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se fazia acompanhar de barnabu00e9 e tito nu00f3s vemos que ele nu00e3o havia ainda se separado de barnabu00e9 o

desse inu00edcio u00e0 sua segunda viagem missionu00e1ria depois de ter retornado de jerusalu00e9m a antioquia da

defender a doutrina da justificau00e7u00e3o pela fu00e9 ao se referir a tito que era um grego que havia se convertido a
porque seria a ele que paulo encarregaria de organizar a igreja em creta no futuro o apu00f3stolo quis dar um recado
22
Muito claro aos gu00e1latas que eles nu00e3o deveriam se deixar persuadir com a ideia de que deviam se
circuncidar para serem salvos conforme lhes haviam ensinado os judaizantes aqueles judeus aferrados u00e0
lei mas sem discernimento nos assuntos relativos u00e0 salvau00e7u00e3o dos pecadores porque ele paulo
nu00e3o havia se deixado persuadir pelos argumentos daqueles que haviam se levantado contra ele em
jerusalu00e9m de modo que a causa da justificau00e7u00e3o pela grau00e7a mediante a fu00e9 havia
triunfado conforme reconhecimento dos apu00f3stolos e presbu00edteros da igreja de jerusalu00e9m como
se vu00ea no parecer final que havia sido expedido pelo apu00f3stolo tiago naquela ocasiu00e3o em que a
igreja os apu00f3stolos e pastores se reuniram em jerusalu00e9m conforme narrativa de atos 15 u00c9
muito importante que destaquemos que esta ida de paulo a jerusalu00e9m foi em razu00e3o de uma
revelau00e7u00e3o direta que recebera de deus para proceder tal defesa da grau00e7a conforme se vu00ea
em gu00e1l 2 2 e sem esta revelau00e7u00e3o ele nu00e3o teria ido lu00e1 ele foi portanto em
obediu00eancia u00e0 vontade do senhor para firmar de uma vez para sempre o ensino relativo ao modo da
nossa salvau00e7u00e3o
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Guardarem toda a lei de moisu00e9s sem o quu00ea nu00e3o poderiam ser salvos at 15 1 5 poru00e9m paulo reafirma a falsidade deste ensino dizendo aos
gu00e1latas que ele havia dado o exemplo de nu00e3o ter permitido que tito seu cooperador no ministu00e9rio nu00e3o fosse circuncidado quando havia descido
com ele a jerusalu00e9m de maneira que a verdade do evangelho que afirma que a justificau00e7u00e3o u00e9 independente das obras da lei fosse mantida entre os
gentios o perigo nu00e3o se encontrava no fato de que um gentio poderia se circuncidar ou nu00e3o porque os cristu00e3os judeus continuavam circuncidando seus
filhos o perigo nu00e3o era a circuncisu00e3o mas o fato de crer que alguu00e9m pode ser salvo e entrar no reino dos cu00e9us por meio da circuncisu00e3o do
prepu00facio este sim era o grande perigo afirmar um caminho de salvau00e7u00e3o diferente da grau00e7a mediante a fu00e9 que sempre foi e seru00e1 o
caminho de salvau00e7u00e3o para qualquer pessoa quer no passado quer no presente quer no futuro o problema era exatamente este o mesmo problema
enfrentado pela mu00e3e que mencionamos em nosso primeiro capu00edtulo quando foi questionada por seu filho adolescente ele estava crendo que hu00e1 outros
21
Meios de salvau00e7u00e3o para os pecadores alu00e9m do evangelho de cristo para defender a verdade paulo se levantou com muita veemu00eancia porque se a
causa judaizante tivesse triunfado muitas outras maneiras diferentes da verdade evangu00e9lica para que os homens sejam salvos estariam sendo pregadas pela
pru00f3pria igreja dos gentios e nu00e3o haveria qualquer eficu00e1cia de salvau00e7u00e3o nelas porque deus designou um u00fanico caminho para tal
propu00f3sito por isso paulo cita que retornara a jerusalu00e9m quatorze anos depois de ter ali estado por quinze dias com pedro gu00e1l 1 18 ocasiu00e3o em que
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