fé que se mostra reta, verdadeira, e genuína (veja Tiago 2:22).
Verso 7
Corríeis bem,... Na corrida Cristã; quando eles foram primeiramente estabelecidos pela
profissão da Religião, eles abraçaram e agarraram-se, e estavam unidos diligentemente às
verdades do Evangelho; eles exerciam a graça vividamente para [cumprir com] sua finalidade, e eram muito diligentes na execução dos deveres; eles fizeram grande progresso no
conhecimento das coisas Divinas e correram com alegria e sem se cansarem nos caminhos
de Cristo, nas veredas da verdade e da santidade. A metáfora é tirada de corredores em
uma corrida (veja 1 Coríntios 9:24); até aqui eles foram elogiados, mas deveriam ter sido
persistentes nessas coisas:
quem vos impediu; não o apóstolo, nem algum de seus irmãos; não, eles os encorajaram
a prosseguir, e lhes deram toda assistência possível para ajudá-los a seguir em frente; mas
os falsos apóstolos os impediram, e fizeram de tudo para levá-los para outro evangelho e
desviá-los do caminho correto:
para que não obedeçais à verdade? Do Evangelho, particularmente da verdade da justificação pela justiça de Cristo, que eles não abraçavam com boa disposição, nem mostravam
o mesmo respeito que tinham por ela anteriormente (veja Gálatas 3:1), o que o apóstolo diz
não como se estivesse questionando, mas como que os acusando com preocupação; e de
certa forma indignado contra as pessoas que tinham sido o impedimento do progresso
Cristão deles, e tentando corrigi-los, se possível.
Verso 8
Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, a opinião que eles foram
persuadidos a crer; e que a versão Siríaca chama de, פיסכון, “vossa persuasão”; ela não é
de Deus, que os tinha chamado para a graça de Cristo; nem de Cristo, que os tinha cha-
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mado ao conhecimento dEle próprio, e comunhão como Ele; nem do Espírito de Cristo, que
os tinha chamado com um chamado santo, e que ainda continuava a chamá-los ao arrependimento; nem de nenhum ministro fiel do Evangelho, que se preocupava em ser um instrumento do chamado eficaz deles; mas a ideia à qual eles foram persuadidos a se entregarem, que a circuncisão e as obras da lei eram necessárias à salvação, que elas deveriam
andar juntas com a justiça de Cristo para a justificação; uma presunção tal como essa nunca
poderia vir de Deus, nem de nenhum ministro evangélico, mas devia ser de Satanás ou de
seus emissários, os falsos apóstolos.
Verso 9
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma expressão proverbial muito usada
pelos judeus; (veja 1 Coríntios 5:6), no que diz respeito tanto a coisas como pessoas; e é
em resposta a, ou para prevenir uma objeção que pudesse ser feita, ou alguma coisa que
pudesse ser dita, a favor dessas igrejas; de que a situação delas não era tão ruim, ou que
não estavam em perigo tão grande como o que foi exposto pelo apóstolo; uma vez que
eram umas poucas pessoas apenas que propagaram essa ideia, e poucos que a receberam, ou que se entregaram a ela completamente; e que, se aquilo fosse um erro, seria um
bem pequeno, que dizia respeito apenas a um único ritual, ou alguns poucos rituais da lei;
ao que o apóstolo responde, supondo, mas não admitindo que fosse esse o caso, visto que
em geral eles se rebaixaram, e que aquele não era apenas um deslize, e que um pouco de
fermento leveda toda a massa, ou uma parte dela, e a faz ficar com a mesma natureza;
assim, um erro na doutrina, mesmo que seja considerado pequeno, cresce gerando mais
impiedade, e corrói como um cancro; e embora alguns poucos se ocupem em propagá-lo,
e alguns poucos estejam infectados por ele, ainda assim esses poucos logo propagarão a
epidemia por toda a comunidade: portanto, erros e falsos mestres devem ser cortados pela
raiz, e reprimidos em suas origens, independentemente do quão insignificantes eles e suas
doutrinas sejam considerados.
Verso 10
Confio de vós, no Senhor,... Embora o apóstolo tenha dito muitas coisas que carregassem
aparência de dureza e severidade, ele ainda tinha esperança de que os gálatas não tinham
ido longe demais a ponto de não poderem ser trazidos de volta; e aqui ele expressa sua
confiança nisso. Essa confiança neles não é de fé, pois nenhuma fé deve ser colocada em
homens, não, nem mesmo no melhor deles; mas de caridade, ou amor, que espera todas
as coisas, e crê todas as coisas; e que procedia de uma persuasão cuidadosa que o apóstolo tinha, de que havia algo de bom neles; e, portanto, estava confiante, que Aquele que
começou a boa obra iria terminá-la, e não permitiria que fossem levados final e completa-
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mente pelos erros dos perversos: e essa confiança ele teve “no Senhor;” ou no Espírito do
Senhor, cujo ofício é guiar em toda verdade, como elas de fato são em Jesus; e que sugeriu
isso ao apóstolo, e lhe deu essa confiança; de maneira que não fosse uma conjectura ou
fantasia sua, mas uma intimação do Espírito do Senhor: ou pelo Senhor Jesus Cristo, ou
“no Senhor”, Cristo, como se pode ler a frase; ou seja, considerando que eles estavam em
Cristo, em Quem o apóstolo esperava e cria; onde eles estavam seguros da sedução final
e total; ele estava confiante, que independente do que pudesse parecer naquele momento,
as coisas tomariam um rumo diferente no tempo certo:
que nenhuma outra coisa sentireis; diferente do sentimento do apóstolo, e do sentimento
deles mesmos quando o Evangelho lhes foi pregado pela primeira vez, e fora recebido por
eles; e particularmente na doutrina da justificação pela justiça de Cristo que era a doutrina
que, então, estava sendo questionada, e em debate:
mas aquele que vos inquieta; o apóstolo parece falar de alguma pessoa específica, que
era o principal dos falsos mestres, e o mais famoso por sua instrução, conhecimento, dons
e habilidades; e que tinha feito, e provavelmente estava fazendo, o maior estrago entre
eles; e era um causador de problemas quanto ao Deus de Israel, e quanto às águas da purificação do santuário; ele transtornou a mente dos gálatas e fez com que eles escolhessem
entre Moisés e Cristo, a lei e o Evangelho, e entre a doutrina da justificação pelas obras e
a doutrina da justificação pela justiça de Cristo; sendo uma a que dava paz e conforto
verdadeiro e sólido, e a outra a que introduziu confusão, aflição, e medo: o apóstolo o
ameaça, e declara que ele
sofrerá a condenação; ou julgamento, ou danação, seu castigo nesse, ou no outro mundo;
pois o julgamento, ou condenação, do tais que trazem heresias condenáveis, e erros perniciosos, não tardará, nem demorará; mas em pouco tempo ela recairá sobre eles; como eles
rejeitaram a Cristo como Aquele que tira o pecado e como expiador, e Sua justiça como a
justiça que justifica, de acordo com sua própria doutrina eles serão entregues para suportar
a punição por si mesmos, punição a qual será intolerável, e por toda a eternidade; nenhum
deles escapará dela,
seja ele quem for; mesmo que seja muito instruído e letrado, e saiba usar suas habilidades;
ou seja muito famoso entre os homens, e seja considerado o mais excelente pregador.
Verso 11
Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão,... O apóstolo foi difamado pelos falsos
mestres, como sendo ele mesmo em alguns lugares pregador da circuncisão; e isso eles
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fizeram em parte para mostrar que o apóstolo era instável e inconstante, e pregava uma
doutrina em um lugar , e outra doutrina em outro lugar e, portanto, não deveria ser ouvido;
e em parte para atrair os outros para debaixo da autoridade deles: o que poderia servir
como desculpa, ou pelo menos o que eles argumentaram a seu favor, foi o fato de Paulo
ter circuncidado Timóteo; mas embora ele tivesse feito isso como algo indiferente, e por
causa dos judeus, para torná-los mais acessíveis; ainda assim ele nunca pregou a circuncisão depois de sua conversão, e muito menos a circuncisão como necessária para a justificação e salvação, como faziam esses homens. Essa calúnia ele refuta ao fazer a seguinte
pergunta, ou perguntas;
por que sou, pois, perseguido? Claramente o apóstolo era perseguido, por ser contra a
circuncisão [como necessária para justificação], e por pregar contra isso; grande parte das
perseguições sofridas pelo apóstolo vinha dos judeus, e isso por ensinar aqueles que
estavam entre os gentios em todos os lugares, a abandonarem a Moisés, e que eles não
deveriam circuncidar suas crianças, e andar nos costumes de sua nação; uma clara evidência de que ele não pregava a circuncisão; caso contrário ele não teria sido perseguido; pois
não haveria motivo para isso. Na versão Arábica as palavras têm um sentido muito diferente, mas mesmo assim apresentam uma resposta à calúnia; “[se ainda prego a circuncisão]
por que persigo aquele que faz uso dela?”, ou seja, se eu sou um pregador da circuncisão,
porque então eu seria um opositor tão duro e violento daqueles que a ela se submetem?
Essas coisas são opostas e não podem ser reconciliadas;
Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Na versão Etíope, lê-se: “portanto a ofensa
da cruz cessou”. Na última versão mencionada, lê-se: “a cruz de Cristo;” o mesmo para
cópia Alexandrina; não no sentido da cruz da aflição, reprovação e perseguição, a qual
Cristo ordenou que cada um de seus seguidores suportasse por sua causa, e é ofensiva
para o homem carnal; nem a cruz na qual ele sofreu, ou os sofrimentos da cruz; mas a doutrina da salvação por um Cristo crucificado, que era uma ofensa e pedra de tropeço para
os judeus; agora, se o apóstolo tivesse pregado a circuncisão como necessária à salvação,
a outra doutrina deveria ser abandonada, e consequentemente a ofensa dela cessado, mas
esse não é o caso. Na versão Siríaca, lê-se: “cessou a ofensa da cruz?”, em forma de questionamento; não, não cessou; uma clara evidência que o apóstolo não pregou a circuncisão,
mas somente a Cristo crucificado, como necessário para a salvação. Além do mais, se ele
tivesse pregado tanto uma como outra, os judeus que criam não teriam se ofendido com
sua pregação como se ofenderam; eles não foram ofendidos porque o apóstolo pregou
Cristo crucificado, mas porque ele pregou que, pela cruz de Cristo, a circuncisão e os outros
rituais da lei cerimonial foram abolidos.
Verso 12
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Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Essas palavras
são o desejo solene do apóstolo quanto aos falsos mestres, ou uma imprecação do julgamento de Deus sobre eles; para que eles pudessem ser lançados fora da terra dos viventes
pela mão poderosa de Deus, de modo que eles não causassem mais danos às igrejas de
Cristo: ele não disse isso por ódio àquelas pessoas, mas com zelo pela glória de Deus, e
para o bem de Seu povo. A palavra usada aqui é relativa à palavra hebraica קפח, e que é
usada frequentemente pelos judeus em imprecações solenes; lemos110 acerca de um
homem justo, בניו את מקפח, que “cortou seus filhos”... “ele costumava dizer, quando fazia
alguma imprecação בני את אקפח, ‘cortarei os meus filhos’.”
Ou seja, se eles morrerem ou se forem cortados pela mão de Deus, eu os sepultarei:
R. Tarphon111 diz, “sejam os meus filhos cortados”, se esses livros de hereges chegarem
às minhas mãos, então eu os queimarei.
E o mesmo Rabi diz112 “cortarei os meus filhos,” ou “sejam meus filhos cortados”. Há outro
uso dessa palavra, que pode ser empregado aqui, pois algumas vezes significa refutar uma
pessoa, ou refutar suas ideias.113
Segundo a tradição do Rabbius, depois da partida de R. Meir, R. Judah disse a seus
discípulos: “não deixem que os discípulos de R. Meir venham para cá, pois são contenciosos; e não permitam que eles aprendam a lei, mas בהלכות לקפחני, cortem-me; (ou
seja, como diz a expressão, para mostrar quão perspicazes eles são, que ninguém
pode permanecer contra eles;) para me refutar e vencer, por meio de suas sentenças,
ou estatutos”.
Assim, o apóstolo pode estar desejando que a boca dos falsos mestres seja fechada, suas
ideias sejam refutadas, para que eles não causem mais problemas; com o que concorda a
versão Arábica: “Queria que aqueles que andam vos inquietando fossem mudos”; ou que
suas bocas fossem fechadas, como convém aos de conversações vãs (veja Tito 1:10-11);
ou a ideia do apóstolo é que era seu desejo e vontade era que esses homens fossem lançados fora da comunhão com igreja; tendo em vista que ele menciona a expressão proverbial (Gálatas 5:9 e compare com 1 Coríntios 5:6-7); ou que eles deveriam se mutilar, abandonando-os, saindo de entre eles, e deixando-os, como esses homens às vezes faziam.
Verso 13
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele os chama de “irmãos” para testificar sua afeição por eles, e para lembrá-los de suas relações uns para com os outros, que
requeria amor mútuo, algo a que o apóstolo os estimula; o apóstolo afirma que eles foram
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“chamados” não apenas externamente, mas interiormente, pela graça eficaz de Deus, da
escravidão do pecado, Satanás e da lei, para a liberdade do Evangelho e da graça de Deus;
a liberdade com que Cristo os libertou (Gálatas 5:1), isso ele disse em amor, esperando o
bem deles:
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne; a natureza corrupta, pela qual
os homens não regenerados são encorajados, e fazem um mau uso das coisas boas, como
a misericórdia e paciência de Deus; e não apenas se utilizam da lei, que proíbe a operação
do pecado e a incitação de toda a concupiscência; mas também do Evangelho, e suas doutrinas, tais como a eleição eterna, a justificação gratuita, etc., que embora sejam a origem
e a fonte, e a segurança, de toda santidade verdadeira e real, sofrem alterações e abusos
das mentes perversas, sob a influência e instigação de Satanás, para seus propósitos vis;
e embora as pessoas regeneradas não estejam na carne, e não vivam segundo sua vontade, ainda assim há uma propensão neles para o pecado; e Satanás está atento a todas as
oportunidades e vantagens contra eles; de modo que tal advertência se faz necessária,
para que eles não façam um mau uso de sua liberdade Cristã dando ocasião à carne e suas
concupiscências, que é apta para nutrir a lascívia, e especialmente dado que: os homens
libertos por Cristo não devem agir assim, pois isso é desonrar a doutrina da liberdade Cristã,
ao entreterem-se na escravidão em vez de usar corretamente a liberdade, e darem ocasião
ao inimigo para blasfemar: pode-se abusar da doutrina da liberdade Cristã, ou usá-la como
ocasião para a carne, e para realizar suas concupiscências; quando sob o pretexto da
mesma os homens se acham isentos da obediência aos magistrados, o que é usar essa
liberdade como disfarce de sua maldade; ou se julgam livres da obediência à lei de Deus,
como regra de conversação e prática; ou da sujeição às ordenanças do Evangelho; ou
quando eles usam com ingratidão e sem moderação a criação que Deus lhes deu gratuitamente; e quando fazem coisas com indiferença para prejudicar a outros; e sua liberdade se
torna pedra de tropeço para os Cristãos fracos, pelos quais o apóstolo parece ter grande
cuidado; ele acrescenta,
mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Na Vulgata, em Latim, lê-se: “pelo amor do
Espírito”, e também algumas cópias; a liberdade Evangélica e o serviço dos santos não são
inconsistentes, de maneira alguma; convém amar uns aos outros, como requer o novo
mandamento de Cristo, sua profissão da Religião, e a relação deles uns para com os outros,
de maneira que eles deveriam mostrar o amor através do serviço; orando com e uns pelos
outros, levando o fardo uns dos outros, simpatizando-se e comunicando uns com os outros
nas coisas temporais e espirituais; sendo tolerantes e perdoando uns aos outros; admoestando uns aos outros quando houver ocasião para isso, com mansidão e amor fraternal;
instruindo e edificando uns aos outros na santa fé, e encorajando uns aos outros a todos
os deveres da Religião, tanto públicos como privados.
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Verso 14
Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Não a lei cerimonial, à qual atos de misericórdia, bondade, e amor são opostos, e distintos; mas a lei do decálogo dada a Moisés no
Monte Sinai, e por ele ao povo dos judeus; e apenas a segunda tábua, visto que somente
o amor ao próximo é mencionado; ou então ambas as tábuas, visto que é dito “toda a lei;”
que por Cristo foi reduzida a dois grandes mandamentos, amor a Deus, e amor ao próximo;
e embora o primeiro não tenha sido mencionado, está implícito como uma causa do efeito,
pois o amor de Deus é a causa, e então o amor ao próximo é uma evidência daquele; não
pode haver um sem o outro. As duas tábuas da lei consistem em הדברים עשרת, “dez palavras”; como os judeus frequentemente as chamavam114, nós chamamos de decálogo, e
ainda assim elas são cumpridas em uma; ou seja, elas são trazidas a tal compêndio, reduzidas a dois mandamentos; ou como o apóstolo diz em um lugar paralelo, elas são resumidamente compreendidas nessa palavra (Romanos 13:9). Os judeus transformaram os mandamentos da lei em muitos, mas por fim, os reduziram a um, como o apóstolo o faz aqui:
seiscentos e treze mandamentos (dizem eles115) foram dados a Moisés – Davi veio
e os reduziu a onze, Salmo 15, Isaías veio e os reduziu a seis (Isaías 33:15);
Miquéias veio e os reduziu a três (Miquéias 6:8). Isaías veio e [outra vez] os reduziu
a dois (Isaías 56:1). Amós veio e os reduziu a um (Amós 5:4), mas sendo isso
refutado, tem-se que veio Habacuque, על וחעמידן אחת, “e os reduziu a um” (Habacuque 2:4), do mesmo modo como aqui o apóstolo os reduz ao amor:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo; essas palavras são tiradas de (Levítico 19:18),
que R. Akiba diz116 ser, concordando com o apóstolo, que era seu contemporâneo, בתורה

כלל גדול, “a grande regra geral da lei”; ou o grande resumo da lei: o objeto do amor, o
“próximo”, significa não apenas, como entendem os judeus, aqueles de seu próprio povo,
ou prosélitos a sua religião; mas todos os tipos de homens, seja em uma relação natural,
civil, ou espiritual; façam bem ou o mal a nós, sejam amigos ou inimigos: a medida ou regra
do amor é, “como a ti mesmo”; o que não quer dizer uma igualdade de afeição, mas semelhança de efeito; ou seja, praticar os mesmos atos de amor para com os outros, que alguém
escolheria para que se lhe fizesse: e esse é o cumprimento da lei; ou seja, desde que o
homem ame corretamente, ele terá cumprido a lei; não que ele o faça com perfeição, pois
o homem em seu estado decaído é incapaz disso, pois a lei é muito ampla, e chega aos
pensamentos, desejos, e inclinações, bem como às palavras e obras; e além disso, diz-se
o amor que é o cumprimento da lei, é imperfeito; portanto não pode haver justificação pelas
obras de caridade, nem por qualquer serviço prestado pelo homem, que na melhor das
hipóteses é imperfeito; os homens nem podem fazer essas coisas pelos seus próprios
esforços, e sem a graça de Deus; nem há ninguém acerca de quem se pode dizer que
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cumpriu a lei perfeitamente, senão Cristo, e para Ele devemos olhar para justiça justificadora. Essas palavras contêm um motivo para amar uns aos outros, e para fazer todo tipo de
serviço em amor uns pelos outros; uma vez que essa é a principal coisa contida na lei, e à
qual ela deve ser resumida.
Verso 15
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros; outra razão que induz ao amor
é deduzida das consequências perniciosas de um espírito e conduta contrários. A alusão é
a animais predadores atacando e devorando uns aos outros: pois não é de se estranhar
que lobos e cães ataquem ovelhas; mas não é natural que ovelhas aflijam umas às outras.
O apóstolo não diz “se lobos cruéis entrarem em vosso meio não pouparão o rebanho”; mas
sugere que [o rebanho será afligido] se eles mesmos agirem como lobos uns para com os
outros; fazendo referência às controvérsias acerca da lei e da circuncisão, e à necessidade
da mesma para a serem justificados e salvos; controvérsias tais conduzidas com cólera e
amargura, ocasionadas por muitas discórdias, e ameaçando-os com divisões, partidos, e
facções; e eram acompanhadas de inveja e malícia, com palavras reprováveis, sarcasmos
e ironias, injúrias escandalosas, ações ofensivas, as quais tinham más consequências: por
isso ele acrescenta,
vede não vos consumais também uns aos outros; ou seja, fiquem atentos para que a
paz e o conforto particular de cada um não sejam destruídos, o que frequentemente acontece por causa das controvérsias, embora o estado e a condição de uma pessoa em Deus
estejam seguros; ou para que o estado da igreja não seja destruído e reduzido a nada, visto
que o amor é seu vínculo que, se perdido, ameaça uma dissolução; pois como nenhuma
comunidade civil, seja pública ou privada, dividida contra si mesma, pode permanecer por
muito tempo, assim também é com a sociedade religiosa; e por falta de amor o Senhor
ameaça remover, e às vezes remove, o castiçal do seu lugar.
Verso 16
Digo, porém: Andai em Espírito; o conselho que o apóstolo acha apropriado, e que ele
teria observado, é “andar no Espírito”, ou seja, perante o Espírito de Deus; fazendo da
palavra inspirada por Ele a regra de comportamento, a qual é o padrão da fé, e também de
prática, e que é a lâmpada para nossos pés, e luz para nossos caminhos; tendo o próprio
Deus como guia, que não apenas guia em toda verdade, mas no caminho da santidade e
justiça na terra da retidão; e dependendo de Sua graça e força para dá-los assistência ao
longo de toda nossa caminhada e conversação: ou no exercício das graças do Espírito de
Deus; como no exercício da fé na Pessoa e graça de Cristo, do qual o Espírito é o autor; e
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em amor a Deus, Cristo, e uns para com os outros, que é o fruto do Espírito; e em submissão, humildade de espírito, mansidão e condescendência; tudo isso é andar no Espírito, ou
espiritualmente, e fortalece o argumento do apóstolo acerca do amor: ele encoraja-os
nessas coisas ao observar,
e não cumprireis a concupiscência da carne; ele não diz que não haverá carne, nem
qualquer concupiscência neles, se eles andarem espiritualmente; ou que a carne não agirá
nem operará neles; ou que eles não praticarão ações pecaminosas; pois tudo isso só é
verdade quanto a Cristo; e o contrário pode ser encontrado e observado em Cristãos verdadeiros, embora andem no Espírito; mas [o apóstolo adverte] para que não cumpram ou
realizem as concupiscências da carne; eles não devem se entregar inteiramente ao poder
e aos ditames da carne, como se estivessem debaixo dela e de seu comando, e não devem
ser servos e escravos dela; pois, nesse sentido, apenas, aqueles que são espirituais não
se comprometem com o pecado, eles não negociam com o pecado, eles não pecam com
frequência ou andam no curso de más conversações.
Verso 17
Porque a carne cobiça contra o Espírito. Por “carne” compreende-se não o sentido carnal
ou literal da Escritura, que é a interpretação de Orígenes, como que militando contra o sentido espiritual da coisa; nem a sensualidade do homem rebelando-se contra seus poderes
racionais; mas a corrupção da natureza, que ainda permanece nas pessoas regeneradas:
e assim é chamada porque é propagada pela descendência segundo a carne; tem por objeto coisas da carne; suas concupiscências e obras são carnais; e embora se assente no coração, mostra-se na carne ou membros do corpo, os quais são usados como instrumentos
de injustiça; isso torna e faz com que os homens sejam carnais, mesmo os próprios crentes
na medida em que prevalece: por “o Espírito” compreende-se a fonte interna de graça no
homem regenerado, e assim é chamado por causa de seu autor, o Espírito de Deus, cujo
nome leva, uma vez que Ele é quem executa; e por causa do sujeito do mesmo, a alma, ou
espírito, do homem; e por causa de sua natureza, é espiritual, um novo coração e um novo
Espírito; os que o recebem são espirituais, eles meditam, saboreiam e deleitam-se nas
coisas espirituais: e a razão pela qual um cobiça contra o outro, pois é recíproco, visto o
que se segue,
e o Espírito contra a carne; a vontade de um, suas escolhas, desejos e emoções são contrários ao outro; assim, a carne, ou o velho homem, o eu carnal, em pessoas regeneradas,
tem vontade, escolhe, deseja, e ama as coisas carnais, que são contrárias ao Espírito ou à
fonte de graça na alma; e por outro lado, o Espírito, ou o novo homem, o eu espiritual, tem
vontade, escolhe, deseja, aprova, e ama as coisas espirituais, que são contrárias à natureza
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corrupta; pode-se perceber melhor esse sentido nas versões Orientais. Na versão Siríaca
lê-se, “pois a carne deseja aquilo”, דנכא, “que fere,” ou é contrário “ao Espírito”; e “o Espírito
deseja aquilo que fere,” ou é contrário à “carne”; e de maneira semelhante, na versão Arábica lê-se, “pois a carne deseja aquilo que milita contra o Espírito, e o Espírito deseja aquilo
que milita contra a carne”; com a qual a versão Etíope concorda, “pois a carne deseja o que
o Espírito não deseja, e o Espírito deseja o que a carne não deseja”; a razão disso é sugerida na próxima cláusula:
e estes opõem-se um ao outro; como luz e trevas, fogo e água, ou quaisquer dois opostos
nos quais se pode pensar; eles são contrários em sua natureza, em suas ações, e consequências; não há apenas uma repugnância um para com o outro, mas uma guerra, conflito,
e combate contínuos se mantém entre eles; a carne é a lei dos membros, ou a força do
pecado, que guerreia contra o espírito, a lei na mente, ou contra a força e o poder da fonte
de graça; estes são uma companhia de dois exércitos, que podem ser vistos na Sulamita
[Cânticos 6:13], lutando um contra o outro. Os judeus dizem algo117 acerca da boa e da má
imaginação, com o que eles intendem o mesmo sentido, que eles são como Abraão e Ló;
e que: “embora eles sejam irmãos, unidos em um corpo, זה זהל הם אויבים, são inimigos um
do outro”; daí, segue-se,
para que não façais o que quereis. O que deve ser entendido tanto acerca das coisas
más como das boas. Esse último parece ser a acepção principal do apóstolo; uma vez que
todo esse texto é um argumento de o porquê aqueles que andam espiritualmente não devem cumprir as concupiscências da carne, pois eles têm uma fonte de graça poderosa
neles, o Espírito, ou graça; e embora as concupiscências da carne cobicem contra o
Espírito, e se opõem a Ele, ainda assim a graça se levanta contra a carne, e com frequência
a impede de fazer suas obras e satisfazer suas concupiscências.
Há no homem regenerado uma propensão e uma inclinação para o pecado, um eu carnal,
que quer e deseja o pecado, e anseia por uma oportunidade para pecar, que quando se
apresenta a carne fortemente a ambiciona; mas o Espírito, ou a fonte interna de graça, se
opõe a esse impulso; e como outro Josefo diz: “como posso me comprometer com tamanha
perversidade e pecado contra um Deus de tanto amor e graça?”. É uma voz no crente, que,
quando é tentado a se desviar para direita ou para esquerda, diz: “esse é o caminho, ande
nele e não entrarás pelos caminhos tortuosos com os iníquos”; e assim o pecado não pode
ter domínio sobre ele, pois ele está sob a graça como uma fonte soberana; e o velho homem
não pode fazer as coisas más que faria, pois está sujeito à graça poderosa. Essa é a ideia
principal do apóstolo, que se adequa melhor à argumentação do contexto; mas como a
cobiça e oposição desses dois princípios são mútuos e recíprocos, o outro sentido também
pode ser aceito; pois muitas vezes, por causa do predomínio da natureza corrompida, e do
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poder do pecado interior, o homem regenerado pratica o mal que ele não quer, e não pode
fazer o bem que ele quer; pois ele quer sempre fazer o bem e nada mais, como os anjos o
fazem no Céu; mas ele não pode, por causa dessa fonte oposta, a carne.
Verso 18
Mas, se sois guiados pelo Espírito; isto é, de Deus, que é o guia e líder de Seu povo.
Essa é uma metáfora tirada do liderar de pessoas cegas; como que antes da conversão, a
quem o Espírito de Deus guia por caminhos desconhecidos, e por veredas em que nunca
estiveram: ou do liderar crianças, e do ensiná-las a ir; assim o Espírito conduz as pessoas
regeneradas, e as ensina a andar pela fé em Cristo. Esse ato de guiar supõe vida nas pessoas que são guiadas, pois homens mortos não podem ser guiados; o Espírito, primeiro,
antes de ser um guia, é um Espírito de vida a partir de Cristo; e também supõe alguma força, apesar de uma boa dose de fraqueza; se não houvesse força espiritual da parte de
Cristo, eles não poderiam ser conduzidos; [por outro lado] se não houvesse nenhuma fraqueza, também não haveria necessidade de serem guiados; esse é um exemplo da graça
poderosa e eficaz sobre eles, ainda que não seja contrária à vontade deles, pois apesar de
serem levados, eles não são forçados; eles vão livremente, sendo guiados, pois há boa
razão para isso; pois o Espírito de Deus sempre os guia para seu benefício e proveito, e
para seu deleite espiritual, prazer, e conforto de suas almas; ele guia para fora dos caminhos de pecado, e, portanto, da ruína e destruição, e do Monte Sinai, e de toda dependência da justiça moral e legal; Ele guia a Cristo, à Sua Pessoa, para abrigo, segurança e
salvação, para Seu sangue, para perdão e purificação, para Sua justiça, para a justificação,
e para Sua plenitude, para toda a fonte de graça; Ele guia à Presença de Deus, e à Sua
casa e Suas ordenanças; Ele guia ao Pacto da Graça, às bênçãos, às promessas, e ao
Mediador delas; Ele guia em toda a verdade em Cristo, nos caminhos da fé e verdade, e
nas veredas da justiça e santidade, e sempre no caminho certo, apesar de, às vezes, ser
acidentado, à cidade de Sua habitação; Ele guia de graça em graça, e finalmente, para a
glória: tudo isso Ele faz gradualmente; Ele guia aos poucos para longe do pecado, para que
o homem veja sua participação em Cristo, e aos poucos nas doutrinas do Evangelho, e ao
amor eterno das três Pessoas; e proporcionalmente os fortalece, na medida em que são
capazes de suportar: agora essas pessoas não têm nada a temer da lei de Deus:
não estais debaixo da lei; tais não estão apenas livres da lei, de fato, mas de suas próprias
apreensões; eles têm e experimentam o conhecimento confortante; a lei não mais os aterroriza; ela não opera a ira neles; eles são salvos do espírito de escravidão do medo, pelo
Espírito de Deus, por quem são guiados; eles não estão debaixo da lei, nem dela precisam
ser forçados a cumprirem os deveres da lei; eles se deleitam nela, e a servem alegremente,
sendo constrangidos pelo amor, e não possuídos de medo; também o peso e as acusações
da lei não são mais considerados, e nem devem, por aqueles que são guiados pelo Espírito
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de Cristo, o fim da lei para a justiça; e eles são completamente livres da maldição da lei e
da condenação; eles estão sob o reinado de Cristo; e sob a influência e orientação do
Espírito, permanecem em obediência alegre e evangélica.
Verso 19
Porque as obras da carne são manifestas; por “carne” quer-se dizer natureza corrupta,
como antes, e por obras da carne, não apenas os atos externos do pecado, mas as concupiscências internas; entre as que aqui são mencionadas estão o “ódio”, a “ira”, “invejas”,
etc., e ambos os atos internos e internos são assim chamados, pois brotam da carne, ou a
natureza corrupta, e são o que incita e estimula, o que forja, e o que chama os homens
para serem carnais: dessas coisas diz-se que são “manifestas”; não que todas e sempre
são praticadas publicamente, e à vista dos homens; pois são obras das trevas, e muitas
vezes são feitas em segredo, apesar de serem sempre conhecidas por Deus, que sonda
os corações; elas serão trazidas à luz no dia do julgamento; em alguma medida sabe-se, à
luz da natureza, que são pecado, e especialmente pela lei de Deus; e claramente são contrárias ao Espírito, tanto ao Espírito de Deus, como à fonte de graça que produz no coração;
e aqueles que vivem praticando as obras da carne não são guiados por Ele, nem estão sob
a influência de Sua graça:
as quais são; embora nem todas sejam mencionadas, apenas algumas das principais,
pelas quais pode-se julgar as demais:
adultério; essa não se encontra nas versões Vulgata Latina, Siríaca, e Etíope, e na cópia
Alexandrina; é uma profanação do leito conjugal, e é o pecado da impureza cometido por
duas pessoas, uma das quais, pelo menos, é casada; é condenado pela lei de Deus e pela
luz da natureza;
fornicação; que apesar de não ser considerado pecado por muitos gentios, ou ser um
pecado muito pequeno, permanece aqui entre as obras da carne, que são manifestas e
devem ser evitadas; é pecado de impureza cometido pelas pessoas solteiras;
impureza; nome geral para tudo que não é virtuoso, em pensamentos, palavras, ou ações;
e aqui pode significar, mais especificamente, toda concupiscência anormal, como:
sodomia; autoerotismo, etc.
lascívia; ou licenciosidade, cortejos lascivos, tudo o que leva a atos de impureza ou os
satisfaz, como palavras impuras, gestos obscenos, e coisas semelhantes.
Verso 20
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Idolatria; que alguns entendem como avareza, que assim é chamada; mas aqui significa a
adoração a outros deuses, ou de imagens de escultura;
feitiçaria; qualquer associação real ou pretendida com o demônio, que procura conversar
com espíritos de familiares, ou para adquirir conhecimento ilegítimo, ou para causar dano
a outras criaturas; que, ao honrar a Satã, rouba de Deus Sua glória, e assim se segue a
idolatria; encantamentos, adivinhação, necromancia, e todo tipo de mágica estão aqui incluídos e condenados;
ódio; ódio, no íntimo, a quaisquer pessoas, mesmo contra nossas inimigos, é proibido; no
texto original, lê-se “inimizades”: pois a mente carnal nada mais é senão inimizade contra
Deus e Cristo, contra a lei e o Evangelho, e contra todos os homens bons, e contra tudo o
que é bom;
porfias; ou “contendas”; lutas e brigas, por palavras escandalosas e réprobas, que frequentemente censuramos;
emulações; ou “paixões”; não as boas, mas as más: insurgir e levantar-se com ardor contra
a honra e a alegria do outro;
iras; emoções violentas da mente, à procura de vingança, e para causar dano ou prejuízos
a outros;
pelejas; contradições e objeções capciosas perpétuas, expressas com palavras, ou maquinações da mente; essas pelejas podem estar no coração dos homens, de acordo com Tiago
3:14;
dissensões; ou “divisões”: separações e facções, dissenções em questões domésticas,
civis, e religiosas;
heresias; princípios e dogmas maus, no que diz respeito à doutrina, que são subversivas
aos fundamentos do Evangelho e à Religião Cristã; e são produtos das próprias invenções
humanas, e fruto de suas escolhas, sem qualquer fundamento na palavra de Deus; e essas
são as obras da carne, pois elas surgem da mente corrupta e carnal, e são propagadas
com visões carnais, e pelos aplausos do povo, com vantagens mundanas, entregando-se
aos desejos da carne.
Verso 21
Invejas; torturas inquietantes e angustiantes da mente, afligindo-se por causa dos bens
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dos outros, como se ninguém pudesse estar em condição igual ou melhor que a deles
mesmos;
homicídios; destruindo a vida dos homens, o que frequentemente é uma consequência
dos maus acima;
bebedices; excesso ao beber vinho ou bebida forte, de maneira que o estômago esteja
sobrecarregado, a mente intoxicada, e o corpo debilitado e incapaz de cumprir seus deveres; essa é, frequentemente, a fonte de muitos, senão todas, as obras da carne mencionadas anteriormente;
glutonarias; excesso na alimentação, tumultos noturnos para comer, beber, dançar,
cantar, com impudicícias e dissoluções. Na versão Siríaca lê-se: זמרא, “cantorias lascivas”;
e na versão Arábica, “músicas”, que fazem parte de orgias noturnas: e coisas como essas
que são da mesma natureza e tipo; assim o apóstolo termina a lista, sendo muito tedioso
enumerar todas as obras da carne; isso não era necessário, pois por essas pode-se julgar
as demais; também poderia não ser tão adequado, uma vez que o coração carnal encontra
prazer, e é irrigado, apenas pelo mencionar de coisas más;
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro; antes que o Juiz venha e
o terrível julgamento se suceda, quando todas essas coisas serão feitas manifestas, e todo
homem será julgado segundo suas obras: isso o apóstolo lhes declarou, como que lembrando-lhes da natureza má dessas coisas, e assegurando-lhes das más consequências
que se seguiriam, se a graça não prevenisse;
como já antes vos disse; quando ele pregou pela primeira vez entre eles, e os advertiu a
fugir da ira vindoura; ele então expõe a natureza má dessas coisas, o efeito mortífero delas,
e mostra como não há salvação delas, senão por Cristo;
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus; pelo que se entende a
glória celeste, chamada de “reino”, por causa de sua grandeza e magnificência; e “de Deus”,
porque é Ele quem o prepara e dá aos que Ele chama de Seus por sua graça, e onde Ele
reina e reinará para sempre, e manifestará a glória de Sua majestade: o reino é possuído
por meio de herança, que é um legado de nosso Pai celestial, um dom de Sua livre graça,
e que não pode ser obtido por obras da lei, ou mérito dos homens; mas que pertence, e é
peculiar aos filhos de Deus, que o são pela graça adotiva: agora eles praticam as obras da
carne, como enumeradas anteriormente; ou seja, que vivem na prática dessas coisas, cujas
vidas são empregadas completamente nessas obras, vivendo e morrendo em tal estado,
sem arrependimento para com Deus e fé em Cristo, nunca desfrutarão da vida e alegria
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eterna. Aqueles que praticam tais coisas, sendo trazidos ao conhecimento de si mesmos,
e do sangue e justiça de Cristo para perdão e justificação, para a vida e salvação herdarão,
através da livre graça de Deus, e do sacrifício propiciatório de Cristo, o reino e a glória de
Deus, não obstante as obras da carne neles.
Verso 22
Mas o fruto do Espírito; não da natureza ou do livre arbítrio do homem, como corrompido
pelo pecado, pois nenhum bom fruto pode vir daí; mas da fonte interna de graça, chamada
de Espírito (Gálatas 5:17), ou de Espírito Santo, como se lê na versão Etíope; as graças
são chamadas de “fruto”, e não “obras”, como as ações da carne, pois elas se devem à eficácia da influência Divina, e generosidade, como os frutos da terra, aos quais se faz alusão;
e não ao próprio homem, aos poderes e fontes da natureza; e porque elas surgem de uma
semente, a semente incorruptível da graça, que contém todas as graças em si, ou o Espírito
bendito, que é a semente que permanece nos crentes; e porque eles as praticam de maneira aceitável perante Deus por meio de Cristo, e são gratos e deleitam-se no próprio
Cristo, sendo “seus frutos excelentes”; vindo dEle, seu autor, são também exercidos nEle,
sob a influência do Espírito; e porque são muito proveitosos aos que os possuem, pois eles
veem a promessa dessa vida e da vindoura anexada nesse fruto; e as boas obras que são
praticadas como consequência do fruto, também são proveitosas aos homens: mais uma
vez, como as obras da carne são as obras infrutíferas das trevas, e fazem com que os
homens sejam infrutíferos, elas não podem ser chamados de frutos, propriamente; este,
por sua vez, sendo fruto, e correta e propriamente assim chamado, faz com que os homens
sejam frutíferos, e abundem nas coisas Divinas, que são as seguintes:
amor; o apóstolo começa com esse, sendo o amor o cumprimento da lei, o vínculo da
perfeição, e sem o qual, a profissão de fé é insignificante; pode ser entendido como o amor
a Deus, do qual o coração de todo homem é destituído, tendo inimizade contra Deus até
que seja regenerado pelo Espírito de Deus; quando Ele derrama o amor de Deus no coração, amor esse que é o fundamento e a razão do amor verdadeiro dos homens para com
Deus: e também do amor a Cristo, que o homem natural não sente até que o Espírito de
sabedoria e revelação, no conhecimento de Cristo, abra seus olhos para ver a beleza de
Sua Pessoa, a idoneidade de Sua graça, justiça e plenitude, e a necessidade de olhar para
Ele para se obter vida e salvação; e de modo semelhante, o amor aos santos, que é estranho ao homem carnal, até que seja renovado pelo Espírito Santo, que ao regenerá-lo, ensina o amor para com os irmãos; e que é a evidência de que ele passou da morte para a
vida, por meio do poder soberano da graça. Além disso, amor para com a casa de Deus e
à adoração de Deus, para com as verdades e ordenanças do Evangelho, podem ser
incluídos nesse primeiro fruto do Espírito; quanto a todas essas coisas, o homem natural
tem aversão. O próximo que se segue é:
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gozo; mesmo aquele que há no Espírito Santo, e o tem como seu autor. O objeto da alegria
é Deus, não como um Deus absoluto, mas como o Deus do pacto e Pai em Cristo; como o
Deus da Salvação, vestido do manto da justiça de Seu Filho, e que perdoa a iniquidade,
transgressão, e pecado, tendo o sacrifício perfeito sido feito por Cristo; que também é objeto
dessa alegria em Sua Pessoa, plenitude, justiça, ofícios, relações, e quando contemplado,
abraçado, e desfrutado por meio da comunhão. Esse gozo também é produzido pelo
Espírito, está nas coisas espirituais, e surge de uma apreensão ou da esperança da participação nelas, a justificação, perdão, paz, adoção, e glória eterna; e é peculiar àqueles que
têm o Espírito, pois um estranho não pode ser desfrutado por estranhos, nem pode formar
qualquer juízo acerca dela, visto que é indizível até para o próprio crente. Além disso, alegria pelo bem dos outros, de criaturas e companheiros Cristãos, em sua prosperidade externa e interna, em seu bem temporal, espiritual e eterno, que, por ser uma graça do Espírito,
pode muito bem ser entendido como, pelo menos, uma parte do sentido da palavra; uma
vez que resulta do amor, e se une a ele, e permanece entre ele e a
paz; que é outro fruto do Espírito: e projeta a paz de Deus na própria consciência do homem, paz produzida pelo Espírito de Deus, como consequência da paz feita pelo sangue
de Cristo; e isso através da aplicação do sangue de Cristo para o perdão, e de sua justiça
para justificação para a alma de um pecador sensibilizado pelo bendito Espírito, cujo efeito
é paz, quietude tranquilidade na mente; também paz com os homens, com os santos, e
com todos os outros; pois aqueles que estão sob a obra do Espírito de Deus, e são influenciados e guiados por ele, procuram as coisas que produzem paz e edificação entre os
irmãos, e são desejosas se possível para viver pacificamente com todos os homens: daí,
surge outra graça neles,
longanimidade; que quer dizer nem tanto a paciência no esperar por coisas boas por vir,
por mais graça, e pela glória, através do Espírito; mas o suportar paciente e duradouro dos
males do presente com alegria, sendo fortalecidos pelo Espírito, segundo Seu glorioso poder; sendo lentos para irar-se, prontos para perdoar as injúrias, deixar as afrontas, suportar
e tolerar uns aos outros: o que normalmente é acompanhado de mansidão, a humanidade,
afabilidade, cortesia, demonstrado tanto em palavras, gestos e ações; na imitação da bondade de Cristo, de acordo com a sabedoria, e a doutrina celestial do Evangelho, que, dentre
outras coisas, das quais se diz que são gentis, e fáceis de solicitar. Às quais se adiciona a
benignidade, bondade; e o que mais poderia vir do bom Espírito de Deus, o autor da boa
obra da graça sobre a alma? E que mostra isso em atos de bondade para com o homem,
de modo natural, civil, moral, espiritual e evangélico, para o benefício tanto da alma como
do corpo? Essa benignidade deve ser entendida e é agradável a Deus quando praticada no
exercício da graça que se segue, a
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fé; embora possa significar fidelidade, tanto de palavras como de ações, o que embeleza o
Evangelho; ainda assim não se pode excluir a fé em Cristo, como geralmente é interpretado;
pois essa fé não é própria do homem, nem todos a têm: é um dom de Deus, uma operação
de Seu poder, e a obra de Seu Espírito, por causa do que Ele é chamado de Espírito da fé;
e que, portanto, deve ter lugar entre Seus frutos; e que está e se mostra quando [alguém]
crê em Cristo para a salvação, ao abraçar as doutrinas do Evangelho, e ao professá-las, o
que é chamado de profissão de fé; tudo isso, quando de fato é, vem do Espírito de Deus.
mansidão; submissão e humildade de espírito, do que Cristo é um exemplo eminente e
padrão; e que o Espírito Santo transcreve para o coração das pessoas regeneradas; e reside nos pensamentos de si mesmo, no caminhar em humildade com Deus, reconhecendo
cada favor, sendo grato por toda bênção, e dependendo de Sua graça, e comportando-se
com modéstia e humildade entre os homens. O último fruto do Espírito mencionado é:
temperança; ou “continência”; que produz tanto pureza como sobriedade, e mais especificamente, moderação no comer e no beber. Pode-se observar que o fruto do Espírito se
opõe às obras da carne. Assim, o amor se opõe à inimizade, gozo se opõe às emulações
e invejas; paz às porfias, pelejas e dissensões; longanimidade, benignidade, bondade e
mansidão às iras e homicídios; fé à idolatria, feitiçaria e heresia; e temperança ao adultério,
à fornicação, impureza, lascívia, bebedices e glutonarias.
Verso 23
Contra estas coisas não há lei; ou seja, contra tais frutos, graças, e coisas boas; sendo
estes perfeitamente agradáveis à lei de Deus, que é santa, justa, e boa, e espiritual; e estão
longe de ser proibidas por ela, mas que são altamente estimadas e aprovadas: ou contra
pessoas que possuem tais frutos; pois estes parecem estar no Espírito, e parecem ser
guiados pelo Espírito; e, portanto, não estão sob a lei, e da lei nada têm a temer, sendo ela
uma lei aterrorizante, acusadora, e condenadora. As obras da carne, e aqueles que são da
carne, estão sob o chicote da lei, e não têm o fruto do Espírito e não são como os que andam no Espírito, e que são participantes do Seu fruto.
Verso 24
E os que são de Cristo; nem todos, pois alguns que foram escolhidos nEle e por Ele, ainda
não se converteram, eles são dados pelo Pai a Cristo por causa do Pacto, eles foram comprados pelo sangue de Cristo, e são considerados Seu povo, Seu rebanho, e Seus filhos,
apesar de ainda não terem sido chamados por Sua graça; desses, ainda, o que se segue
não se pode dizer e, portanto, se refere apenas aos que publicamente são de Cristo, a
quem Ele possui como Seu próprio [povo] no chamado eficaz, eles têm Seu Espírito como
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um espírito de regeneração e santificação, e verdadeiramente creem em Cristo, e desistiram de si mesmos.
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por carne, quer-se dizer
não o corpo natural, que será mortificado, e afligido com jejuns e vigílias, etc., mas a corrupção da natureza, o velho homem e o coração de carnal. Na versão Latina, lê-se: “sua própria
carne”; e assim também as versões Siríaca e Etíope; sua preocupação [do velho homem]
é consigo mesmo, e não com as corrupções, paixões e concupiscências dos outros. Por
“as paixões e concupiscências” quer-se dizer não as afeições naturais e paixões da alma
com seus desejos; mas suas afeições desordenadas e infames, suas inclinações corruptas,
vontades malignas, e cobiças enganosas; tudo isso foi crucificado, primeiro, “com Cristo”,
como se lê na versão Arábica (veja Romanos 6:6), e que foram abolidas, aniquiladas, e
destruídas pelo sacrifício de Cristo, de modo que o poder dessas coisas para condenar Seu
povo, se foi. E, por causa dessa crucificação do corpo do pecado, com Cristo na cruz,
quando Ele terminou e deu fim ao mesmo, o pecado, com suas paixões e concupiscências,
é crucificado pelo Espírito de Deus na regeneração e santificação; de modo que perde seu
poder para governar, e não tem mais domínio de antes: a carne, ou a natureza corrompida,
com suas afeições malignas, e concupiscências carnais, ainda existem e estão vivas; como
uma pessoa presa na cruz pode estar viva, embora não possa agir e mover como antes,
assim é o velho homem, embora crucificado, e restringido pela graça soberana, não pode
reinar e governar como antes, mas ainda está vivo, e age e opera, e frequentemente tem
grande influência; mas apesar disso, está despojado de seu poder para governar, está
crucificado: e embora esse ato é atribuído àqueles que são de Cristo, ainda assim não é
praticado por eles em sua própria força, pois não são capazes de lidar com a corrupção,
mas pela influência da graça de Cristo, e através do poder de seu Espírito (veja Romanos
8:13).
Verso 25
Se vivemos em Espírito; ou “pelo Espírito”, como todos os que estão espiritualmente
vivos. O pecado não trouxe apenas a morte física aos homens, e os fez passíveis de morrerem eternamente, mas também introduziu sobre eles a morte espiritual, ou moral; eles estão
mortos em pecados e delitos, e não podem salvar-se, e nenhuma outra criatura pode darlhes vida; nem os ministros da palavra, nem os anjos no Céu, somente o bendito Espírito
que é o espírito de vida de Cristo; que faz morada neles e os livra da lei do pecado e da
morte, e neles implanta uma fonte de vida espiritual, e pelo qual eles vivem uma vida de fé
em Cristo, de santidade nEle, e comunhão com Ele: o apóstolo faz uso dessas palavras
como um argumento para que os crentes andem segundo o Espírito:
andemos também em Espírito. Ou “pelo Espírito”; por meio de Sua ajuda e assistência,

Issuu.com/oEstandarteDeCristo

de acordo com a regra de Sua Palavra, e sob Sua influência e direção como guia, como
antes já nos aconselhara em Gálatas 5:18.
Verso 26
Não sejamos cobiçosos de vanglórias; ambicionando ser mais sábio, e rico, e mais
valorizado pelos outros; ou tendo preeminência em todas as questões, tendo honra, estima,
e aplauso dos homens: essas coisas podem muito bem ser chamadas de vanglórias, uma
vez que são coisas exteriores, como sabedoria, riqueza, força e honra, e sabendo que Deus
pode tirá-las facilmente e, portanto, é senão por um tempo, e logo se vai, e fica apenas na
memória dos homens.
provocando-nos uns aos outros; [tradução literal] não às boas obras, o que seria
correto, mas ao ódio e à ira, o que é contrário à caridade Cristã, ou ao amor verdadeiro;
que não pode se irritar facilmente, nem provocar outros às coisas ruins. Na versão Siríaca,
lê-se: מקלין, “desprezando”, ou “menosprezando uns aos outros”; e na versão Arábica:
“insultando uns aos outros”; vícios aos quais os homens, e mesmo os Cristãos na mesma
comunhão, são propensos.
invejando-nos uns aos outros. Seus dons e habilidades, naturais e espirituais; sua posição no mundo, ou na igreja. Esses eram os pecados aos quais os gálatas muito provavelmente se sujeitavam; e onde [esses pecados] prevaleciam, havia confusão, e todo tipo de
más obras e, portanto, eles deviam vigiar e se resguardar.
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GÁLATAS 6
Introdução
Nesse Capítulo, o apóstolo exorta à prática de várias coisas, o que em grande medida se
torna uma confissão de fé, coisas tais como: mansidão para com os apóstatas, amor para
com os santos, modéstia em si mesmos, e beneficência para com os outros; expõe a hipocrisia e ambição dos falsos mestres, a fim de que os gálatas se acautelassem deles, e não
fossem enredados por eles; e presta contas de sua própria disposição, conduta, e sofrimentos, como regra e exemplo, e pelo que os gálatas pudessem julgar as diferenças entre
ele e os falsos apóstolos; e conclui a Epístola com sua saudação apostólica.
Tendo mencionado os frutos do Espírito no Capítulo precedente, o apóstolo agora destaca
algumas delas, e as expande; ele começa com a mansidão, como que necessária aos homens espirituais para com os crentes caídos, ele os persuade disso, não apenas porque
esses eram irmãos, humanos, e foram pegos desprevenidos pelo pecado; mas porque,
apesar de eles mesmos serem espirituais, ainda assim deveriam considerar que eles também estavam sujeitos às tentações (6:1).
E em seguida ele os adverte a mostrarem amor uns para com os outros; ao levar o fardo
do outro, o que ele reforça com esse argumento: isso é cumprir a lei de Cristo (6:2). E visto
que o orgulho e a altivez encontram-se no caminho de tal comportamento, ele os dissuade
da vã opinião do próprio homem, que nada é senão engano de si mesmo (6:3), e observa
que o homem terá melhor entendimento de si mesmo e verá qual ocasião para gloriar-se
quando se considerar pobre e nu, não se comparando com os outros (6:4), e há boa razão
pela qual se deve fazer isso, pois cada homem dará conta de suas próprias ações, e será
julgado de acordo com elas, e receberá a recompensa ou a punição (6:5).
Daí o apóstolo passa à liberalidade e beneficência, primeiro aos mestres da palavra, com
quem todos os que são instruídos devem repartir todos os bens (6:6). Os argumentos
utilizados para reforçar essa exortação são: que fazer doutra maneira é enganar a si
mesmo, e zombar de Deus; e, além disso, eles devem ser tratados de acordo com suas
próprias ações, o uso ou abuso do que Deus lhes deu é exemplificado pela expressão
proverbial, “o que o homem semear, isso também ceifará” (6:7), que é expandida e ilustrada
ao observar-se que, aquele que gasta seus bens meramente consigo mesmo, e com os
prazeres da carne, e para saciar a carne, colherá a ruína, temporal e eterna; mas aquele
que gasta seus bens nas coisas espirituais, e com propósitos espirituais, receberá a vida
eterna (6:8).
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Portanto o apóstolo renova sua exortação para que eles fossem bondosos sem se cansar,
sabendo que virá o tempo da ceifa (6:9), e então ele mostra que deve-se praticar o bem
para com todos, conforme a oportunidade, mas especialmente àqueles que são crentes em
Cristo, que são de sua família, e mais especificamente àqueles que administram [a igreja],
como os ministros do Evangelho o fazem (6:10). E assim, tendo o apóstolo terminado a
parte principal da Epístola, ele passa a ressaltar aos gálatas a grande consideração que
tinha para com eles, mostrada ao escrever tão longa carta, com suas próprias mãos (6:11).
E como seu principal objetivo era detectar os falsos apóstolos, ele não poderia concluir sem
mais algumas considerações acerca deles, o que ele faz ao expor a hipocrisia e ambição
deles; eles mostravam a religião apenas externamente, e obrigavam os outros a fazerem
coisas que eles mesmos não praticavam, eles queriam que os gálatas se circuncidassem,
mas eles mesmos não obedeciam à lei; o objetivo deles com isso era que fossem livres da
perseguição, e que tivessem com o que se gloriar nos prosélitos que fizeram (6:12-13), mas
o apóstolo era de uma disposição e temperamento muito diferentes; ele estava tão longe
de gloriar-se em sua própria carne, ou na dos outros, que sua determinação era a glória em
Cristo apenas, e em Sua cruz e isso porque o mundo estava crucificado para ele, e ele para
o mundo (6:14), e porque a circuncisão, à qual os falsos mestres obrigavam, e na qual se
gloriavam, bem como a incircuncisão, não tinham proveito algum para as coisas religiosas,
espirituais, eternas, mas sim o ser uma nova criatura (6:15), e isso era o que todos deveriam
observar como regra de caminhada e conduta, uma vez que isso seria misericórdia e paz
para com eles, e sobre o Israel de Deus (6:16).
E enquanto que os falsos apóstolos vangloriavam-se na carne, e na circuncisão nela, o
apóstolo opunha-se a isso com as marcas do sofrimento por Cristo que ele levava em seu
corpo; e, portanto, com grande seriedade e autoridade, ele ordena que ninguém o inquiete
mais com que foi assunto dessa Epístola (6:17), ele termina com sua saudação habitual,
expressando sua afeição pelos gálatas, como seus irmãos, desejando-lhes as melhores
bênçãos, a graça de Cristo, e que isso fosse com eles em seus corações e espíritos (6:18).
Verso 1
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa,... ou “antes que
seja levado por” alguma ofensa; não “antes” dessa Epístola ter chegado até eles, como
pensa Grotius, o que não teria sentido e faria com que as palavras se tornassem vazias;
nem mesmo “antes” da conversão, pois os pecados de antes da conversão não são de
conhecimento da igreja, nem são passíveis de serem reprovados e censurados por ela;
mas antes do homem estar ciente, por causa da negligência e imprudência, por falta de
cuidado e cautela, e assim é levado, traído por seu próprio coração, e pelo poder da nature-
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za corrompida; ou por causa das tentações de Satanás, que sobrevém por detrás, e coloca
armadilhas, e ataca de surpresa, e leva vantagem sobre eles; ou pelos maus exemplos dos
outros, pelos quais são atraídos para o pecado.
O apóstolo não se refere a nenhuma ofensa específica por causa das divisões na igreja,
nem a quaisquer heresias na doutrina, embora a extinção dessas coisas deva ser empreendida em mansidão; mas sim à imoralidade na vida e na conversação e, de fato, a todas
as obras da carne mencionadas no Capítulo anterior; e especialmente, qualquer “ofensa”
dos que professam a fé por causa dos pecados, através da negligência e da falta de cuidado
e vigilância, fazendo distinção entre esses e os que permanecem no curso do pecado
intencional, obstinada e continuamente. O apóstolo não se refere aos homens do mundo,
pois tanto as igrejas como os membros das igrejas nada têm a ver com esses que estão
fora das igrejas [no que diz respeito à disciplina eclesiástica]; mas a quaisquer homens que
sejam irmãos, membros de uma igreja, que permanece em comunhão com eles, esse,
quando ele cai em pecado deve ser encaminhado. Na versão Siríaca, lê-se: “qualquer um
de vocês” [que for surpreendido nalguma ofensa]; bem como em algumas cópias de Stephen.
vós, que sois espirituais; não como que tivessem maiores dons espirituais que os outros,
seus ministros, pastores, e governantes eclesiásticos, embora esses assim pudessem ser
chamados; a eles pertence o reprovar, o repreender e o restaurar os apóstatas, o que eles
deveriam fazer com mansidão e bondade; mas o apóstolo aqui se direciona aos irmãos em
geral, aos muitos membros da igreja, a todos, exceto àqueles que estavam caídos: ele também não se referia àqueles que tinham maior conhecimento espiritual que os outros, ao
contrário dos recém-nascidos; nem às pessoas regeneradas, tais quais os que tinham o
Espírito de Deus, ao contrário dos homens carnais; mas àqueles que vivem e andam no
Espírito, e são fortes, e permanecem pelo poder e graça do Espírito de Deus, ao contrário
dos fracos, e que foram derrubados pela prevalência da carne, e força da tentação; o dever
deles é, e a quem isso se refere,
encaminhai o tal; os que foram surpreendidos e estão caídos. É feita uma alusão à fixação
de ossos que estão quebrados, ou fora das juntas, o que deve ser feito com muito cuidado
e suavidade. Os que professam a fé e estão caídos em pecados são como ossos quebrados
e deslocados; eles estão fora do lugar, e perderam tanto o conforto como a utilidade, e devem ser restaurados comunicando-lhes gentilmente suas faltas e repreendendo-lhes por
elas, e trazendo-lhes de volta, e restabelecendo-lhes seu lugar na igreja, e restaurando sua
antiga utilidade e boa conduta: e isso deve ser feito com
com espírito de mansidão; no exercício da graça que é um dom e fruto do Espírito de
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Deus; ou com espírito manso e humilde, não os tratando com dureza, nem de forma arrogante e altiva, os censurando por causa de suas falhas, os irritando, grosseiramente, e com
perspicácia, o que em alguns casos é necessário, mas não nesse:
olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado; o homem espiritual deve
considerar a si mesmo como no corpo, e como que carregando consigo o corpo do pecado,
um coração corrompido e traiçoeiro, que é cheio de concupiscências enganosas, e pelo
qual ele também pode ser tentado, levado e seduzido; e como estando sujeito às tentações
de Satanás, por quem pode ser derrotado; tentações por causa das quais eles deveriam
orar e vigiar; e pensar consigo mesmos o que eles escolheriam, e que eles desejariam que
fosse feito a eles em tal caso, e fizessem o mesmo com os outros que estão nessa situação.
Esse é o motivo pelo qual o apóstolo reforça a exortação; e, de fato, quase toda palavra
nesse texto carrega um argumento que está relacionado a isso.
A relação dos santos permanece de uns para com os outros, como “irmãos”, eles deveriam
incitar a procura do bem estar uns aos outros, e restaurar qualquer um que estivesse caído,
e deveriam se abster de toda dureza e severidade. As pessoas a quem o apóstolo se dirige
são “espirituais” e, portanto, devem se comportar como tais que têm o fruto do Espírito, e,
dentre os demais, a mansidão; e, visto que eles são fortes, deveriam ajudar os fracos, e
levantar os caídos: as pessoas que lhes foram recomendadas, como objetos de sua piedade, cuidado e preocupação, não são aquelas que se entregaram aos pecados, mas sim
as que foram cercadas e “surpreendidas” por ele, de repente, de surpresa.
Verso 2
Levai as cargas uns dos outros; o que pode ser entendido ou acerca dos pecados, que
são fardos pesados, a todos os que são participantes da graça de Deus; Cristo é o único
capaz de suportar esses fardos, bem como removê-los e levá-los embora, o que Ele fez
através de Seu sangue, sacrifício, expiação; os santos levam o fardo uns dos outros, não
ao fazer expiação pelos outros, pois não são capazes disso, nem ao ser conivente com [o
pecado] dos outros, e sofrendo por causa desses fardos, o que não se deve fazer, mas ao
reprová-los gentilmente, ao confortá-los quando estiverem oprimidos pela culpa, ao simpatizar-se com eles em sua tristeza, ao orar a Deus para que ele manifeste Sua graça perdoadora a eles, e perdoando-lhes, mesmo que as faltas sejam cometidas contra eles mesmos: ou então as fragilidades e as enfermidades dos crentes fracos, que são problemáticos
e apreensivos; e que devem ser levadas pelos fortes, fazendo-se acessíveis a eles, e
acomodando-se às fraquezas deles, e cerceando-se de algumas liberdades, que doutra
maneira lhes seriam legítimas; ou aflições, que são penosas à carne, e são levadas por
outros, quando administram ajuda trazendo-lhes alívio, seja de modo temporal ou espiritual;
e quando se compadecem deles, e simpatizam-se com ele, os santos levam um pouco do
fardo deles, e tomam para si as tristezas e aflições dos outros:
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e assim cumprireis a lei de Cristo. Que é a lei do amor um para com o outro, João 13:34,
ao contrário da lei de Moisés, da qual os gálatas judaizantes eram tão amantes, e pelo que
os discípulos de Cristo devem ser distinguidos dos discípulos de Moisés, ou dos discípulos
de quaisquer outros. Esta é a lei ou doutrina que Cristo claramente ensinou, e retomou das
falsas interpretações dos fariseus; é Seu novo mandamento, que Ele fortaleceu e afirmou
com Seu próprio exemplo, morrendo por Seu povo, e que Ele, pelo Seu Espírito, inscreve
em seus corações. Os judeus falam da lei do Messias como preferível a qualquer outra.
“A lei (dizem eles118) que um homem aprende, nesse mundo, é vaidade se comparada à

‘ תורתו של משיחlei do Messias’, ou Cristo”.
Por “cumprir”, quer-se dizer: praticá-la, agir em obediência à ela, mas não perfeitamente,
pois isso não pode ser feito por criaturas pecadoras.
Verso 3
Porque, se alguém cuida ser alguma coisa; pensa de si mesmo; ter alguma coisa de si
mesmo, fazer alguma coisa de si mesmo, e obter a salvação e vida por si mesmo:
não sendo nada; não sendo nada em si mesmo; nem mesmo como uma criatura, mas
deve sua existência e preservação, e todas as misericórdias da vida, a Deus; não tem graça
nem dons por si mesmo, senão o que recebeu, e não pode fazer bem algum, nem ter bons
pensamentos, ou praticar boas ações, por si mesmo, e muito menos pode adquirir vida
eterna e salvação por si mesmo:
engana-se a si mesmo; e encontrar-se-á em triste engano, e miseravelmente decepcionado diariamente; ou quem pensa acerca de si mesmo que é uma pessoa muito excelente e
famosa, que tem algo mais, e é melhor do que os outros, que tem uma natureza mais excelente, e que possui melhores habilidades, que é livre do pecado, ou que é mais santo que
os outros, e que não está sujeito a cair como os outros, a quem olha com desdém e desprezo, sem o amor que a lei, e o novo mandamento de Cristo requer, sendo ele mesmo nada
senão pecado e vaidade, esse tal é destituído da graça de Deus, e engana-se a si mesmo
e a verdade não está nele. Isso o apóstolo diz a fim de abater o orgulho, e a vaidade, e toda
a falta de amor, aspereza e severidade para com os outros. Os judeus têm119 um ditado
como esse: “Todo aquele que é alguma coisa, ou pensa de si mesmo que é כלום, ‘alguma
coisa’, seria melhor se esse tal nunca tivesse sido criado”.
Verso 4
Mas prove cada um a sua própria obra; não preocupe-se com as ações e obras dos ou-
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tros; analise o seu próprio coração e ações; examine, julgue e prove todas as suas condutas
na vida pela regra da palavra de Deus, e encontrará [faltas] o suficiente em si mesmo, e
não terá que ser áspero e censurar os outros:
e terá glória só em si mesmo; e não nos outros; o que é dito ou ironicamente, pois ele
então verá qual a razão que tem para alegrar-se e gloriar-se em suas próprias obras, e
alardeá-las, a fim de vangloriar-se com seus feitos, e desprezar os outros; mas longe disso,
ele terá motivos para estar envergonhado de si mesmo, para reconhecer sua própria
indignidade e inutilidade: ou, se depois de tal análise, exame, e prova de suas obras ser o
caso que ele tem tido uma conversação nesse mundo, pela graça de Deus, em simplicidade
e piedade sincera, tal testemunho de sua consciência será seu regozijo (veja 2 Coríntios
1:12). Ele pode alegrar “em si mesmo”, e suas próprias obras, como frutos da graça, mas
não como resultado de sua própria força e poder; e pode gloriar-se e orgulhar-se perante
os homens, vindicando sua causa e caráter, e como evidência da verdade da graça, mas
não perante Deus, como se essas coisas fossem o motivo de sua justificação e aceitação:
e não noutro. Que está caído em pecado; fazendo uso de seus pecados e falhas para engrandecer a si mesmo e para aumentar o louvor de si mesmo bem como sua condenação;
alegrando-se pelo fato de ser melhor que os outros, não o sendo, como diziam os fariseus,
que não eram como os outros homens, tão perversos como os outros, ou que não tinham
pecados tais como os outros. Se sua conversação for aprovada, ele se regozijará em sua
própria consciência, e não terá necessidade de comparar-se com outros; sua glória será
por causa de suas próprias ações, e não pela comparação com outros homens. Isso de
maneira alguma contradiz o gloriar-se em Deus, e o alegrar-se em Cristo Jesus apenas,
quanto à salvação. Isso diz respeito apenas ao gloriar-se do homem perante os homens,
pela graça de Deus, sem encantar-se com o caráter de outros homens que são perversos,
ou que caíram, para expor a si mesmo.
Verso 5
Porque cada qual levará a sua própria carga. Isto é, ou fará sua própria obra, para qual
Deus o separou, seja mais pública ou privativamente; o que, por ser geralmente mais
problemático para a carne, é chamado de “carga,” e “sua própria”, sendo particular de cada
um, e que não diz respeito a nenhum outro; e que deve ser suportada pacientemente, com
alegria, e levada constante e fielmente enquanto neste mundo: ou o dever de prestar contas
a Deus, no outro mundo, de suas próprias ações, não das ações dos outros; cada qual será
julgado segundo suas próprias obras, o que eles são em si mesmos, e não em comparação
com outros homens, que foram mais perversos; os quais não serão regra para o julgamento
de Deus, nem trarão nenhuma vantagem para os demais homens.
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Todo homem ímpio levará seu próprio fardo; ou seja, a punição de seus próprios pecados,
e não pelos pecados dos outros; assim, o julgamento de Deus, infligido nos homens nesse
mundo, frequentemente é chamado משא, “um fardo” (veja Isaías 13:1), e assim também a
punição do perverso no outro mundo, que será penosa e insuportável.
Os santos estarão isentos de suportar esse fardo, pois Cristo suportou por eles, por todos
os seus pecados, e levou toda a punição devida a eles; mas outro fardo, se assim puder
ser chamado, mais excelente e eterno peso de glória, será levado por eles; e todos os
homens receberão sua recompensa e não a dos outros; e isso segundo suas próprias
obras, e labores, e não dos outros; de fato, nem mesmo por causa de suas obras, mas
segundo suas obras, a natureza dessas obras, segundo a graça de Deus, a fonte de suas
obras, e por Quem suas obras são realizadas.
Isso o apóstolo diz para impedir que os homens deixem de viver acusando e censurando
as ações uns dos outros, e que se aproveitassem das obras dos outros, e se enchessem
de vãs esperanças, julgando ser melhores que os outros; e também para incentivá-los a
cuidar apenas de suas próprias ações, e considera-las simples e absolutamente como em
si mesmas, e não compará-las com a de outros homens, uma vez que eles prestarão contas
de suas próprias ações, e não das ações dos outros; e serão julgados segundo suas
próprias obras, e não de modo comparativo com os outros.
Verso 6
E o que é instruído na palavra; instruído no conhecimento da palavra, ou da Palavra essencial, o Senhor Jesus Cristo, de Sua Pessoa, ofício, e graça; ou ainda da palavra escrita,
particularmente o Evangelho, que algumas vezes é chamado de “a palavra”, sem qualquer
epíteto adicional, que o distingue, e que altera seu sentido; e algumas vezes de “a palavras
da verdade,” “palavra de fé,” “palavra da justiça,” “a palavra da reconciliação,” e “a palavra
da salvação,” assim chamada por sua natureza, uso e por causa dos assuntos dos quais
trata. Aquele que é instruído, de acordo com a palavra original usada aqui, é um “catecúmeno”; e que se refere não apenas àqueles que estão começando a aprender os primeiros princípios dos oráculos de Deus, mas qualquer um que neles é instruído, como em
Romanos 2:18, seja mais ou menos [instruído], ou mesmo interna ou externamente: aquele
que é internamente instruído na e pela palavra é o que foi ensinado a conhecer a si mesmo,
e seu estado corrompido por natureza; a conhecer a Cristo, e a salvação por Ele; a conhecer
as verdades do Evangelho, e a negar a impiedade, as concupiscências mundanas, e a viver
sobriamente, retamente, e piedosamente. Exclui todos os que são apenas exteriormente
instruídos, que nada é senão um ouvinte; e assim, na versão Siríaca encontra-se a cláusula,

עדשמ מלתא, “aquele que ouve a palavra” dentre os quais há muitos tipos, e quem compete
o seguinte dever:
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reparta com aquele que o instrui; que é comissionado, qualificado, e enviado por Cristo,
e cujo ofício na igreja é ensinar a Palavra, pregar o Evangelho, instruir os homens na verdade, e ensiná-los seus deveres para com Deus e para com os outros, a tais deve-se
repartir; ou seja, os que estão sob a instrução desses devem repartir seus bens terrenos
com eles, para apoiá-los e mantê-los honrada e confortavelmente; pois, visto que eles
gastam seu tempo, e usam seus talentos, dons, e habilidades para a instrução nas coisas
espirituais, não é senão razoável que eles participem dos bens terrenos; e especialmente
porque esta é a vontade e a ordenança de Cristo, que aqueles que pregam o Evangelho
devem viver dele. O apóstolo acrescenta:
de todos os seus bens; o que pode estar relacionado à palavra “instrui”, e assim se refere
ao que ensina, como se lê na versão Arábica: “aquele que o instrui em todos os seus bens”;
boas doutrinas, verdades excelentes, as sãs palavras de Cristo, nas quais ele mesmo é instruído, das quais tem conhecimento e experiência; e que gratuita e fielmente reparte, e sem
ocultar ou reter nada, mas declara todo o conselho de Deus que ele conhece, e que é bom
e proveitoso: ou ainda pode estar relacionado à palavra “repartir”; no sentido de que aqueles
que são instruídos participem, e se unam ao que instrui em tudo de bom que ele diga e
faça, mas em nada do que for mau: esse é o sentido dado por alguns; ou ainda, no sentido
de que os que são instruídos repartam seus bens com o que os instrui: bens terrenos são
bons pois são de Deus, e em si mesmos, e quando usados corretamente, servem para bons
propósitos; não se deve repartir todos os bens de alguém, apenas uma parte, de acordo
com a capacidade de cada um, e em proporção aos demais; mas ainda assim, o repartir
deve ser com liberalidade e generosidade, o suficiente para suportar o que ensina de
manei-ra honrável, e para supri-lo de todas as necessidades da vida, para que ele esteja
livre dos cuidados seculares, e esteja pronto para atender e instruir os outros.
Verso 7
Não erreis. Por falsos mestres, os quais, a fim de obter tudo para si mesmos, dissuadiram
os gálatas de repartirem aos seus próprios pastores, que eram honrados, e ministros fiéis
da palavra; ou por eles mesmos, que sendo de disposição tenaz e avarenta, inventaram
várias desculpas para que não cumprissem seu dever para com os pregadores do Evangelho; como que eles tinham suas próprias famílias para sustentar, que as circunstâncias
eram tais que eles podiam dar pouco ou nada, e que outros, que tinham melhores condições
na vida, deviam se encarregar desse dever; e com tais coisas esforçavam-se para satisfazer suas consciências ao negligenciarem seu dever: mas isso era enganar a si mesmos,
pois
Deus não se deixa escarnecer; nem se deixará; os homens podem enganar a si mesmos,
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e aos outros, com tais desculpas e falsas alegações, mas ainda assim eles não podem
enganar a Deus, que conhece o coração deles, bem como sua essência mundana, e que a
omissão de seus deveres não é por causa de suas necessidades ou capacidades, mas por
causa do temperamento cobiçoso deles; e que eles procuram reter dos seus ministros aquilo que lhes é devido como que escarnecendo dEle, como se fossem ficar impunes:
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quanto ao tipo, qualidade,
e quantidade, de modo geral; se ele semeia trigo, colhe trigo, se semeia a cevada, colhe
cevada; nenhum homem pode esperar colher outro tipo senão aquele que semeou; e se é
boa a semente com que semeou, ele pode esperar por uma boa colheita; e se semeou com
abundância, com abundância também ceifará; mas se semeou pouco, também colherá
pouco; se semeou nada, também colherá nada. Esta é uma expressão proverbial que pode
ser aplicada a todas as ações, boas e más, e a recompensa e punição das mesmas, e particularmente às ações de beneficência e o desfrutar de seus frutos (veja Gill sobre 2 Coríntios
9:6).
Verso 8
Porque o que semeia na sua carne. Não que tomar o devido cuidado com o corpo, buscando a preservação da saúde, provendo alimentação adequada e vestuário para si mesmo, e todas as necessidades para o bem e apoio da família, deva ser chamado de “semear
na carne”, nem por isso, o homem que assim o faz deve ser chamado de “semeador da
carne”; mas aquele que satisfaz sua carne, e se entrega às concupiscências da carne, que
se preocupa com as coisas da carne, vive segundo a carne, e pratica as obras da carne, e
que gasta sua subsistência de modo exuberante consigo mesmo e com sua família; ou cuja
toda a vontade, e estudo, e emprego, seja para aumentar suas riquezas mundanas, para
engrandecer a si mesmo e sua posteridade, em detrimento de sua própria alma, da Religião,
dos pobres da igreja, e dos ministros do Evangelho:
da carne ceifará a corrupção; obterá para si mesmo, por tais meios carnais, nada senão
aquilo que é corruptível, como prata e ouro que a traça e a ferrugem consomem; tais coisas
não subsistirão, mas perecerão, e de um modo ou de outro lhes serão tiradas; de modo que
todo seu cuidado em semear será reduzido a nada, e não haverá proveito algum para si
mesmo, nem para sua posteridade (veja Ageu 1:4), e cairá no abismo da corrupção, e será
punido com a destruição eterna, e morrerá a segunda morte no mundo por vir.
mas o que semeia no Espírito; não em si mesmo, mas no Espírito de Deus; ou que semeia
coisas espirituais, que se importa com e saboreia as coisas do Espírito, vive no Espírito e
anda no Espírito; que abre mão das coisas mundanas ao promover as coisas espirituais,
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ao encorajar os ministros espirituais da palavra, ao suportar o interesse da Religião espiritual, ao aliviar os pobres da igreja de Cristo, ao contribuir para a difusão do Evangelho, e
para a administração da palavra e das ordenanças em outros lugares, bem como onde ele
se encontra:
do Espírito ceifará a vida eterna; no uso de tais meios espirituais, embora não como algo
meritório, ou como a causa [da vida eterna], ele deve alcançar e desfrutar a alegria eterna
no outro mundo; ou do, e pelo Espírito de Deus, por cuja graça e força ele semeia, e faz todas as boas obras, por e do Espírito que o santifica, e o faz receber [a vida eterna], e não
por e de si mesmo, ou por causa de qualquer obra de justiça feita por si mesmo, ele herdará
a vida eterna; que é o puro dom de Deus por meio de Jesus Cristo, e recebido como uma
recompensa de Sua própria graça.
Verso 9
E não nos cansemos de fazer bem; isso pode ser entendido como o fazer o bem; ou como
o praticar boas obras em geral, boas obras de todo o tipo; as quais devem ser feitas de
acordo com a vontade de Deus, a partir do princípio de amor a Ele, em fé, e em nome e na
força de Cristo, e tendo em vista a glória de Deus: ou ainda, atos de beneficência para com
os ministros de Cristo e, especialmente, para com os pobres; que sejam aceitáveis perante
Deus, e agradáveis à Sua vista: e ao fazer que os homens não deveriam se cansar; nem
eles, quando sua força espiritual é renovada e a graça está presente, embora eles possam
deparar-se com muitas coisas que tendem a desencorajá-los e fazer com que eles se
cansem; coisas tais como mudanças circunstanciais, perdas nesse mundo, ou multidão de
objeções, a ingratidão de alguns, e indignidade de outros:
porque a seu tempo ceifaremos; ou nesse mundo, cedo ou tarde; no tempo próprio, no
tempo do próprio Deus, desfrutando no aumento dos frutos de justiça; pois a semente que
foi plantada brotará novamente; o pão que é lançado sobre as águas será encontrado depois de muitos dias; e aqueles que honram ao Senhor com seus bens serão abençoados
com abundância de bens temporais: ou no outro mundo, ou no findar desse mundo; que
será o tempo da colheita, o tempo da ceifa, o tempo de desfrutar a vida eterna:
se não houvermos desfalecido; mas continuarmos até o fim, perseverarmos em praticar
atos de beneficência, e esperarmos pacientemente, como o lavrador faz pelos preciosos
frutos da terra; pois deve haver uma distância entre o tempo da semeadura e o tempo da
colheita; os homens não devem esperar colher logo depois de terem semeado; e, portanto,
não devem estar cansados por terem semeado, nem devem ser impacientes na espera,
embora não vejam o aparecimento de frutos; pois a seu tempo eles serão vistos e desfrutados.
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Verso 10
Então, enquanto temos tempo. Ou [enquanto formos] “capazes,” pois assim a frase é usada as vezes120; conforme a ocasião exige, conforme haja oportunidade de se fazer o bem,
de forma contínua; enquanto durar a vida, que é o tempo de semear, ou fazer boas obras:
façamos bem a todos; não apenas àqueles que se relacionam conosco, amigos, e conhecidos, mas a todos os homens; àqueles que nos são estranhos, de quaisquer nações que
sejam, judeus ou gentios; de quaisquer religiões ou seitas, sim, até mesmo nossos próprios
inimigos:
mas principalmente aos domésticos da fé. Os filhos de Deus, que pertencem à Sua
família, são verdadeiros crentes em Cristo, seguem a doutrina da fé, fazem a profissão da
mesma, e mantém-se na fé; esses, mais especificamente, são os objetos da beneficência
e liberalidade Cristã. O apóstolo pode ser referir a uma prática dentre os judeus, que cuidavam particularmente das crianças de homens bons e que eram pobres;
Havia duas câmaras no templo, uma foi chamada de “a câmara dos segredos”, e a
outra “a câmara dos vasos”: na câmara dos segredos, costumava ser de uso privado
de homens religiosos, onde se eles abrigavam homens pobres בני טובים, “os filhos dos
homens de bem”.121
O Targum em Jeremias 5:3 tem uma frase muito parecida com esta que se refere a Deus,
uma paráfrase da passagem: “não é Senhor, revelado perante ti, לאוטבא לעבדי ותאהימנ, ‘o
fazer o bem aos servos da fé’?”.
Verso 11
Vede com que grandes letras; quer seja isso lido como imperativo, “vede”, “observe”,
“tome conhecimento”; quer como indicativo, “você vê,” “você pode ver com seus próprios
olhos”, não há grandes consequências: “quão grande letra”, ou “com grandes letras;” o que
alguns entendem como que se referindo ao tamanho dos caracteres com que o apóstolo
escreveu; outros, como uma referência à deformidade das letras, não tendo ele uma boa
mão para escrever, sendo um hebreu, desacostumado ao grego; outros [entendem que o
apóstolo se refere] à grande e sublime matéria contida [nessa carta]; apesar de parecer que
nada disso fosse o que apóstolo quisesse dizer; mas ele se referia ao tamanho da carta, a
prolixidade de seu escrito; o que ele menciona como exemplo da extensão de seu amor
para com eles: o apóstolo padeceu muitas dores para escrever uma carta tão longa, a fim
de acertar as coisas, e recuperá-los do erro: não que ele não tenha escrito Cartas tão longas
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para outras igrejas, como para os Romanos, os Coríntios e os Hebreus: mas, então, devese observar o seguinte:
vos escrevi por minha mão. A Epístola aos Romanos foi escrita por Tércio, apesar de ter
sido ditada pelo apóstolo (Romanos 16:22), e é muito provável que as demais tenham sido
escritas por Timóteo ou algum outro amanuense. O apóstolo apenas coloca seu nome, e
escreve a saudação, que era sua marca, em todas as suas Epístolas, um sinal da verdade
e genuinidade delas (2 Tessalonicenses 3:17); mas essa não foi apenas ditada por ele, mas
escrita com suas mãos, o que provavelmente os gálatas sabiam; e uma vez que não era
comum que ele assim o fizesse, isso foi uma grande prova de sua afeição por eles; que em
meio a tanto trabalho, e tantos labores nos quais estava empenhado, ele ainda se sentou
para escrever uma carta tão longa com suas próprias mãos, a fim de expor os erros dos
falsos mestres, e corrigi-los.
Verso 12
Todos os que querem mostrar boa aparência na carne; os falsos apóstolos, que são
descritos aqui, e suas opiniões, intenções e objetivos que são expostos. Eles eram muito
desejosos de mostrar boa aparência, externamente, passando-se por justos perante os
homens, querendo ser reconhecidos por eles; e, portanto, faziam de tudo para serem vistos
por eles, e para obter aplauso deles. Esses falsos apóstolos, como se lê na versão Siríaca,
desejavam דנשתבהרון, “gloriar-se na carne”; sua descendência e privilégios carnais, por serem hebreus, a semente de Abraão, da linhagem de Israel; e na circuncisão de sua carne,
ou em seus dons exteriores, suas capacidades naturais, habilidades adquiridas, instrução,
eloquência e coisas do tipo: além do mais, como se lê na versão Vulgata em Latim, “eles
desejavam agradar-se na carne”: agradar o homem carnal, Israel segundo a carne, em
coisas carnais e materiais; eles não procuravam agradar a Deus ou a Cristo, mas aos homens, e assim não eram servos nem de Deus nem de Cristo. Eles desejavam “que fossem
honrados em sua carne”, como se lê na versão Arábica; eles procuravam a glória externa
dos homens, e ser externa e publicamente honrado por eles; e toda a sua religião era uma
mera aparência exterior, pompa; que se baseava na observação de ordenanças carnais,
tais como as que dizem respeito às bebidas, ao alimento, à circuncisão e a outros mandamentos carnais:
esses vos obrigam a circuncidar-vos; sem o uso da força e violência; mas ou pelo
exemplo, que tinha bastante influência, tanto no que diz respeito ao receber os maus princípios como no se entregar às más práticas: ou pela doutrina; os argumentos usados por eles
para persuadir os gálatas, sendo forjados com grande astúcia e sutileza: ou ainda, ao intimidá-los com ameaças do inferno e condenação; afirmando que, a menos que eles fossem
circuncidados, eles não poderiam ser salvos: eles assim faziam
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somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo; ou “pela cruz de
Cristo”; que quer dizer ou o modo como poderiam sofrer perseguição, como que sendo acusados e sofrendo a morte como Cristo sofreu; ou ao carregar a cruz da aflição e tribulação
que Cristo carregou, e que Ele mesmo chama Seus seguidores a suportarem; ou então, a
razão pela qual eles eram perseguidos, a pregação da cruz, ou o Evangelho da salvação
por meio de um Cristo crucificado; pois essa doutrina, e o pregá-la e professá-la, e o viver
uma vida de acordo com ela, sempre traz perseguição: e essa perseguição, que é mais
especificamente considerada aqui, era a que vinha dos judeus, que em geral estavam
grandemente ofendidos com a pregação de um Cristo crucificado; e particularmente, por
causa daqueles dentre eles que professavam isso, que embora cressem em Cristo, e não
estivessem descontentes com a pregação em Seu nome, ainda assim se sentiam muito
ofendidos, e ressentidos, e tanto quanto lhes fosse possível, reprovavam, censuravam duramente, e perseguiam aqueles que se opunham à circuncisão, e às cerimônias da lei; e
para evitar a má vontade, desprezo e perseguição deles, os falsos mestres pregavam a
circuncisão, e obrigavam o povo à submeter-se à ela.
Verso 13
Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam; os que advogavam e pregavam
a circuncisão, sendo eles mesmos, de fato, circuncidados, ou não; ou seja, aqueles que
eram da circuncisão, que ficavam desse lado da disputa, com sinceridade ou não:
guardam a lei; da circuncisão, como as pessoas que pregam, mas elas mesmas não praticam; como faziam os fariseus, os predecessores desses homens; ou se eles guardavam a
lei, e a ela se submetiam, ainda assim pode ser que isso fosse feito não por consideração
e zelo à lei, mas por outro motivo; como Simão o mago se submeteu ao batismo [Atos 8:924], e outros pregaram Cristo por inveja e contenda, e não de boa vontade [Filipenses 1:1516]; ou se eles faziam isso em obediência à lei, ainda assim isso era não era o guardar toda
a lei, o que a circuncisão obrigava; e que, a menos que eles a guardassem completamente,
isso significaria nada; mas nenhum homem é capaz de obedecer à lei de modo perfeito, e
consequentemente, nenhuma justiça, vida, e salvação pode ser obtida através da lei: além
disso, embora esses homens fossem zelosos pelas questões mais claras da lei, os ritos, as
cerimônias e a circuncisão, etc., esses desconsideravam aquilo que era mais pesaroso e
importante, como a justiça, misericórdia e fé; essas coisas eles não guardavam, nem com
elas se importavam: e muitos deles viviam de maneira dissoluta e em más conversações,
pelo menos secretamente, se não abertamente; o que era uma prova absoluta de que eles
estavam longe de guardar a lei; e que o fato deles advogarem-na e de se submeterem a
alguns dos rituais não era por causa de um amor puro e sincero com relação a ela, mas por
outro motivo:
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mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, na circuncisão da carne; ou, como se lê na versão Etíope: “em seus corpos”. Para eles, fazer
com que as pessoas se submetessem à circuncisão era para que eles tivessem ocasião
para gloriar-se entre os judeus, e para que mostrassem o número de prosélitos que haviam
conseguido, e o serviço que haviam feito ao Judaísmo, e assim aumentar sua fama e glória
entre eles.
Verso 14
Mas longe esteja de mim gloriar-me; pelo contrário, o apóstolo expressa sua aversão em
gloriar-se em quaisquer dessas coisas que aqueles homens faziam; nem em seus privilégios exteriores, como judeu; nem em sua justiça moral, civil e legal; nem em seus dons e
feitos; nem em seu labor e sucesso, como se fosse de si mesmo; nem na carne dos outros,
ou em alguma submissão corpórea e exterior a alguma ordenança, legal ou evangélica; sua
glória e alegria eram a espiritualidade, a fé, esperança, amor, ordem, e a firmeza dos
santos, e não em qualquer coisa da carne, nem na dele nem na dos outros: e, de fato, ele
escolheu não se gloriar em coisa alguma,
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo; quer dizer, ou nas fraquezas, reprovações, tribulações e perseguições, que ele sofreu por causa de Cristo, e por pregar seu
Evangelho; ou o Evangelho, a doutrina da cruz de Cristo, e a salvação pela mesma: ou ainda, o próprio Cristo crucificado, a quem ele pregava; embora tido como loucura por alguns,
e pedra de tropeço para outros: ele se gloriava em Cristo, e estava determinado a conhecêlO e fazê-lO conhecido, a nenhum outro senão Ele, no que diz respeito à salvação; ele se
gloriava em Cristo crucificado, e em Sua cruz; não na madeira da cruz, mas nos efeitos de
Sua crucificação; na paz, perdão, justiça, vida, salvação, e glória eterna, que veio através
da morte da cruz; ele se gloriava em Cristo como sua sabedoria, justiça, santificação, e
redenção:
pela qual o mundo está crucificado para mim; de modo que ele não temia o pior dos
homens, e nada no mundo, mais do que temeria Aquele que foi preso na cruz, e morto;
uma vez que Cristo, por Sua crucificação e morte, venceu o mundo, e seu príncipe, os
homens e as maldades do mundo, o pecado que estava no mundo, e também o fez mais
que vencedor; sua fé no Cristo crucificado, igualmente, venceu o mundo; de modo que ele
olhou para o mundo como os israelitas olhavam para os egípcios mortos na praia; ele não
amava as coisas do mundo, as quais seduzem a carne, e desperta sua concupiscência,
mas as desprezava; a Doutrina da Graça, do Cristo crucificado lhe ensinara a negar as
riquezas, honras, prazeres, proveitos, e aplauso do mundo; coisas essas que eram para
ele como escória, em comparação ao conhecimento de Cristo Jesus seu Senhor; também
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a lei cerimonial estava morta para ele, tendo sido pregada na cruz de Cristo, para não mais
ter uso e proveito algum aos homens:
e eu para o mundo. Ou seja, ele era desprezado pelo mundo por causa de Cristo crucificado, bem como o mundo inteiro também era desprezado por ele, quando comparado a Cristo;
o mundo não tinha afeição por ele, e ele não tinha afeição alguma pelo mundo; e como a
lei cerimonial estava morta para ele, assim ele também estava morto para ela, por meio do
corpo de Cristo, e nada tinha a ver com essas coisas desprezíveis, nem elas com ele, sentido esse que é confirmado pelas palavras que se seguem.
Verso 15
Porque em Cristo Jesus. Essas palavras são omitidas nas versões Etíope e Siríaca (veja
Gill sobre Gálatas 5:6 e 1 Coríntios 7:19); elas contêm uma razão pela qual o apóstolo se
gloriava num Cristo crucificado, e via o mundo como que morto para ele, e ele para o mundo; particularmente para “o santuário mundano” dos judeus, e todos os ritos e cerimônias
deles, e entre os demais,
nem a circuncisão, tem virtude alguma; nem como uma ordenança, tipo, ou privilégio;
ou quanto à salvação, tendo sido abolida por Cristo:
nem a incircuncisão; não sendo agora empecilho algum para o Evangelho, ou para as
ordenanças do Evangelho, ou para a igreja; nem perante as bênçãos do Pacto Eterno, que
veio tanto para incircuncisos como para circuncisos. Mas aplicar essas palavras ao Batismo
ou não-batismo é uma perversão miserável, e é um péssimo uso delas, pelo que a mente
dos homens se torna indiferente à essa instituição Cristã; pois embora o Batismo não tenha
proveito algum no que diz respeito à salvação, ainda assim, dele não se pode dizer que,
como a circuncisão, não tem proveito algum como ordenança; pois é um mandamento perpétuo de Cristo; ou como um emblema e sinal, que mostra a morte e a ressureição de
Cristo; ou como um privilégio, pois é usado para guiar a fé do povo de Deus ao Seu sangue
e justiça para perdão e justificação; pois aquele que crê, e é batizado, será salvo; e isso é
necessário à comunhão com a igreja: e, por outro lado, não se pode dizer que o não-batismo
é proveitoso; pois é empecilho à comunhão; e aqueles que negligenciam o Batismo, rejeitam o conselho de Deus, e isso fazem contra si mesmos; o que era o caso dos fariseus, no
tempo de João Batista:
mas sim o ser uma nova criatura. Essa é uma frase rabínica (veja Gill sobre 2 Coríntios
5:17), pela qual se entende, não a nova criatura de um homem, como homem, dos membros
de seu corpo, ou das faculdades de sua alma; nem uma reforma externa, ou o andar em
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novidade de vida, que é o fruto e efeito da obra de sua nova criação; mas uma fonte interna
de graça, uma boa obra de Deus começada na alma, o novo homem que Cristo formou em
nós, do qual a fé operada pelo amor é parte; ele é chamado de “criatura,” e portanto não
[criado por] homem, mas de Deus; pois ninguém criar, senão Ele mesmo; e em cuja obra o
homem é totalmente passivo, como também os céus e a terra foram em sua criação: nada
é “senão” uma criatura e, portanto, necessita do suporte Divino, força que vem de Deus, e
suprimento frequente da graça para mantê-lo e preservá-lo; nem [na criatura] se deve
confiar, mas somente na graça que está em Cristo, de onde ela vem, e pela qual ele está
seguro.
Essa é uma “nova” criatura, ao contrário do velho homem; e porque é uma fonte no homem,
que nunca esteve lá antes; consiste de um novo coração e espírito, de novos olhos, ouvidos,
mãos e pés, novos princípios e ações, de nova luz, amor, desejos, alegrias, confortos, e
deveres: agora tem proveito; é um ramo da nova aliança da graça, a qual Deus prometeu
e concedeu ao Seu povo; é uma evidência da participação em Cristo, o novo e vivo caminho
para o Pai, e vida eterna; tais são bebês recém-nascidos, pessoas regeneradas, e têm
direito ao reino de Deus; possuirão a nova Jerusalém, habitarão no novo céu e nova terra;
eles são chamados pelo novo nome [dado pelo] Senhor, os filhos adotivos de Deus; e têm
um novo cântico que foi colocado em suas bocas, que ninguém senão as almas remidas e
recém-nascidas podem cantar; e beberão do novo vinho de alegria sem fim e dos prazeres
eternos com Cristo, no reino de Seu Pai. Diz-se que essas palavras foram tiradas do
Apocalipse de Moisés, um livro apócrifo, mas isso não tem qualquer fundamento.
Verso 16
E a todos quantos andarem conforme esta regra; ou, conforme o cânone; não o cânone
das Escrituras em geral, que é a regra perfeita, e a única regra de fé e prática; segundo a
qual devemos andar, crer e agir; mas, ou a doutrina da justificação pela justiça de Cristo, o
assunto dessa Epístola, a verdade que o apóstolo explicou, vindicou, e confirmou; afastarse dela é sair do caminho da verdade; e permanecer nela, é andar nesse caminho; ela é
uma boa regra e padrão, por que pode-se distinguir entre a verdade e o erro: ou então a
regra expressa no versículo anterior, que declara que nem circuncisão nem incircuncisão
tem proveito algum quanto à salvação, mas sim o ser uma nova criatura; andar segundo
essa regra é renunciar a toda confiança e dependência das coisas terrenas; crer somente
em Cristo para a justiça e vida; viver pela fé nEle, e andar em novidade de vida, sob a
influência de Seu Espírito e graça:
paz e misericórdia sobre eles. Esse é o desejo piedoso do apóstolo, e sua oração sincera
para todas as pessoas, sejam elas quem forem, judeus ou gentios, circuncisos ou incircun-
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cisos: por “paz” ele quer dizer o entendimento da paz deles com Deus, feita pelo sangue de
Cristo; paz em suas próprias consciências, que excede todo o entendimento e dá um senso
confortável da justificação pela retidão de Cristo, do perdão por Seu sangue, e da expiação
por Seu sacrifício; o que pode ser desfrutado pela fé; e também paz uns com os outros,
entre eles mesmos como irmãos, o que é bênção muito desejável: em suma, inclui toda
prosperidade e alegria, interna e externa, espiritual e eterna: e por “misericórdia”, ele quer
dizer o amor e graça de Deus, que é a fonte de toda paz e prosperidade, às criaturas miseráveis e pecadoras em si mesmas; misericórdia que é mostrada no Pacto da Graça, e em
todas as suas bênçãos; na missão e encarnação de Cristo, e redenção por meio dEle; na
regeneração, perdão de pecados, e salvação completa; que quer dizer a descoberta, manifestação e aplicação da misericórdia de Deus para com Seus filhos; que necessitam dela,
estando eles angustiados pela culpa do pecado, ou aflitos, num momento em que a misericórdia se mostra oportuna e agradável: quando o apóstolo deseja que a misericórdia esteja
“sobre” eles, isso quer dizer que essas coisas benditas vêm do alto, como toda boa dádiva;
que elas descem como uma nuvem, e repousam sobre eles, e permanecem com eles, renovando-os, confortando-os, e protegendo-os: ele acrescenta:
e sobre o Israel de Deus; o que é uma descrição mais detalhada das pessoas por quem
ele ora por essas bênçãos; não deve ser entendido como uma distinção feita por ele, mas
como uma amplificação do seu caráter; e como se apontasse para Israel, enfaticamente,
ou para os verdadeiros israelitas, o Israel espiritual, como distinto do Israel segundo a carne
(veja 1 Coríntios 10:18).
O “Israel de Deus”, ou como se lê na versão Arábica: “Israel, a propriedade de Deus”; que
é possuído e reivindicado por Deus; aqueles que são por Ele escolhidos, o Seu eleito Israel;
os que são redimidos por Ele, de toda a tribo, língua, povo e nação; que são chamados por
Sua graça, e que são chamados; os que são justificados em Seu Filho, e por Sua justiça; e
por quem Ele é exaltado como Príncipe e Salvador, para dá-los arrependimento e remissão
de pecados; e que são, ou serão, salvos por Ele, com uma salvação eterna. Este é um
nome que inclui todos os eleitos de Deus, sejam judeus ou gentios: embora possa se referir
especialmente aos israelitas, ou judeus, a quem Deus havia conhecido e separado de
antemão para Si mesmo; e que creram em Cristo e andaram como novas criaturas, sem
confiar na carne. Os próprios judeus reconhecem que estrangeiros, ou prosélitos, devem
ser chamados pelo nome de Israel; assim eles 122 explicam Isaías 44:5, última parte.
Verso 17
Desde agora ninguém me inquiete. Tendo assim indicado e explicado a doutrina da
justificação, e provado tão amplamente que não é por obras, mas pela fé, e que a circun-
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cisão e outros rituais da lei cerimonial não eram necessários [à salvação], ele deseja, ou
melhor, ele requer, com autoridade, que eles não mais os inquietassem com essa questão;
ou seja, o apóstolo esperava que estivessem satisfeitos com o que ele tinha escrito, e que
permanecessem na verdade e obedecessem-na, como anteriormente faziam; de modo que
ele não precisasse mais ouvir objeções ou reclamações da parte deles: nem eles não
precisavam mais questioná-lo acerca dessas coisas; pois por esta carta eles conheceriam
plenamente sua fé e prática; como também pelas perseguições que ele sofreu por causa
de sua fé, e sua pregação do Evangelho de Cristo, e particularmente:
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus; pelo que o apóstolo se refere,
não às marcas nas mãos, pés e no lado de Cristo; mas as características repreensivas com
as quais o apóstolo foi estigmatizado; ou, de fato, as cicatrizes em seu corpo, por causa
dos espancamentos, açoites, e apedrejamentos; ou seus sofrimentos e perseguições em
geral, que ele sofreu por causa de Cristo e de seu Evangelho (veja 2 Coríntios 11:23). A
alusão é ou a servos e soldados, que quando estavam a serviço costumavam ter alguma
marca específica para que pudessem ser identificados como tal, como servos de alguém,
ou como soldados123; como o servo hebreu, que desejando servir a seu mestre, tinha a sua
orelha furada com uma sovela (Êxodo 21:6), assim o apóstolo era conhecido por ser um
servo firme e fiel, e um bom soldado de Cristo, pelas injúrias e aflições às quais foi submetido por causa dEle; ou então àquelas marcas que, por meio de censuras e punições,
eram feitas em servos fugitivos, ou soldados desertores; como os sofrimentos do apóstolo
foram considerados por ele como censuras e punições, por pregar o Evangelho de Cristo;
mas ele gloriava-se nisso, e suportava e carregava essas coisas como troféus e marcas de
honra.
Assim como soldados veteranos mostravam as cicatrizes e os ferimentos que eles receberam em batalha, como sinais de seu valor e coragem ao encarar e lutar contra o inimigo
correndo grande perigo, isso ele diz ter trazido “em seu corpo”; não no corpo dos outros,
ele não se gloriava na carne dos outros, como faziam os falsos mestres; nem na circuncisão
de sua própria carne, que era a cicatriz que mostrava a marca de Moisés e de um judeu;
mas naquelas coisas que eram marcas de que ele era discípulo de Cristo, e não de Moisés,
e que ele carregava por causa de Cristo; e, portanto, uma vez que era tão fácil discernir de
qual lado da questão ele estava, através de seus sofrimentos e perseguições por causa da
cruz de Cristo; e uma vez que ele tinha tantas e tão grandes provas [do seu amor por Cristo],
ele, com sua autoridade apostólica, ordena-lhes que não mais o inquietassem, desde quando recebessem a carta, daquele momento em diante.
Verso 18
Irmãos. Assim ele os chama, para testificar de sua afeição por eles, apesar da fraqueza e
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instabilidade [dos gálatas], e da aspereza com a qual [o apóstolo] os tratou; e para mostrar
sua grande humildade e condescendência ao se relacionar com eles, e colocá-los no mesmo nível dele mesmo, o que o orgulho dos falsos mestres não lhes permitia fazer.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito; a bênção e saudação
final do apóstolo, que era comum a todas as suas Epístolas: ele desejava que mais dons
da graça fossem concedidos a eles; que o Evangelho da graça de Deus continuasse com
eles; que o amor de Cristo fosse derramado no coração deles; que eles recebessem a plenitude da graça pela graça; que lhes fosse aumentada a graça em suas almas; que a graça
abundasse neles, e que eles crescessem na prática da graça; ele não ora para que a lei de
Moisés, ou a justiça das obras, estivesse com eles, mas a graça de Cristo; não apenas a
ideia da graça, mas a experiência espiritual dela; para que ela estivesse em seus corações,
e com seus espíritos, vivificando, confortando e fortalecendo-os; tornando-os mais espirituais e evangélicos em suas obrigações e deveres, e libertando-os da carne e do espírito da
legalidade; a tudo isso ele estabelece seu
Amém; uma expressão do seu desejo de que assim o fosse, e sua fé de que assim o seria,
de fato. Segue-se, então, a assinatura da carta:
Aos gálatas, escrito em Roma. Onde, talvez, ele estivesse preso; a versão Arábica acrescenta: “por Tito e Lucas”, que talvez foram enviados juntamente com a carta, mas de quem
a assinatura da Epístola não dependia.

Finis Ω

ORE PARA QUE O ESPÍRITO SANTO use este Comentário para edificar os filhos de DEUS PAI
E trazer muitos ao conhecimento salvífico de JESUS CRISTO.
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2 Coríntios 4
1

Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos;
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem
falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem,
2

3

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está
4
encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o deus deste século cegou os
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória
5
de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo
6
Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus,
que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
7
para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.
8
9
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.
10
Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; Trazendo sempre por
toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se
11
manifeste também nos nossos corpos;
E assim nós, que vivemos, estamos sempre
entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na
12
13
nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos
portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também,
14
por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará
15
também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para
que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de
16
Deus. Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o
17
interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
18
produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; Não atentando nós nas coisas
que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se
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não veem são eternas.

