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Introdução
As palavras do Senhor são puras, como prata 

purificada num forno, sete vezes refinada (Sl 12.6).

Este livro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para acessar os 
tesouros de um livro muito superior. Suas palavras são valiosas ape-

nas até o ponto de o ajudarem a desfrutar do valor infinito das palavras 
que são perfeitamente verdadeiras, gloriosamente belas e completamente 
maravilhosas: as palavras do Senhor.

Em um mundo que está acostumado a erros, engano e confusão, ser capaz 
de ler palavras isentas de falhas, puras e refinadas é algo magnífico. Isso 
é o que você faz cada vez que abre sua Bíblia. Deus não comete erros no 
que diz, não obscurece a verdade por acidente ou desígnio, não falha em 
nada que prometeu fazer.

É por isso que este livro é um “devocional de Bíblia aberta”, ou seja, você 
precisará manter sua Bíblia aberta no colo ou na tela de seu dispositivo 
eletrônico à medida que usar estes estudos. Serão feitas perguntas que 
o levarão a examinar o texto e a refletir profundamente nele. O alvo dos 
autores é fazer com que você passe mais tempo refletindo a respeito das 
palavras de Deus do que em suas próprias palavras.

Assim, em vez de olhar para estes devocionais como aperitivos, veja-os 
como refeições. Separe meia hora de seu dia para fazer o estudo e res-
ponder ao que leu. Os estudos são mais bem aproveitados quando feitos 
diariamente, mas o mais importante é que você encontre um padrão que 
seja sustentável (é melhor que sejam cinco estudos por semana durante a 
vida do que sete estudos por semana que durem apenas uma semana!).

Além disso, tendo em vista que toda a palavra do Senhor é pura, precisa-
mos ler toda palavra das Escrituras, e não nos ater às nossas passagens 
prediletas ou às passagens preferidas de um autor. Desse modo, a série 
Explore as Escrituras trabalha versículo por versículo com livros inteiros da 
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Bíblia ou com grandes seções dela. Você passará tanto por livros famosos 
quanto por livros não tão populares assim, e, dentro de cada livro, passará 
por passagens muito utilizadas e por partes menos exploradas. Tenha 
expectativa de descobrir novas passagens preferidas e de memorizar versí-
culos que você nunca havia lido ou notado, ou aos quais nunca dera valor!

Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nem sempre é fácil de ser entendida. 
Quer sejamos totalmente novatos na leitura bíblica, quer tenhamos extraído 
suas riquezas muitas vezes, todos ainda experimentamos momentos de 
dúvida conforme nos esforçamos para compreender o seu sentido! Assim, 
nesta série de livros devocionais, alguns dos grandes mestres da Bíblia 
no mundo evangélico o ajudam a desenterrar os tesouros da Bíblia e a 
explicar seus aspectos menos claros. Eles lhe mostrarão como aquilo que 
está lendo se encaixa na história mais ampla das Escrituras e o motivarão 
a aplicar em sua vida o que leu.

A palavra de Deus não é apenas pura; é também purificadora. É a maneira 
pela qual o seu Espírito opera em seu povo para nos desafiar e transformar. 
É projetada para nos conduzir a adorá-lo com os lábios, de coração e por 
meio da nossa vida. Em cada dia de estudo, você encontrará uma das 
seções com os títulos Aplique e Ore (ou as duas). Use-as para transformar 
aquilo que você leu na Palavra de Deus em palavras para se dirigir de 
volta a Deus, bem como em maneiras pelas quais você mudará sua vida 
em resposta a ele.

Ao final de cada estudo, você encontrará uma página para anotações pes-
soais, para que possa registrar sua resposta em relação àquilo que leu, seja 
por meio de palavras, seja por meio de desenhos. Use essas páginas con-
forme você for conduzido a elas — todos temos maneiras diferentes de nos 
certificar de que nos lembraremos do que encontramos nas Escrituras e de 
responder a elas. Seguem aqui, porém, algumas sugestões muito simples 
que você pode experimentar.

Antes de passar pelo estudo, leia a passagem e registre...

O destaque: a verdade a respeito de Deus que mais o impactou.

A dúvida: as perguntas que tem a respeito daquilo que leu (e suas melho-
res tentativas de responder a elas).

A mudança: a principal maneira pela qual você sente o Espírito Santo insti-
gando-o a mudar suas atitudes ou ações em consequência daquilo que leu.

MIOLO_ExploreEscrituras.indd   8 3/12/19   1:27 PM



9

Introdução

Após ter concluído esse estudo, registre:

Uma frase: resumindo como Deus falou com você por meio de sua Palavra.

Uma breve oração: em resposta àquilo que você leu.

Desejo que você desfrute desses 90 dias ouvindo as palavras perfeitas do 
Senhor. Tenha certeza de que elas o empolgarão, transformarão, desafia-
rão e confortarão. Ore para que Deus use sua Palavra para o abençoar. 
Simplesmente não há nada como as palavras do Senhor.

Carl laferton, 
diretor editorial da

The Good Book Company
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Paulo era um missionário plantador de igrejas. Depois de plantar uma 
igreja e deixar a região, ele continuava ajudando novas congregações 

por meio de suas cartas. Uma delas é essa epístola às igrejas cristãs de parte 
da Turquia moderna e que foi escrita por Paulo apenas quinze a vinte anos 
depois da morte de Cristo.

Paulo e seu papel
Leia Gálatas 1.1,2.

Como Paulo se descreve (v. 1)?

O que você pode aprender no versículo 1 a respeito do que significa ser 
apóstolo?

Para quem Paulo está escrevendo (v. 2)?

Paulo e sua mensagem
Leia Gálatas 1.3-5.

Nos versículos de 1 a 5, Paulo nos oferece um esboço do evangelho, e 
tudo se resume a Jesus.

O que Paulo, o “apóstolo” (no sentido de “mensageiro”) de Deus, nos diz 
a respeito de Jesus nos versículos abaixo?

Dia

1

A verdade do 
evangelho

Gálatas 1.1-5
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• Versículo 1.
• Versículo 3.
• Versículo 4.

Essa carta inteira é sobre o evangelho. Tendo em vista que Paulo está 
escrevendo para cristãos professos em igrejas, por que isso seria uma 
surpresa?

O fato mais óbvio a respeito do cenário histórico dessa carta é frequen-
temente o mais negligenciado! Na Carta aos Gálatas, Paulo explica em 
detalhes o que o evangelho é e como ele funciona. O público de sua des-
crição geral do evangelho são pessoas que já se autodenominam cristãs.

Os cristãos precisam do evangelho tanto quanto os não cristãos! Nos-
sos problemas na vida cristã surgem porque muitas vezes perdemos o 
evangelho ou nos esquecemos dele. E somente avançamos em nossa fé 
à medida que compreendemos e aplicamos o evangelho de maneiras 
mais profundas.

 Aplique
É muito comum presumir em círculos cristãos que “o evangelho” é algo 
apenas para não cristãos.

Quando foi a última vez que você refletiu profundamente a respeito da 
mensagem do evangelho, simplesmente por seu próprio bem?

Existem partes de sua vida nas quais você ainda não refletiu a respeito 
de como o evangelho deve moldar suas atitudes ou ações?

Imagine que uma criança lhe perguntasse o que é o evangelho cristão.

Como você resumiria o evangelho para ela?

 Ore
Agradeça a Deus seu evangelho e peça a ele que o ajude a nunca pen-
sar que deveria ir além do evangelho, passando para doutrinas mais 
“avançadas”.

Peça a Deus que lhe mostre onde sua vida precisa ser mudada pela 
mensagem do evangelho.
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Gálatas

~ Anotações e orações ~
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