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Uma Breve Explicação da Análise de Gálatas em Três 
Tabelas 

 
Por Jack Rendel 

 
Tradução em Português feito por Pauline Meeker 

 

 Tenho feito uma análise de Gálatas, a fim de obter um senso da 

abordagem de Paulo para uma utilização abusiva da Lei, como ocorreu entre as 

igrejas da Galacia. Os resultados da análise são organizados em três tabelas 

abrangendo Gálatas capítulos 1 e 2, capítulos 3 e 4, capítulos 5 e 6. Capítulos 1 

e 2 são uma revisão de eventos apostólicos que teologicamente são 

relacionados à situação em Gálatas. Capítulos 3 e 4 apresentam material 

principalmente dos profetas do Velho Testamento. Capítulos 5 e 6 contêm 

aplicações de vida na Igreja de Gálatas.  

 Decidi analisar Gálatas através de quiasmos porque eu notei, por 

exemplo, que a secção que abrange capítulos 1 e 2 começou e terminou com 

temas semelhantes, maldição e condenação. Paulo chamou uma maldição 

sobre aqueles que pregavam circuncisão e a lei, a fim de serem salvos. No final 

da seção ele relata a condenação de Pedro temendo os da circuncisão e se 

retirando de crentes Gentiles com quem tinha comido quando os homens de 

Tiago chegaram. Paulo estava dizendo a Gálatas que eles não eram os únicos a 

serem afastados do evangelho da graça de Deus pela fé na retidão de Cristo. 

Mesmo um líder como Pedro cometeu este ato de hipocrisia sob a mesma 
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influência. (Ver Apêndice 1, A 1:1-9 GÁLATAS EM TUMULTO e TUMULTO 

APOSTÓLICO 2:11-21.) 

Na segunda parte, capítulos 3 e 4, Paulo relembra ao Velho Testamento, 

oferecendo exemplos no início sobre a retidão de Abraão e, no final dessa 

seção, o exemplo do filho de Abraão, Isaque, que era o filho da promessa. (Ver 

Apêndice 2, A 3:1-18 A RETIDÃO DE ABRAÃO CONTADO PELA ALIANÇA DE 

PROMESSA e 4:21-31 FILHO DE ABRAÃO, ISAQUE, NACIDO PELA ALIANÇA 

DE PROMESSA.)  

 Na terceira seção, os capítulos 5 e 6, Paulo reitera, no início e no final 

que nem a circuncisão nem incircuncisão contam para nada. (Ver Apêndice 3, A 

5:1-12 NEM A CIRCUNCISÃO NEM A INCIRCUNCISÃO CONTA, MAS FÉ 

ATRAVEZ DE AMOR e 6:11-18 NEM A CIRCUNCISÃO NEM A 

INCIRCUNCISÃO CONTAM SÓ A NOVA CRIAÇÃO.) 

Por meio de exemplos marcantes, as comparações, progressões de 

pensamento, de contrastes e repetição Paulo é claro em seus pontos ao longo 

da carta aos Gálatas. Paulo sublinha que somos salvos e nos fez novas criações 

pela morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, e não pelas obras da Lei, e que 

o dom do Espírito que nos move para cumprir a lei de Cristo, amando uns aos 

outros e carregando seus fardos.  

 A carta de Paulo é, naturalmente, sequencial em seu argumento, mas 

espero que a análise organizada desta forma possa extrair pensamentos novos. 

O gráfico de primeira, capítulos 1 e 2, é um pé no quiasma seu ápice como esse 
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V. O segundo e terceiro prontuários dos capítulos 3 e 4, 5 e 6, ficam do seu lado 

assim como este >. 


