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APRESENTAÇÃO

A Carta aos Gálatas é um dos escritos importantes do Novo 
Testamento (NT), por conter dados autobiográficos de Paulo, por 
expor um dos principais conflitos das comunidades primitivas 
referente à convivência entre os seguidores de Jesus de origem 
judaica e os provenientes da cultura e religião gentílicas, e pela 
densidade teológica, cristológica e pneumatológica. É um texto 
que reúne vários termos soteriológicos, proporcionando, assim, 
contemplar a grandeza da redenção concedida por Cristo. É uma 
carta breve, se comparada com as demais (1Cor, 2Cor, Rm), mas 
cada frase contém uma profundidade tal que encanta. Ao adentrar 
em seu conteúdo, percebe-se a importância da adesão a Cristo, 
do batismo e de se compreender o significado do messianismo 
de Jesus e suas implicações na vida do batizado.

O objetivo dessa epístola é superar a crise provocada nas 
comunidades da Galácia pelos seguidores de Jesus de cultura 
judaica, os chamados judaizantes. Eles exigiam a circuncisão 
e a prática da lei mosaica e das normas alimentares daqueles 
que desejavam aderir a Cristo, mas não pertenciam à cultura e 
à religião judaicas. Paulo reafirma que os gentios não precisam 
se circuncidar nem obedecer aos mandamentos exigidos pelos 
judaizantes, dado que todos os batizados são justificados pela fé 
em Cristo e não pelas obras da Lei. Diante desse cenário, essa 
carta nos ajuda a meditar sobre nosso seguimento de Jesus Cristo. 
Por isso, ao aprofundá-la, somos convidadas/os a intensificar 
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nossa reflexão sobre o fundamento de nossa vida cristã. Somos 
convocados a cultivar nosso itinerário de fé e questionar nosso 
agir cristão, nos perguntando: o fundamento de nossa vida está 
em nossos esforços pessoais (obras da lei) ou na experiência 
profunda da fé no Messias Jesus?

Diante dessas questões e dessa finalidade, este livro apresenta 
os elementos introdutórios da Carta aos Gálatas, tais como: o 
interlocutor ao qual a carta é dirigida; a problemática subjacente, 
as características específicas, as formas literárias, a estrutura e os 
destaques teológicos emergentes dos conteúdos abordados (Capí-
tulo 1). Após a introdução, serão analisados os textos conforme 
a estrutura da epístola, que basicamente se subdivide em quatro 
partes. Na primeira parte, temos o cabeçalho e a problemática 
central da carta (Capítulo 2). Na segunda, são desenvolvidos os 
primeiros argumentos que compõem o corpo da carta: o tema 
principal (Gl 1,11-12), a defesa do evangelho pregado por Paulo, 
a narração da assembleia de Jerusalém e o incidente em Antio-
quia (Capítulo 3). No segundo bloco do corpo da carta, Paulo 
reflete sobre a justificação pela fé e não pelas obras da lei (Gl 
3,1–4,31). Pela densidade do conteúdo e por questões didáticas, 
decidimos aprofundar essa temática em três capítulos (Capítulo 
4–6). A terceira parte é exortativa, tendo como ponto de partida 
as implicações na prática cristã da adesão a Cristo, do ser filho 
no Filho, pelo batismo, e em que consiste ser guiado pelo Es-
pírito (Capítulo 7). Por fim, analisar-se-á a conclusão da carta, 
a quarta parte, na qual o Apóstolo sintetiza os argumentos an-
teriores, retomando a problemática com os judaizantes e a crise 
das comunidades da Galácia, e se despede (Capítulo 8).1

1 Informamos aos leitores que a referência geral do material que foi utilizado para 
pesquisa será apresentada no final do livro, com o índice remissivo. Algumas 
palavras foram transliteradas do grego e do hebraico para os caracteres latinos, 
conforme a norma de transliteração internacional. Para a tradução nos servimos do 
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Ao imergir no estudo dessa carta nos deparamos com a con-
vicção paulina de que a fé consiste em se deixar envolver pela 
grandeza do amor de Deus revelado no Messias Jesus e que exige 
de nós uma adesão consciente, que é expressa no batismo, no 
qual somos mergulhados/as no mistério pascal. Nessa experiência, 

texto de ALAND, B.; ALAND, K.; METZGER, B. M. (Ed.). Novum Testamentum 
graece. 27nd ed. rev. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993, e ALAND, B.; 
ALAND, K.; METZGER, B. M. (Ed.). O Novo Testamento grego: com introdu-
ção em português e dicionário grego-português. 4. ed. rev. São Paulo: Sociedade 
Bíblica do Brasil; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2009; e BIBLEWORKS 
9: software for biblical exegesis and research. Norfolk: BibleWorks LLC, 2011. 
Para o grego foram consultadas as seguintes gramáticas: LAMBDIN, T. O. Gra-
mática do hebraico bíblico. São Paulo: Paulus, 2003; BLASS, F.; DEBRUNNER, 
A. Grammatica del greco del Nuovo Testamento. 2. ed. Brescia: Paideia, 1997. 
(ISB. Suppl, 2); MURACHCO, H. G. Língua grega: visão semântica, lógica, 
orgânica e funcional. São Paulo: discurso editorial. Petrópolis: Vozes, 2003. v. 1, 
e ZERWICK, M.; GROSVENOR, M. A grammatical analysis of the greek New 
Testament. 5nd ed. rev. Roma: PIB, 1996; A BÍBLIA: Novo Testamento. São Paulo: 
Paulinas, 2015; e os seguintes dicionários: RUSCONI, C. Dicionário do grego 
do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2003; KITTEL, G.; FRIEDRICH, G. 
(A cura di). Grande Lessico Novo Testamento. Brescia: Paideia, 1965-1988. 15 
v.; MONTANARI, F. Vocabolario della Lingua Greca. 2. ed. Torino: Marietti, 
2004; VINE, W. E.; UNGER, M. F.; WHITE Jr., W. (Org.). Dicionário Vine: o 
significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. 
8.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2008; HAUBECK, W.; SIEBENTHAL, H. von. Nova 
chave linguística do Novo Testamento grego: Mateus – Apocalipse. São Paulo: 
Targumin/Hagnos, 2009, e LOUW, J.; NIDA, E. Léxico: grego-português do 
Novo Testamento baseado em domínios semânticos. Barueri: Sociedade Bíblica 
do Brasil, 2013. Igualmente nos servimos da nossa tradução: Carta aos Gálatas. 
In: A BÍBLIA: Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2015. p. 450-459. Ao 
que concerne ao texto do Antigo Testamento, foram utilizadas: ELLIGER, K.; 
RUDOLPH, W. (Ed.). Biblia Hebraica Stuttgartensia. 5nd ed. Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1997 e RAHLFS, A.; HANHART, R. (Ed.). Septuaginta. ed. 
alt. q. recog. et emed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. Para a crítica 
documental, foi utilizado: METZGER, B. M. (Dir.). Un comentario textual al 
Nuevo Testamento griego: volumen complementario de The Greek New Testament 
(cuarta edición revisada). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. (Ediciones 
Científicas de la Deutsche Bibelgesellschaft) e para a intertextualidade a obra: 
WILSON, W. T. Pauline parallels: a comprehensive guide. Louisville: Westmins-
ter John Knox Press, 2009.
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somos inseridos/as no hoje da era messiânica (Gl 4,1-7) e somos 
justificados/as. A justificação consiste em sermos declarados/as 
justos/as por Deus, estabelecendo a aliança rompida com Ele e 
com os/as nossos/as irmãos/ãs. No ato batismal, fazemos a expe-
riência de sermos unidos/as a Cristo, o Crucificado-Ressuscitado, 
de comungarmos do mistério da vida d’Ele, mesmo vivendo na 
temporalidade, na história. Pelo batismo, recebemos o Espírito 
Santo (Gl 4,6-7), que faz morada em nosso coração e constan-
temente pronuncia dentro de nós a oração do Filho Encarnado: 
“Abba, ó Pai”. É Ele quem nos conscientiza de que somos filhos/
as no Filho, pertencemos à família de Deus e somos convoca-
dos/as a proclamar o evangelho, exercendo nossa missão como 
cristãos/ãs. Que, ao aprofundarmos os ensinamentos de Paulo, 
possamos ter a ousadia de anunciar o amor de Deus revelado no 
Messias Jesus, de humanizar nossas relações, “até que Cristo seja 
formado em nós”, e de vislumbrar uma sociedade justa, fraterna, 
humanizante, humanizadora e cuidadora.
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Capítulo 1

VISÃO PANORÂMICA

A Carta aos Gálatas é considerada autêntica de Paulo, isto 
é, uma epístola protopaulina, e não há discussões quanto a 
sua unidade.

Com relação à data e ao local no qual foi escrita, há duas 
hipóteses. A primeira propõe a datação entre os anos 56 e 57 d.C., 
na Macedônia; a segunda, em meados dos anos 50 d.C. (entre 54 
e 57), em Éfeso. A segunda proposta parece ser a mais factível.

INTERLOCUTORES

Os gálatas eram uma população de origem celta (oriundos 
da Europa central) que no século III a.C. emigraram para o 
centro-norte da Ásia Menor, região central da atual Turquia, por 
convite de Nicomedes, rei da Bitínia. Foi uma região fortemente 
marcada pela helenização, no período greco-helenístico.

Por apoiarem os romanos, os gálatas foram recompensados 
por Pompeu, que anexou regiões ao sul e ao leste da Galácia, 
como parte das regiões da Pisídia e da Frígia, adotando a reli-
gião dos frígios.

Com Augusto, outros territórios foram anexados nessa região, 
como: partes da Licaônia; da Cilícia, conhecida como Cilícia 
Traqueia, e grande parte da Pisídia e da Isáuria. Em 25 a.C., 
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esse mesmo imperador concede à Galácia o título de província 
romana. Como província, teve suas fronteiras ampliadas em três 
ocasiões: a) foram anexadas as cidades de Antioquia da Pisídia, 
Icônio, Derbe e Listra; b) em 5 a.C., recebeu grande parte da 
Paflagônia, ao norte; e c) três anos mais tarde, parte do Ponto, 
sendo esta designada como Pontus Galatica, para a diferenciar 
do resto do Ponto, que não pertencia à Galácia.1

Por haver uma indicação genérica no cabeçalho (“Igrejas 
da Galácia”), surge a dificuldade de identificar os seus inter-
locutores, por constatarmos a existência de duas áreas geográ-
ficas com o mesmo nome: a região da Galácia, chamada de 
região Norte (Galácia setentrional), e a província romana da 
Galácia, que englobava a região Sul da Ásia Menor (Galácia 
meridional). A opção pela região, e não pela província, é a 
mais provável, pois Paulo costuma citar os nomes oficiais das 
regiões, e não os das províncias romanas (Gl 1,17.21; 4,25; 1Ts 
2,14; Rm 15,24).2

Conforme At 16,6, essa região foi visitada pelo Apóstolo em 
sua segunda viagem missionária, porém as comunidades foram 
fundadas somente na terceira viagem (At 18,23). Há uma difi-
culdade em sustentar a plausibilidade desses dados, visto que é 
notória uma intenção teológica nos relatos dos Atos dos Apóstolos 
e pelas escassas informações fornecidas pelo autor da carta. A 
única ocorrência de sua permanência nessa região está em Gl 
4,13-14, por ocasião de uma enfermidade, e, se analisarmos esse 
dado, nos confrontamos com a ambiguidade na tradução da indi-
cação temporal grega to próteron, em Gl 4,13. Se for traduzida 

1 Schnelle analisa detalhadamente cada argumento em SCHNELLE, Udo. Paulo: 
vida e pensamento. São Paulo: Paulus, 2010. p. 331-335.

2 Além dessa carta (Gl 1,1; 3,1), pode-se identificar referência à Galácia ou aos 
gálatas em 1Cor 16,1; At 16,6; 18,23; 2Tm 4,10 e 1Pd 1,1.
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por “na primeira vez”, é possível supor que houve uma segunda 
visita de Paulo na região da Galácia; assim, os dados fornecidos 
por Atos seriam plausíveis. Mas, se for traduzida por “então”, 
confirma a hipótese de que as comunidades foram fundadas nessa 
sua única estadia, quando Paulo se recuperava. Essa proposta 
parece ser mais factível.

Eram comunidades localizadas, provavelmente, nos centros 
urbanos de Pessinunte, Ancyra e Távio, e não é constatado, ao 
redor da antiga Ancyra, indício de presença judaica. Por isso e 
pelo conteúdo da epístola, podemos deduzir que as comunidades 
eram em sua maioria constituídas por pessoas de origem pagã, 
influenciadas pela cultura e pela religião greco-helenistas.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

A Carta aos Gálatas3 é marcada pelo caráter polêmico. Seu 
objetivo é superar a crise provocada pelos cristãos4 de cultura 
judaica, os chamados judaizantes (Gl 1,7.9; 4,17; 5,7.8-10.12; 
6,12.13). Não é explícito de onde são esses judaizantes, chama-
dos de adversários. Mas, pelo seu conteúdo, podemos deduzir 

3 Com relação ao aspecto canônico, sugerimos a leitura de PIXLEY, Jorge. As 
epístolas paulinas: de cartas ocasionais a Sagrada Escritura. RIBLA, Petrópolis, 
v. 42-43, n. 2-3, p. 100-120, 2002.

4 É um anacronismo usar o termo “cristão” no contexto do século I, mas iremos 
utilizá-lo somente como uma comodidade linguística, para não repetir a expres-
são “seguidores de Jesus Cristo”. Assim, a expressão “judeo-cristão” deve ser 
interpretada como o seguidor de Jesus Cristo proveniente da tradição e da cultura 
judaicas; e o “gentio-cristão”, aquele oriundo das várias religiões monoteístas, 
henoteístas e monolátricas, ou até mesmo as monoteístas, mas entendidas na 
concepção da cultura greco-romana. A inadequação do uso de “judeo-cristão” 
e “gentio-cristão”, no sentido historiográfico, no século I, foi aprofundada por 
PESCE, M. De Jesus ao cristianismo. São Paulo: Loyola, 2017. p. 207-216 
(Bíblica Loyola, 71), e ALETTI, J.-N. Eclesiología de las cartas de san Pablo. 
Estella (Navarra): Verbo Divino, 2010. p. 28-29. (Estudios Bíblicos, 40).
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que são externos à comunidade e, possivelmente, oriundos das 
comunidades de Jerusalém.

Os judaizantes afirmavam que era necessário exigir das 
pessoas, que aderiam a Cristo, provenientes de outras culturas 
e religiões (os gentios),5 a circuncisão (Gl 3,3; 5,2-4.12; 6,12-13), 
a observância da lei mosaica (5,3), das normas dietéticas (regras 
alimentares judaicas) e a participação nas festas do calendário 
cúltico judaico (Gl 4,3.9.10). Ao serem prosélitos, essas pessoas 
poderiam ser batizadas e seguidoras de Jesus Cristo (Gl 3,2; 
4,10.21; 5,3-4). Os judaizantes alegavam que Paulo não era após-
tolo, pois não convivera com Jesus nem o conhecera; contestavam 
a sua autoridade e o evangelho pregado por ele entre os gentios 
(1,11-12), dado que não propunha as exigências supramenciona-
das. Por isso, procuravam separá-lo dos gálatas (4,16.17; 6,12) e 
o perseguiam (5,11).

Ao entrecruzar dados autobiográficos, argumentos teológicos 
e cristológicos, Paulo defende o seu evangelho, classifica os 
judaizantes de “falsos irmãos” (2,4), agitadores, perturbadores, 
e recrimina os gálatas por terem aderido ao falso evangelho 
anunciado por esses adversários (1,6). Toda a epístola objetiva 
refutar a pregação desses judaizantes, ou seja, afirma que nin-
guém precisa ser um prosélito do judaísmo para tornar-se um 
seguidor de Cristo com o batismo, pois a redenção era concedida 
gratuitamente e provinha da fé no Messias Jesus, e não da prática 

5 O termo “gentio” é utilizado para referir-se às nações diferentes de Israel. A re-
lação diferenciada de Paulo com as nações surge da sua compreensão do status 
de Israel e de sua experiência de ser chamado para uma missão específica, que 
é anunciar Jesus Cristo para todos os povos (Gl 1,16). Para o aprofundamento 
confira LACEY, D. R. de. Gentios. In: HAWTHORNE, G. F.; MARTIN, R. P.; 
REID, D. G. (Org.). Dicionário de Paulo e suas cartas. São Paulo: Paulus/Loyola; 
Cidade Dutra: Vida Nova, 2008. p. 593-599, e BRODEUR, Scott Normand. Il 
cuore di Paolo è il cuore di Cristo. Studio introduttivo esegetivo-teologico delle 
lettere paoline. Roma: G&BP, 2014. p. 159-161.
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da Lei. Desse modo, defende a validade de seu evangelho, a jus-
tificação pela fé, a filiação, a redenção e a liberdade dos filhos 
e filhas de Deus, concedida pelo batismo, nesse mergulhar no 
mistério pascal de Cristo.

A Carta aos Gálatas também nos fornece várias informa-
ções sobre as comunidades cristãs primitivas (Gl 2,1-14) e, por 
estar na fase final da ação missionária de Paulo, reflete toda a 
experiência e a maturidade teológica deste incansável apóstolo 
de Jesus Cristo.

FORMAS LITERÁRIAS

Por ser uma carta, é classificada como gênero epistolar, mas, 
além dessa forma literária geral, alguns comentadores, ao eviden-
ciar seus aspectos retóricos, propõem outras classificações, como: 
“repreensão-pedido”, “retórica forense”, “retórica deliberativa”, a 
mistura entre retórica “forense” (Gl 1,6–4,11) e “deliberativa” (Gl 
4,12–6,10), e ainda o gênero “demonstrativo” ou “epidítico”. É 
evidente uma mistura de formas literárias, predominando uma 
específica em cada bloco argumentativo: a) em 1,11–2,21 prepon-
dera o forense, visto que Paulo se defende diante das acusações; 
b) em 3,1–5,12 prevalece o deliberativo; e c) em 5,13–6,10 nota-se 
o gênero demonstrativo ou exortativo.6 Desse modo, podemos 
dizer que a carta contém elementos retóricos com a finalidade 
de enfatizar um determinado conteúdo, mas não podemos dizer 
que seja a forma literária principal. É uma carta ocasional, com 
a intenção de resolver problemas pastorais ou de compreensão 
da pregação de Paulo, decorrente de uma crise das comunidades 
fundadas na região da Galácia, mas à luz do evangelho, da fé 
em Jesus Cristo, o Filho de Deus.

6 Para a análise das diferentes posições quanto à classificação, veja VANHOYE, 
A. Lettera ai Galati: nuova versione, introduzione e commento. Milano: Paoline, 
2000. p. 16-18. (I Libri Biblici. Nuovo Testamento, 8).
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UNIDADE E ESTRUTURA DA CARTA

A carta é unitária. Há somente uma discussão com relação 
a Gl 2,7-8, que é considerada, por alguns comentadores, uma 
glosa (acrescentada posteriormente). Isso se deduz pelo uso do 
nome “Pedro”, dado que Paulo, mormente, utiliza “Cefas” ou 
em grego Kefas.

Várias são as propostas de estruturação dessa carta, que 
seguem os critérios de métodos diferentes, mas predomina a 
análise retórica.7

7 Pitta, em sua tese doutoral, analisa várias propostas de delimitação de Gl (PITTA, A. 
Disposizione e messaggio della Lettera ai Galati: analisi retorico-letteraria. Roma: 
PIB, 1992. p. 14-41.81-151. [AnBib, 131]). Recentemente quem repetiu essa análise 
da estrutura foi PUCA, B. Una periautologia paradossale: analisi retorico-letteraria 
di Gal 1,13–2,21. Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2011. p. 61-107. (TG.
ST, 186). Brown estrutura a carta em macrounidades, conforme a análise retórica, 
porém privilegiando o conteúdo, da seguinte forma: 1) introdução (1,1-10): prescri-
to e exórdio; 2) o corpo da carta é dividido em quatro partes: 1,11–2,14: defesa da 
veracidade de seu Evangelho; 2,15-21: debate contra os opositores; 3,1– 4,31: prova 
da justificação mediante a fé e 5,1–6,10: exortação ética, 3) conclusão (6,11-18) 
(cf. BROWN, Raymond E. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 
2004. p. 622). Essa estrutura foi também apresentada por CORSANI, B. Lettera ai 
Galati: commenti. Genova: Marietti, 1990. p. 33. (Commentario Storico ed Esegetico 
all’Antico e al Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, 9), e com algumas alterações 
quanto ao título das divisões e detalhes das subdivisões, por BIANCHINI, F. Lettera ai 
Galati. Roma: Città Nuova, 2009. p. 9-11. (Nuovo Testamento. Commento esegetico e 
spirituale). A proposta de Vanhoye divide a carta em: 1) saudação inicial e reprovação 
(1,1-10); 2) argumentos autobiográficos (1,11–2,21); 3) argumentos existenciais e da 
Escritura (3,1–5,12); 4) exortações (5,13 – 6,10), e 5) Gl 6,11-18: epílogo e autógrafo 
(VANHOYE, Lettera ai Galati, p. 13-16). Essa delimitação também é apresentada 
por Vouga, Dunn, Casalegno e Barbaglio (cf. VOUGA, F. A epístola aos Gálatas. In: 
MARGUERAT, D. [Org.]. Novo Testamento: história, escritura e teologia. São Paulo: 
Loyola, 2009. p. 280-281; DUNN, J. D. G. The Epistle to the Galatians. London: 
Hendrickson, 2002. p. 20-22. [Black’s New Testament Commentary, 9]; CASALEG-
NO, Paulo, p. 101-102; BARBAGLIO, G. As Cartas de Paulo. São Paulo: 1991. v. 
2, p. 26. [Bíblica Loyola,5]). Meynet, ao seguir a retórica semítica, que sublinha os 
paralelos, o conteúdo e a repetição de termos, oferece o seguinte esquema: cabeçalho 
(1,1-5); A) 1,6 –2,21: é o Evangelho de Cristo que anunciei; B) 3,1–5,1: é a cruz de 
Cristo que nos justifica, e C) 5,2– 6,18: é a lei de Cristo que necessita ser cumprida 
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Pitta afirma que a carta tem como gênero o demonstrativo 
ou epidítico, sendo “cadenciada por quatro apóstrofes endereça-
das aos destinatários (1,6-10; 3,1-4; 4,8-11; 5,13-18)”,8 mas segue 
a estrutura epistolar, ressaltando as provas que Paulo apresenta 
contra as argumentações dos judaizantes, assim temos:

Introdução 1,1-12

Protocolo epistolar
Titulatio, adscriptio ou destinação  
e salutatio (1,1-5)
Repreensão (1,6-10)
Propositio (1,11-12)

Corpo
da

Carta

1,13–2,21
Primeira  
demonstração:
autobiografia 
exemplar 

Da formação ao incidente em Antioquia (1,13–2,14)
Mimese ou representação do discurso (2,15-21)

3,1– 4,7
Segunda de-
monstração:
a filiação  
abraâmica

Apóstrofe (3,1-5)
Tese secundária e a bênção de Abraão (3,6-14)
Exemplo testamentário (3,15-18)
Interrogações: natureza e propósito da Lei (3,19-22)
A fé, a descendência de Abraão e a herança (3,22-29)
Epílogo: a filiação em Cristo e no Espírito (4,1-7)

4,8–5,12
Terceira 
demonstração: 
aut-aut dos fi-
lhos de Abraão

Apóstrofe (4,8-11)
Excursus sobre a primeira evangelização na Galá-
cia (4,12-20)
Os filhos da escrava e da liberta (4,21–5,1)
Peroração (5,2-12)

5,13–6,10
Quarta de-
monstração: a 
vida segundo o 
Espírito

Apóstrofe (5,13-15)
A vida segundo a carne e segundo o Espírito (5,15-26)
A conduta dos “espirituais” (6,1-10)

Conclusão 6,11-18 Peroração final e post scriptum 

(cf. MEYNET, R. La Lettera ai Galati. Bologna: Dehoniane, 2012. p. 13-14 [Retorica 
Biblica]). Confira também HANSEN, G. W. Gálatas, Carta aos. In: HAWTHORNE, 
G. F.; MARTIN, R. P.; REID, D. G. (Org.). Dicionário de Paulo e suas cartas. São 
Paulo: Vida Nova/Paulus/Loyola, 2008. p. 579-593.

8 PITTA, A. Cartas Paulinas. São Paulo: Vozes, 2019. p. 162-163. (Introdução aos 
Estudos Bíblicos).
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Meynet segue a análise retórica bíblica (semítica),9 que leva em 
consideração a repetição dos termos ou das temáticas principais. 
Para esse autor, a carta pode ser fracionada em quatro partes: a 
introdução (1,1-5) e três sequências:

A É o evangelho de Cristo que anunciei 1,6–2,21
B É a cruz de Cristo que nos justifica 3,1–5,1
C É a lei de Cristo que necessita ser cumprida 5,2–6,18

Outros comentadores partem do tema central da carta, descrito 
em Gl 1,11-12, e a organiza da seguinte forma:10

Introdução 1,1-10

Protocolo epistolar
Titulatio, adscriptio ou destinação e salu-
tatio (1,1-5)
Exórdio (1,6-10)

Corpo 
da

Carta

1,11–2,21
A origem do evan-
gelho pregado por 
Paulo

Tese I: O evangelho de Paulo vem de Deus 
(1,11-12)
A perseguição ao Apóstolo (1,13-14)
O reconhecimento do evangelho paulino 
(2,1-10)
A coerência de Paulo em Antioquia (2,11-14a)
A justificação pela fé em Cristo (2,14b-21)

3,1–5,1
O conteúdo do 
evangelho recebido 
por Paulo

Tese II: Justificados pela fé
Experiência em Cristo dos gálatas (3,1-5)
A escritura e o exemplo de Abraão (3,6-14)
Exemplo testamentário (3,15-18)
Interrogações: natureza e propósito da Lei 
(3,19-22)
A fé, a descendência de Abraão e a herança 
(3,22-29)
Epílogo: a filiação em Cristo e no Espírito 
(4,1-7)
A crise de fé dos Gálatas (4,8-20)
A escritura e os dois filhos de Abraão 
(4,21–5,1)

9 MEYNET, La lettera ai Galati, p. 13-14.
10 Estrutura semelhante àquela elaborada por Bianchini, porém com algumas alte-

rações, em: BIANCHINI, Lettera ai Galati, p. 9-11.
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5,2–6,10
A vida conforme o 
evangelho pregado 
por Paulo

Exortação à liberdade da circuncisão e da 
lei (5,2-12)
Exortação à liberdade para amar e o ser 
guiado segundo o Espírito (5,15-26)
Exortações específicas no âmbito comuni-
tário (6,1-10)

Conclusão 6,11-18 Peroração final e post scriptum 

A estrutura, portanto, dependerá do método ou da finalidade de 
cada biblista. Diante das diversas propostas, nota-se um consenso 
quanto à delimitação da introdução, da primeira parte (1,13–2,21) 
e da conclusão da epístola (6,11-18). A divergência está na deli-
mitação de Gl 3,1–6,10.11

Assumiremos a estrutura que privilegia os elementos básicos 
de uma carta e a sequência dos argumentos (conteúdo).12 Desse 
modo, ela contém: o cabeçalho (o remetente, os destinatários, a 
saudação); a indicação do problema a ser tratado (1,1-10); o de-
senvolvimento do conteúdo (1,11–6,10), e a saudação final, com 
alguns comentários pessoais, com uma síntese da problemática 
refletida e uma breve bênção (6,11-18).

O corpo da carta articula-se em quatro partes:

a) tema central da carta (Gl 1,11-12);
b) dados autobiográficos, defesa do evangelho anunciado por 

Paulo e, por conseguinte, sobre a justificação pela fé em 
Cristo (1,13–2,21);

11 Alguns autores consideram a divisão de 3,1– 4,31 e 5,1– 6,10; confira a análise das 
estruturas em TOLMIE, D. F. A rethorical analysis of the letter to the Galatians: 
1995-2005. Acta Theologica Supplementum, Bloemfontein n. 9, v. 28, n. 2, p. 
1-28, mar. 2008. Disponível em <https://www.ajol.info/index. php/actat/article/
view/52339>. Acesso em: 13/02/2021.

12 Cf. VANHOYE, Lettera ai Galati, p. 26-27, e BROWN, Introdução ao Novo 
Testamento, p. 622.
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c) argumentos que comprovam a justificação pela fé, tirados 
da experiência da comunidade e da Escritura, particular-
mente do ciclo de Abraão (3,1– 4,31); e a

d) parte exortativa, advertindo os gálatas a manterem a liberda-
de em Cristo e a caminharem segundo o Espírito (5,1–6,10). 
Podemos esquematizar da seguinte forma:

Introdução 1,1-10
Cabeçalho: remetente, destinatário e saudação
Indicação da problemática, dos adversários e a 
seriedade

Corpo
da

Carta

1,11–2,21
I PARTE

Tema principal da carta (1,11-12)
Dados autobiográficos, defesa de seu evangelho, 
argumentos sobre da justificação pela fé e não 
pela observância da lei (1,13–2,21)

3,1– 4,31
II PARTE

Argumentos que comprovam a justificação pela 
fé e não pela observância das obras da lei.

5,1– 6,10
III PARTE

Parte exortativa: liberdade e a vida segundo o 
Espírito

Conclusão 6,11-18 Assinatura, comentários finais e bênção

Seguiremos esta última estrutura.

DESTAQUES TEOLÓGICOS

As palavras-chave da Carta aos Gálatas são: o evangelho (Gl 
1–2); a fé e a lei mosaica (Gl 3); a filiação (Gl 4); a justificação 
pela fé; a liberdade e a vida segundo o espírito ou conforme a 
carne (Gl 5).

Ao percorrer o texto, podemos indicar alguns grandes eixos. 
O primeiro é o teológico, ao acenar para a relação entre Deus 
Pai e o Filho Jesus. Deus Pai é o agente de todo o plano de 
redenção. Ele envia o Filho e o Espírito para revelarem seu 
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plano de amor (4,4-6), dando início à era messiânica. Ele é Pai 
de Jesus Cristo (1,16; 2,20; 4,4.6), e o ressuscitou dos mortos 
(1,1). Seremos justificados diante de Deus (3,11) e é Jesus quem 
realiza a redenção segundo a vontade de nosso Deus e Pai (1,4). 
É Ele quem revela a Paulo, na experiência vocacional, que Jesus 
Cristo é o seu Filho (1,15-16), pois é Ele que chama (1,6) e d’Ele 
recebemos graça e paz (1,3). Os gálatas também experimentaram 
essa relação estreita com Deus Pai (4,9) e, mediante a fé em Jesus 
Cristo e o batismo, tornaram-se seus filhos adotivos (3,26; 4,7).

A intervenção de Deus na história se dá por meio de seu 
Filho; assim, temos o segundo eixo teológico central de Gl: o 
cristológico-soteriológico, ao afirmar que a redenção é concedida 
gratuitamente por Jesus Cristo, o que Paulo chama de “justificação 
pela fé e não pelas obras da lei”. Para o Apóstolo, a lei é dada 
para conduzir o povo eleito até o envio do Messias Jesus. Dessa 
forma, a promessa dada a Abraão (3,6-9), por ter acreditado, 
realiza-se em Jesus (4,1-5), de forma particular, ao oferecer a re-
denção a toda a humanidade (2,16.17.21; 3,8.11.21.24; 5,4.5). Essa 
redenção é concedida pela fé, que consiste na adesão à iniciativa 
salvífica do Pai, mediada pela obediência do Filho (2,19-20) e 
pela ação do Espírito (4,6-7). O alegre anúncio salvífico centrado 
no mistério da vida de Cristo (1,11-12) é denominado por Paulo 
de “evangelho”. O cristão acolhendo e aderindo ao evangelho 
participa gratuitamente, por meio do batismo, da filiação divina 
(3,26–4,7). Essa filiação se expressa concretamente na vivência 
da liberdade em Cristo, que consiste no deixar-se conduzir pelo 
Espírito (5,1-26), isto é, ter uma vida pautada pelo amor, pelo 
serviço (5,13; 6,1-10), sendo uma nova criatura (6,15).13 Assim, 

13 SILVANO, Zuleica Aparecida. “G’L” como chave hermenêutica para a “reden-
ção” na carta aos Gálatas em diálogo com “Textes messianiques” de Emmanuel 
Levinas. 2018. 550 p. Tese (Doutorado em Teologia) – Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia, Belo Horizonte, 2018, p. 411-413.
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a pneumatologia e a ética são os dois últimos eixos principais 
desse livro bíblico.

Esses elementos teológicos e outros serão aprofundados no 
decorrer do comentário dos capítulos da carta.




