Os escritos de Paul
Capítulo 8
Fazendo o trabalho do senhor
Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste Tabernáculo foram dissolvida, temos um edifício de Deus, uma
casa não feita por mãos, eterna, nos céus. II Coríntios 5:1

Lembre-se: Paul viveu e pregou enquanto o templo em Jerusalém ainda prevalecia.
A casa esta tenda que Paul fala de é o templo de Jerusalém, e que sendo construído de tijolo e argamassa e pelas
mãos do homem, pode ser dissolvido porque não foi construída por Deus.
Um edifício de Deus refere-se ao Tabernáculo de Deus que está nos céus.
Para isto nós gememos, desejando sinceramente ser vestidos em cima com a nossa casa que é do céu: se então
que ser ser revestidos devem não ser encontramos nuas. II Coríntios 5:2-3
Quando Paul fala de sendo vestido, ele não fala da camisa nas costas, mas para ser envolvido no amor e
misericórdia de Deus todo poderoso.
O mesmo com a referência a estar nu, não é nu do corpo mas nua da fé e a justiça de Deus.
Nós gememos para essas coisas porque como os Santos de Deus, estamos perdidos e sozinhos neste mundo
poluído por mentiras e enganos do diabo.
Para nós que estão neste Tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados: não por que nós seria sem roupa, mas
vestidos em cima, que pode ser engolida mortalidade da vida. II Coríntios 5:4

Nós que estão no Tabernáculo, refere-se mais uma vez para o templo de Jerusalém.
Estamos sobrecarregados porque enquanto vivemos desigualdades mortais, temos a hipótese de aquém da
justiça Lordes, e ser curto é ao acaso, sendo encontrados indigno do céu e da vida eterna, engolido acima da
vida .

Parte de terra e o céu de parte
Agora ele que tem nos feito para a mesma coisa é Deus, que também concedeu-na seriedade do espírito.
Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor:
(porque andamos por fé, não pela visão:) II Coríntios 5:5-7
Deus criou o homem um animal da terra e, em seguida, criou o homem, com o espírito de vida, ter o potencial do
céu. Na fé, estamos confiantes de que, apesar de nós mortalmente são realizadas para a terra em nosso corpo mortal,
estamos ausentes do senhor e a vida eterna.
De fé, sabemos que o senhor, embora nós nunca tinha visto ele, tendo a confiança que em nossa fé, em tempo
estaremos com o senhor.
Estamos confiantes, digo e dispostos em vez de estar ausente do corpo e estar presente com o senhor. II Coríntios
5:8

No entanto nós somos do corpo e, portanto, impedido de entrar no paraíso, muito preferiríamos estar
ausente do corpo e presentes no céu.
Portanto nós do trabalho, que, se presentes ou ausentes, podem ser aceites dele. II Coríntios 5:9
Mais uma vez as palavras de Paul deixam claro que ele está ciente da necessidade de "Trabalho" na
busca do senhor, que nós podem ser aceites dele. Volto a dizer, não só falar por falar, chamando si mesmo um
cristão, você precisa andar a pé, trabalhando em direção a perfeição em si mesmo que está em Deus.

Seja bom ou ruim
Para nós tudo deve aparecer perante o Tribunal de Cristo; que cada um pode receber as coisas que fiz em seu
corpo, de acordo com o que ele tem feito, seja bom ou ruim. Sabendo, portanto, o terror do senhor, podemos persuadir
homens; Mas nós somos feitos de manifestar a Deus; e confio também são manifestadas em suas consciências. II
Coríntios 05:10-11

Saber a moralidade de Deus é conhecer a lei de Deus. Eles são o mesmo. Como você pode ver, o Paul
está mostrando que não somos livres de erro, e que seremos julgados de acordo com o que ele tem feito, seja
bom ou mau. Se você acredita que vocês são salvos simplesmente declarando Jesus seu Salvador, então por que
Paul nos diz que seremos julgados sobre aquelas coisas que fazemos. Se fizer mal, você será julgado da mesma
forma, se você faz bem, da mesma forma, não importa que você tenha declarado Jesus seu Salvador, o que
importa é você e como você vive sua vida. Abraçaram-se a moralidade de Deus, ou ainda mora sua vida como
você, por favor?

Considere isto: Satanás não querem dar adoração a Deus, se no seu dizendo que você só precisa
declarar Jesus seu Salvador, e com este conhecimento você não dá atenção a moralidade de Deus e, em seguida,
você será julgado tão ruim, não é bom, e que Satanás ganhou. Eu pleitear com todos vocês, acredito que a
verdadeira palavra de Deus como está escrito nas Escrituras e sei a vida eterna, a morte eterna é a única
alternativa.

Glória no coração
Nós não nos novamente vos louvar, mas dá ocasião à glória em nosso nome, que vos podem ter um pouco de
respondê-las qual glória na aparência e não no coração. II Coríntios 05:12

Paul está fazendo um forte argumento contra aqueles que pensam que eles só precisam declarar Jesus o
Salvador deles e eles são salvos. Quando você glória na aparência, dar honra a Deus e Jesus com os lábios, mas
suas ações estão em oposição os mandamentos e a moral de Deus.
Somente quando você aprende e vive pela moralidade ensinada por Jesus, você vai mostrar que o amor vem de
seu coração.
, Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; "Depois"daqueles dias, diz o senhor:
"colocarei minha lei em suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; será o Deus deles, e eles serão o
meu povo." Jeremias 31:33
O que Deus está dizendo aqui é que sua lei, a lei de Deus, os dez mandamentos, será gravada sobre os corações
de todos os Santos de Deus e eles chamará o senhor seu Deus, e ele irá chamá-los de seu povo.
A questão é: você quer adorar a Deus, seu criador, ou você quer viver nos prazeres deste mundo. Você pode ter
ambos, mas sua prioridade tem de ser viver primeiro a moralidade de Deus e dar glória a Deus por tudo o que
ele tem dado a você.
Aqueles que acreditam que eles estão acima da lei, eu pergunto, por que então Jesus, Paul e todos os outros
apóstolos leva tanto tempo e esforço, pregando a obediência à lei de Deus, se nós já somos salvos?

Jesus morreu por todos
Para seja ao lado de nós mesmos, é para Deus: ou se podemos ser sóbrio, é por sua causa. Pelo amor de Cristo
constraineth-nos; Porque assim, julgamos, que se um morreu por todos, então todos estavam mortos: II Coríntios 05:1314

Antes do primeiro advento de Jesus, não havia esperança de reconciliação com Deus. Tudo o que viveu e morreu
não tinha esperança que não havia uma ressurreição para a vida eterna. Este fato, todos homem estava já morto, pela
primeira vez sua vida mortal foi gasto, e não havia esperança de uma vida eterna.
Antes de Jesus, Deus não tinha fornecido um caminho para a salvação, mesmo aqueles que seguissem os
mandamentos de Deus, em retidão moral, não tinham esperança de ressurreição.
Porque Jesus morreu por todos nós, todos nós agora temos um caminho para Deus. Porque Jesus morreu, todos
morremos, e porque Jesus foi ressuscitado para a vida eterna, assim também todos temos a esperança e o potencial da vida
eterna.
Para chegar a Deus, primeiro temos que andar nesse caminho de vida, que é preenchido com muitos obstáculos e
armadilhas. Mentiras e enganos, Satanás são aquelas armadilhas, portanto cabe a você para aprender a verdade de Deus,
assim você será capaz de reconhecer as armadilhas de Satanás.
Se você aprende e vive os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, em seguida, mentiras de Satanás será
manifesto para você, e o caminho será menos difícil.
E que ele morreu por todos, que eles que vivem devem não doravante viver para si mesmos, mas àquele que
morreu por eles e ressuscitou. II Coríntios 05:15
As palavras: "doravante não deve viver para si mesmos," é uma referência de viver como se esta é a única vida
e depois que você morrer está tudo acabado para você.
As palavras: "Mas àquele que morreu por eles," significa que devemos viver de acordo com os ensinamentos de
Jesus e não mais a mesmos.
Portanto daí adiante não sabe nenhum homem segundo a carne: Sim, apesar de nós ter conhecido Christ segundo
a carne, contudo agora doravante sabe ele não mais. II Coríntios 05:16

Enquanto Jesus ainda caminhou entre nós, sabíamos que ele em carne e osso, mas Jesus deixou a terra, trazida
para as nuvens e entrar no céu, então sabemos que já o conhece. Por isso que ele ensinou, entretanto chegamos a
conhecer Jesus, por meio de fazer o trabalho do senhor, pelo estudo, pesquisa e aprendizagem.

A finalidade do batismo
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as coisas velhas já passaram; Eis que tudo se fez novo. II
Coríntios 05:17

Estar em Cristo é uma nova criatura, o que significa o mesmo que Jesus nos diz em:

Jesus respondeu e disse-lhe, "em verdade, em verdade te digo," "Se um homem nascer de novo, ele não
pode ver o Reino de Deus." John 3:3
Quando você aceita os ensinamentos de Jesus e crer na ressurreição e a promessa de vida eterna, você é
considerado para ser em Cristo. Com essa conversão à fé (crença) você também irá através de uma mudança em
si mesmo. O velho você tendo sido propenso ao pecado, como é todos, mas o velho não terá um cuidado
relativo que, ou se você se importa que você não vai saber como corrigir o seu erro.
Os ensinamentos de Cristo, no conhecimento adquirido com o educar-se em ensinamentos de Jesus,
você será mostrado como evitar o pecado, e você irá, por causa de sua conversão, precisa fazer o que for
necessário para evitar o pecado. Você vai de um homem da terra com preocupações terrenas só para um homem
do espírito, com a preocupação de sua alma imortal. Você será alterado. Como Jesus diz, "Não pode ver o Reino
de Deus," só quem passar por essa transformação terá uma chance de entrar no paraíso.
Quando você é batizado, você fazê-lo somente depois que você aceitou os ensinamentos de Jesus como
a verdadeira e correta maneira de viver sua vida. Com o conhecimento de toda a moralidade que Jesus ensinou,
você sabe, assim, como foi que você era um pecador e a partir daí quer se esforçar para não mais pecar. Uma
vez que esta compreensão e aceitação é manifesto em você, em seguida, é quando você faz um compromisso
com Deus, passando por processo de baptismo.
O batismo pela água é um bobo da corte simbólico que você passar para lembrar-se de seu compromisso
com Deus e também é para mostrar a Deus seu compromisso com a moralidade de Deus. Partir do ponto que
você é batizado Deus observarão as tuas acções e ou não está sendo fiel a seu compromisso. Batismo pela água
é apenas simbólico, na expectativa de ter Deus vos batizará no verdadeiro batismo com o Espírito Santo.

Reconciliados através de Jesus
E todas as coisas são de Deus, que tem nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e concedeu-no Ministério
da reconciliação. II Coríntios 05:18

Antes de Jesus, homem não poderia ser reconciliado com Deus devido a pecados de Adão. O pecado de
Adão era um pecado contra o Espírito Santo, que Jesus nos diz, é um pecado imperdoável.

Lembre-se: conforme mostrado nas aulas, o pecado de Adão não foi o que ele comeu o fruto
proibido, mas que Adão aceito mentiras de Satanás como sendo a verdade e as palavras de Deus como sendo a
mentira.

Com Jesus, Deus já não julga o homem pelos pecados do pai, mas cada um de nós são julgados segundo
as nossas próprias coisas boas, bem como nossas próprias coisas ruins. É por este motivo que por Jesus Cristo,
tem sido dado a nós o Ministério da reconciliação.
A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando com o mundo para si, não imputação suas ofensas-lhes; e tem
cometido a nós a palavra da reconciliação. II Coríntios 05:19

Jesus é o Cristo porque Cristo é a essência de Deus pai. Em que Deus estava em Cristo, portanto, fez
com que o homem agora pode ser reconciliado com ele. Isto é novamente por causa da promessa de Deus,
Jesus, que, na conversão à fé (crença), todos os homens podem ser reconciliados com o pai. Para ser
reconciliado é para ser levado para a redenção, e que leva à salvação.
Deus não é imputação suas ofensas aos homens, porque Jesus nos diz que ele não veio para condenar
o mundo, mas que através de Jesus o mundo seja salvo. John 03:17

Embaixadores por Cristo
Então agora somos embaixadores por Cristo, como se Deus suplico por nós: oramos para você no lugar de
Cristo, vós se reconciliarem com Deus. II Coríntios 05:20

Quando Paul diz, somos embaixadores de Cristo, eu sou do pensamento que Paul está se referindo aos
apóstolos que ele é um dos, como embaixadores de Cristo. Mas eu não acho que esse cargo é exclusivo para os
apóstolos. O segundo mandamento de Jesus ordena que nós como converte para a fé também deve continuar a
obra de Jesus, que todos os que são convertidos torna responsável para pregar o Reino de Deus e os
ensinamentos de Jesus. Tanto quanto eu estou preocupado, isso nos torna todos os embaixadores.

Você é o pecado?
Para o fez pecado por nós, quem sabia que nenhum pecado; que nós pode ser feitas a justiça de Deus nele. II
Coríntios 05:21

Em que o espírito de Deus residia no corpo de Jesus, Jesus foi incapaz de pecado, é por isso que Paul
diz-nos que que ele não tinha nenhum pecado. Em sua morte, Jesus tomou em pecado, porque somente
aqueles que são mal ou em pecado morrem. Se você está perdoado de seus pecados por Deus então seus
pecados não são mais, você já não tem pecado, é por este motivo que você vai entrar no céu e ter a vida eterna.
Se você é pecado e não se arrepender, então ficar pecado, e só a morte o espera.

Se depois que você passar por processo de abraçar os ensinamentos de Jesus e em seguida são batizados,
e então Deus perdoa todos os seus pecados, então você está livre dos pecados que tinha antes de ser perdoado,
numa base experimental.
Se você retornar aos seus caminhos pecaminosos e cometer novos pecados, não só seus pecados novos
te condeno mas seus velhos pecados serão devolvidos para você. Se você faz uma promessa, que é o
compromisso que é, mas então voltar a sua promessa, então você está dizendo a Deus que você realmente não
quer dizer afinal, que mentiu. Se você é sincero em seu compromisso com Deus, então ele não tem motivos para
perdoar os seus pecados, que por seu perdão é probatório para o resto da sua vida mortal. Desde o minuto que
você se compromete a viver como Jesus ensinou e para o resto da sua vida, você deve lutar pela justiça e retirese do pecado.

Receber a graça não é em vão
Nós então, como trabalhadores em conjunto com ele, rogamos-te também que recebeis não a graça de Deus em
vão. II Coríntios 6:1
Paul está suplicando-nos que quando recebemos a graça de Deus, ouvir isso de alguém ou lendo e
estudando na escritura, ou por ser tocada pelo Espírito Santo, como era o Paul, que você toma atenção da
palavra de Deus e não ignorar ou refutá-lo.

Lembre-se: Jesus disse "porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Matthew 20:16
Quando Deus lhe oferece sua misericórdia através de sua graça, abraçá-lo com todo seu coração, alma e
mente, nada menos e você vai ser um daqueles chamados mas não escolhidos.
Pois ele diz, "te ouvi em um tempo em que aceitou, e no dia da salvação eu ter te socorreu: Eis que, agora é a vez
de aceite; Eis que, agora, é o dia da salvação". II Coríntios 6:2

Não acha que desta vez falada é no momento de Paul, que ele veio e foi. Sei que o período em que Deus
se refere como o final dos tempos, que estende-se desde antes do nascimento de Jesus e para este dia. Portanto,
a hora é agora... e para você, é quando você está convidado de Deus, se você rejeita ou ignora, então o tempo
terão passado para você, bem como salvação.
Considere a sua situação pessoal como você agora lê estas palavras, você aceitou as palavras nas
Escrituras como a palavra de Deus, aceita que a minha explicação e interpretação das Escrituras é correta e,
portanto, oferecidos a você por Deus, pois eu sou o servo de Deus, seu profeta. Se você aceitar que estas
palavras escritas nesta página Web são dadas a mim por Deus e não com minhas próprias palavras e, em

seguida, a oferta foi feita quando você começou a ler, e na sua aceitação está reconciliado com seu pai, o Deus
do céu; Glória a Deus e sua misericórdia. Amém.
Dando a ofender em nada, que o Ministério não culpados: de mas em todas as coisas, aprovando a mesmos como
os ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, em necessidades, em angústias, em listras, em prisões, em
tumultos, em trabalhos, em assistir, no jejum; pela pureza, pelo conhecimento, pela longanimidade, pela bondade, pelo
Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pela couraça da justiça à direita e à
esquerda, por honra e desonra, por má e bom relatório: como enganadores e ainda é verdadeiro; como desconhecidos e
ainda conhecidos; como morrendo e eis que, vivemos; tão castigado e não foi morto; Como é triste, mas sempre alegres;
como pobres, ainda fazendo muitos ricos; como nada tendo e possuindo todas as coisas. II Coríntios 6:3-10

O acima de vários versos, é um resumo de quem é Paul e os sacrifícios que ele fez livremente, que aqueles que
lêem suas palavras poderia encontrar fé e através da fé, a salvação em Deus.

Um caminho difícil
Ó vós, Corinthians, nossa boca está aberta a ti, nossa coração é ampliada. II Coríntios 06:11
Nossa boca está aberta a ti , é referência para a pregação que Paul se dedicam a esperança da convergência de
quem ouvia. Através da pregação de Paul, seu coração é cultivado com amor para todos que ver a verdade nas palavras
faladas por Paul e são trazidos mais perto de Deus, por causa de la
Vós não são straitened em nós, mas vós são straitened em suas próprias entranhas. II Coríntios 06:12

A palavra estreito é definido como: uma situação que é difícil ou envolve dificuldades. Um
caminho estreito é aquele que está cheio de obstáculos e curvas e reviravoltas, não
facilmente caminhou.
Portanto você que Paul quer dizer é que você não anda nesse caminho difícil por causa dele, (Paul), mas
em aceitar a fé de Jesus Cristo, coloque-se no estreito caminho (difícil).
Em que o caminho é difícil dá suporte ao que eu estava dizendo antes. E pensar que em apenas declarar
Jesus seu Salvador, como é seu caminho dificultado? Se por outro lado, como eu estou dizendo, você deve

trabalhar ou esforçar-se para estudar e aprender o Evangelho de Deus Santo, então este é um aspecto de ser
um caminho difícil, não concorda?
Agora para uma vista da mesma, (falo como a meus filhos,) vós também ampliada. II Coríntios 06:13

A palavra "convidem" significa: para pagar ou dar compensação para, para fazer a
restituição por danos feito. Quando você peca, você insulta a Deus. Ele nos deu suas regras de conduta;
Estes são conhecidos como os dez mandamentos. Quando você quebrar um mandamento de Deus, você está
dizendo que Deus te rejeita as regras dele e desse modo rejeitá-lo. Isto é um insulto a ele, por que, porque ele te
deu a vida que você tem, ele te deu uma alma você a subir acima dos outros animais da terra, em troca de
presentes incríveis, pede que você obedecê-lo e dar seu culto somente a ele e nenhum outro. Que você rejeita
isso revela o seu desrespeito por Deus. Para desrespeitar alguém é o mesmo que dizer-lhes que você os odeia. É
por este motivo que quando você converter à fé como pregada por Jesus, você tem dado convidem a Deuse
assim têm mostrado seu arrependimento de seus insultos.
Para ser ampliado é para ir de uma alma perdida em um mundo de pecado e influenciado
pela imoralidade de Satanás, com nada além de morte de olhar para a frente, para o de uma
criança de luz, tendo o céu como a sua vida em casa e eterna como recompensa .

Separadamente de caminhada não-crentes
Vós não desigualmente ser atrelados junto com unbelievers: para que sociedade tem a justiça com a injustiça? E
que comunhão tem a luz com as trevas? II Coríntios 06:14
Isso vai junto com o que foi discutido anteriormente. Quem são os Santos de Deus somos diferentes daqueles que
não crêem e não são, portanto, da verdadeira fé. Portanto, devemos manter nos separados socialmente desde os nãocrentes, a fim de evitar ser contaminado por qualquer adoração falsa, que eles podem exercer.
Como foi dito anteriormente no entanto, ainda deve envolver com não-crentes com a finalidade de mostrar-lhes a
verdade da nossa fé, através de nosso exemplo.
E que Concórdia hath Cristo com Belial? Ou que parte tem aquele que crê com um infiel? II Coríntios 06:15
Belial é um caso isolado popular Deus pagão. Sendo pagã, é adorar Satanás.
a palavra "Concord" é definido como: coexistência pacífica, através de convênio, de relações de
amizade ou um Tratado de paz paz.
O Paul está pedindo é "o acordo que Jesus tem com o diabo." Deus tem um tratado com o diabo, não? Deus tem
estado em guerra contra Satanás e Satanás com Deus desde antes de Satanás mentiu para Adão e Eva. A guerra não é
travada com armas de armas e bombas, mas com palavras, da verdade e da mentira.
a palavra "infiel", é definido pelo dicionário como: alguém com nenhuma crença religiosa .

, Mas mais recentemente é definida como: quem não acredita que você acredite. Se sua crença é
correta e, em seguida, todos os outros acredita que deve estar incorreto e aqueles que seguem
aqueles incorreta acredita, portanto, são infiéis.
O que Paul é, portanto, perguntar, que parte da verdadeira fé em Deus, Jesus, alguém tem que em um descrente?

O que Deus requer
Deus deixou claro como é dada nos versos seguintes.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem viver e
entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te
ordeno, nem deve que vos diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus,
que eu te ordeno. Deuteronômio 4:1-2
Para escutar é a tomar conhecimento de algo. Então Deus está dizendo a todos que ler estas palavras, a tomar
conhecimento de todos os seus estatutos e os seus juízos, que são os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus.

As palavras, "oque te ensinei" refere-se ao fato de que Deus através de seus profetas e os livros escritos
pelos profetas, ensinou-nos que Deus ordena e exige de nós.
As palavras, "para fazê-las," é um comando por Deus que podemos obedecer e viver por toda palavra
que ele Deus nos ensinou.
Que vos podem viver refere-se não a vida mortal, mas que você pode viver a vida eterna, que só pode
ser dada se você obedecer aquilo que Deus tem ensinado e ordenado de você.
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno nem vós devem diminuir alguma coisa do
refere-se ao fato que a palavra de Deus é perfeita em e de si mesmo e nada a ser adicionado a ele ou subtraído
requer. Para fazer assim, remove as palavras sendo a palavra de Deus para ser uma poluição do que Deus tem
falado e como tal blasfêmia.
Que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que te ordeno, que é muito claro para
mim, que Deus quer e exige que mantenhamos os dez mandamentos. Deus tem falado, e suas palavras são
claras, que então você fazer obedecer, o que, em seguida, você acredita?

O acordo relativo aos ídolos
E que acordo tem o templo de Deus com ídolos? Pois vós sois o templo de Deus; como Deus disse, "vou morar
neles e andar com eles; e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo." II Coríntios 06:16

Ídolos são as imagens de escultura feitas pela mão do homem na imaginação do homem .
Ídolos não são permitidos no templo de Deus, porque ídolos não têm vida, e não têm mente ou pensamentos.
Do homem são filhos de Deus e como tal nossos corpos não são nosso próprio mas o templo do espírito de
Deuse Deus habita em cada um de nós, e Deus caminha em cada um de nós.
Ídolos não têm vida, portanto, Deus não podem habitar nelas, mas nós, os filhos de Deus temos vida, assim Deus
habitar em nós.

Filhos e filhas de Deus
Portanto, sai entre eles e ser vos separam, diz o senhor e tocar não é a coisa impura; e irá recebê-lo e será um
pai vos e vós sereis meus filhos e filhas, diz o senhor todo poderoso. II Coríntios 06:17-18

Estes versos ir junto com o que eu dizia sobre anteriores, como os judeus foram proibidos de entrar as
casas dos gentios. Nestes versos, Paul é mais uma vez dando fundamento que depois de você ter convertido à
fé; Retirai-vos de todo o contato com as igrejas de Satanás. A Igreja de Satã é qualquer igreja que não condiz
com todos os dez mandamentos. Isso inclui todas as igrejas que observam o domingo como o sábado, que é uma
violação direta do quarto mandamento de Deus.
Estes dois versos são o único lugar que eu encontrei até agora no meu estudo da Bíblia, onde Deus se
refere a ambos os filhos e filhas. Este curso é algo escrito por Paul e até mesmo embora eu vejo estes versos
como sendo faladas por Deus, assim mesmo, Paul tem entrada seu preconceito pessoal das mulheres para isto.
Como expliquei antes, Deus não vê o aspecto exterior do homem, somente o aspecto interno ou
espiritual do homem. Como tal, não há nenhum gênero. Nós somos todos os filhos de Deus, não filhos e filhas.

Purificar-nos
Tendo, por conseguinte, estas promessas, meus queridas, vamos purificar-nos de toda imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. II Coríntios 7:1

Como expliquei anteriormente, Paul pretende que os Santos de Deus manter-se separado de todos os outros, não
da fé, não-crentes. Com a finalidade de pureza de pensamento e prevenção de tornar-se enganado, esta é correta
e adequada, onde ocorrem congregações e outros assemblies de fé baseada.

Como expliquei também, é o dever e a responsabilidade de al quem são os Santos de Deus, vá em frente e
educar aqueles que já não vivem no espírito do senhor, para vir e abraçar esse espírito. Isso só pode ser feito
quando nos envolvemos com os outros. Isto está em desacordo direto com o que Paul está pregando.
Jesus disse aos apóstolos para sair e informar os outros, os judeus primeiro e depois então gentios. Como
seguidores de Jesus Cristo, que não fazemos como Jesus fez?

Receber os ensinamentos de Jesus
Receber-nos; Não pequei com nenhum homem, não corromperam a nenhum homem, nós temos defraudou
ninguém. II Coríntios 7:2

O versículo acima é uma solicitação de Paul que onde quer que vá ele ou os outros apóstolos, que quem
quer que encontram, que recebem suas palavras e tome preste atenção respectivas. Paul continua a dizer que
eles falam não fora de qualquer expectativa de compensação em recompensas terrenas, ou gratificações, mas
livremente a todos que ouvem.
Em sua leitura deste ou de qualquer outro desses escrevendo que Deus me levou a escrever, eu não pedi
ou aceitarei qualquer tipo de compensação ou de doações. Como Jesus disse, "o que dar livremente, vós
também devem dar livremente." É por esta razão, por que não pedir contribuição nesta página Web, nem é o
custo para acessar qualquer um dos ensaios que foi-me dada a escrever por Deus.

Não uma condenação.
falo isto não para condenar-lhe: por que eu disse antes, que sois em nossos corações para morrer e viver com
você. Grande é minha coragem do discurso em sua direção, é grande minha jactância de vocês: Estou cheio de
conforto, eu sou superior a alegria em toda a nossa tribulação. II Coríntios 7:3-4
No exemplo acima, Paul é mais uma vez dando glória a mesmo por numerating tudo o que ele e os
outros apóstolos têm sofrido trazer a palavra de Deus a todos que ouvem. Neste Paul também é humilhante se,
como exemplo de espírito que outros que seguiram podem emular.
Para, quando entramos Macedónia, nossa carne não teve nenhum resto, mas estava com problemas em todos
os lados; sem foram lutas, dentro eram medos. II Coríntios 7:5
, No entanto, Deus, que consola, também aqueles que são convertido em baixo, nos conforta a vinda de Tito: e
não por sua vinda só, mas também pela consolação com o qual ele foi confortado em você, quando ele nos
disse seu desejo sério, seu luto, sua mente fervorosa para mim; para que me alegrei mais. II Coríntios 7:6-7

Mais uma vez tomo exceção com as palavras de que Paul está usando. Paul está manifestando a sua
felicidade que essas pessoas tinham uma mente fervorosa em minha direção, considerando, que não é o amor de
Paul que é importante, ele sendo apenas um mensageiro de Deus. O que deveria ser se alegrou por Paul é que
essas pessoas receberam conversão devido a ensinamentos de Jesus Cristo, que Paul só repetido. Vejo isto como
uma vaidade na personalidade de Paul, que e as outras objeções que mostrei para você, me deixa desconfortável
sobre a paixão de que Paul tem para a glória de Deus, ou pela sua glória.

Trouxe ao arrependimento
Para que eu te fiz desculpe com uma carta, não me arrependo, embora eu arrependi: pois percebi que a mesma
Epístola fez você Desculpe, se fosse, mas por uma temporada. II Coríntios 7:8
Evidentemente, o povo de Corinto, se envolveu em erro em sua adoração, e Paul tinha enviou uma carta para
eles, repreendendo-lhes sua corrediça da verdadeira fé.
Nisto Paul está dizendo que ele para enviá-los uma reprimenda, mas é alegre que a repreensão trouxe sobre
arrependimento e correção daquilo que já estavam em erro.
Agora alegro-me, não que vos foram feitos sinto muito, mas que vos entristeceu ao arrependimento: de vós
foram desculpas depois de uma maneira piedosa, que recebeis danos por nós em nada. Para a tristeza segundo
Deus opera arrependimento para a salvação, a não ser se arrependeu de: mas a tristeza do mundo opera a
morte. II Coríntios 7:9-10
Para Eis que isto mesmo, que vós entristeceu após um piedoso classificar, que cuidado é forjado em você, sim,
o clearing de vocês, sim, que indignação, sim, o medo, sim, o desejo veemente, sim, que zelo, sim, que
vingança! Em todas as coisas vos aprovaram-se para ser clara nesse assunto. II Coríntios 07:11
Porque eles tinham com erros e foram repreendidos por seu erro, eles aprenderam a repreensão e com que a
aprendizagem que se tornam mais fortes na fé.
Portanto, embora eu escrevi a vós, fiz isso não por sua causa que tinha feito de errado, nem por sua causa que
sofreu errado, mas que nossos cuidados para você na presença de Deus podem aparecer a ti. II Coríntios 07:12
Quando um pai bom disciplinas ou reprimendas de seu filho, é por amor, com a esperança e intenções que a
criança aprende que eles fizeram errado e em que a educação não repetirei o erro novamente.
Assim também, é que Paul olhar para todas essas congregações que ele tinha uma parte na formação. Sua
reprimenda foi destinada por amor não raiva.

, Portanto, fomos consolados em seu conforto: Sim e muito mais fingindo pela alegria de Tito, porque seu
espírito foi atualizado por todos vocês. II Coríntios 07:13
Meu conhecimento das Escrituras é limitado ao que Deus me deu para ler e estudar, portanto, estou inseguro
quanto a quem é Titus. Da redacção, suspeito que ele era um converso de Jesus, através de Paul, e como Paul
havia escrito uma carta para esta congregação de condenação, foi Tito quem tomou a carta e ficou para ajudar a
trazer a Congregação para o verdadeiro caminho de Cristo.
Para se ter a vangloriou-se a nada para ele de você, eu não me envergonho; mas como nós falou todas as
coisas que você na verdade, mesmo assim nosso gozando, que fiz antes de Titus, encontra-se uma verdade. E
sua afeição para dentro é mais abundante em sua direção, enquanto ele admoestado a obediência de todos vós,
como vós receberam com temor e tremor. Alegro-me, portanto, que tenho confiança em você em todas as
coisas. II Coríntios 07:14-16

Pela autoridade de Deus
Castigo para o lucro
Agora eu Paul me suplico pela mansidão e ternura de Cristo, que, em presença, sou base entre vós, mas
estar ausente sou ousada em direção a você: II Coríntios 10:1
A palavra "Bold" é definido como: disposto e ansioso para enfrentar o perigo ou aventura com um
senso de confiança e destemor.
Porque Paul não é com essas pessoas, ele deve estar em negrito e contundente em dar o castigo do erro
e da desigualdade das práticas da Congregação.
A frase, quem em presença sou base entre você, significa que a Congregação tem em sua base os
ensinamentos de Jesus, mas está faltando, por isso é que Paul sente a necessidade de castigar com a ousada
confiança que a Congregação vai aprender com críticas de Paul e alterar suas práticas.

Bold (realce) contra alguns
, Mas rogo-vos que eu não possa ser bold (realce) quando estou presente com essa confiança, com o
qual eu acho que ser bold (realce) contra alguns, que pense em nós como se nós andamos segundo a carne. II
Coríntios 10:2

Para andar segundo a carne refere-se a tendo uma vantagem pessoal de uns posição de
autoridade, para alcançar algum tipo de benefício pessoal em detrimento de outros .
Evidentemente, existem alguns que têm voz uma queixa que Paul ou outros com Paul de alguma forma
tomaram vantagem da Congregação.
Para apesar de caminharmos na carne, nós não guerra após a carne: porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas poderosas em Deus, para a derrubada de forte detém; fundição imaginações, e cada
coisa elevada que própria altivez contra o conhecimento de Deus e trazendo em cativeiro todo pensamento à
obediência de Cristo. II Coríntios 10:3-5
Meu entendimento de que estes três versículos estão dizendo é que Paul é defender-se, explicando que
ele reprimendas as congregações, como é necessário em seu esforço para derrotar a influência de Satanás em
alguns da Congregação, nem todos.
Vejo isto como um dever necessário de Paul, porque a história nos mostra que, com o tempo, as igrejas
estabelecidas pelos Apóstolos cair longe os ensinamentos de Jesus e para o falso evangelho de Satanás.
e tendo uma prontidão para vingar toda desobediência, quando a sua obediência é cumprida. II Coríntios 10:6
Paul usa a palavra "vingança", mas na verdade, Paul não leva vingança sobre aqueles que iria usurpar a
Congregação através da introdução de práticas que não são de Cristo, mas em vez disso, Paul, dá cartas de
aviso, para a Congregação, sensibilizando-os aqueles influenciados por Satanás.

Em Cristo ou enganados
Fazem vós cuidar das coisas para a aparência? Se qualquer homem confiar a mesmo que ele é de Cristo-o de si
mesmo que isto outra vez, que, como ele é Cristo, mesmo assim estamos Christ do. II Coríntios 10:7
Pareço-vos coisas após a aparência externa? Nisto Paul é uma pergunta muito importante. Pensar-se a
ele por um minuto e decidir se acredita ou não.
Quando você olha para outra pessoa, o que vês? Você vê o seu cabelo, seu rosto, as roupas que eles são waring,
certo? Estas são o aspecto exterior dessa pessoa. Realmente não dizem muita coisa sobre a pessoa, tais como a
sua personalidade ou caráter moral. Para descobrir estes aspectos ocultos de uma pessoa, você precisa conhecêlos melhor primeiro.

O mesmo é verdadeiro quando se trata de compreender as sagradas escrituras. Quando você ler um versículo,
não levá-lo pelo valor de face, (sua aparência exterior), mas dar o pensamento de que está sendo dito e
permitir seu contexto como é oferecido em qualquer versos que prossigam e seguir depois o em questão.
Se você tem de ler nem um pouco do que ofereci como uma forma de explicação, eu acho que você ter notado
como eu quebrar cada verso e dissecá-los por forma a conseguir o verdadeiro significado do que diz. Encorajovos a fazer o mesmo no seu estudo da Bíblia.
Se algum homem de confiança para si mesmo que ele é Cristo-lo de si mesmo é deixou a pensar outra
vez: Nestas palavras Paul está nos dizendo a mesma coisa que eu tenho dito desde o início dessas explicações da
Bíblia. Se você se considera ser um cristão, você precisa examinar a mesmo e o que realmente significa ser um
seguidor de Cristo.
Quando você segue a Cristo não está seguindo o homem, porque ele já não está caminhando entre nós, então o
que é que você segue? Não é verdade que o que você seguir deve ser tudo o que Jesus ensinou? Quando Cristo
disse, "eu"Não"veio para destruir", em seguida, você deve aceitar isso e sabe então que Jesus não prestar os
dez mandamentos obsoletos, para se ele tivesse ele iria destruí-los, mas Jesus disse: "eu tenho" não. " Se Jesus
não tem, e você ainda acredita que os dez mandamentos já não tem poder sobre você, então você não é um
seguidor de Cristo.
É isto mesmo que Paul está falando. Se você é de Cristo, então você deve fazer e viver como Cristo ensinou,
fazer e viver de outra forma não é ser de Cristo.

Autoridade para edificação
Embora deveria se vangloriar de um pouco mais da nossa autoridade, que o senhor nos deu para edificação, e
não para vossa destruição, não deve ter vergonha: que não pode parecer como se eu iria te aterrorizar por
letras. II Coríntios 10:8-9
Pois embora deveria se vangloriar de um pouco mais da nossa autoridade , é maneira de Paul de
estabelecer seu direito de criticar e censurar as congregações.
Que o senhor nos deu para edificação: Para "edificar" é: melhorar a moral de alguém, através
da educação e do conhecimento.
Portanto, o que Paul está escrevendo é que ele foi dado o trabalho de educar os outros na moral de Deus, como
ensinado por Jesus Cristo.

Não para sua destruição: É o trabalho de todos os professores para aumentar o conhecimento de seus
alunos, educando-os no assunto que o professor é contratado para ensinar. Este é o mesmo com Paul; Ele foi
dado o trabalho de Jesus para pregar o Evangelho de Deus, como ensinado por Jesus Cristo, para não lhes trazer
confusão, (destruição), mas para trazê-los de compreensão.
Não teria vergonha: que não pode parecer como se eu iria te aterrorizar por letras. Porque foi Jesus
que deu a Paul este trabalho, não é, portanto, nada para Paul que se envergonhar se Paul sente a necessidade de
dar admoestação àqueles que estão no erro.

Poder de Deus
Para suas cartas, dizem eles, são pesado e poderoso; mas sua presença corporal é fraca e seu discurso
desprezível. II Coríntios 10:10
Para suas cartas, dizem eles, são pesado e poderoso; é forma de Paul do que quando Jesus falou, as palavras
ditas foram enchidas com o peso de Deus e eram poderosas por causa deles, sendo a palavra de Deus.
But sua presença corporal é fraca e seu discurso desprezível . Pode não ser que é o discurso de Jesus
que Paul está se referindo, mas para o discurso de Paul. Evidentemente, Paul não achava que seu discurso
verbal foi tão compreensível ou tem em todo o sentido que ele se destina, bem como suas palavras escritas. Eu
pessoalmente posso simpatizar com isso, pois minha boca não fala com a clareza das minhas palavras escritas.
Deixar tal um pensar isto, que, como estamos na palavra por cartas quando estamos ausentes, tais nós
vai estar também na ação quando estamos presentes. II Coríntios 10:11
Estas palavras de encorajamento e admoestação, escrito por Paul tem a mesma finalidade na ausência de
Paul da congregação como suas palavras faladas eram presentes para falar-lhes ele.

O sábio aceita Admonishments
Para nós não ousa fazer do número, ou comparar-nos com alguns que se recomendam: mas eles,
medindo-se por si mesmos e comparando-se entre si, não são sábios. II Coríntios 10:12
Que se recomendam, é pensar se completa sem a necessidade de educação ou
conhecimento, isto é conhecido como arrogância e vaidade, tais pessoas tendem a estar em erro mais do que
eles estão corretos.

Se você medir o que eu tenho escrito sobre estas lições e capítulos desta página Web, pelo conhecimento
que você já possuiu e não ter tempo para ouvir e dar a consideração do que eu escrevo, porque não é como você
já entendeu, então é com você que Paul está falando no versículo acima.

A palavra de Deus é a verdade
Nós não contará coisas sem nossa medida, mas de acordo com a medida da regra que Deus tem distribuído
para nós, uma medida para chegar até você. II Coríntios 10:13
O Paul está a dizer é que nós, a partir, aqueles que buscam seguir Jesus Cristo, não deveria não se vangloriar
de coisas com base em nosso próprio conhecimento, mas a medida que sabemos contra o que Deus, Jesus nos
diz e quando o que entendemos é ao contrário do que Deus, Jesus diz, temos de rejeitar nosso próprio
entendimento e abraço como verdade aquilo que Deus, Jesus falou.
Desta forma que você mostrar que você aceita e acredita que a palavra de Deus é verdade e tudo o resto é
mentira.
Para não nos esticamos nosso desmedidamente, que chegamos não vos: são chegamos tão longe quanto você
também na pregação do Evangelho de Cristo: não gozando das coisas sem nossa medida, isto é, dos trabalhos
de outros homens; mas ter esperança, quando sua fé é aumentada, o que nós deve ser alargadas por você de
acordo com a nossa regra abundantemente , para pregar o Evangelho nas regiões além de você e não se expor
em linha de outro homem de coisas feitas pronto para nossa mão. II Coríntios 10:14-16
Meu entendimento do que Paul está dizendo é que Paul vai para pregar a palavra de Deus-Jesus em aldeias e
comunidades onde a palavra de Deus nunca antes tinha sido pregada e qualquer outra pessoa. Presumo que ele
está se referindo a qualquer um dos outros apóstolos. Paul ainda está dizendo que ele prega não seu próprio
Evangelho mas o Evangelho de Deus, como ensinado por Jesus.
Mas que glorieth, deixou-o glória no senhor. II Coríntios 10:17
Não é ele que ordena-se é aprovado, mas quem o Senhor ordena. II Coríntios 10:18
Não é aquele que prega que é aprovada por Deus, mas que ele primeiramente é ordenado por Deus.
Se eu decidir ser um ministro da Sagrada Escritura decide isso por minha conta e depois sair e começar a pregar
para os outros, meu entendimento da Sagrada Escritura, então isto não é pela vontade de Deus, e mais provável,
porque eu interpreto com base na minha própria compreensão, irá pregar em erro, mas se e porque Deus, Jesus

veio até mim e ordenou que eu deveria sair e pregar as escrituras sagradas , em seguida, é Deus-Jesus, o que me
dá entendimento e como tal tem o poder de Deus, Jesus, por trás de minhas palavras.
No exemplo acima, eu dei como se dependesse de mim, que Paul está falando, e eu acredito que é, assim como
outros profetas do seu tempo, mas o Paul também está falando de si mesmo, a fim de fornecer uma base para
sua autoridade sendo de Deus, Jesus e não do seu próprio entendimento.

Avisos dos falsos evangelhos
Que Deus vos poderia suportaria com um pouco na minha loucura: e de fato, tenha paciência comigo. Pois eu
estou com inveja sobre você com piedoso ciúme: para eu ter te abraçado com um marido que eu pode apresentá-lo como
uma virgem casta a Cristo. II Coríntios 11:1-2

Tem sido a tarefa de todos os profetas de Deus para educar e dar advertência sobre as mentiras e os
enganos de Satanás e seu falso evangelho. Neste esforço também foram envolvidos os apóstolos de Jesus, Paul,
sendo um deles. É a sua finalidade de educar e desse modo converte todos os que serão convertidos para a fé
(crença) em Deus através da pregação os ensinamentos de Jesus.
O Paul está a dizer, é por causa de sua influência sobre nós, que auxiliou na nossa conversão, ele é
ciumento, que permanecerá em Deus e não a ser puxados por causa de alguém mais pregando o Evangelho
falso. Na sua conversão, você se torna um filho de Cristo e uma criança de Cristo, Paul é intenção (inveja) que
você permanece.
Paul então usa palavras semelhantes, como está escrito em outro lugar na Bíblia, "eu tenho defendido
que um marido," que é uma referência para os Santos de Deus, ser casado com o Jesus Cristo.
Paul está se referindo às suas congregações como "virgens castas" porque como um Santo de Deus são
lavado de seus pecados e são, portanto, uma virgem na fé ao senhor.

Eve foi enganado
Mas temo que, pelo menos, por qualquer meio, como a serpente enganou a Eva através dele cessarás, então sua
mente deve estar corrompida da simplicidade que há em Cristo. II Coríntios 11:3

Antes da conversa com a serpente, Eva foi um filho de Deus. Foi só após Eve aceito mentiras de Satanás
que ela caiu em desgraça. O que Paul está dizendo é que porque Eva foi enganada que qualquer um pode ser
enganado. Sabendo disso, Paul está dando aviso, que possamos, sendo avisado, lutar contra Satanás sutil e às

vezes difícil de discernir os avanços. Remeto para o truísmo de Deus, como uma forma de mantê-lo de cair por
mentiras de Satanás.
Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.

Um outro Jesus
Para se que se aproxima prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não
recebestes, ou outro evangelho, que vós não aceites, vós podem suportar bem com ele. II Coríntios 11:4

Porque, se ele que vem prega outro Jesus, que é uma referência para as profecias de Jesus, pelo qual
Jesus advertiu que muitos falsos Jesus surgiria, enganando a muitos. Isto não só é uma referência ao reais
homens profetizando a ser Jesus em carne e osso, mas para outro evangelho que tem o som do Evangelho
ensinado por Jesus, mas está poluído por coisas não faladas por Jesus.
Porque esses falsos Jesus pregar palavras que soam como aqueles falada por Jesus, muitos serão
puxados para essas mentiras e longe da verdadeira palavra de Deus. A razão Paul está expressando sua
preocupação com este acontecimento, porque mesmo no dia de Paul, Satanás já estava duro trabalhar
distorcendo as palavras ensinadas por Jesus.
Eu vejo isto como uma profecia de Paul. Na história isto de fato ocorreu. Se você leu as lições e os
outros capítulos desta página web você vai saber quem e o que é o anti-Cristo. Com esse conhecimento, você
vai entender o que Paul está profetizando sobre. O anti-Cristo é a Igreja de Satã, fundada sobre o falso
evangelho de Satanás e como tal tem sido bem sucedido em puxar aqueles que pensam que eles estão dando
adoração a Deus, longe da verdadeira fé e o fogo da condenação.
Jesus nos diz nas visões de dado para o Apóstolo João que aqueles que não são virgens das mulheres
será improváveis ver e aceitar a verdade de Deus, mesmo quando é apresentado a eles nas páginas da Bíblia. Tal
é o poder que Satanás tem o mundo do século XXI e em todos os séculos passados.

Jesus prega de Paul despoluídas
Pois acho que não fui um bocadinho para trás os apóstolos chiefest muito. Mas apesar de eu ser rude no
discurso, mas não no conhecimento; Mas fomos completamente feitos entre vocês se manifestam em todas as coisas. II
Coríntios 11:5-6
Paul admite que ele não está na cabeça dos apóstolos de Cristo e que seu discurso é rude, ou confuso, mas que é
de seu conhecimento de Deus, e o que ele prega, portanto, é uma manifestação do que Jesus ensinou.
Eu cometi um delito em abasing-me que vos podem ser exaltados, porque ter pregado para o Evangelho de Deus
livremente? Roubei a outras igrejas, tendo os salários deles, para que serviço. II Coríntios 11:7-8
E quando eu estava presente com você, e eu queria, era exigível a nenhum homem: para o que estava faltando
para mim os irmãos que vieram de Macedónia fornecido: e em todas as coisas eu mantive-me de ser onerosa a vós, e
então eu me mantenho. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem deve impedir-me desta gozando nas
regiões da Acaia. II Coríntios 11:9-10
Nisto Paul está dando testemunho que nunca levou a caridade de ninguém, e mesmo que, em suas viagens, ele
tomou abrigo dos outros, ele sempre fez um trabalho a fim de compensar esse abrigo. Desta forma, Paul não foi pesado a
ninguém, e pretende que este é como será sempre com ele.
Não aceitando a caridade dos outros, Paul pode, portanto, pregar a palavra de Deus e não ser responsável por
qualquer outra pessoa, o que seria de alguma forma influenciar aquilo que ele pregou.

Equivocada da fé
Portanto? Porque eu não te amo? Conhece a Deus. Mas o que fazer, que eu vou fazer, que pode cortar ocasião
deles que desejo ocasião; que no qual eles glória, eles podem ser encontrados até mesmo como nós. Para tais são falsos
apóstolos, trabalhadores fraudulentos, se transformarem em apóstolos de Cristo. E nenhuma maravilha; Porque o
próprio Satanás se é transformado em um anjo de luz. II Coríntios 11:11-14
Quando Satanás diz mentiras dele, eles têm o som de verdade.

Lembre-se: Mentiras são 90% verdade e apenas 10% de mentira. Devido esta facilidade de levar as pessoas
a acreditar numa mentira, o diabo não tem nenhum problema em contar mentiras dele.

Deus diz: Mas o sétimo dia é o sábado do senhor, em não farás nenhum trabalho. Êxodo 20:10
Embora esta declaração feita diretamente dos lábios de Deus é escrita no quarto mandamentos, as pessoas ainda
aceitam mentira de Satanás que diz que o dia de sábado do senhor é o primeiro dia da semana.

Você não vai encontrar em qualquer lugar nas Sagradas Escrituras onde Deus ou Jesus dá instrução ou comando
que o primeiro dia da semana é o sábado do senhor, mas a maioria do Christian, acredita a mentira de Satanás sobre a
verdade de Deus, mesmo depois que eles foram mostrados a citação acima, bem como outras evidências, dos livros da
Bíblia.

Aqui está o problema com este . Deus são muito específico e exigente que nós adoramos
exatamente como Deus nos deu o comando, Deuteronômio 4:1-2. Quando nós adoramos de qualquer outra forma, não
damos adoração a Deus, mas a Satanás.
Porque Satanás precisa somente de você para fazer uma pequena alteração em como dar adoração a Deus, é fácil
de enganar você e te afastar a adoração de Deus e na adoração de Satanás.
Portanto não é grande coisa se seus ministros também ser transformados como os Ministros da justiça; cujo fim
deve ser de acordo com suas obras. II Coríntios 11:15

O que Paul está dizendo nestes versos é que aqueles que pregam o falso evangelho de Satanás e assim
roubam as almas eternas dos enganados suportará a ira total de Deus, e seu fim será o fogo do inferno e a morte
eterna.
Paul está dizendo que na nossa aceitação do falso evangelho do diabo, parece que Satanás é como um
anjo da luz, para aqueles tão enganados. Como tal é difícil, senão impossível aceitar a verdade de Deus que diz
que sua adoração é false e em vão.
Não é que Paul está dizendo que Satanás na verdade serão transformado em um Anjo de luz, só que nas
mentes do enganado ele vai aparecer ser um Anjo de luz .

Aqueles que as almas dos homens de aço
Para glorificar a Deus
Paul, um apóstolo, (não de homens, nem por homem, mas por Jesus Cristo e Deus pai, que o ressuscitou dentre
os mortos;) e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia: ser de graça e paz de Deus pai e de nosso Senhor
Jesus Cristo, que deu a mesmo por nossos pecados que ele pode nos libertar deste mundo mau presente , de acordo com a
vontade de Deus e nosso pai: A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Gálatas 1:1-5

Falso evangelho
Fico abismada que vós tão logo são removidas dele que te chamou na graça de Cristo para outro evangelho: o
que não é outro; Mas há alguns que incomodá-lo e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas 1:6-7

Como é que nos últimos séculos como Paul deu a profecia, assim também é nos dias de Paul. Paul está
expressando sua mistificação sobre aqueles que só recentemente foram convertidos para os ensinamentos de
Cristo e ainda estão sendo enganados por aqueles que pregam outro evangelho, que Paul e os outros apóstolos
de Jesus não pregou.
Eu vejo isto como um aviso para aqueles de nós hoje também. Se, enquanto o Evangelho de Jesus é
ainda novo e ser pregado por aqueles que seguiram Jesus enquanto ele caminhou pela terra, já pode ser
corrompido pelo falso evangelho e, em seguida, você não acha que, depois de 2000 anos, mentiras de Satanás
podem ser ainda mais difundidas do que então?

Uma perversão de Cristo
Primeiro Paul descreve isto como outro evangelho, em seguida, reformula-lo para explicar que não é
outro evangelho, mas que o que esses outros pregam não é verdadeiro para os ensinamentos de Cristo, mas uma
perversão da verdade.

Uma pergunta da circuncisão
Para que você vai entender, esta queixa de Paul gira em torno da questão da circuncisão, não os
mandamentos de Deus. A circuncisão do prepúcio é um aspecto da primeira aliança que Deus fez com Abraão,
bem como o segundo convênio que Deus fez com Moses e os descendentes de Jacó, mas não a terceira e nova
aliança. Esta discussão é então não um aspecto de se estas pessoas são defender os dez mandamentos, ou não. É
o assunto da circuncisão do prepúcio que Paul aborda nestes versos.

Seja anátema
Mas, apesar de nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho você do que aquilo que nós preached a vós, seja
anátema. Como dissemos antes, então digo eu agora outra vez, "se qualquer homem pregar um evangelho que recebestes,
seja anátema." Gálatas 1:8-9

Se você se lembra de outro de meus escritos, mostrou através de documentos históricos que há aqueles
na história que defenderam a doutrina que está em oposição à palavra de Deus. Uma pessoa deu como prova

que o sábado de domingo foi observado por alguns cristãos, então portanto, que usou-o como prova que o
sábado de domingo é tolerado por Deus.
Este curso é mentira de Satanás, pois em

nenhum lugar na Bíblia está escrito que onde Deus, o

pai ou o filho de Deus dão mandamento ou instrução que o sábado do sétimo dia foi abolido e que o sábado daí
por diante é para ser observada no primeiro dia da semana. Esta pessoa, Dr. Hiscox, é, como Paul acabou de
dizer, amaldiçoado, para pregar uma mentira como verdade.
Meu argumento relativo aos sábados domingo era se ele é tolerado por Deus, onde é então escrito. Se
você quer saber a palavra de Deus, você deve procurá-lo dentro das páginas dos livros dos profetas, novo e
velho testamento. Tenho pesquisado a Bíblia de capa a capa, e eu não encontrei em qualquer lugar que Deus, o
pai ou o filho de Deus deu comando ou instrução que que o sábado do sétimo dia foi abolido e em seu lugar
foi movida para o primeiro dia da semana, nada, nada.

Padre Thomas Enright
Presidente do colégio de redenção, Igreja de Roma
Mesmo que Deus, Jesus não declarou o sétimo sábado dia devem ser suprimidas em favor do primeiro
dia, sábado, a Igreja de Roma tem.
Por meu poder divino abolir o dia de sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia da
semana.
Você dá obediência para a criação de Deus, ou para um homem?
Com este mandamento da Igreja de Roma, na 12:00, logo após a Igreja de Roma foi criada pelo
Imperador Constantine, todo o mundo civilizado se curvou em reverente obediência ao comando da
Igreja de Roma.

Igreja Católica de Saint Catherine sentinela
Esta transferência do sábado ordenado pela Igreja de Roma é tolerada e aplaudida pela sentinela em 21
de maio de 1995.

Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já aconteceu na
12:00 do dia, quando a igreja mudou o sábado dia sagrado de sábado para domingo. Não de
qualquer direções observadas nas Escrituras, mas por sua própria autoridade.
Eu acredito que a palavra de Deus é Suprema; Portanto, eu sei que domingo sábado é mentira de
Satanás, e então eu rejeitá-lo. Porque a Igreja de Roma mudou o sábado em oposição direta à palavra de Deus,
isso reforça em mim o conhecimento que a Igreja de Roma é, na verdade o anti-Cristo, como profetizado por
Daniel.

Lembre-se truísmo de Deus: Truísmo do como Deus afirma que, se Deus não falou isso,
então é uma mentira. Nos versos acima, Paul está dando apoio a este truísmo e ainda mais, afirma que aqueles
que se dedicam a tais blasfêmias saberá a ira de Deus completa, que é o que implica a palavra anátema .
Mesmo que Paul está falando sobre circuncisão e não o sábado, ergue-se o mesmo significado daqueles
que pregam o Evangelho falso.

Paul prega a verdade de Deus
Para fazer persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, pois se eu ainda agradar os
homens, não deve o servo de Cristo. Gálatas 01:10
Paul não é tentando pregar essas coisas que as pessoas querem ouvir, mas para pregar a Santa palavra de Deus,
mesmo que a palavra de Deus está em oposição aquilo que as pessoas acreditam que por causa do falso evangelho de
Satanás. Na pregação da palavra de Deus verdadeiro, Paul está disposta a aceitar o ódio dos outros ao invés de sua
aclamação, porque ele sabe que fazer isso é como a vontade de Deus.

Paul atesta a verdade
Mas eu certifico-vos, irmãos que o evangelho que foi pregado de mim não está atrás de homem. Pois eu também
não recebi de homem, nem foi ensinado, mas pela revelação de Jesus Cristo. Para ouvistes da minha conversa em tempo
passado no judaísmo, como sobremaneira que perseguiu a Igreja de Deus e a desperdicei: E lucrou no judaísmo acima
muitos meus semelhantes na nação própria mina, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas 01:1114

Paul diz que ele "Certifica" para nós, que equivale a dizer que Paul dá garantia e testemunho, que o que
ele prega é a palavra de Deus, e que ele tem nenhuma motivação ulterior ou pessoal para pregar isso. Em sua
explicação mais Paul dá suporte ao que eu disse no que se refere aos judeus e o dia moderno cristãos e sua
guarda de costumes e tradições, às custas de e em direta oposição a palavra e a lei de Deus.

Educação de Paul em Cristo
Mas, quando aprouve a Deus, que me separaram desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça,
revelar seu filho em mim, que eu o pregasse entre os gentios; imediatamente consultei carne e sangue não: nem eu fui até
Jerusalém para os que eram Apóstolos antes de mim; Mas fui para a Arábia e voltou novamente a Damasco. Gálatas
01:15-17

Quando Paul refere-se a estar separado desde o ventre da mãe, ele não é literal, mas simbólico.

Lembre-se: Paul foi empregado pelo templo e admite ter sido um fanático na defesa de seus
costumes e tradições; é isso que ele simboliza como seu ventre materno .
Estou convencido de que Jesus não apareceu a Saul nessa visão enquanto a caminho de Damasco, ele
que nunca foram convertido, e Saul nunca se tornaria Paul. É por causa desta revelação provocada por esta
visão que Paul foi manifestada no ensinamentos de Cristo, e é na sua conexão contínua com Jesus no espírito do
senhor e ter sido tocado pelo Espírito Santo que Paul continua a pregar com a autoridade de Jesus e não por sua
própria autoridade.

Lembre-se: a definição de um profeta de Deus, "Aquele

através de quem Deus fala." Paul é

um profeta de Jesus o Cristo, assim como Paul escreve então é essas palavras, as palavras de Cristo, o filho de
Deus, com mas menores opiniões pessoais como trouxe à luz.

Uma curiosidade
Então depois de três anos, subiu a Jerusalém para ver Pedro e morada com ele quinze dias. Mas outro dos
Apóstolos eu vi nenhum, salvar James, irmão do senhor. Gálatas 01:18-19
Nisto Paul está dando uma contabilidade do processo ele passou depois de sua visão de Cristo no caminho para
Damasco e atesta a verdade que a educação dele veio de Deus e não de qualquer um do outros apóstolos de Jesus.
Nos versos acima é confuso para mim, " Salvar James, irmão do senhor ." Há ninguém que Paul ou qualquer
outro discípulo de Jesus Cristo que se referem a ninguém mas Cristo como "senhor", portanto; Isto sugere que o James
sendo falado por Paul era irmão de sangue de Jesus.
Não há outro lugar que eu posso pensar de onde há uma sugestão que Jesus tinha irmãos, e que é nos versos
seguintes.
Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos , ficou sem, desejando falar com ele. Matthew
12:46

a palavra "irmãos" é definido como: Irmão, mas é geralmente considera como irmãos na religião e,
necessariamente, irmãos na carne .
Como usado no versículo acima, seja sugerem que o significado é Irmãos na carne porque Jesus responde ao
abraçar todos presentes como seus irmãos na fé.
E ele (Jesus), respondendo, disse-lhe que lhe disse: "quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele
estendeu a mão para seus discípulos e disse: "Eis que a minha mãe um meus irmãos! Para todo aquele que deve fazer a
vontade de meu pai que está nos levantar, o mesmo é meu irmão e irmã e mãe. Matthew 12:48-50
Mais nas Escrituras, que eu descobri, excepto que escrito por Paul, onde dá a sugestão de que Jesus tinha um
irmão, o sangue de sua mãe Maria ou pelo casamento de seu padrasto Joseph.
O apenas outros James que eu já vi mencionado no novo testamento é o irmão de João, filho de Zebedeu. Não
acredito que Paul se referem a James apóstolo como sendo irmão do senhor.
Sabendo isto, que então é este James que Paul fala, e isso na verdade significa que Jesus teve um irmão? Esta
continua a ser então uma curiosidade para mim.

Novamente Paul certifica
Agora as coisas que eu escrever-vos, eis que, diante de Deus, eu não minto. Gálatas 01:20

Mais uma vez, Paul atesta que aquelas coisas que ele fala e escreve são dadas a ele de Deus. Por
exemplo sei que isso é verdade, pois eu posso atestar para você isso porque eu, como Paul, receber minha
instrução de Deus e de ninguém, como fez Paul.

O não-circuncidado
Depois de catorze anos, depois que subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé e levei Titus comigo também. E eu
subi pela revelação e comunicou-lhes o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de
reputação, para que, por qualquer meio, devem ser executados, ou ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo,
sendo grego, foi obrigado a circuncidar-vos: Gálatas 2:1-3

Agora, mais uma vez, Paul retorna ao assunto de que ele está escrevendo aos Gálatas, e que é a
circuncisão do prepúcio. Primeiro Paul explica-nos que no início do seu ministério que ele foi antes de
reputação, com Barnabé e novamente de catorze anos mais tarde Paul outra vez a Jerusalém com Tito e mais
uma vez informa sobre aquelas coisas que ele tinha pregado aos gentios. Aqueles de reputação, eu interpreto
como os apóstolos e discípulos que tinham andado com Jesus .

Ele explica ainda mais, para que, por qualquer meio devem ser executados, ou ter corrido em vão, é
para que ele pudesse verificar com os apóstolos que o que ele tinha sido a pregação era correto para sua
compreensão dos ensinamentos de Jesus. É neste que ter não sido corrigidas pelos Apóstolos que ele não estava
em erro, encorajado-o a prosseguir naquilo que ele pregava, aceitar, assim, que que Deus deu a ele era de fato
como Jesus tinha ensinado os outros.
Nisto Paul nos diz que Tito, seu companheiro e um grego, depois de ter sido convertido para os
ensinamentos de Cristo, me senti sem escrúpulos para ser circuncidado. Que eu interpreto como forma de Paul
de dizer que, se é tão famoso como Titus, que prega a Christ, não inclinado a ser circuncidado, então por que os
da sensação de Galácia tão inclinado?

Falsos profetas
E isso por causa de falsos irmãos desprevenidos trouxe, que veio em segredo para espiar a nossa liberdade que
temos em Jesus Cristo, que eles podem trazer-na escravidão: Coloque-a quem demos por sujeição, não, não por uma
hora; que a verdade do Evangelho pode continuar com você. Gálatas 2:4-5

Paul está a acusar os outros que têm pregado a necessidade para a circuncisão do prepúcio como sendo
falsos irmãos, e porque eles não sabiam, ou que as pessoas da Galácia não sabiam que aqueles que pregavam
eram falsos irmãos, mas foi por causa deste falso evangelho que sentiram aos Gálatas é necessário ter o
prepúcio circuncidado, ainda que Paul tem pregado anteriormente caso contrário.
Eu vejo isto como maneira de Paul de nos dizer que porque ele recebe sua instrução de Deus e não de
homens, que o que ele prega é a palavra de Deus, em sua forma mais pura e, portanto, deve ser notificado como
verdade, Considerando que outros que pregam ao contrário do que prega a Paul são falsos, porque eles não são
de Deus, em que eles pregam que a que está em contraste com o que Deus, Jesus demonstrou Paul.

Pense nisso como este, Deus lhe diz algo, então, portanto, sabe que é verdade porque é dito a
você por Deus, e você sabe que era Deus, porque sabe que quando Deus fala com você. Então, alguém vem e
diz-lhe algo que está em oposição aquilo que Deus lhe disse. Se questiona sobre se Deus falaram com você ou
não, ou contam com o que você sabe ser a palavra de Deus e, portanto, rejeitar o que outra pessoa lhe disse
como sendo uma mentira?
Estou nesta situação, e eu sei que quando Deus está me dizendo algo, porque é sempre verificável nas
Escrituras, (estou sempre diligente em meus estudos das escrituras), então quando alguém me diz algo que não
concorda com o que eu sei que é de Deus, eu rejeito isso e tentativa de mostrar a outra pessoa como eles estão
em erro.

Isto é o que diz Paul. Recebeu suas instruções de Jesus para que ele sabe que é verdade, que, por
conseguinte, diz-lhe que qualquer coisa falada em oposição ao que ele recebeu de Jesus deve ser mentira de
Satanás, independentemente quem é que fala isso.

Profeta para os gentios
Mas estes que parecia ser um pouco, qualquer eram, isso faz não importa para mim: Deus accepteth a pessoa
não é para eles que parecia estar um pouco na conferência não acrescentaram nada pra mim: mas ao contrário, quando
viram que o evangelho da incircuncisão foi cometido a mim, como o evangelho da circuncisão foi a Pedro; (para ele isso
forjado eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, a mesma era poderosa em mim para com os gentios:)
Gálatas 2:6-8
O evangelho da incircuncisão refere-se ao fato de que Paul é chamado por Deus para pregar os ensinamentos de
Jesus para os gentios e não tanto para os judeus.
O evangelho da circuncisão refere-se ao fato de que Peter prega aos judeus, quase exclusivamente e não aos
gentios.
Estou convencido de que Paul está correto sobre os gentios não precisar ser circuncidado, muito por causa de sua
excelente discussão nos versos anteriores, mas principalmente porque o próprio Deus nos diz que a nova aliança é
diferente de o que ele fez com nossos pais, e que ele ia escrever suas leis em nossos corações.
Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o senhor: porei minhas leis em sua
mente e gravá-los em seus corações: Eu serei um Deus para eles e eles serão para mim um povo. Hebraico 08:10
Isso me elimina a necessidade para o efeito simbólico da circuncisão do prepúcio. Em escrever suas leis em
nossos corações, Deus coloca uma compreensão espiritual dessas leis sobre nós. A circuncisão do prepúcio não é
espiritual, mas carnal ou da carne. A carne é do pecado, o espiritual é acima do pecado, ou livre de pecado.

Instruções dos Apóstolos
E quando James, Cefas e João, que parecia ser pilares, percebidas a graça que foi dada a mim, deram a mim e a
Barnabé, a mão direita da comunhão; que devemos ir até os pagãos e eles à circuncisão. Eles seriam só que devemos
lembrar-dos pobres; o mesmo que também foi para a frente fazer. Gálatas 2:9-10

Paul continua a explicar que pelo menos três dos pilares da Igreja de Cristo de acordo com o
entendimento de Paul, e que eles concordaram que o Paul devia pregar aos gentios, enquanto eles pregaram aos
judeus. Uso de Paul da palavra circuncisão neste contexto significa, judeuse seu uso da palavra pagão referese aos gentios .

A única coisa que estes três apóstolos insistiram que Paul pregar, como eles, é que, como os Santos de
Deus, são obrigados a dar assistência da Igreja de Cristo, que são pobres ou sob dificuldades. É isso que tem
vindo a ser conhecido como o "caminho de Christian, ou caridade cristã."

Peter era o culpado
Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu suportei-lhe na cara, porque ele era a culpa. Antes que certas veio de
James, ele comer com os gentios: mas quando chegaram, ele retirou-se e separou-se, temendo os que eram da
circuncisão. Gálatas 02:11-12

Uma mudança da mente
Mesmo que Peter tinha inicialmente acordado com Paul sobre a circuncisão do prepúcio, em algum
lugar ao longo do caminho, Peter mudou sua postura.

Confusão na mensagem
Paul explica que, quando ele se encontrou com Pedro em Antioquia, que ele resistiu a Peter na cara
dele, que equivale a dizer que ele confrontou Peter face a face. Este confronto Paul acusa Peter como sendo
errado e é, assim, a culpa pela confusão na mensagem a ser pregada.

Ações de s. Pedro
Paul passa a explicar que Peter no passado tinha fazer sentou-se para partir o pão com gentios em suas
casas, mesmo que a lei de Moses proibiu isso. Este Paul dá um entendimento por Peter das verdadeiras palavras
faladas por Jesus. Ainda por causa da pressão colocada sobre Peter, James e outros dos judeus convertidos, ele
cedeu à sua vontade ao invés de continuar como Jesus pregou. Isto refere-se voltar porque Jesus chamado Peter
um "Petros," um pedaço de rocha, facilmente influenciado, em vez de um "Petra," uma pedra enorme, ou
cósmica, sólido e seguro.
Se você se lembra dos escritos anteriores da mina, revelei por Jesus chamado Peter um Petros ao invés
de um Petra. Um Petros sendo um pedaço de rocha, facilmente mover ou seduzidos, Considerando que a Petra é
uma rocha imóvel cósmica em tamanho. Isto dá então compreender como Peter pode ser tão facilmente
seduzido pela opinião dos homens, mesmo quando ele conhece a palavra de Deus.

Lembre-se truísmo de Deus: Este então segue através com o aviso de Deus sobre a palavra
de Deus é a verdade, e nada disse ou escritos que está em desacordo ou em oposição a palavra de Deus é uma
mentira.

Confronto face a Face
E os outros judeus desmontados da mesma forma com ele; tanto que Barnabé também foi levado com sua
dissimulação. Mas quando eu vi que eles andaram não retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro,
antes de todos eles, "se tu, sendo judeu, viveis à maneira dos gentios e não como fazem os judeus, por que tu compellest
os gentios a viver como os judeus? Gálatas 02:13-14

Paul está mostrando isso porque Peter foi retirado a verdade do Evangelho de Jesus, em suas ações
levadas outros a também ser puxado. Isto ele disse na cara de Pedro diante de testemunhas. Evidentemente,
Barnabas também foi arrancado a verdadeira intenção das palavras de Jesus.

Acredita em Jesus Cristo
Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dos gentios, sabendo que um homem não é justificado pelas
obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, mesmo que acreditássemos em Jesus Cristo, que fôssemos justificados pela fé de
Cristo e não pelas obras da lei: pelas obras da lei deve nenhuma carne ser justificada. Gálatas 02:15-16

A lei não justifica
Sinto-me compelido a reiterar que Paul está falando da lei e isso não

dar justificação para a crença

das promessas de Deus. Onde está escrito na lei onde diz que a lei irá fazer nada mais que mantê-lo do pecado?
Não diz que a salvação é obtida com a manutenção da lei.

Justifica a fé
Só na fé, que nasce da crença de que a palavra de Deus é verdade e quando você acredita e coloque sua
confiança nas promessas, palavra de Deus é você então justificado, (justificam, não salvo.)
Para ser justificado em sua crença de que as promessas e palavras de Deus são verdade, será que não em
e de si mesmo garantia redenção ou salvação. É ainda necessário que você mantenha-se livre do pecado, para
ganhar a salvação. Para manter-se do pecado, que você primeiro precisa saber o que é um pecado, e isto só pode
ser conhecido por conhecer e entender os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo.

Cristo nos conduz ao pecado?
Mas se, enquanto nós procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também são encontrados os pecadores,
é, portanto, Cristo ministro do pecado? Deus me livre. Para se construir novamente as coisas que eu destruí, eu me faço
um transgressor. Gálatas 02:17-18

Mas se, enquanto procuramos ser justificados por Cristo, Eu entendo que isso significa, para justificarse em sua crença de que a palavra e as promessas de Deus são verdadeiras, então você também deve aceitar que
a palavra de Deus é a verdade, e qualquer palavra não falada por Deus, portanto, é falsa.

Pecadores têm fé?
Nós mesmos encontram-se também pecadores. Se você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos,
e que, na sua ressurreição, você tem esperança de sua própria ressurreição, então você justificam essa esperança.
Se ao mesmo tempo, você também é um adúltero ou um fornicador e sendo que, isto não muda o que você
acredita, não ainda um pecador, mesmo que você tem fé na ressurreição?

Viver em retidão
Se a situação acima ou qualquer outra iniqüidade contra os mandamentos de Deus se encaixa a sua
situação, então isso significa que , portanto, Cristo é ministro do pecado? Paul diz: "não. Deus me livre".
Acreditar que Deus só te dá justificação na esperança de salvação não por si só segurar a salvação por si só.
O Paul está a demonstrar é que você ainda tem que viver uma vida de retidão e justiça só pode ser
conquistada por manter os mandamentos de Deus e manter os ensinamentos de Jesus Cristo.

Pecado destruído
Para se construir novamente as coisas que eu destruí, refere-se o pecado que é destruído por meio da
fé, mas se você parar, mantendo e vivendo pelas leis de Deus, Jesus, reconstruiu. Acreditar é falar por falar,
viver a vida de Justiça é que andar a pé, ou como Paul coloca, se você está no espírito do senhor, (que é de
acreditar), em seguida, você precisa também de andar no espírito, o que significa viver na moralidade de Deus.
O que Paul está dizendo aqui é se o que Jesus pregou é incorreto e, em seguida, como qualquer um de
nós são justificados em Cristo? Cristo ensinou que é através da crença na ressurreição que nós somos
justificados, e crença tem a ver com o coração, não com sobre nossa pele, uma marca externa, como é a
circuncisão do prepúcio.

Se o Peter prega é verdade, Jesus estava no erro no qual ele pregou que era contra a lei, como está
escrito no primeiro pacto, se este for true, em seguida, todos aqueles que converter a Cristo estão em pecado.
Este então se resume a isto, é o Paul prega no que se refere a circuncisão correto ou o Peter prega correto?

Um simbolismo em carne
Deus tornou claro que a circuncisão do prepúcio é mas um simbolismo, uma lembrança física constante
para manter os mandamentos de Deus.

Um despertar espiritual do coração
O Paul está pregando que com o advento de Cristo e o novo convênio, o simbolismo foi substituído com
a verdadeira circuncisão do coração, como Deus tem sempre destina-se desde o início.

Morto na lei
Pois eu pela lei estou morto para a lei, que eu possa viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo: não
obstante vivo; no entanto, não eu, mas Cristo vive em mim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do filho de
Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 02:19-20

Para, através da lei estou morto para a lei. Como Paul e eu tenho dito, a finalidade da lei é manter-do
pecado, e para sermos livres do pecado não garante a vida eterna. Nisto, aqueles que apenas manter a lei, mas
não acredito que a palavra de Deus, têm há salvação em Cristo.
Se você compreender e aceitar que a lei por si só fornece apenas a liberdade do pecado, então se você
quer que eu possa viver para Deus, então você também deve acreditar justificação vem da fé não é a lei.
Para fazer isso, você deve aceitar que eu estou crucificado com Cristo. Por causa da lei, você vai saber,
só a morte, mas na fé, você será morto , no entanto, eu vivo; ainda não eu, mas Cristo vive em mim .
É na fé ou crença do filho de Deus, que me amava e entregou-o para mim, que assim têm esperança da
sua ressurreição e a vida eterna.
Na fé é nascido esperança, mas a manutenção dos mandamentos de Deus e abraçar os ensinamentos de
Jesus, você irá traduzir essa esperança para garantia da vida eterna .

Lembre-se: Vocês não são salvos pela sua trabalha sozinha, que você também deve ter fé.

Jesus morreu em vão?
Eu não frustrar a graça de Deus: pois se a justiça vem pela lei, então Cristo é morto em vão. Gálatas 02:21

Paul argumenta que se a justiça vem pela lei e não de crença, então Jesus deu sua vida em vão. A lei
existia antes de Jesus e ainda não havia nenhuma justificação na esperança da vida eterna, somente na crença de
que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos esperança de nossa própria ressurreição. É essa crença e fé
que temos esperança de salvação, não em apenas a manutenção da lei.

Lembre-se: Estou a dizer que a esperança de salvação e não a salvação em si.
Entender isso: Eu novamente sentir inclinado a fazer nota que a lei relativa a circuncisão do
prepúcio está escrita na primeira aliança entre Deus e Abraão e não um aspecto dos dez mandamentos, nem os
ensinamentos de Jesus, portanto, quando digo que você ainda deve manter os mandamentos de Deus, a
circuncisão do prepúcio não é incluído como sendo necessário.

Como recebeu o espírito?
Ó insensato Gálatas, quem tem te enfeitiçou, que vós não devem obedecer a verdade, diante dos olhos de quem
Jesus Cristo tem sido evidentemente estabelecido, crucificado entre vocês? Gálatas 3:1

Através de suas obras
Isso só iria para aprender de vocês, vocês receberam o espírito pelas obras da lei, ou pela audição de fé? Sois
tão tolo? Tendo começado no espírito, são agora fizestes perfeitos com a carne? Vós sofreram tantas coisas em vão? Se
ainda seria em vão. Gálatas 3:2-4

Através da fé
Ele, portanto, que concede a você o espírito e opera milagres entre vós, faz ele pelas obras da lei, ou pela
audição de fé? Gálatas 3:5

Abraão creu em Deus
Mesmo como Abraão creu em Deus, e foi contabilizado-lhe justiça. Sabeis, portanto, que eles que são da fé, os
mesmos são filhos de Abraão e a escritura prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, pregada antes o Evangelho a

Abraão, dizendo: "Em ti serão todas as Nações abençoadas." Então, eles que ser de fé são abençoados com fiel Abraão.
Gálatas 3:6-9

Paul, mais uma vez se refere a Abraão para dar apoio à sua compreensão da crença como sendo que a
justificação que dá e não a lei. Sinto-me compelido, mais uma vez de salientar, justificação não significa
salvação, você ainda precisa guardar os mandamentos e as leis de Deus, ou então vai cair com falta de redenção.
Este Paul revelou-se em pelo menos duas ocasiões antes também.
Mesmo como Abraão creu em Deus, e foi contabilizado-lhe justiça.

Lembre-se: para ser justo, você deve manter os dez mandamentos; no entanto, Abraão não tinha os
dez mandamentos. Apesar de Abraão não cumpri os dez mandamentos, como eles são escritos por extenso, ele
não foi obrigado a fazê-lo, pois eram de Abraham não leis para ser obedecida, mas uma parte de seu próprio
caráter moral. É porque ele acreditava que a palavra de Deus, então Deus representaram Abrahams acreditam
como justiça, não porque Abraham manteve a lei de Deus, que ele fez, Abraham simplesmente não sabia que
seu caráter moral era a lei de Deus.
Abraão era um espírito afim de Deus, e é por isso que Deus lhe ofereceram tanto se Abraham só daria
sua adoração a Deus e não outro da pletora de deuses pagãos.

Filhos de Abraão
Sabeis, portanto, que eles que são da fé, os mesmos são os filhos de Abraão. Chegou a ser
compreendido através dos tempos que para ser um filho de Abraão deve ser um descendente de sangue de
Abraão. O que este versículo está me dizendo é que essa compreensão histórica é false. Para ser que um filho de
Abraão é ter fé, ou a acreditar na palavra de Deus, e todos os que têm esta fé, sejam eles do sangue de Abraão
ou não, são os filhos de Abraão.
Há muitos, que sendo os descendentes de sangue de Abraão, que não acreditam nas promessas de Deus,
nem na ressurreição de Jesus, portanto, eles não são do filhos de Abraão na fé das promessas de Deus. Acho que
isto da mesma maneira como mostrei a compreensão daqueles que eram descendente de sangue de Jacob, mas
não eram filhos de Israel. Da mesma forma, Deus renomeado Abrão para Abraão, porque Abraão creu.

Por exemplo: Eu não sou um judeu nascido, não tem sangue judeu na minha ascendência, portanto,
eu não sou um descendente de sangue de Abrão, mas eu sou um filho de Abraão, porque eu acredito que a
palavra e as promessas de Deus, como fez a Abraão.

A escritura prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, pregada antes o Evangelho a Abraão,
dizendo: "Em ti serão todas as Nações abençoadas." Porque Deus aceitaram Abraão como sendo justos por
causa da sua fé (crença), Deus estabeleceu através de Abraham que todos aqueles que acreditaram e, portanto,
teve fé poderiam ser justificado na fé. Todas as nações que aceitam e acreditam em Deus serão abençoadas.
Então eles que ser de fé são abençoados com fiel Abraão. Por favor tome nota que Deus está dizendo
que os da fé são abençoados, não redimido. Você deve aceitar as palavras de Deus, como eles são dadas, não
coloque palavras na boca de Deus. Você pode opor dizendo que estas são as palavras de Paul, não de Deus, mas
lembre-se, Paul é o Profeta de Jesus, para que o que ele escreve como ele pertence nas Sagradas Escrituras é-lhe
dado por Jesus.

Lembre-se: um profeta é um a quem Deus fala; Portanto, Paul é o canal dos lábios de Cristo aos
nossos olhos e ouvidos.

Amaldiçoado pela lei
Para tantos como são as obras da lei estão debaixo de maldição: porque está escrito: "maldito é todo aquele que
perdura, não em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las." Gálatas 03:10

Se não cumprirem os mandamentos de Deus, você está amaldiçoado, para não manter os mandamentos
de Deus é para se envolver em atos pecaminosos, e é isso que faz você amaldiçoou. Para ser justo é manter as
leis de Deus; todos aqueles que são injustos são amaldiçoados.

Tanto a lei quanto a fé necessária
Mas que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, é evidente: para, "o justo viverá pela fé." E a lei não
é da fé: mas, "o homem que faça eles devem viver nelas." Gálatas 03:11-12

Mesmo que você vive pela lei de Deus, isso sozinho não justifica você na esperança de salvação, apenas
com o elemento adicionado de fé é você justifica-se, então, não garantido, só se justifica. É por esta razão que
os judeus não são justificados na esperança de salvação, porque não crêem que Jesus ressuscitou dentre os
mortos. Se os judeus acreditam, então já não seriam os judeus, mas os Santos de Deus.

Cristo Redentor
Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo feita uma maldição para nós: porque está escrito: "maldito é todo
mundo que hangeth em uma árvore:" que a bênção de Abraão viesse sobre os gentios através de Jesus Cristo; que nós
pode receber a promessa do espírito por meio da fé. Gálatas 03:13-14

Paul, então novamente, explica que a lei é a maldição que nos une a carne deste mundo, enquanto que a
crença nas promessas de Deus dá lugar à fé, e fé dá lugar a justificação.

Lembre-se: a bênção de Abraão é que ele creu em Deus, e esta ele fez antes de ele sabia que a lei ou
foi circuncidado.
Como você pode recordar, que Jesus foi crucificado de uma cruz que foi construída de uma árvore, e
está escrito que todos que morrem enquanto pendurado em uma árvore são amaldiçoados, portanto, Jesus é
amaldiçoado. Mesmo que Jesus é amaldiçoado por ter sido crucificado de uma árvore, na ressurreição de Jesus,
que nos é dado esperança das promessas de Deus, Considerando que a lei por si só não o faz.

Não aumentar nem diminuir
Irmãos, falar à maneira dos homens; Embora ser mas aliança de um homem, ainda se ser confirmado, nenhum
homem disannulleth, ou acrescenta aos mesmos. Gálatas 03:15

Nisto Paul está dando referência ao livro de Deuteronômio capítulo 4 versículo 2, onde Deus nos diz que
ele tem nos dado como dar adoração a ele, e que devemos obedecer a palavra dele, não acrescentando-lhe ou
subtraindo-lhes, que equivale a dizer que não é homem mudar adicionando ou subtraindo ao que Deus tem
falado , que eu digo é colocar palavras na boca de Deus. Só Deus podem alterar suas palavras, como Jesus fez
em suas discussões sobre alguns dos dez mandamentos.

Uma não muitas
Agora a Abraão e sua semente foram as promessas feitas. Ele diz não e de sementes, a partir de muitos; Mas a
partir de um e à tua descendência, que é Cristo. Gálatas 03:16

Quanto a ser que um filho de Abraão é ter fé e acreditar assim como fez a Abraão, assim também será a
semente de Abraão, assim, embora que eu não sou um descendente de sangue a Abrão, eu sou semente de
Abraão, por eu acredito, e em minha opinião, eu tenho fé. Através da minha crença nos ensinamentos de Jesus e
sua ressurreição, por conseguinte, justifica minha esperança de salvação.

Quatro cem trinta anos depois de Abraão
E isso eu digo, que a aliança, que foi confirmada antes de Deus em Cristo, a lei, que era quatro cento e trinta
anos depois, não anula, que ele deve fazer a promessa de nenhum efeito. Pois se a herança da lei, não é mais da
promessa: mas Deus deram a Abraão por promessa. Gálatas 03:17-18
A palavra "Anula" significa: cancel, para destruir, ou anule .

Que a aliança que foi confirmada antes de Deus em Cristo refere-se à primeira aliança, mas a lei não
veio até 430 anos mais tarde no segundo convênio, não anulou o primeiro convênio que foi fundada sobre a
crença de Abraão, não sobre o direito. A lei não anula as promessas de Deus, que ele fez a Abraão.
Paul passa a explicar que a lei seja a única exigência para a herança da vida eterna, então a herança não é
das promessas de Deus, mas apenas pela lei. Este Paul aponta para fora não é correta, porque Deus deu a
promessa a Abraão, por causa de sua crença na promessa não em sua manutenção da lei.

O propósito da lei?
Portanto então sirva a lei? Ele foi adicionado por causa de transgressões, até que a semente deveria vir para
quem foi feita a promessa; e foi ordenado pelos anjos na mão de um mediador. Agora um mediador não é um mediador
de um, mas Deus é único. Gálatas 03:19-20

Em seguida, Paul dá explicação por que Deus nos deram a lei através de Moses em primeiro lugar. Paul
diz que este é o porque de Adão a Abraão para Moses, os filhos de Adão transgrediram e viraram as costas para
Deus e sua aliança.
Como tem sido escrito antes, pecado não é pecado se Deus não nos disse que fazer algo é pecado. Na lei,
como ele nos é dado nos dez mandamentos, Deus enuncia o que é pecado, portanto, dão-em uma compreensão
de que não devemos fazer, mas mais importante, o que devemos fazer, dessa forma Deus mostrou-nos como
retornar a ele e acabar com nossas transgressões.
Entende o que Paul está dizendo? Os dez mandamentos foram dadas ao homem para que nós saberíamos
o pecado. Precisamos saber o pecado a fim de manter-do pecado e, assim, alcançar a justiça, para que somente
os justos devem entrar no céu.

Jesus traz a salvação
Então, é a lei contra as promessas de Deus? Deus me livre: para que se tivesse havido uma lei dada que poderia
ter dado a vida, em verdade, a justiça deveria ter sido pela lei. Mas a escritura tem concluiu tudo debaixo do pecado, que
a promessa pela fé em Jesus Cristo pode ser dada aos que crêem. Gálatas 03:21-22

A lei dada a Moses e todas as gerações, desde não anular ou negar a promessa que Deus deu a Abraão
por causa de sua crença. A lei é para evitar o pecado até a vinda da semente de Abraão para que a promessa
feita. Todas essas gerações entre eles não viviam sob a promessa de vida eterna, somente aqueles que crença
como Abraham, justificam-se em sua esperança de redenção.
É minha convicção, no entanto, que com Jesus, todos os que já viveram, que eram justos aos olhos de
Deus, são salvos em Jesus, mesmo que viveram antes de Jesus.

O professor de direito
A seguir, Paul está a tentar dar o completo esclarecimento do que ele nos disse acima.
Mas antes a fé veio, nós foram mantidos sob a lei, Cale-se para a fé que depois deve ser revelada. Portanto, a lei
foi nosso professor para nos trazer a Cristo, que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 03:23-24

Mas antes de que veio de fé, eram mantidos sob a lei. A lei é o professor, o que equivale a dizer que a
lei foi dada para nós, a fim de ensinar-na evitar o pecado. Na lei pecado é definido, por saber o que é pecado,
que em seguida são educados em saber como não pecar, é nisto que a lei é o professor.
Lei por si só não nos dará justificativa na esperança de salvação, mas quando você toma que lei ensina
você e a par com a crença nas promessas de Deus, então você tem fé, e então você se justificam em esperança.
A lei é ainda um aspecto de que a fé, mas apenas para que você inadvertidamente não pecar. Se você não
está ciente de que o pecado é, como você pode saber se você pecar?

Lembre-se: sendo justificados não significa que você está salvo ou redimido. Redenção vem da fé e
vivendo em retidão, justiça vem de ser livre do pecado.
Mas depois que a fé veio, já não estamos sob um professor, pois vós sois todos filhos de Deus pela fé em Cristo
Jesus. Para tantos de vocês têm sido batizados em Cristo revestistes de Cristo. Gálatas 03:25-27

Há muitos que interpretam o acima como Paul dizendo que na fé está acima da lei, isso é mentira de
Satanás.

Paul não está dizendo acima da lei, só que você não está mais sob o professor. Um dos aspectos da
entrando a fé está abraçando a moralidade de Deus que é listado nos dez mandamentos bem como nos foi dado
por Jesus. Quando você escrever a moralidade de Deus em seu coração, então você é parte da fé que a palavra
de Deus é a verdade de Deus, a saber, portanto, acredita.
Na fé que Jesus se levantou do túmulo, você já se formou, então você não precisa mais dar explicações,
mas isso não significa que tudo o que você aprendeu é agora obsoletos e desnecessários. Quando na escola,
você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, quando você se formar na escola, esse conhecimento ainda é valioso
para você e sua vontade vezes que tendo este conhecimento auxilia-lo na vida. O mesmo vale para a lei de
Deus.

Saber isto: Jesus ensinou a moralidade de Deus, Jesus também ensinou e expandiu o significado de
seis dos dez mandamentos. Nele ensinou a lei, portanto dizer que são salvos na fé somente, é ignorar tudo que
Jesus ensinou.
Para ser um seguidor de Jesus Cristo é viver como ele ensinou. Se você é imoral e rejeita o que Jesus
ensinou e você não é um seguidor de Jesus, mesmo se dar para ser um serviço de bordo. Se você é um
proxeneta, que é outro nome para o adúltero, ou um fornicador, então não és um seguidor de Jesus, porque você
vive sua vida em oposição direta ao que Jesus ensinou.

Para colocar em Cristo
Paul então continua a dar qualificação nem para isso. Para o máximo de você ter sido batizados em
Cristo revestistes de Cristo. Para colocar Cristo é aceitar os ensinamentos de Cristo e levar a moralidade
ensinada nesses ensinamentos e ajustar a sua personalidade e seu código moral para coincidir com a de Deus.
Isso é feito primeiro simbolicamente por passar pelo processo de batismo, que significa a sua transformação ou
do Renascimento, de um pecado para um de moralidade do Deus. Você então continuar o processo de
aprendizagem através da pesquisa e estudando o Santo Evangelho e viver a sua vida como Deus pretende que
você vive e não em pecado, como você fez em cima até seu batismo.
O batismo de água é simbólica; é do seu trabalha, que é novo, o processo e tempo e esforço

que você se envolver em aprender e aceitar a palavra de Deus. É educar-se na palavra de Deus, que
em seguida tem justificado a esperança de Deus te batizar com o Espírito Santo e por esse batismo
verdadeiro, em salvação e vida eterna.

Herdeiros da promessa
Não há nem judeu nem grego, não há nenhum vínculo nem livre, não há nem macho nem fêmea: pois sois todos
um em Cristo Jesus. E se forem a Cristo, então sois semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 03:2829

Como Paul tentei dizer anteriormente, a semente de Abraão não é as linhas de sangue que você revelam
como sendo descendente de Abrão, mas no seu crer na palavra de Deus, você é a semente de Abraão.
O Jesus Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, assim quando você abraçar os
ensinamentos de Jesus, você se tornar um herdeiro para a promessa que Deus fez a Abraão.

Herdeiro da adopção
Agora eu digo, que o herdeiro, enquanto ele é uma criança, differeth nada de um servo, apesar de ele ser o
senhor de tudo; Mas está sob tutores e governadores, até o tempo apontado do pai. Gálatas 4:1-2

Pense em um herdeiro dentre os tronos da Europa, como uma criança, ele está sujeito as instruções
dadas a ele por seus tutores e governadores, mesmo que ele vai herdar a coroa é o de uma nação poderosa. O
que Paul está dizendo que como os herdeiros, homem como convertido a Cristo, está sujeito a nossos tutores
também e nossos professores são os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, até que o tempo
indicado de Deus que nós devemos receber nossa herança. A herança ainda não é nosso, para Jesus ainda deve
retornar, então até lá, nós somos ainda obrigados a fazer boas obrase, assim, viver em justiça.
Mesmo assim, quando éramos crianças, estávamos em cativeiro sob os elementos do mundo: mas quando chegou
a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, feito de uma mulher, feita nos termos da lei, para resgatar os que estavam
sob a lei, que recebemos a adoção de filhos. Gálatas 4:3-5

A lei é o que nos prepara para a herança e situa-se os ditames da lei que Jesus foi enviado para a terra, e
é de que a adesão à lei que Jesus se manifesta na redenção de todos que, como Abraão, acredita e, assim, ser
adoptada por Deus o pai, como seus filhos.
Pense isto como um homem que adota uma criança e na adopção transforma a criança em seu filho, é
assim que Deus vão adotar aqueles que crença e, portanto, ter fé. Se nosso pai é o Deus todo-poderoso, então,
nossa herança é tudo o que Deus é e criado. Deus é a vida eterna, e Deus criou este universo e a terra que está
nele.

E porque sois filhos, Deus enviou adiante o espírito de seu filho em seus corações, chorando, Abba pai, portanto
tu és um servo, mas um filho; e se um filho, um herdeiro de Deus através de Cristo. Gálatas 4:6-7

Agora tendo estabelecido este conceito Paul retorna ao seu assunto pretendido.

Uma vez no espírito da fé
Porém, em seguida, quando vós sabia que não é Deus, vós serviço-lhes que, por natureza, há deuses. Mas agora,
depois que vos tem conhecido a Deus, ou prefere são conhecidos de Deus, como virar-vos novamente para os elementos
fracos e desprezíveis, para novamente desejais ser na escravidão? Gálatas 4:8-9

Lembre-se: O tema da lei que Paul tem vindo a discutir é a circuncisão do prepúcio , de todos os
homens, como um bobo da corte simbólico de aceitar que os dez mandamentos são para ser obedecidas. Paul
agora retorna para o núcleo do sujeito ao qual ele está comentando.
Se depois de tudo que estudamos nos escritos de Paul, você acredita e, portanto, ter fé em Jesus, por que
seria então sentir uma necessidade para retornar para a necessidade da carne por ser circuncidado do prepúcio?
Quando você está sob o jugo da lei sem fé, então você não tem nenhuma esperança da vida eterna, mas apenas
da morte. Você justificado na crença de que é o fundamento de fé, esperança de salvação. Neste, que você está
levantado do Terroso do espiritual, qual o propósito é servido para então retornar para a terra?
Podeis observam dias, meses e tempos e anos. Eu estou com medo de você, para que eu tenho agraciado em cima
de você trabalho em vão. Gálatas 04:10
A razão pela qual que Paul diz, "eu tenho medo de você", é porque ele pregou o verdadeiro evangelho de Cristo,
mas estas pessoas aceitaram e abraçou um falso evangelho, relativas a circuncisão do prepúcio.

Lembre-se: Você deve adorar a Deus exatamente como Deus ordena, não adicionando ou subtraindo
alguma coisa do que Deus já dito.
Sob o primeiro e o segundo convênios com Abraham e Moses, exigiu-se do Deus que os homens ser
circuncidado, mas sob a nova ou terceira aliança, Deus ordena que todos os Santos de Deus têm a lei escrita em seus
corações, ser circuncidados do coração. Com isso, a verdadeira crença de manter os dez mandamentos, não existe uma
necessidade para a circuncisão física simbólica.
Irmãos, rogo-vos, como eu sou; Pois eu sou como vós sois: vós não tem ferido-me em tudo. Você sabe como
através de enfermidade da carne que pregava o evangelho em primeiro lugar. E a minha tentação que estava em minha
carne vos desprezaram não, nem rejeitaram; Mas recebeu-me como um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Gálatas 04:1114

O que Paul está se referindo aqui é como Saul, empenhou-se na perseguição dos seguidores de Cristo, e
apesar disso, ele foi aceito por aqueles a quem Paul está escrevendo como um anjo de Deus, quando Paul
começou a pregar os ensinamentos de Jesus Cristo. Como você pode recordar a palavra "anjo" significa
Mensageiro .
Então, onde está a bem-aventurança vós falou de? Porque eu testifico, que, se tivesse sido possível, vos poderia
ter arrancado para fora de seus próprios olhos e tem-lhes dado a mim. Gálatas 04:15

Paul é explicar para as pessoas da Galácia, depois que ele se converteu-os a Cristo que se tornam tão
fervorosos na sua fé que tinha Paul pediu deles teriam levado para fora de seus próprios olhos. Eu acredito que
Paul está sendo filosófico e não literal, mas sua intenção é compreendida.
Sou eu, portanto, tornar-se seu inimigo, porque eu te dizer a verdade? Eles zelosamente afetá-lo, mas não está
bem; Sim, eles exclui você, que vos podem afetá-los. Mas é bom ser zelosamente afetados sempre em uma coisa boa e não
somente quando estou presente com você. Gálatas 04:16-18

Evidentemente, essas mesmas pessoas ao longo do tempo têm sido pregadas falso evangelho, e acredita
que Paul percebendo que isso é comentar sobre seu falso. Quando é estabelecida uma crença ou costume, é
difícil deixá-lo ir, e essas pessoas da Galácia não estão dispostas a aceitar o evangelho como dado por Paul em
favor de sua compreensão falsa estabelecida. Isto revela que, mesmo durante a vida de Paul, Satanás está
envolvido em poluir a palavra de Deus.
Esta discussão refere-se para a circuncisão do prepúcio e essas pessoas da Galácia, foi dito por outros,
que se eles querem ser de Cristo devem ter primeiro os homens circuncidados. Paul é dizer a estas pessoas que
isso é falso, que eles estão acima da exigência da lei da circuncisão, porque eles têm a lei circuncidada em cima
de seus corações e não há nenhuma necessidade de ter também o lembrete simbólico de obediência à lei, por ter
seu prepúcio circuncidado.
Meus filhinhos, dos quais eu travail em nascimento novamente até que Cristo seja formado em você, eu desejo
estar presente com você agora e para mudar a minha voz; para eu ficar em dúvida de vocês. Gálatas 04:19-20

Paul está dizendo isso por causa das práticas falsas que eles mantêm que ele está em dúvida de que eles
são ainda da fé de Cristo. O que isto está a dizer-me, é o mesmo que você pode ter sido tocado por Deus não
significa que você é incapaz de voltar ao pecado. Se nós verdadeiramente foram perdoados de nossos pecados
por Jesus, então por Jesus e os apóstolos continuam a pregar a necessidade de manter-nos livres de pecado?
Adão e Eva tinham sido livre de pecado, no entanto, Satanás foi capaz de levá-los a entrar em pecado. Então
pode nós que somos seguidores de Jesus Cristo, capaz de ser enganado em uma prática falsa ou personalizado

que nos trará de volta ao pecado. Nós deve permanecer vigilantes e sempre ao vivo na moralidade como
ensinado por Jesus e codificada nos dez mandamentos.

Lembra o que Jesus nos diz: "Para honrar o nome com seus lábios, mas depois para guardar
os seus mandamentos não é adoração em vão."

Abraão teve dois filhos
A seguir está uma explicação excelente por Paul de evidência adicional dada nas escrituras que empresta
a força de sua pregação que a circuncisão do prepúcio não é mais um aspecto de ser em obediência a palavra de
Deus.
Diga-me, vós que o desejo de estar sob a lei, não podeis ouvir a lei? Por isso está escrito que Abraão teve dois
filhos, o outro por uma escrava do outro por um livre. Mas o que era da escrava nasceu segundo a carne; Mas foi pela
promessa do livre. Gálatas 04:21-23

Filho mais velho de Abraham que Ismael não nasceu de uma promessa de Deus, sua mãe Hagar foi dada
a Abraão por sua esposa legal, Sarah, é por isso que Paul refere-se a Ismael como tendo nascido da carne,
Considerando que o Isaac nasceu de uma promessa de Deus e assim nasceu por promessa não da carne.
Que as coisas são uma alegoria, (história verdadeira), estes são os dois convênios; Aquele do Monte Sinai, que
gendereth ao cativeiro, que é Agar. Para esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém que agora é e
está em escravidão com seus filhos. Gálatas 04:24-25
Monte Sinai é uma montanha que é chamada pelos árabes, "Agar".
Ágar-ágar é o nome dado à montanha por homens, mas o Sinai é o nome dado à montanha de Deus.
Mas a Jerusalém que é acima é livre, que é a mãe de todos nós. Pois está escrito: "Alegra-te, tu estéril que não
mais básicas; irromper e chorar, tu que travailest não: para o desolado tem muitas crianças mais do que ela que tem um
marido. Gálatas 04:26-27
Jerusalém é grátis , porque a cidade foi condenada a ser construída não por homens mas por Deus, e com a sua
construção é de Jerusalém se tornou a mãe de todos os israelitas.
A nação de Israel e sua população é pequena em comparação com todas as outras nações e povos da terra, mas
daqueles que são definidos como os israelitas, eles não travail em busca de Deus, mas todos os outros do homem.
Agora, irmãos, como Isaac, somos os filhos da promessa. Mas, como então aquele que nasceu depois que a carne
dele que nasceu após o espírito perseguido, mesmo assim é agora. Gálatas 04:28-29

Ismael era o filho mais velho de Abraão e era amado por Abraão por de Ismael primeiro 14 anos de vida. Quando
Sarah deu a luz a Isaac, Sarah e Deus exigido que Abraham força Ismael e sua mãe fora na selva, eles estarem
preocupados que o filho mais velho, pensando-se herdeiro de Abraham, podem prejudicar ou até matar Isaac. O ódio e a
guerra entre esses dois filhos ainda grassa no mundo hoje entre os judeus e os muçulmanos.
No entanto, o que diz a escritura? "Fora a escrava e seu filho: para o filho da escrava não será herdeiro com o
filho do livre." Gálatas 04:30
Então, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da liberdade. Gálatas 04:31

Eu vejo isto como simbólico daqueles que crença e, portanto, ter fé, e aqueles que não a crença e são,
portanto, escravo da lei. Aqueles quem fé lago e, portanto, estão sob a lei, não serão os herdeiros da promessa,
Considerando que, aqueles que fazem a crença e, portanto, ter fé, são os herdeiros da promessa, mas também da
adoção.

A fé é de amor
Ter fé em Deus é acreditar que a palavra de Deus é verdade, este por sua vez mostra a Deus que o ama, por causa
de sua crença.
Rápido, portanto, ficar na liberdade com que Cristo vos fez-nos livres e não ser envolvida novamente com o jugo
da escravidão. Gálatas 5:1

Paul é incentivar aqueles que vieram a Cristo pela fé, bem como aqueles que tendo vivido sob a lei, para
ficar rápido e não deixe se ser influenciado pelas falsas instruções que vão puxá-los para a escravidão da
segunda aliança. Em fé e crença, eles vieram a Cristo, sucumbir à ser circuncidado do prepúcio irá tirá-lo da fé e
você retornar para a marca do escravo à lei que a circuncisão representa.
Eis que, Paul vos digo, que se vos ser circuncidado, Christ devem lucrar você nada. Para eu testemunhar
novamente para todo homem que é circuncidado, que ele é um devedor para fazer toda a lei. Cristo é tornar-se de
nenhum efeito a vós, aquele que é justificado pela lei; vos estão caídos em desgraça. Gálatas 5:2-4

A crença de que Jesus ressuscitou é a fé da esperança; a circuncisão fornece apenas conhecimento de
certo e errado, mas não oferece a esperança da ressurreição. Aqueles que vieram a Cristo na esperança e crença
na ressurreição não ganhará nada em transformar a circuncisão e na verdade vão ser puxados longe a esperança
da promessa, dando prova de que você não acredita porque você aceitar a necessidade da circuncisão.
A fé, de esperança que vem do coração; as leis vêm de pecado, é por isso que a marca da circuncisão do
prepúcio é necessária, como um sinal mostrando que você é escravo do pecado. A circuncisão do prepúcio

lucrou os judeus de modo nenhum, porque eles não têm fé caíram em pecado, mas a circuncisão dos lucros
coração todos os que crêem, pela primeira vez você acredita pecado não tem nenhuma tentação para você.

Pecaminosidade do sexo
Deixe-me dar um exemplo, talvez isso ajudará a tornar compreensível o que Paul está pregando.
Dos dez mandamentos, o fracasso de manter o quarto mandamento é mais prevalente entre aqueles que
se chamam cristãos. O próximo pecado mais prevalente é não manter o sétimo mandamento, "Thou shalt de
mil não cometer adultério," que inclui a proibição de fornicação, que também inclui a sexualidade Homo.
Na minha juventude, eu era culpada de violar este mandamento, mesmo que eu amava minha mulher,
havia uma falha na minha personalidade, pelo qual eu era incapaz de impedir-me desse pecado. Tendo desde
então me educado na palavra de Deus, agora eu sei o que foi que a falha. Durante todo esse tempo da minha
juventude, que eu sabia que era errado para se envolver em adultério, mas não acreditava na ressurreição ou
qualquer das outras promessas de Deus, e eu era ignorante dos ensinamentos de Jesus, tão cometendo este
pecado não realizado nenhuma importância para mim. Eu aceitei que morreria e que minha morte era eterna.
Porque não acreditava na ressurreição eu vivi minha vida com o lema de "a vida é curta, então vivê-la
em sua plenitude." Agora sei que isso é viver em pecado, e com esse conhecimento eu venci meus pecados e
agora vivem em maneiras de Jesus e Deus, meu pai.
Agora que eu tenho sido educado em lei, bem como as promessas de Deus, tenho esperança na
ressurreição e da vida eterna. Eu já se arrependeu de meus pecados e ter feito um esforço concertado desde para
viver sob os parâmetros estabelecidos pelos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Isto tem ajudado a
me impedir de cometer mais pecados, especialmente aqueles de natureza sexual. Mas em e de si mesmos, não
justifica a esperança da salvação, só em acreditar que Jesus foi enviado para perdoar os pecados, e através dele,
Deus dará o perdão a todos os que verdadeiramente se arrependem, isto que agora justifica minha expectativa da
Ressurreição ou transformação de corpo e alma para a vida eterna. Salvação requer a crença e a lei.

Lembre-se: mesmo que Deus deu a Abraão que sua crença atribuída como justiça, antes ele foi dada
a lei, Abraham recebeu depois a lei. A lei que ele recebeu foi os requisitos da primeira aliança com Deus e sua
exigência de que Abraão e todos aqueles em sua casa eram para ser circuncidado.
Isto é trazer claro para você que Abraão era necessário para ter o direito e a crença, assim como nós.
Como Abraão, os gentios do tempo de Paul, também recebeu de Deus que sua crença atribuída como justiça
antes que eles compreenderam ou receberam a lei, mas ao mesmo tempo são agora obrigados a obedecer a lei

dos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, tal como Abraão era necessário para manter a lei como
enunciado na primeira aliança.
Para nós através do espírito esperar para a esperança da justiça pela fé, em Cristo Jesus nem circuncisão
aproveita nada, nem a incircuncisão; Mas a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:5-6

Se você acredita nas promessas de Deus, que a palavra de Deus é verdade, e você coloca sua vida e alma
na crença de que depois que você tiver obtido a fé. Depois de ter esta fé, então não importa se você é
circuncidado do prepúcio ou não, pois é pela fé que você é justificado não pela marca do escravo ao pecado.

Não de Jesus
Vós que correu bem; Quem a dificultar-lhe o que vós não devem obedecer a verdade? Este vem de persuasão não
de-o que você chama. Gálatas 5:7-8

Paul diz aqueles da Galácia que no primeiro de crença mantiveram-se para o poço de fé, vos correu
bem, mas com estas outras pregação do falso evangelho, que eles tornam-se convenceram que a crença não é
suficiente, mas essas falsas convicções não são de Cristo e portanto precisa ser ignorado.
Como diz o truísmo de Deus, se não é falada por Deus então é uma mentira.
Um pouco de fermento leaveneth o caroço inteiro. Eu tenho confiança em você, através do senhor, que vos vão
ser nenhum caso contrário de espírito: mas ele que importuna você suportará o seu julgamento, qualquer que ele seja.
Gálatas 5:9-10

Nisso estou convencido de que Paul acusa Pedro de ser aquele que é pregar o Evangelho falso. Se na
verdade Peter mudou sua postura original relativa a circuncisão do prepúcio, de acordo com Paul, Peter é a
culpado.
Deus instituiu a circuncisão do prepúcio na Abrão e seus descendentes de sangue por causa do pecado
que é galopante no mundo. Com esta marca física e visível, Deus esperou que filhos de Abrão seriam, portanto,
lembre-se e através da memória evitar o pecado.
Isto foi um sinal, que Deus viu no homem pecador, e somente em educá-los contra o pecado transcendia
pecado. Nisto, o povo caiu curto, porque não tinham a crença nas promessas de Deus, mesmo depois de
testemunhar milagres com seus próprios olhos ainda falta de crença.
Quando vieres a crença nas promessas de Deus e especialmente a promessa de que porque Deus
ressuscitou Jesus da sepultura você também é justificada em acreditar que pode ser criado do túmulo, então

você tem algo muito maior do que um lembrete físico não para o pecado, mas uma necessidade sentida não para
o pecado, porque a crença de agora que que pecado você remove a esperança da ressurreição. Só na justiça você
justificam-se na esperança da ressurreição. Pecar é injustiça, quando você evitar o pecado pelo esforço
deliberado de consciência, que é a definição da justiça.

Lembre-se: para o pecado é a quebra de um dos dez mandamentos, então quando você manter o
primeiro dia de sábado e não o sétimo dia, como ordenado por Deus, então você pecar. Como Jesus disse, "se
você quebrar mesmo o menor destes mandamentos, Matthew 05:18-19, em seguida, você quebrar todos eles e
ninguém que pecados nunca entrará em casa de Deus." Matthew 05:20 .
E eu, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que ainda sofrem perseguição? Então é a ofensa da Cruz cessou.
Gálatas 05:11

Se o Paul estava pregando que os gentios precisavam ser circuncidados do prepúcio então por que estava
ele ainda sendo perseguido pelos anciões do templo? Foi pregando que os gentios, que vêm a Cristo não tem
que ser circuncidado que dá o maior propósito para os anciões do Templo de condenar e perseguir os seguidores
de Cristo. Se o Paul estava pregando a circuncisão então não então os anciões do templo pare a perseguição de
Paul e outros de Cristo?
Eu ia mesmo foram cortados que incomodá-lo. Por isso, irmãos, vós foram chamados à liberdade; Só não a
liberdade de uso para uma ocasião para a carne, mas por amor servir uns aos outros. Para toda a lei é cumprida em uma
palavra, mesmo neste; "Amarás o teu próximo como ti mesmo." Gálatas 05:12-14

Se você acredita nas promessas de Deus e assim ter fé na ressurreição, isto não dá você licença para
pecar. Fé justifica a esperança da Ressurreição, mas a justificação não significa que já é resgatados; redenção
vem adotando a moralidade de Deus e fazendo sua moralidade sua moralidade. Todos os pecados são atos de
imoralidade; Portanto, se você tem a moral de Deus, então você é incapaz de pecado. Se por outro lado, acha-se
acima da lei, que é o professor do pecado, então você não vive na moralidade do Deus e, portanto, é um quem é
chamado, mas não tomados, ou seja, risco de julgamento.
Mas se vos mordem e devoram uns aos outros, tome cuidado que não forem consumidos um do outro. Gálatas
05:15

Evidentemente, há um monte de lutas acontecendo no que se refere a circuncisão do prepúcio, e Paul
está alertando a Igreja da Galácia, que se isto continuar, pode destruir tudo aquilo que eles construíram. Trata-se
de nós que vivemos o fim dos dias, bem como, embora a questão da circuncisão não é mais um problema, ainda
há a questão do sábado dia primeiro em oposição o sábado do sétimo dia. Tudo o que está sendo falado aqui por

Paul é facilmente usado nesta discordância de fim dos dias entre os cristãos e os Santos de Deus, a quem me
refiro como israelitas na verdade.

Andando no espírito do senhor
Isso eu digo, "andar no espírito, e vós não haveis de cumprir a cobiça da carne. Para a carne lusteth contra o
espírito e o espírito contra a carne: e estas são contrárias o um para o outro: para que vós não podem fazer as coisas que
vos ia. " Gálatas 05:16-17

Isso dá suporte para o que estava dizendo; Se você andar no espírito, que quer dizer, se você vive pela
moralidade de Deus, você será livre da cobiça da carne. Como um homem mortal, temos os impulsos
animalescos do corpo, (a carne), que nos puxa na direção do pecado, e como um de fé e crença nas promessas
de Deus, nós temos a força do espírito, que nos puxa para trás longe os desejos da carne.
O Paul está dizendo é que não ceder à força da carne, mas para abraçar a força do espírito. Apenas
aqueles que andam no espírito têm esperança de redenção.
As coisas que vós, refere-se o desejo natural de se envolver nos impulsos animalescos, mas através da
mente e a alma, você pode lutar contra o animal e abraçar o espírito.

Não sob a lei
Mas, se vós ser conduzidos do espírito, não estais sob a lei. Gálatas 05:18

A maioria dos cristãos que eu tenho falado para acreditar que no versículo acima Paul está a dizer,
"como cristão, você está acima da lei, e como tal a lei já não tem segurar você ou suas ações. Que por acreditar
e ter fé em Jesus, nós somos salvos pela graça de Jesus e já não têm de obedecer a lei. "
Então, o que significa realmente Paul quando ele diz que você é, não sob a lei? Se você tem prestado
atenção e você colocar este versículo acima no contexto de todos os que Paul tem escrito antes, você vai saber
que o Paul não está dizendo que não está mais sujeitos a moralidade de Deus, que é o que as leis dá identidade,
mas que, como um no espírito, você não é um escravo da lei , mas tenho escrito a lei sobre seu coração e
moralidade de Deus fez sua moralidade, colocando-se acima da lei, porque não é mais uma lei para ser
obedecida, mas um aspecto de sua própria personalidade, a honra e o caráter moral. É isso que você coloca
acima da lei e não em oposição a lei.

Paul Teaches sobre pecado
a fim de esclarecer o que Paul está falando aproximadamente, Paul então dá uma listagem dos pecados que são
manifestas quando te permitas a ser puxado por seus impulsos animalescos ou como Paul chama, " as obras da carne . "
Agora as obras da carne são manifestas, quais são estas;
Adultério, fornicação, impureza, lascívia,
Idolatria, feitiçaria, ódio, variância,
Emulações, ira, contenda, Seditions,
Heresias, invejas, homicídios, bebedeira,
Revellings e tal como:
O que eu te disse antes, como também disse no tempo passado, que eles que fazer tais coisas não herdarão o
Reino de Deus. Gálatas 05:19-21
Como você deve ter notado que sublinharam várias daqueles pecados listados que também são aspectos dos
imperativos morais listados nos dez mandamentos.
Paul, então, informa-nos sem dúvida que participar nestes atos pecaminosos remove você de qualquer chance de
herdar o Reino de Deus. Isto dá suporte total a tudo o que eu tenho dito, bem como, que só os justos entrarão no céu.

Fruto do espírito
Paul então continua a dar uma listagem de aspectos morais que são do espírito. Não há nenhuma lei contra estes
traços de morais porque essas características são um aspecto de moralidade do Deus e, portanto, são justas, apenas as leis
estabelecidas por Satanás através de seu falso evangelho, faria como estas pecaminosas.
Mas o fruto do espírito é...
Amor,
Alegria,
Paz,
Longanimidade,
Mansidão,
Bondade,

Fé,
Mansidão,
Temperança:
Não há nenhuma lei contra estas. Gálatas 05:22-23

"Andar no espírito?"
Gostaria de andar nos caminhos de Deus ou de Satanás, a escolha é sua. Nos escritos de Paul, ele te deu
educação nos caminhos de Deus, ao mesmo tempo que Paul dá-lhe compreender como não andar nos caminhos
de Satanás, qual o caminho que você escolheu caminhar?
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com os afetos e desejos. Se vivemos no espírito, andemos
também no espírito. Não sejamos desejosos de vÃ glória, provocando uns aos outros, invejando um ao outro. Gálatas
05:24-26

Jesus define os Santos de Deus, como: "Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo." Estar no espírito do senhor é ser como essa definição descreve.
Você deve manter os dez mandamentos. O quatro primeiros mandamentos Conte-nos como Deus
exige que nós adoramos ele. Os últimos seis mandamentos estão seis traços moral do próprio Deus. Deus é
nosso pai no céu, ele nos criou, e é sua intenção, como qualquer pai humano, que nós, seus filhos crescer no
mesmo caráter moral que ele tem. Ao fornecer-nos com estes códigos de conduta, nosso pai revela o que é um
pecado e como nós devemos comportar-nos para evitar o pecado.

Testemunho de Jesus
A definição acima também requer que nós temos o testemunho de Jesus Cristo. Jesus nos deu duas
formas de testemunho.
A primeira é que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, o Messias e o filho de Deus. Como parte
de ser no espírito, devemos acreditar que isso seja verdade e que ele Jesus ressuscitou dentre os mortose que
através de seu exemplo que nós também serão ressuscitados. Esta é a promessa sobre a qual construímos a
nossa fé.
O segundo dos testemunhos de Jesus é tudo o que ele pregou e ensinou. Os dez mandamentos foram
uma parte de seus ensinamentos, mas Jesus expandiu os seis imperativos morais, dando-nos mais diversos, desta
forma Jesus cumpre as leis de Deus. Jesus não adicionar ao imperativo moral como uma forma de tornando-os

obsoletos, mas adicionando as leis que Jesus trouxe-lhes a conclusão, revelando aspectos completo da
moralidade de Deus e expandindo esses traços de morais que nós, como filhos de Deus deve abraçar e viver por.
O que Paul quer dizer acima é se vivemos em espírito; andemos também no espírito. Traduzir isso para
dizer, não só falar por falar, mas andar a pé, que é dizer, não só aprender os mandamentos de Deus e os
ensinamentos de Jesus, mas fazê-los separados de quem você é, sua honra, sua personalidade e seu caráter
moral. Desta forma você anda no espírito do senhor.

Quem vacilar
Irmãos, se um homem ser ultrapassado em uma falha, vós que são espirituais, restaurar um no espírito
de mansidão; considerando ti mesmo, para que vós também tentados. Gálatas 6:1
Se em sua congregação, há uma pessoa que está caindo em iniqüidade, é dever de vocês e os outros na
Congregação para admoestá-lo e mostrar-lhe o caminho de volta para a justiça. Se você não fizer isso, quando é
visto por você estar acontecendo e, em seguida, deixar a porta aberta que seu ou de outros na congregação
também podem vacilar e cair em pecado.

Cumprindo a lei de Cristo
Sê tu o fardo um do outro e então cumprir a lei de Cristo, para que se um homem pensa-se ser algo, quando ele
não é nada, ele enganou-se. Gálatas 6:2-3
A palavra "fardo" é definido como: uma difícil ou preocupante responsabilidade ou dever,
um fardo pesado para carregar .
No contexto de que Paul está falando aproximadamente, quando você é um fardo para alguém, significa que
você causa outro carregar a responsabilidade pela sua alma. Quando você informa que outra que eles caiam em
desigualdade, então você coloque um peso em cima deles para corrigir sua culpa e tenta sair do pecado. Ao
fazê-lo cumprir a lei de Cristo, que disse "amar os outros como você teria outros te amo." O maior presente
que você pode dar a outro é o dom da justiça, para a justiça conduz à salvação e salvação para vida eterna.
Tem sido minha experiência que mais frequentemente do que não, eles vão ser irritados por você e
argumentam que é você quem está no erro. Mas aqueles que estão no espírito do senhor sabem a retidão dos
seus caminhos, e em uma congregação, muitos precisam ajudar aqueles em erro volta para a exactidão dos
ensinamentos de Jesus.

Considere isto: se como muitos acreditam, como cristãos vocês são salvos pela graça de Jesus, então
porque é que Jesus, Paul e todos os outros apóstolos gastar tanto tempo e esforço nos advertindo contra a
pecaminosidade? Se Jesus já nos perdoou nossos pecados, então por que estão tão inflexível que nós não
pecamos? Essa crença é o resultado da mentira de Satanás e qualquer igreja que prega esta mentira, não é nada
mais do que um instrumento de Satanás e como tal o anti-Cristo.

Provar a sua própria justiça
Mas que todo homem provar o seu próprio trabalho, e então ele terá alegria em si e não em outro, para
todos os homens devem ostentar seu próprio fardo. Gálatas 6:4-5
O que Paul está dizendo acima antes que você pode apontar as injustiças dos outros, você primeiro deve
provar que seu entendimento dos ensinamentos de Jesus é correto e não a mesmo em erro. As palavras, "cada
homem deve conter sua própria carga", dá suporte ao que já disse em várias ocasiões, é necessário que você
tomar o tempo e esforço para ler estudo compreender a palavra de Deus por conta própria e não depender dos
outros para dar significado para você.

Peço a Deus-Jesus
Deixa-o que é ensinado na palavra comunicar-lhe que adestra em todas as coisas boas. Gálatas 6:6
Para se comunicar com ele que ensina é para orar a Deus, Jesus, para Deus é quem ensina todas as coisas boas.
O que eu acredito que Paul está dizendo, é não provar a mesmo por suas próprias habilidades sozinho, mas orar
a Deus para dar-lhe orientação em seus estudos.

Cada um colhe conforme semeia
Não se deixe enganar; Deus não se zomba: para qualquer um homem semeia, isso também ceifará. Para quem
semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; Mas quem semeia para o espírito, do Espírito ceifará a
vida eterna. Gálatas 6:7-8
Como parte da insistência de Paul que você prova a mesmo, Paul acrescenta que nós não devem ser enganados
por nossa própria arrogância em pensar que tem direito, mas não. Em oração a Deus, Deus irão mostrar-lhe a
verdade, se você realmente procura Deus. Deus vão saber se você faz ou se você mentir para si mesmo.
Se você tem fé em Deus e com Deus, então você vai colher vida eterna, mas se você é arrogante e mente para si
mesmo, então, a morte é o que você vai colher.

Alegria em fazer o bem
e deixe-nos não cansemos de fazer o bem: para a seu tempo ceifaremos, se nós não desmaiar. Gálatas
6:9
Quando você mostra as maneiras de Deus para outro, ajudá-los a Deus, e isto é alegre de seu próprio espírito.
Como, portanto, temos a oportunidade, deixe-nos fazer o bem a todos os homens, especialmente-lhes quem é da
família da fé. Gálatas 06:10
Nisto Paul está pregando que estamos a tentar mostrar a todos o caminho para a justiça, mas ainda mais
para os outros da sua congregação que pode estar no erro.

Medo não perseguição
Vedes como grande uma carta escrevi a vós com a minha própria mão? Como muitos como o desejo de
fazer uma shew justo em carne e osso, eles restringem a ser circuncidado. Só para que eles devem sofrer
perseguição por causa da Cruz de Cristo. Gálatas 06:11-12
Paul passou muito tempo e esforço para escrever estas cartas para várias igrejas sobre a circuncisão do
prepúcio, e ele quer que aqueles que leram entender que aqueles que te dizer que você deve ser circuncidado
fazem para que eles não serão perseguidos. Se Vossa Senhoria é adaptada para apaziguar os outros ao invés de
ser em justiça para os ensinamentos de Cristo e os mandamentos de Deus, então não és verdadeiramente um
Santo de Deus.
Não levam em consideração se você será perseguido ou não, mas acho que só para a glória de Deus e
sua alma eterna.

Aqueles sob a lei, não conseguir manter a lei
Para nenhum dos dois eles próprios que são circuncidados guardam a lei; mas desejo tê-lo circuncidar-vos,
que eles podem glória na vossa carne. Gálatas 06:13
Quando você é bem sucedido em trazer outra pessoa fora da pecaminosidade e em retidão, tem causa à
glória na sua realização. É o sangrento de Deus essa glória, então também que aqueles que tentam trazê-lo em
conformidade a sua equivocada e sujeita a erros acredita glória quando conseguiram fazê-lo. É para sua própria
glória que trazem-te em erro, não para a glória de Deus.

, Mas Deus me livre que deve a glória, salvar na Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo
está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 06:14
Paul procura não sua glória quando ele leva você para a justiça, mas sempre e só a glória de Deus-Jesus.

Uma nova criatura
Para em Cristo Jesus nem circuncisão aproveita nada, nem a incircuncisão, mas uma nova criatura. Gálatas
06:15
Como Jesus disse, "apenas aqueles renascer entrará diante do pai", é este renascimento numa nova
criatura que Paul está falando.
e como muitos como anda de acordo com esta regra, paz seja sobre eles e misericórdia e sobre o Israel
de Deus. De agora em diante não deixe nenhum homem perturbam-me: por que carrego em meu corpo as
marcas do Senhor Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito. Amém. Gálatas
06:16-18
O "Israel de Deus", é uma referência para a nova nação que Deus dá a nova aliança, não uma nação de
limites de imóveis ou terrenos, mas uma nação de Santos.

Original
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands,
eternal in the heavens.

