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RESUMO 

 

Este trabalho por meio de um estudo exegético com ênfase na teologia e 

na historia, analisará a expressão “vindo, a plenitude do tempo” de Gl 4:4 sob 

as implicações dos termos gregos para tempo (chronos) e (kairos) usados por 

Paulo quando se alude ao amadurecimento de um tempo especifico. “Desde os 

dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, 

mantendo viva a esperança de Seu aparecimento, e, todavia Ele não vinha. A 

profecia de Daniel revelou o tempo e Seu advento, mas nem todos 

interpretavam corretamente a mensagem” 1. Sob a opressão do pecado a 

cegueira espiritual tomou conta da humanidade, a afastou da verdade, lhe 

entorpeceu os sentidos e lhe tirou o entendimento correto do que acontecia ao 

seu redor. O estudo profético-histórico de Gl 4:4 reafirma que tendo chegado a 

“plenitude do tempo” na agenda divina “Cristo veio, a fim de restaurar no 

homem a imagem do seu Criador. Veio para nos erguer do pó, reformar nosso 

caráter manchado, segundo o modelo do Seu divino caráter, embelezando-o 

com sua própria gloria”2. No plano da redenção uma coisa é certa, todas as 

peças se encaixam com extrema perfeição3; isto para muitos céticos é 

chamado de casualidade, eu prefiro chamar de “causalidade” divina.  

Palavras-chave: Plenitude, tempo, primeiro advento, Cristo, Paulo, 

Gálatas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 WHITE, Ellen, O desejado de todas as nações, p. 31. 
 
2 WHITE. O desejado de todas as nações, p. 38. 
 
3 EXELL, Joseph. The Biblical illustrator, Volume 2, p.235. 



 

                                                      ABSTRACT 
 

This dissertation, through an exegetical study with emphasis on theology 

and history, will analyze the expression "the fullness of time was come" in 

Galatians 4:4 in the implications of the Greek terms for time (chronos) and 

(kairos) used by Paul when he refers to the maturation of a specific time. "Since 

the days of Enoch the promise was repeated through patriarchs and prophets, 

keeping alive the hope of His appearing, and yet He came not. The prophecy of 

Daniel revealed the time and His second coming, but not all rightly interpreted 

the message." Under the oppression of sin, spiritual blindness took over 

humanity, drove away from the truth, dulled the senses and took away the 

correct understanding of what was happening. The prophetic-historical study of 

Galatians 4:4 reaffirms that having reached the "fullness of time" in the divine 

agenda "Christ came in order to restore in man the image of his Creator. He 

came to lift us from the dust, to reshape our stained character according to the 

model of His divine character, embellishing it with His own glory." In the plan of 

redemption one thing is certain, all the pieces fit together with extreme 

perfection, to many skeptics this is called chance. I rather call it divine “chance”. 

          Keywords: Fullness, time, first advent, Christ, Paul, Galatians  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque Deus que disse: De trevas 

resplandecerá a luz – Ele mesmo 

resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da 

glória de Deus na face de Cristo. Em 

tudo somos atribulados, porém não 

angustiados; perplexos, porém não 

desanimados; perseguidos, porém 

não desamparados; abatidos, porém 

não destruídos; levando sempre no 

corpo o morrer de Jesus para que 

também a Sua vida se manifeste em 

nosso corpo”. 

2Co 4:6,8-10 
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1. CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

1.1. O assunto 

“Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 

mulher, nascido debaixo de lei”. (Gl 4:4) 

O presente trabalho visa estudar a expressão Paulina “vindo a plenitude dos 

tempos” referente à primeira vinda de Cristo sob uma ótica teológico-histórica.  

A primeira vinda de Cristo a esta terra, de acordo com o texto em questão, 

aconteceu no momento exato em que deveria. Por que Jesus não veio antes ou 

depois? O que de especial aconteceu durante esse período de tempo (397 AC – 99 

DC) no ambiente social, cultural, idiossincrático, e religioso referente às expectativas 

e ambições do povo judeu sobre o libertador prometido em Gn 3:15. 

Um fator determinante no estudo será a análise dos termos gregos, 

“chronos” e “kairos”, usados para representar “tempo” em línguas de origem latina, 

em relação direta ao cumprimento progressivo dos acontecimentos pré-

estabelecidos na linha de tempo de Deus. Nesta o amadurecimento do “chronos” 

não poderia ser apressado ou retardado e o “kairos” confirmaria a exatidão 

apresentada pelo “chronos”. Por ambos os lados a vinda de Jesus Cristo iria 

acontecer num tempo por Deus já determinado, expresso nas palavras de Paulo 

como “a plenitude dos tempos”.   

Ao estudarmos o enlace histórico e teológico, veremos que tanto o mundo 

conhecido naquele momento (não somente o judeu) estava “predisposto” e 

“obedecendo” o curso do cumprimento profético que apontava a Jesus Cristo como 

o materializador das esperanças de um mundo caído.  

 

1.2. Definição do problema 

Para a grande maioria das pessoas, compreender o tempo de Deus sempre 

foi uma questão muito delicada, principalmente por causa da nossa compreensão 

limitada de tempo. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, menciona que não existe 

situação “imprevisível” que possa surpreender a Deus. “O tempo não é uma caixa 

dentro da qual as coisas acontecem; ele (o tempo) é uma ferramenta nos caminhos 

de Deus para o mundo” 4. Vendo dessa forma se entende perfeitamente a afirmação 

que João faz em Ap 13:8, onde ele expressa claramente a forma como Deus age. 

                                                 
4 SCHWEIKKER, William. The fullness of time: Reflection on the millennium, p. 2. 
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Antes da fundação desse mundo, Deus elaborou o plano pelo qual a raça humana 

caída poderia um dia ser restaurada. “Visto que a morte veio por um homem, 

também por um homem veio a ressurreição... Porque, assim como, em Adão todos 

morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo” (1Co 15:21-22). Evidente 

é que a salvação de toda a humanidade dependia do cumprimento da promessa 

feita por Deus lá no jardim do Éden. Essa promessa só deixaria de ser promessa no 

dia em que Jesus Cristo nascesse de mulher e debaixo da lei. Somente por meio da 

encarnação do Filho de Deus e de sua morte expiatória o débito para com a lei 

poderia ser saldado.   

Gerações se levantaram e gerações descansaram, todas elas, desde a 

expulsão do Éden, assim como Eva se perguntavam se o fruto de seu ventre ser O 

que poria fim ao pecado. A salvação para o ser humano sempre foi questão de 

tempo; para Deus sempre foi “do tempo”. Eis a razão do estudo não conciliar nosso 

tempo com o tempo de Deus e sim estudar que para o “pleroma tou chronou” existir, 

este deveria ter começado a se desenvolver há muito tempo atrás, entenda-se 

“antes da fundação deste mundo”: Ao analisarmos as implicações teológicas e 

históricas de Gl 4:4, duas perguntas se erguem como linhas norteadoras de nossa 

pesquisa. A primeira: Por que o momento da primeira vinda de Jesus Cristo foi o 

momento exato para esse acontecimento? E a segunda: Quais foram os 

acontecimentos que tiveram lugar para que Paulo chamasse esse momento de 

plenitude dos tempos?  

 

1.3. O objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sólido sobre as implicações 

históricas e teológicas da primeira vinda de Cristo a este mundo. Pretende-se com 

este estudo mostrar a “plenitude dos tempos” como realmente o momento apontado 

pelas profecias (chronos) e circunstâncias específicas (kairos) para a vinda Jesus a 

esta terra.  

 

1.4. A metodologia 

O seguinte estudo segue a linha de pesquisa teológica bíblica. No trabalho 

apresentado se fará uma exegese do texto em questão sobre a ótica histórica e 

teológica.   
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1.5. A divisão do trabalho  

O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo concentra-

se a introdução das pautas e diretrizes que nortearam esta pesquisa, assim como as 

delimitações do trabalho com o intuito de apresentar um estudo específico, sólido e 

confiável sobre “a plenitude do tempo” em (Gl 4:4). 

O segundo capítulo apresentará o background da epístola aos Gálatas que 

fornecerá a base adequada sobre a qual no seguinte capítulo se construirá o 

raciocínio teológico e histórico da pesquisa. Nesse capítulo se tocaram temas como 

a autoria, autenticidade, data, destinatários, entre outros.  

O capítulo três é o ponto alto do estudo. Este iniciará tratando a questão do 

tempo na literatura grega e depois apresentará um estudo etimológico das diferentes 

palavras gregas traduzidas como tempo. Com esta base partiremos para o cerne da 

questão abordando primeiramente as implicações teológicas do “chronos” e, em 

segundo lugar, apresentando a interpretação histórica (contexto social, cultural e 

religioso) da plenitude do tempo, obedecendo assim, as implicações propostas pelo 

“kairos”.  

O capítulo quatro finaliza o trabalho com uma breve conclusão e 

contextualização do assunto para nossos dias.  
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2. CAPÍTULO II – “BACKGROUND” DA EPÍSTOLA DE GÁLATAS  

Antes de nos aproximar da exegese de Gálatas, existem algumas perguntas que 

precisam de respostas. Entre elas, algumas perguntas se destacam. Quem são os 

Gálatas? Quando a carta foi escrita? Onde foi escrita? Por que foi escrita?  

Basicamente todas essas questões devem ser respondidas pela evidência 

encontrada na própria epístola. Com algumas pequenas exceções, encontraremos 

ajuda no livro Atos dos Apóstolos e, ocasionalmente, em outras cartas escritas pelo 

mesmo autor.5 

Uma importante ressalva precisa ser feita antes do início do nosso estudo. As 

questões apresentadas como centrais no estudo do contexto da carta aos Gálatas 

são relevantes, mas não é por isso que elas tenham que encontrar resoluções 

tácitas, fechadas e conclusivas. Já que, de fato, talvez seja justo dizer que a 

resposta para as perguntas: Para quem foi escrito Gálatas? E Quando foi escrito? 

Dificilmente afetem a exegese da epístola, sobretudo porque a exegese nunca se 

fundamenta em uma hipótese não comprovada, no entanto, é provável que as 

hipóteses apresentadas estejam corretas.  

 

2.1. Paternidade literária  

Dentro das cartas consideradas paulinas, a carta aos Gálatas é aquela que tem 

recebido menos questionamento quanto a sua autoricidade. Dos livros atribuídos a 

Paulo, poucos têm sido inquestionavelmente aceitos genuínos como o livro de 

Gálatas.6 A carta apresenta uma trama tão intensa dos primórdios da missão 

gentílica que unicamente o verdadeiro fundador dessa missão poderia expor os fatos 

com tanta clareza e riqueza de detalhes como Paulo (o fundador) assim o fez.  

Por consenso comum, a carta aos Gálatas é tida como uma das “quatro epístolas 

capitais” de Paulo e dentro desse seleto grupo umas das melhores documentadas.7 

                                                 
5 I, II Coríntios, Romanos.  
 
6 HARPER, Albert. Beacon Bible Commentary, Galatians. Volume 9, p. 19. 
 
7 Lutero considera alguns “documentos do Novo Testamento” como livros capitais na 
compreensão e salvação do homem. Em particular João, I João, Romanos, Gálatas, Efésios 
e I Pedro. Para ele esses livros ensinam tudo o que você precisa saber, mesmo que você 
nunca tenha visto ou ouvido algum outro livro ou alguma outra doutrina. (Prefacio em 
Alemão ao Novo Testamento, 1522, WA, Die Deutsche Bibel 6.10) 
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Por essa razão, mesmo no auge do período altamente crítico do Novo Testamento,8 

acadêmicos alemães, representantes da escola de Tübingen e outros apoiaram a 

autoria paulina de Gálatas juntamente com I, II de Coríntios e Romanos.9 A única 

exceção notável fica por conta de Bruno Bauer. Ele foi a primeira pessoa a duvidar 

da autoria Paulina, no entanto vários comentários apontam para a chamada “Dutch 

School of criticims” como aquela que tentou popularizar esse conceito, porém sem 

sucesso. Essa escola era liderada por homens como: Loman, Pierson, Naber, Van 

Mamen e o acadêmico Suíço Steck.10 

A evidência interna da epístola é mais do que clara e convincente quando 

comparada com outras cartas da “mesma pena” ou em livros não atribuídos a ele, 

como, por exemplo, “Atos dos Apóstolos” de autoria Lucana onde nitidamente se 

pode observar que o caráter de Paulo exposto em Gálatas concorda de forma 

completa com aquele descrito nos exemplos supracitados.11  

Entre vários, dois aspectos chamam a atenção para a paternidade paulina da 

epístola. O primeiro deles é o estilo de redação usado por Paulo em seus escritos. O 

número de perguntas retóricas registradas em suas epístolas é bastante 

significativo, assim, se pode dizer que esta é uma “marca registrada” do apóstolo. A 

distribuição delas não é feita de forma uniforme em suas epístolas. No caso de 

Gálatas, é possível ver essa concentração de perguntas retóricas na porção 

doutrinária do livro nos capítulos 2 e 3.12 Ao nos perguntarmos o motivo que levou a 

Paulo usar esse método, percebe-se que fazendo uso desse estilo literário o 

apóstolo assegurava o maior impacto possível de sua mensagem entre seus 

leitores.  

                                                 
8 Século 19 
 
9 Ernest De Witt Burton afirma: "Desde o final do segundo século da era crista 
comentários da epístola aos Gálatas são freqüentes, no entanto, nesses comentários não é 
questionada a autoria paulina da carta se não até inícios do século 
XIX". Ernest De Witt Burton, A Critical and Exegetical Commentary on the epistle to the 
Galatians. (Edinburgh: T & T Clark, 1921), 69 
 
10 GAEBELEIN, Frank. The expositor’s Bible commentary. Volume 10, p. 420. 
 
11 NICHOL, Francis D. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 929. 
 
12 O primeiro exemplo se encontra no versículo 10 do capitulo 1, onde Paulo faz uma 
pergunta dupla, questionando se está procurando agradar aos homens ou a Deus. É claro 
que a resposta é obvia, embora Paulo obtenha o resultado forçosamente no caso inverso. 
Também entre os versos 1-4 do capítulo 3 é fácil perceber 6 perguntas retóricas sendo 
levantadas uma atrás da outra.  
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O segundo aspecto tem a ver com o uso frequente da primeira pessoa do plural, 

dessa forma ele se identificava com seus leitores, embora também use o singular da 

primeira pessoa aproximadamente setenta vezes.13 

Após uma leitura cuidadosa e sincera da epístola aparece de forma nítida diante 

dos nossos olhos um advogado zeloso de sua causa, poderoso e destemido, certo 

dos seus objetivos e extremamente devoto a seu Senhor. A imagem que Gálatas nos 

brinda do seu autor se encaixa perfeitamente à de Paulo. Um homem que de 

perseguidor se tornou perseguido por amor a um homem, Cristo Jesus, o filho de 

Deus.14  

Como foi visto até aqui, a paternidade literária da epístola aos Gálatas é 

incontestavelmente Paulina. Paulo, o apóstolo cristão, cujo ministério é retratado 

amplamente no livro “Atos dos Apóstolos”, entre outros, é seu autor. A natureza de 

seu argumento teológico, a utilização variada das Escrituras em apoio de sua tese, o 

caráter de seus apelos apaixonados e o estilo de escrever, tudo aponta para Paulo 

como seu autor. Se Gálatas não é de Paulo, nenhuma carta do Novo Testamento a 

ele atribuída é dele, pois nenhuma outra tem sua autoria tão bem atestada como 

Gálatas.15  

 

2.1.1. Autenticidade da epístola  

No que diz respeito à autenticidade dessa carta dentro da igreja primitiva não há 

registro de alguma voz se levantando contra ela. Situação quase parecida acontece 

dentro do cenário da igreja moderna. Poucos extremistas têm se manifestado contra 

a mesma. Mesmo assim breves evidências patrísticas a favor da epístola aos 

Gálatas serão mencionadas.  

Existem poucas alusões à linguagem dessa epístola nos escritos dos primeiros 

pais da igreja. Barnabé 19:8 pode ecoar (Gl 6:6), I Clemente 49:9 pode ter sido 

extraído de (Gl 1:4) e quando falando de Policarpo, pode-se perceber que o 

conhecimento dessa carta por ele é visivelmente claro. Policarpo: (Fp 3:3) de (Gl 

                                                 
13 A) Às vezes o plural é usado para incluir outras pessoas, mesmo quando estas não são 
identificadas. Exemplo: 1:8. B) No caso do 1:9, Paulo emprega o plural fazendo referencia 
aos seus companheiros. Já em 4:28-31, o plural novamente é usado mas desta vez 
incluindo a seus leitores entre aqueles que são filhos da promessa.  
 
14 GUTHRIE, Donald. Gálatas, introdução e comentário, p. 18. 
 
15 LONGENECKER Richard N., Word Biblical Commentary - Galatians, p. 166. 
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4:26); Policarpo 5:1 de (Gl 6:7) e Policarpo 9:2 de (Gl 2:2). 

Há evidências de que Marcião tenha colocado essa epístola em primeiro lugar 

entre todas as de Paulo. É importante esclarecer que a ordem ou posicionamento 

dessa carta deve ser entendida como um indicador de avaliação de Marcião dessa 

epístola. Já no cânon Muratório esta epístola toma a quinta posição entre as escritas 

por Paulo. Irineu foi o primeiro a citar a epístola de Gálatas como sendo de Paulo, 

por sua vez, Clemente de Alexandria faz uma menção de (Gl 4:19) onde atribui o 

texto como sendo palavras do próprio Paulo. Ao longo dos anos subsequentes, a 

canonicidade dessa carta foi tomada como certa, livrando-a de possíveis discussões 

e questionamentos.16  

 

2.2. Marco histórico 

2.2.1. Destinatários 

Não é difícil concluir após uma rápida leitura dos primeiros versículos da carta 

que a epístola aos Gálatas é assim chamada porque é explicitamente endereçada 

às igrejas da Galácia (Gl 1:2), igrejas fundadas por ele próprio em uma visita anterior 

(Gl 1:8-9; 4:19). Mas a pergunta que prevalece é: Onde estavam localizadas essas 

igrejas? Quem eram esses Gálatas? 

Para alguns acadêmicos, esse assunto é um dos inconvenientes encontrados 

na carta aos Gálatas,17 razão pela qual, duas teorias foram formuladas quanto à 

identificação geográfica e histórica dos Gálatas e da “Galácia” epistolar. Essas duas 

teorias têm suas bases na interpretação dada ao termo “Galácia” nos dias do 

apóstolo Paulo. Naquela época, a primeira referência ao termo “Galácia” estava 

ligada ao uso comum e cotidiano que se dava a esse termo, reconhecendo a 

“Galácia” com uma pequena região situada no nordeste da Ásia menor, na qual 

localidades como Ancira (antiga capital), Pessino e Tavio faziam parte da sua 

extensão territorial.  

Ainda na época de Paulo, o termo “Galácia” também era empregado pelo 

império Romano com cunho oficial para chamar de “província romana da Galácia” a 

um vasto território localizado ao sul do império, onde cidades importantes como 

Derbe, Listra, Icônio e, principalmente, Antioquia da Pisídia faziam parte de sua 

                                                 
16 GUTHRIE, Donald. Gálatas, introdução e comentário. p. 19-20. 
 
17 Junto a este problema pode-se citar outros como a data e lugar de composição. 
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jurisdição.  

Como se verá mais adiante, para alguns a Galácia da epístola de Paulo deve 

ser entendida como a “Galácia etnológica”, enquanto para outros deve ser vista 

como a “Galácia política”. Partindo da argumentação acima apresentada nos 

perguntamos: Devemos localizar as igrejas da Galácia no antigo território do “reino 

da Galácia” ou em algum outro lugar na extensa “província Romana da Galácia”, que 

incluía o reino antigo e uma extensão territorial ainda maior?18   

 

2.2.1.1. A formação da Galácia 

Os Gálatas eram um povo celta da Antiguidade que habitavam em uma região 

montanhosa na Anatólia central, hoje Turquia. O país fazia fronteira ao leste em 

parte pela Capadócia, ao norte pela Bitínia e Ponto, ao oeste pela Ásia Menor, e ao 

sul pela Panfília. Situa-se em um planalto entre os Montes Tauro, ao sul, e os 

Montes da Paflagônia, ao norte. Na parte norte-central, ficava a cidade de Ancira, 

agora chamada Ancara, capital da Turquia19.  

Por volta de 281 a.C., um grande número de gauleses (celtas da Gália) 

migraram para o leste da Europa conduzidos por Breno (General Gaulês) que 

invadiu a Grécia em 281 a.C. com um enorme contingente de guerra, porém, foram 

repelidos quando pretendiam destruir o templo de Apolo em Delfos. Paralelamente, 

outro grupo de homens, mulheres e crianças gaulesas que se separaram do grupo 

de Breno em 279 a.C. migravam para a Trácia, sob a liderança de Comontório 

(General Gaulês), onde fundaram a cidade de Tylis20. 

O grupo do General Comontório se estabeleceu na Trácia aterrorizando a 

região e exigindo altos tributos de Bizâncio. Enquanto isso, do outro lado do 

Bósforo,21 o rei Nicomedes I da Bitínia lutava contra seu irmão Zipoetes II que 

dominava a metade do país. Para derrotar o irmão, Nicomedes pede ajuda aos 

                                                 
18 BRUCE, Frederick. Galatian Problems. North or South Galatians? Bulletin of the John 
Rylands Library 52, 1969, p. 243. 
 
19 RIDDERBOS, Herman. The epistle of Paul to the churches of Galatia. p. 22-24. 
 
20 HARPER. Beacon Bible Commentary, Galatians. Volume 9, p. 20-21. 
 
21 Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e marca o limite dos 
continentes asiático e europeu na Turquia. Atualmente tem um comprimento de 
aproximadamente 30 km e uma largura que varia entre 550 a 3000 m. 
(www.wikipedia.org/wiki/B3sforo) Acessado em 24/10/2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estreito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_de_M%C3%A1rmara
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://www.wikipedia.org/wiki/B3sforo
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gálatas22, mediante várias promessas de benefícios a cruzarem o Estreito do 

Bósforo e unirem-se a ele na luta contra seu irmão. Os Celtas, que se aliaram em 

tese, eram descendentes de três tribos: Os Trocmos, Tectosages, e Tolistobogios. 

Tribos das quais estão associadas as cidades de Tavio, Ancira e Pessino, 

respectivamente.23 Lideradas por Leonório e Lutário e com ajuda de Nicomedes I 

atravessaram o Estreito do Bósforo em direção a Ásia Menor lugar onde finalmente 

conseguiram derrotar e matar Zipoetes II.  

 

2.2.1.1. A formação da “Província Romana da Galácia” 

Depois de vencerem o exército de Zipoetes II, ainda em como de aliados 

enfrentaram o exército do rei selêucida Antíoco I Soter, porém, dessa vez não foram 

bem sucedidos. Antíoco os enfrentou com algo que eles não esperavam; um exército 

conduzido por elefantes. No entanto, não foram exterminados. Em vez disso, a 

migração os levou ao estabelecimento de um território céltico duradouro na Anatólia 

central - que incluía a parte oriental da Frígia antiga - um território que, mais tarde, 

chegou a ficar conhecido como Galatia (Galácia). Com o passar dos anos, 

gradualmente foram repelidos pelos nativos asiáticos e, por ocasião da última 

metade do século, já eram confinados a uma pequena área no interior da região. No 

início do segundo século a.C. esses Celtas foram conquistados pelas legiões 

romanas, mas por mais de 150 anos foram permitidos governar a si mesmos como 

um “reino independente”. Em 25 a.C. esse pequeno território foi acoplado à grande 

“Província Romana da Galácia”, que foi rebatizada como o mesmo nome. Essa 

província tinha como limites geográficos o território da Galácia mencionado 

anteriormente e grandes regiões correspondentes a Laiconia, Pisídia e Frígia. 

Lightfoot sugere que Isauria também poderia ser incluída a essa lista.24 

De qualquer, forma o título oficial que a província romana recebeu foi em 

grande parte ignorado pela população, já que, para eles, esse termo referia-se ao 

                                                 
22 O termo gálata vindo do grego é uma derivação de “keltai” ou “galli” como eram chamados 
os celtas pelos gregos e pelos romanos. O termo ainda está presente até hoje em Istambul, 
no nome da Torre Gálata e do bairro de Galatasaray ("Jardim dos Gálatas" em turco), bem 
como do time de futebol de mesmo nome (Galatasaray SK). 
 
23 HENDRICKESEN, Willian. New Testament Commentary – Galatians, Ephesians, 
Philippians, Colossians and Philemon, p. 4. 
 
24 BURTON, Ernest. A critical and exegetical commentary on the Epistle to the Galatians, p. 
XXXIV. 
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território Celta localizado no norte da região.  

 

2.2.1.3. Lightfoot e Ramsay 

Em 1865, o notável Bispo Lightfoot preparou seu comentário sobre esta 

epístola. O erudito anglicano defendeu a teoria de que Paulo evangelizara a Galácia 

etnológica, o norte da província romana e que o apóstolo escrevera sua epístola 

para as igrejas de Ancira, Pessino e, possivelmente, outras desconhecidas pelo 

nome.25  

Já em uma época mais recente, o catedrático da Universidade de Cambridge 

foi ao Oriente Próximo e fez pessoalmente as viagens de Paulo, tomando cuidado 

de vivenciar exatamente aquilo que Paulo vivenciou. Finalmente, ele chegou à 

conclusão de que tanto Paulo como Lucas em Atos descrevem de forma exata, 

precisa e correta de acordo com a linguagem contemporânea dos monumentos e 

placas reconstituídos pela arqueologia. Com o advento da volumosa literatura 

proveniente de sua caneta, estão associadas duas ideias principais, sendo a 

primeira unicamente do nosso interesse pelo escopo da pesquisa. Ele concluiu que 

as igrejas da Galácia são as do sul da província romana, nas cidades de Antioquia 

da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Ele fundamentou seu argumento afirmando que 

tanto Lucas como Paulo usaram a linguagem de seus contemporâneos e do governo 

em comando.26 

 

2.2.1.4. Considerações parciais  

Foram apresentadas claramente as duas teorias que regem o debate dos 

destinatários da epístola. Respondendo as perguntas que abriram a questão, 

entendemos que a Bíblia declara expressamente que Paulo fundou as igrejas de 

Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia (At 13:13-14; 14:16, 21-24). Essas igrejas 

estão localizadas na província romana da Galácia e não no território ao norte onde 

os Celtas imigraram. Lucas em At 15:41-16:5 nos fala que Paulo, por ocasião da sua 

segunda viagem missionária, passou por essas igrejas “reconfirmando-as” na fé, e 

em At 16:6 ele acrescenta um detalhe. ““... “Atravessaram a região Frígio-Gálata, 

tendo sendo impedidos pelo Espírito Santo de...”. Para os defensores da teoria do 

                                                 
25 LIGHTFOOT, J. The Epistle of St. Paul to the Galatians, p. 20. 
 
26 RAMSAY, Michael. An historical Commentary on St. Paul’s Epistle to the Galatians, p. 35.  
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Norte esse verso fala abertamente que depois de Paulo e Silas passarem pelas 

igrejas de Listra, Icônio e Derbe levaram o evangelho para Frígia e Galácia. Galácia 

entendida por este grupo de pessoas como sendo o lugar onde os Galos (Celtas) se 

estabeleceram e não o que os romanos chamavam de província da Galácia, que 

incluía outras áreas ao sul.  

Durante a terceira viagem missionária de Paulo, Lucas conta que Paulo 

passou pela região da Frigia e Galácia novamente com o intuito de fortalecer a todos 

os discípulos que habitavam nesse lugar. Para os defensores, como Lightfoot, essa 

visita poderia ser entendida como um retorno às terras Celtas.27  

Uma coisa é fato. É impossível determinar com 100% de clareza onde as 

igrejas da Galácia estavam localizadas. De qualquer forma, o fato de Paulo 

constantemente usar a divisão política romana em suas cartas, mais o conhecimento 

existente de igrejas na parte sul da província romana sugerem fortemente que foram 

a essas igrejas às quais Paulo endereçou sua epístola.28 Na melhor das hipóteses, a 

“teoria da Galácia do norte” está baseada em suposições e conjecturas. Seja qual 

tenha sido o endereço da epístola, de uma coisa podemos estar seguros, essa 

questão não tem influência alguma na interpretação, entendimento e aplicação do 

conteúdo nela preservado.  

 

2.2.2. Data da redação 

Como foi comentado anteriormente, a data da redação e o lugar da 

composição da epístola estão intimamente relacionados à escolha da teoria dos 

destinatários, assim, estes aspectos estão sujeitos a variação de data pelo que é 

impossível ser conclusivo quanto ao ano exato da redação de Gálatas.29  

De qualquer forma, existem referências dentro da carta e fora dela que nos 

permitem datar de forma coerente e acurada a época de composição dessa carta. 

Essas referências embora não 100%, exatas nos permitem trabalhar dentro de um 

curto período de tempo (45 d.C. – 58 d.C.), evitando assim, datar a epístola aos 

Gálatas dentro do segundo século depois de Cristo. Dentro das evidências 

disponíveis temos a referência do concílio de Jerusalém em (Gl 2:1-10), também 

                                                 
27 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 930. 
 
28 HARPER. Beacon Bible Commentary, Galatians. Volume 9, p. 20-21. 
 
29 Ibid, p. 19-20. 
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relatado em (At 15)30; o subsequente enfrentamento com Pedro em Antioquia (Gl 

2:11-18) e a menção feita em (Gl 4:13) onde Paulo afirma ter visitado duas vezes as 

igrejas das Galácia. Com esses dados é possível reconstruir a linha de tempo das 

principais atividades do apóstolo e estabelecer as prováveis datas para a 

composição da epístola.  

Paulo e Barnabé fundaram em sua primeira viagem missionária (45-47 d.C) 

as igrejas de Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Pisídia (At 13:14 – 14:23). Depois 

de voltar de Antioquia, eles foram enviados a Jerusalém a fim de perguntar se 

deviam obrigar os gentios convertidos ao cristianismo a prática dos ritos e as 

cerimônias do judaísmo. Em (At 15) se faz menção ao primeiro concílio da igreja 

“cristã” que teve lugar em Jerusalém ao redor do ano 49 d.C., onde, depois de 

intenso debate, esse se pronunciou contra a imposição de ditos ritos e cerimônias 

como requisitos prévios de salvação para qualquer não judeu (At 15:29-41). Pouco 

tempo depois, Paulo decidiu empreender sua segunda viagem missionária, desta 

vez Barnabé quis convidar João Marcos para ir junto nessa viagem, porém, Paulo 

discordou da ideia, pois desde a Panfília se tinha apartado deles e não os tinha 

acompanhado o trabalho. Foi por essa razão que Paulo e Barnabé tomaram rumos 

diferentes. Barnabé se dirigiu para Chipre com João Marcos e Paulo, juntos com 

Silas, se dispuseram para a região da Cilicia, Síria. Passado um tempo nessa 

região, Paulo e Silas decidiram continuar viagem passando pelas igrejas de Derbe, 

Listra e Icônio (At 16:1) com o intuito de realizar um trabalho de confirmação da fé 

dos “recém” conversos. Foi aqui, que impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a 

palavra na Ásia, atravessaram para a região Frígio-Gálata (At 16:6). Para os 

defensores da teoria do Norte, a segunda parte do versículo seis é uma clara 

afirmação de que Paulo e Silas, depois de passarem por Derbe, Icônio e Listra,  

foram para a região onde os Galos (Celtas) se estabeleceram. A Bíblia menciona 

que Paulo voltou uma vez mais para essa região por ocasião de sua terceira viagem 

missionária (53-54 d.C.).  

Após uma breve reconstrução dos principais acontecimentos, entre sua 

primeira e terceira viagem missionária, entendemos que (Gl 2:1-14) faz alusão ao 

concílio de At 15. A carta deve ter sido escrita depois do término da primeira viagem 

de Paulo, pois como visto acima, esse concílio se celebrou entre a primeira e 

                                                 
30 GAEBELEIN. The expositor’s Bible commentary. Volume 10, p. 420. 
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segunda viagem missionária do apóstolo. No entanto, de acordo com o versículo 13 

do capítulo 4 de Gálatas, parece que Paulo já tinha visitado anteriormente as igrejas 

da Galácia. Se aceitarmos a teoria da Galácia do Sul, é possível datar a carta logo 

no início do ministério apostólico de Paulo, aproximadamente ao redor do ano 45 

d.C. Para essas pessoas, não há evidências conclusivas do concílio de Jerusalém 

em (Gl 2:1-14). Por essa razão a carta poderia ter sido escrita imediatamente depois 

da volta de Paulo a Antioquia ao findar sua primeira viagem. Contra a objeção de 

que Paulo tinha visitado duas vezes as igrejas (Gl 4:13) do sul, os defensores dessa 

teoria argumentam que na viagem de (At 14:21-23) a ida para Icônio, Derbe, Listra e 

Antioquia da Pisídia deve ser considerada como a primeira visita e o trajeto de volta 

como a segunda visita do  apóstolo.31 Mas, se aceita a teoria da Galácia do norte, a 

carta aos Gálatas foi escrita depois da terceira viagem missionária, porque Paulo 

não tinha visitado as igrejas do norte da Galácia na sua primeira viagem. Assim, a 

segunda visita de Paulo a Galácia (At 16:6) se transforma na sua primeira visita e a 

terceira viagem (53-54 d.C.) na segunda do apóstolo. Resumindo, para aqueles que 

defendem essa teoria, a data de composição da epístola poderia ser no inverno do 

ano 57-58 d.C.32 

Mais uma vez vemos que, assim como a proposta dos destinatários, a 

proposta de datação de Gálatas não é totalmente conclusiva, menos ainda de 

consenso geral entre os acadêmicos.33 Após o estudo das evidências propostas pelo 

texto Sagrado parece-me prudente datar a epístola de Gálatas entre os anos 50-53, 

ou seja, depois da segunda viagem missionária de Paulo e Silas, já que a 

fundamentação para a proposta do inverno do ano (57-58 d.C.), está sustentada em 

conjecturas, assim como a proposta de datar a carta no ano 45 d.C. levando em 

conta o pressuposto de que a volta de Paulo às igrejas do sul na sua primeira 

viagem (At 14:21-23) deveriam ser consideradas como uma segunda visita. Outro 

aspecto desfavorável à datação antecipada da epístola é o motivo pela qual Paulo 

                                                 
31 RIDDERBOS. The epistle of Paul to the churches of Galatia, p. 31. 
 
32 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 930. 
 
33 Carey afirma: Dentro do grande debate sobre a datação da epístola aos Gálatas duas 
figuras já conhecidas se erguem como paladinos opostos quanto à data de Gálatas. 
Lightfoot e Ramsay. O professor Eugênio Caldwell, Richmond, USA, nos informa que 
Lightfoot nos últimos quatro meses de vida ficou convencido pelos argumentos de Ramsay 
que “as igrejas da Galácia” são as do sul da província romana, porém, isto não aconteceu 
quando o assunto era a datação da carta. CAREY, William. A epístola aos Gálatas, p. 20. 
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decide voltar para as igrejas que anteriormente tinha fundado. A Bíblia fala que a 

intenção era fortalecer, reafirmar a fé dos novos conversos e através do trabalho do 

Espírito Santo, aumentar a membresia. Levando em consideração esse ponto, difícil 

é acreditar que a fé dos recém-conversos tinha se esfriado em poucos dias ou 

semanas ao ponto de requerer de Paulo um trabalho de fortalecimento e 

confirmação da fé. Afinal, o trajeto de “ida” e “volta” da primeira viagem missionária 

foi curto. É muito plausível enxergar essa necessidade de acompanhamento e 

confirmação após um “longo” período de tempo, entenda-se por ocasião da sua 

segunda viagem missionária. 

 

2.2.3. Lugar de composição  

Por último, o lugar de composição de Gálatas não deixa de ser um aspecto com 

grande diversidade de opiniões. Para os que aceitam uma datação próxima à 

primeira viagem missionária de Paulo, o lugar de escrita foi Antioquia, enquanto, 

para outro grupo de pessoas, (um pouco mais extremistas) a datação da mesma 

deveria ser fixada para um momento do aprisionamento de Paulo em Roma (60 d.C. 

em diante). Dentro do consenso acadêmico, a primeira datação goza de maior 

aceitação e popularidade em detrimento da segunda, que é raramente conhecida. 

Porém, isto não quer dizer que com o passar dos anos outras propostas de datação 

intermediária não tenham sido formuladas e até ganhado espaço dentro da 

academia.  

Naturalmente, os que advogam pela teoria da Galácia do norte fixam uma 

datação bastante posterior pelo fato de que Paulo visitou pela primeira vez as igrejas 

do norte durante sua segunda viagem missionária e fez sua segunda visita a essas 

igrejas por ocasião da sua terceira viagem. Assim, eles propõem Éfeso como o lugar 

onde Gálatas foi escrita, precisamente algumas semanas antes de I Coríntios ou 

depois de I, II Coríntios, mas antes de Romanos.   

Levando em consideração que Paulo escreveu a epístola de Gálatas para as 

igrejas do sul da Galácia, chega-se a uma datação sugestiva entre o ano (50 d.C. e 

53 d.C.). As evidências a favor são as seguintes.34  

 A carta aos Gálatas foi escrita depois do concílio de Jerusalém 

                                                 
34 HENDRICKESEN. New Testament Commentary – Galatians, Ephesians, Philippians, 
Colossians and Philemon, p. 14-15. 
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o Na epístola se descreve o relacionamento de Paulo para com os 

outros líderes do concílio. A viagem para Jerusalém de (Gl 2:1) 

deve ser identificada como aquela indicada em (At 15:1-4). 

 Ela foi escrita depois de duas visitas prévias às igrejas do sul. 

o A interpretação mais natural sobre (Gl 4:13) é que a primeira visita 

é a indicada em (At 13), e a segunda em (At 15:40-16:5). 

 Ela foi elaborada não muito tempo depois da conversão dos Gálatas 

o Assim como também não muito tempo depois das duas visitas de 

Paulo, já que Paulo fica impressionado de que tão de pressa 

estejam se afastando dos caminhos de Deus (Gl 1:6).  

 Ela deve ter sido escrita na segunda viagem missionária de Paulo a 

Coríntios, antes da chegada de Timóteo e Silas.   

o A omissão das saudações destes dois homens queridos e amados 

pelas igrejas do sul (At 15:40; 16:1-3) na epístola aos Gálatas (Gl 

1:1-2) em contraste com a inclusão das saudações destes mesmos 

em I e II Tessalonicenses (I Ts 1:1; II Ts 1:1), pode ser explicada  

porque Gálatas foi escrita enquanto Silas e Timóteo ainda estavam 

ausentes, mas quando a carta aos Tessalonicenses foi escrita, 

estes dois já tinham chegado a Coríntios para se juntar novamente 

à companhia de Paulo.  

As evidências bíblicas, além de datar a carta entre os anos 50-53 d.C., apontam 

fortemente para Coríntios como o lugar de composição dessa carta. A ideia de que 

Gálatas foi escrita em Coríntios é fortalecida pela grande semelhança do tema dessa 

carta e a de Romanos, onde o assunto central é a justificação pela fé e a diferença 

entre a lei e o evangelho.35 

 

2.3. Gálatas por dentro 

Entre os vários autores do Novo Testamento, Paulo parece se afirmar como um 

dos grandes apologistas do cristianismo primitivo defendendo arduamente o 

chamado de Cristo a ele feito, a salvação pela fé em Cristo Jesus e a aceitação da 

justificação gratuita ao pecador. Imaginar um Paulo enérgico, decidido, eminente, 

destemido, focado na sua missão e um tanto “radical” na sua forma de pensar e de 

                                                 
35 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 930. 
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se expressar não é uma tarefa muito difícil para a mente humana. A primeira vista a 

frase “A controvérsia é a mãe da teologia” parece se aplicar perfeitamente à 

personalidade desse homem. Ao estudar o caráter que regia a vida de Paulo pode-

se notar rapidamente que seu desejo sempre foi oposto à polêmica, contenda, 

controvérsia, separação, divisão, desunião, debate e dissensão. No entanto, quando 

chamado a defender suas convicções, expor as verdades do plano da salvação, 

defender sua missão e proteger dos falsos ensinos seus filhos na fé, Paulo nunca 

colocou o corpo fora da situação.  

Paulo enfrentou várias controvérsias ao longo de seu ministério. Vemos seus 

majestosos monumentos nas quatro epístolas: I e II Coríntios, Gálatas e Romanos. 

Os próprios nomes geográficos indicam a vasta extensão da campanha pela 

verdade em dois continentes. Toda essa literatura é o coração do Novo Testamento 

e da religião cristã. E a epístola aos Gálatas é a aorta do mesmo coração.36 A 

epístola aos Gálatas é o resultado direto de uma dessas circunstâncias controversas 

onde Paulo foi tomado por “indignação santa” ao saber que homens bem 

intencionados, porém, equivocados na sua visão de salvação, começaram a 

disseminar ensinos errados nas igrejas da Galácia, igrejas fundadas por ele mesmo. 

Não são muitos os livros que tem tocado, impressionado e marcado de forma tão 

forte a mente dos homens como a epístola de Paulo aos Gálatas. De forma mais 

exata, pouquíssimos foram os livros que fizeram tanto para moldar a história do 

mundo ocidental como o fez esse pequeno livro. Títulos, elogios, louvores e láureas 

nunca faltaram para essa peça ímpar da justificação pela fé em Cristo Jesus. Entre 

os vários títulos recebidos alguns se destacam:37  

 “O melhor de todos os livros da Bíblia” 

 “A peça central da teologia do Novo Testamento” 

 “A carta magna da liberdade cristã” 

 “A declaração de independência do cristianismo” 

 “O grande quadro da liberdade religiosa” 

 “O grito de batalha da reforma” 

 Quando Lutero se refere à Gálatas, ele o chama de “Minha Kate” (em 

referência a sua esposa, Katherine Vom Bora).  

                                                 
36 CAREY, Willian. A epistola aos Gálatas, p. 9. 
 
37 http://www.christcovenantcullman.org/sermonnotes/Galatians1-1-5.html Acessado em 
01/11/2011 

http://www.christcovenantcullman.org/sermonnotes/Galatians1-1-5.html
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Todos esses títulos enfatizam a poderosa mensagem da epístola. Ela prega que 

unicamente através da graça de Deus em Jesus Cristo, uma pessoa tem 

possibilidade de fugir da maldição de seu pecado e da lei para viver uma nova vida, 

não em escravidão, e sim em genuína liberdade de mente e espírito através do 

poder de Deus.38 Essa carta goza de um status de superioridade sobre outras pela 

simples razão de que, sem importar o tempo, ela responde a pergunta básica do 

coração humano: Como posso encontrar verdadeira felicidade? Como posso 

alcançar paz, tranquilidade, liberdade do medo? Em outras palavras, como posso 

ser salvo? Nos próximos tópicos estudaremos o que há de “tão interessante e 

relevante” nos curtos seis capítulos dessa epístola. 

 

2.3.1. O tema de Gálatas  

Embora Gálatas registre a luta que tomou conta da Ásia Menor, ele reflete 

claramente o problema e a forma de lidar que tomou conta das cidades de 

Jerusalém e Antioquia da Pisídia. O livro de Atos enriquece com detalhes esse 

assunto ao expor questões como: Gentios e Judeus podiam comer juntos? Poderiam 

eles compartilhar o mesmo alimento? Um Judeu ortodoxo era contaminado por esse 

ato, assim como a tradição Judaica o declarava, ou não? Lentamente, 

indefesamente e imperceptivelmente esse debate foi tomando proporções maiores 

até chegar ao ponto de se tornar uma grande ameaça para a unidade do 

Cristianismo. Paulo tomou parte nessa controvérsia logo no começo. Ele pregava 

que a salvação nunca é alcançada pela conformidade às regras e regulamentos 

impostos pelos homens, assim como também não pelos regulamentos dados por 

Deus. A lei condena e não liberta por consequência se há salvação para um 

pecador, esta deve chegar por outro meio. Esse meio é a salvação gratuita oferecida 

por Deus (Pai) através de Jesus Cristo (Filho) pelos méritos obtidos por Ele na cruz 

do calvário. Dessa forma, Deus oferece justiça totalmente de graça para todo aquele 

que coloque sua confiança nEle.39  

Na época de Jesus, dos discípulos e de Paulo, a salvação era entendida de 

uma forma bastante diferente àquela ensinada pelos diversos autores do Novo 

Testamento. De forma muito pontual, Paulo enfrentou aguerridamente o tipo de 

                                                 
38 HENDRIKSEN. New Testament Commentary – Galatians, Ephesians, Philippians, 
Colossians and Philemon, p. 3. 
 
39 GAEBELEIN. The expositor’s Bible commentary. Volume 10, p. 410. 
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soteriologia rabínica da época. Quando o assunto era salvação, a pergunta a ser 

respondida era simples: Como um judeu era salvo? O seguinte gráfico será muito útil 

para compreender o que os judeus entendiam e procuravam cumprir no quesito 

justificação.  

                        SOTERIOLOGIA RABINICA – MÉTODO DE COMPENSAÇÃO 
                 613 LEIS 
 

 

 

 

 

        CULPAS                MERITOS 

    Pecados Cometidos                   Obras da Lei 

       RASHAL          TSADIQ 

 

Segundo o conceito rabínico de salvação, o homem era salvo pela sua 

fidelidade e não pela sua fé. Isto quer dizer que o judeu daquela época se tornava 

justo pelo cumprimento das 613 ordenanças e pelos seus próprios méritos. Não 

pelos méritos de Jesus Cristo como Paulo ensinava. A balança dos méritos 

funcionava condenando o ímpio e justificando o justo. As 613 leis tinham sua base 

no Talmude que, por sua vez, estava baseado na Mishna e assim, baseada no 

Torah. Essas leis funcionavam como uma proteção contra o erro (pecado) que, 

segundo a visão judaica, teria sido o motivo pelo qual Israel foi entregue a uma vida 

de escravidão, por ocasião do cativeiro egípcio e babilônico.  Assim, os rabinos liam 

(Hc 2:4) da seguinte forma: O justo pela sua fidelidade (emunah) viverá, e não o 

justo pela fé, viverá. Essa fidelidade estava ligada ao cumprimento das obras da lei. 

Obras que estavam divididas em dois grupos: 365 leis negativas (coisas que se 

deviam evitar) e 248 positivas (coisas que deviam se cumprir). Cada vez que o judeu 

deixava de cumprir alguma ação (lei negativa) ou quando cumpria outra (lei positiva), 

sua balança dos méritos se equilibrava, de um lado estavam as culpas (os pecados 

cometidos) e do outro, os méritos (as obras da lei). Se suas culpas fossem maiores, 

era considerado ímpio (rashal), se seus méritos eram maiores, era considerado justo 

(tsadiq). Como não existia uma forma exata de saber se sua balança estava 

equilibrada, ele podia clamar pelos méritos de Abraão (as obras do patriarca) que 

365 

   - 

248 

+ 



30 

 

 

tinha méritos em excesso. Por ser descendente de Abraão, automaticamente, os 

méritos de Abraão eram computados a seu favor e assim ele podia se tornar justo.40  

Na carta aos Gálatas, Paulo não combate a prática da circuncisão ou a 

realização de ritos ou cerimônias mosaicas na vida do novo converso (gentio). A 

circuncisão, ritos e cerimônias eram os sintomas de um mal muito maior e poderoso 

em destruição. Paulo combateu a raiz desse problema. A idiossincrasia rabínica da 

salvação retirou o foco dos méritos humanos para colocá-los no lugar certo, nos 

méritos de Jesus Cristo por meio da Sua morte expiatória na cruz. Ele via os cristãos 

(circuncisos e incircuncisos, judeus e gregos) como filhos da promessa (Gl 4:28), 

herdeiros da salvação (Gl 3:6-7), pessoas que, agora, não precisavam mais de um 

tutor (aio) que os guiasse (Gl 3:23-26), pois na condição de novas criaturas em 

Cristo o Espírito Santo eram quem os conduzia pelo caminho que deviam andar (Gl 

5:18). A lei agora estava escrita em seus corações. A obediência à lei (preceitos e 

mandamentos) continuava presente, mas agora ela era a consequência e não causa 

de uma salvação baseada em relacionamento e não em comportamento.41  

Um assunto precisa ficar claro na hora de ler e interpretar “a lei” na epístola 

aos Gálatas. Quando Paulo se refere à lei, ele está se referindo a toda revelação 

que Israel recebeu no Sinai por parte de Deus. As leis morais, cerimônias e estatutos 

civis. Com o passar do tempo, os judeus foram acrescentando uma quantidade 

significativa de leis que deveriam ser cumpridas por meio do seu esforço próprio e 

assim, com tamanha obediência se tornavam ganhadores, merecedores e dignos de 

sua própria salvação. Gálatas não se preocupa com essas leis em particular, e sim 

com a falsa ideia de que alguém possa garantir sua própria salvação mediante o 

cumprimento rigoroso dos diversos requerimentos legais. O dilema era: ou a 

salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras; para Paulo, elas são auto 

excludentes.42  

 A lição que ganha grande destaque para nossos dias é a mesma que nos dias 

de Paulo. É certo que a lei cerimonial perdeu seu valor quando o próprio Cristo se 

entregou como um sacrifício. A lei moral ainda está em vigência (Mt 5:17-18) e aqui 

                                                 
40 CAIRUS, Aécio. La carta a los Romanos, p. 20. 
 
41 VENDEN, Morris. 95 Teses da Justificação pela fé, p. 21. 
 
42 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 930. 
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reside o perigo de tentar se aferrar à letra do “decálogo” sem compreender o espírito 

da lei (Mt 19:16-22, Gl 17:22). Como nos dias de Paulo, o perigo de participar do 

cumprimento da lei sem entender a função dela nos coloca no mesmo perigo de 

procurar nossa salvação através do cumprimento do decálogo deixando de lado o 

sacrifício e a graça de Jesus Cristo. A salvação é alcançada por meio de uma fé 

singela e humilde nos méritos de Cristo e não por nada que o homem possa fazer 

para melhorar, por menor que seja, sua condição diante de Deus.43  

 

2.3.2. O problema e propósito da epístola 

Essa é uma das epístolas do Novo Testamento sobre a qual é possível estar 

relativamente seguro quanto a sua problemática e propósito, porque Paulo, ao 

escrever essa carta empregou grande clareza de linguagem a cerca das suas 

intenções.44  

A Bíblia relata que, depois de Paulo e Barnabé terem fundado as igrejas da 

Galácia, foram avisados sobre a apostasia que começava a reinar rapidamente entre 

os recém-conversos (Gl 1:6). Judeus conservadores e legalistas haviam chegado 

desde Jerusalém a Galácia dizendo serem discípulos de Tiago (irmão de Jesus) 

proclamando “novas doutrinas” e, por consequência, desacreditando o chamado de 

Paulo e rejeitando sua doutrina (Gl 1:7, 5:10, 12; 6:12, 13). Possivelmente esse 

grupo seja o mesmo que causou dificuldades também em Antioquia da Síria quanto 

a mesma questão (At 15:1). Essa diferença entre a doutrina de Paulo e a dos 

judaizantes levou à realização do concílio de Jerusalém, ondem os judaizantes se 

opuseram a Paulo mais uma vez argumentando que os conversos cristãos também 

deviam observar as ordenanças legais judaicas para serem salvos. Esse grupo, 

vindo de Jerusalém, alegava que os gentios tinham que se submeter à lei de Moisés 

para serem salvos e que não era suficiente a graça de Jesus para alcançar a 

salvação. Em outras palavras, ter Cristo não era suficiente, deviam ter Moisés 

também, a graça deveria ser adicionada aos méritos (circuncisão).45  

  

                                                 
43 HARPER. Beacon Bible Commentary, Galatians. Volume 9, p. 24. 
 
44 GUTHRIE. Gálatas: Introdução e comentário, p. 20. 
 
45 COLE, Alam. The letter of Paul to the Galatians, p. 25. 
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Sem dúvida esses mestres judaizantes tinham alcançado grande sucesso na 

sua tarefa, pois segundo Gl 1:6 tinham conseguido enganar uma quantidade grande 

dos membros das igrejas da Galácia. Não podemos ser conclusivos quanto ao 

numero exato de pessoas que foram eludidas pelo ensino desses mestres, mas, 

pelo tom da carta, podemos deduzir que o perigo de uma apostasia geral estava às 

portas. Os ensinos por eles pregados iam contra as decisões tomadas pelo concilio 

do ano 49 e, não somente isso, eles repudiavam o evangelho de Paulo como 

também sua autoridade apostólica.46 

Paulo foi imediatamente tomado de justa indignação, pois “seus filhos na fé” 

tinham sido avisados previamente sobre este tipo de ensino. Eles sabiam a 

procedência dessa “nova doutrina” e, mesmo assim, decidiram dar ouvidos a ela. 

Assim, Paulo viu, por um momento, que se a visão legalista prevalecia, a graça, a 

cruz, Cristo e o cristianismo perderiam seu diferencial e singularidade. Paulo foi 

acusado de três cargos: A) Ele não era um verdadeiro discípulo, pois não fazia parte 

dos doze chamados por Jesus. Ele respondeu essa acusação dizendo que seu 

chamado vinha diretamente do próprio Cristo (na estrada de Damasco), assim como 

o chamado do resto dos apóstolos. B) Foi acusado de que seu evangelho não era 

verdadeiro. Ele respondeu mostrando que o homem sempre foi, é e será salvo pela 

graça e não pelo cumprimento da lei. Para isto, ele citou o exemplo de Abraão que 

foi contado como justo pela sua fé e não pelas obras. C) Finalmente, Paulo foi 

acusado de que, através de seu ensino, ele levava os crentes pelo caminho da 

perdição longe da lei. Paulo, mais uma vez, respondeu dizendo que o cristianismo 

não leva o crente a se afastar da lei, pelo contrário, o leva até Cristo, que por meio 

da pessoa do Espírito Santo quer habitar nele para que, junto a sua natureza, esse 

ser humano caído possa cumprir os requerimentos da lei como consequência de 

uma vida controlada pelo Espírito.47  

  

2.3.3. A relevância da questão em Gálatas  

Paulo percebeu que um iminente perigo se aproximava. Se os judaizantes 

tivessem razão, o cristianismo não passaria de mais uma seita do Judaísmo. Desde 

o início, Paulo parece ter sido o único a reconhecer a importância e as implicações 

                                                 
46 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 930. 
 
47 GAEBELEIN. The expositor’s Bible commentary. Volume 10, p. 410-411. 
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extremamente negativas que esse problema poderia trazer. Esses ensinos errados 

proferidos pelos judaizantes “zelosos e sinceros” traziam dois grandes problemas. O 

primeiro se traduzia na eliminação das igrejas e na divisão dos recém-conversos. 

Com esse resultado, seria impossível que a obra de evangelismo pelo mundo 

pudesse ser alcançada com sucesso. Em segundo lugar, o maior perigo era tirar de 

cena a pessoa de Jesus, rejeitar sua morte salvadora, dar as costas para o plano de 

salvação, procurar sua salvação por meios próprios e, como consequência a tudo 

isso, se perder para sempre.  Para Paulo, a única coisa pela qual valia a pena viver 

estava em jogo, Cristo Jesus. Não foi pouca sua preocupação e nem desmedidas 

suas exortações, como um visionário do evangelho ele previu grande problemas 

para suas igrejas e, com certeza, usado pelo Espírito de Deus, Paulo deixou 

registrado uma magnífica e atual exortação para nós que vivemos quase 2000 anos 

depois, pois, o risco ainda é o mesmo.48   

 

2.4. Esboço da carta 

I. Introdução 

a. A autoridade apostólica do autor, 1:1-10. 

b. Ocasião e propósito da carta, 1:6-10.  

II. Defesa de Paulo da sua autoridade e evangelho, 1:11 – 2:14. 

a. A autenticidade de sua conversão ao cristianismo, 1:11-24. 

i. A origem divina de sua interpretação do evangelho 1:11 12. 

ii. Seu zelo anterior pela fé judia, 1:13-14. 

iii. Sua conversão e missão entre os pagãos, 1:15-16. 

iv. Sua viagem preparatória na Arábia, 1:17. 

v. Seu primeiro contato com os apóstolos, 1:18-20. 

vi. Sua aceitação pelas igrejas da Judéia, 1:21-24.   

b. A aprovação apostólica de sua interpretação do evangelho, 2:1-14. 

i. Paulo explica seu evangelho aos apóstolos, 2:1-2. 

ii. O caso de Tito comprova o evangelho de Paulo, 2:3-5. 

iii. A igualdade apostólica de Paulo com os doze, 2:11-14 

III. A fé contra o legalismo como meio de salvação, 2:15-3:29 

                                                 
48 Donald. Gálatas: Introdução e comentário, p. 24. 
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a. Os cristãos de origem judaica também dependem da fé em Cristo para a 

salvação, não da lei, 2:15-21. 

i. Os cristãos de origem judaica compreendem a ineficácia do legalismo, 

2:15-16. 

ii. A incompatibilidade do cristianismo e judaísmo, 2:17-21.  

b. A salvação dos gentios providenciada pelo pacto feito a Abraão, 3:1-14. 

i. Os gálatas foram feitos cristãos por meio da fé, 3:1-5. 

ii. A fé é a característica distintiva do pacto feito a Abraão, 3:6-7. 

iii. A salvação dos gentios por meio da fé, 3:8-14. 

c. A condição da lei em relação ao pacto feito com Abraão, 3:15-29.  

i. A lei não anulava as provisões messiânicas do pacto, 3:15-18. 

ii. O papel subordinado e provisório da lei, 3:19-25. 

iii. Em Cristo todos são herdeiros das promessas do pacto pela fé, 3:26-

29. 

IV. O Cristão fora da tutela “da lei”, 4:1-31. 

a. Da imaturidade da lei para a maturidade do evangelho, 4:1-7.  

i. A condição subordinada de um herdeiro durante sua minoria de idade, 

4:1-3. 

ii. Conferem-se os privilégios plenos da herança por meio de Cristo, 4:4-

7 

b. O insensato proceder da igreja da Galácia, 4:8-31. 

i. A insensatez de judaizar, 4:8-12. 

ii. A sinceridade de Paulo e seu interesse nas igrejas da Galácia, 4:13-

20. 

iii. A alegoria dos dois filhos, 4:21-31.  

V. Exortação a uma vida de piedade, 5:1 – 6:10. 

a. A escravidão do legalismo incompatível com a liberdade em Cristo, 5:1-

12. 

b. A liberdade cristiana não é uma escusa para a libertinagem, 5:13-26. 

i. O amor é o cumprimento da lei, 5:13-18. 

ii. As obras da carne e as obras do Espírito, 5:19-26. 

iii. O amor fraternal cumpre com a lei de Cristo, 6:1-10 

VI. Conclusão, 6:11-18. 
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3. CAPÍTULO III – ANALISE ETIMOLÓGICA  

João Batista, o profeta precursor de Jesus (Is. 40:3), anunciou veementemente 

que o tempo havia chegado. Sua pregação incluía as seguintes palavras: 

“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus” (Mt. 3:2). O Antigo 

Testamento havia predito com grande exatidão o tempo da vinda do Ungido de Deus 

(Dn.9:24-25). O próprio Jesus, ao começar seu ministério terrestre, pregou dizendo: 

“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus” (Mt. 4:17). O evangelho de 

Marcos contém umas das afirmações mais categóricas sobre este assunto. “... veio 

Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo 

está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no 

evangelho” (Mr. 1:14-15). Depois de longos 4000 anos de governo do príncipe das 

trevas, finalmente havia chegado o tempo em que o Reino de Deus seria instaurado. 

O “tempo do fim” começou com o nascimento do Messias prometido a Israel e 

esperado por poucos, um tempo em que “toda carne [deveria ver] a Salvação 

oferecida por Deus” (Mr. 3:6). A pregação não era mais a mesma, na culminância 

das eras Deus se revelou sobremaneira, como nunca antes o tinha feito e o fez 

através da encarnação de seu Filho, na Plenitude dos Tempos. 

Paulo parece ter compreendido que, com o nascimento de Jesus, se inaugurou 

uma nova era na história da humanidade. As profecias, rituais e cerimônias, desde a 

época patriarcal até o presente momento, convergiam na pessoa sublime do Filho 

de Deus. Com tamanha exatidão e totalidade as profecias messiânicas se 

cumpriam, os requerimentos da lei começavam a serem pagos por meio do 

nascimento daquele que nasceu para morrer, o tipo e o antítipo se aproximavam e a 

justiça a e a misericórdia se davam as caras. Não havia outra saída, “o tempo estava 

cumprido”... O apóstolo, impressionado por este momento ímpar na história humana, 

escreveu: “vindo, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, 

nascido sob a lei” (Gl. 4:4). 

Para entender melhor essa clara afirmação sobre a primeira vinda de Cristo, é 

necessário analisarmos o contexto histórico do mundo daquele momento e o 

contexto bíblico no qual o texto está inserido. Como foi mencionado anteriormente, 

esse versículo carrega uma extraordinária carga histórica e teológica do “evento 

Cristo”. O homem, sua história, teologia, religião e vida estavam convergindo de 

forma vertiginosa na pessoa de um único “homem”, Cristo Jesus, e nEle, o homem, 

sua história, teologia, religião e vida começavam a ter sentido.  
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Quando feito um levantamento sobre os trabalhos acadêmicos realizados até o 

presente momento percebe-se que a maioria das pesquisas estão focadas na 

segunda parte do versículo, dando grande ênfase no “ἐξαπέζηειλεν ὁ θεὸρ ηὸν ςἱὸν 

αὐηοῦ, γενόμενον ἐκ γςναικόρ, γενόμενον ὑπὸ νόμον”. Essa ideia é evidente no 

quiasma proposto pelo teólogo inglês Joseph Barber Lightfoot:49 

 

A- Deus enviou seu filho 

 B- nascido sob a lei 

 B₁- para redimir aqueles sob a lei 

A₁- para que possamos receber todos nossos direitos como filhos 

 

Sendo essa a tendência nos estudos de (Gl 4:4), esse capitulo pretende 

apresentar um estudo focalizado na primeira parte do versículo onde “ὅηε δὲ ἦλθεν 

ηὸ πλήπωμα ηοῦ σπόνος” se torna o objeto de estudo e realização. Esse estudo, até 

certo ponto, pioneiro trabalha com o pressuposto de que as fontes do pensamento 

paulino não foram helenísticas.50 Por essa razão, considera-se a interpretação de 

um texto paulino completo e correto a partir do momento que essa interpretação está 

baseada nos escritos veterotestamentários.51 Para vários acadêmicos, ter o Antigo 

Testamento como fundamento da teologia de Paulo representa uma forte influência 

hebraica nas fontes do seu pensamento, coisa que confronta as ideias das “fontes 

helenísticas paulinas” que defendem uma exegese dos escritos paulinos por um 

ponto de vista quase 100% helenístico.  

Reconhecer que Paulo usou o grego como idioma difusor de sua mensagem, 

escreveu para gentios e passou grande parte de seu ministério em contato com a 

cultura helênica nunca serão razões para afirmar que seu pensamento deixou de ser 

hebraico e que sua fundamentação teologia não está fortemente enraizada no 

Antigo Testamento. O sucesso desse homem de Deus foi transmitir verdades 

guardadas na concepção hebraica da salvação através de palavras e expressões 

gregas para um mundo helenizado. Em outras palavras, a herança hebraica de 

Paulo nunca se perdeu, nunca foi duvidosa ou confusa. Isto fica em evidência ao 

                                                 
49 LONGENECKER. Word Biblical Commentary - Galatians, p. 168.  
 
50 http://www.biblicaltheology.com/Research/WallaceQ01.html - Acessado em 02/12/2011 
 
51 http://mb-soft.com/believe/txc/paulinis.htm - Acessado em 02/12/2011 

http://www.biblicaltheology.com/Research/WallaceQ01.html%20-%20Acessado%20em%2002/12/2011
http://mb-soft.com/believe/txc/paulinis.htm
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estudarmos (Gl 4:4) a luz do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, um capítulo 

em especial chama a atenção, (Dn 9), onde a relação entre os textos impressiona 

pelo gigantesco sentido de complemento que um fornece ao outro. A palavra grega 

escolhida por Paulo para se referir ao tempo Divino estipulado para a salvação 

humana em (Gl 4:4) aponta diretamente para os acontecimentos registrados no 

capítulo nove do livro de Daniel. Assim, (Dn 9) proporciona o sentido teológico 

primário utilizado por Paulo ao descrever o controle absoluto e a providência divina 

sobre o curso humano dentro do plano da salvação.52 

 

3.1. Tempo na literatura grega 

A língua grega tem uma riqueza de termos com os quais se podem expressar 

a experiência do tempo, a diferença das línguas de origem latina como o espanhol, 

português, inglês, francês, e italiano, entre outras. O grego apresenta quatro termos 

que expressam as diferentes experiências do tempo, enquanto, nas línguas 

supracitadas essa experiência recebe um único termo como correspondente. O mais 

extensivo é aion, que é primariamente uma designação para um longo período de 

tempo. O tempo e a eternidade são duas categorias complementares para a 

compreensão do processo histórico. A eternidade, portanto, não é necessariamente 

um conceito atemporal, mas sim o conceito temporal mais compreensivo que a 

experiência do tempo produziu. Teologicamente falando, o tempo duradouro é 

propriedade de Deus, o Criador, ao que o tempo passageiro pertence ao homem, 

como criatura. Chronos denota principalmente a expansão quantitativa, a sequência 

cronológica e linear do tempo, um espaço ou período de tempo, e portanto, é um 

termo para o conceito formal e científico do tempo. No entanto, existem termos que 

são usados para abranger um período de tempo específico: eniautos, “ano”; men, 

“mês”; hemera, “dia” e hora, “hora”. Por contraste, a ênfase característica de kairos 

chama a atenção ao conteúdo do tempo, negativamente como crise e positivamente 

como oportunidade. É instrutivo saber, para a compreensão da totalidade, que o 

Novo Testamento entende o tempo não como seu o conceito formal de chronos, 

mas, sim, como kairos, que qualificava o conteúdo do tempo de Jesus que fica em 

primeiro plano nas Sagradas Escrituras.53 

                                                 
52 MAXWELL, Mervyn. Uma nova era segundo as profecias de Daniel, p. 208. 
53 KITTEL, Gerhard. Theological Dictionary of the New Testament. Volume 6, p. 826. 
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3.1.1. O uso do termo “aion”  

Aion (aion), “era”, “duração de vida”, “época”, “longo tempo”, “eternidade”; 

aionios (aionios), “sem começo nem fim”, “para sempre”; aidios (aidios), “eterno”. 

A palavra grega aion provavelmente é derivada de aei “sempre”, é distinguida 

dos seus paralelos indo-europeus por não ser concebida tanto do ponto de vista de 

um período abstrato de tempo, quanto do ponto de vista da “era” em que a pessoa 

viveu. Em Platão, o termo é desenvolvido para representar o super-tempo, eterno, 

incomensurável e transcendente. Plutarco e os estoicos anteriores apropriaram-se 

desse entendimento, e, a partir dele, os Mistérios de Aion, o deus da eternidade, 

podiam ser celebrados na Alexandria, e o gnosticismo podia empreender suas 

próprias especulações a cerca do tempo. Com essa base, o gnosticismo se torna a 

doutrina de duas eras, representando, de um lado, o eterno e o supratemporal, e, do 

outro lado, o mundo temporal e transiente. Na filosófica helenística, o conceito de 

aiona contribuiu para a solução do problema da ordem cósmica. Entendia-se que os 

aiona eram poderes mediadores que fazem conexão entre Deus e o homem quanto 

à distinção qualitativa infinita.54   

No Novo Testamento, o substantivo aion ocorre mais de 100 vezes. 29 na 

literatura joanina, 22 nos sinóticos e Atos. 22 em Paulo55 e 20 espalhadas pelo 

restante das epístolas do NT. O adjetivo aionios “eterno” aparece 70 vezes na 

literatura neo-testamentária. Paulo faz uso de conceitos apocalípticos em sua 

escatologia, emprega a palavra aion para designar o curso do mundo separado de 

Cristo e sob o controle do pecado (Gl 1:4, 2Co 4:4, Cl 1:13).56  

Em resumo, no Novo Testamento, a escatologia da palavra aion “era” em 

todas as variedades de acentuações sempre fala de eternidade nas categorias de 

tempo. Qualquer dualismo entre dois sistemas cósmicos é estranho. Em todos os 

lugares, o Novo Testamento exerce consciente discrição diante dos eventos a cerca 

dos quais é proibido o conhecimento (1Ts 5:1, Mt 24:37); não se dedica a 

                                                 
54 KITTEL. Theological Dictionary of the New Testament. Volume 6, p. 827. 
 
55 Para certos teólogos há uma divisão clara entre o uso de aion nos escritos paulinos e na 
homilia aos Hebreus. 19 vezes para o primeiro grupo e 13 para o segundo grupo. Nós 
porem, juntamos estas ocorrências dentro do grupo de “escritos paulinos”, pois acreditamos 
que Hebreus também é de autoria Paulina.  
 
56 KITTEL. Theological Dictionary of the New Testament. Volume 6, p. 827. 
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especulações enlevadas a cerca da natureza e ocasião da era vindoura. Esse fato 

também é advertência para os cristãos de hoje, contra a especulação a cerca do 

mistério de Deus.       

                                                                         

3.1.2. O uso do termo “hora” 

Ora (hora), “hora”, “tempo”, “ponto no tempo”; oraios (horaios), “no tempo 

certo”, “oportuno”, “maduro”, daí, “belo”, “bonito”, “agradável”.  

 O substantivo hora denota uma divisão especifica de tempo, especialmente 

uma “hora”. Mas hora também pode significar “ano”, “dia” e “momento”, ou designar 

uma “estação”, ou também uma etapa da vida, como a juventude. Para Homero e 

outros poetas, hora marca o “tempo apropriado” segundo os costumes, para certas 

atividades como a refeição, o deitar-se ou o prazer sexual.57  

 No Novo Testamento em comparação com a LXX, hora é usada quase duas 

vezes mais. As ocorrências acumulam-se nos Evangelhos 76 vezes e 20 vezes no 

Apocalipse. Hora ocorre sete vezes em Paulo. O uso desse termo está intimamente 

ligada aos números ordinais. Hora serve para fixar quaisquer eventos 

cronologicamente no decorrer do dia (Mt 20:3, 5-6,9; Jo 1:39, 4:6, At 2:15). É 

especialmente aplicado aos pontos de tempo específicos na narrativa da Paixão de 

Jesus (Jo 19:14; Mc 15:25, 33-34; Mt 27:45; Lc 23:44) e, em conexão com os 

horários judaicos de oração, na vida de oração do homem piedoso (At 3:1, 10:3, 9, 

30). Lado a lado com indicações exatas desse tipo, hora pode ser usada de acordo 

com a primitiva divisão do dia para designações imprecisas como “em uma hora 

avançada”. Como pode ser visto até aqui, estamos lidando com um conceito de 

tempo mais específico se confrontado com o significado de kairos. Assim, para 

finalizar, a ideia de hora, como outros conceitos temporais bíblicos, este adquire sua 

importância decisiva a partir do contexto do evento que foi realizado em determinada 

hora, que está sendo ou será realizado.58  

 

3.1.3. O uso do termo “chronos” 

Chronos (chronos), “tempo”, “período de tempo” chornizo (chronizo), “tomar tempo”, 

“tardar”, “atrasar-se”; chronotibeo (chronotibeo), “gastar”, “perder ou desperdiçar 

                                                 
57 Ibid, p. 845. 
 
58 Ibid, p. 846. 
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tempo”.  

 O chronos denota, a partir de Homero, um espaço de tempo cuja duração não 

é precisamente determinada como regra geral, mas que, no máximo, é caracterizado 

por adjetivos adicionais como sendo mais longo ou mais curto. Quando se fala de 

um tempo desperdiçado, o termo chronos assume o significado de “perda de tempo”. 

Quando se faz referências à pessoas, chronos frequentemente significa “idade”, 

“anos”, “duração de vida” e, por consequência, chega razoavelmente perto de bios.59 

 Várias vezes chronos é usado como advérbio. No genitivo significa “por algum 

tempo considerável”; no dativo “em (no decurso do) tempo”, “paulatinamente” ou 

“tarde”; no acusativo poderia ser traduzido “por um temo determinado”. Dentro desse 

contexto, chronos frequentemente vem acompanhado de preposições como 

“através”, “em”, “para dentro de”, “fora de”, “em direção de”, etc. Um aspecto 

interessante a ser levado em consideração é que na mente de um israelita, o tempo 

e a história eram inseparavelmente vinculados. O tempo tinha interesse para ele 

unicamente a medida que esse era qualificado por um evento específico. Esse é o 

caso, acima de tudo, da primeira vinda de Cristo a essa terra. No conceito semita é 

fundamental a fé no Deus eterno, “durável” (Ex 15:18, (Sl 90 [89]:1), (Is 40:28), Dn 

12:7) que é o Deus do tempo que dá a todo o tempo humano seu conteúdo e 

significado. Era do costume de Israel olhar para a “cronologia” dos atos realizados 

por Deus no passado, os profetas começaram a fixar seus olhos no futuro, onde, 

através do cumprimento parcial e cronológico, o mais esperado evento de todos os 

tempo tomaria lugar, o nascimento do Filho de Deus. 

 No Novo Testamento, chronos ocorre 54 vezes (24 nos escritos históricos 

lucanos e nove vezes em Paulo). Os derivados chronizo e chronotribeo acham-se, 

respectivamente, cinco vezes (Mt 24:48; 25:5; Lc 1:21, 12:45; Hb 10:37 = Is 26:20) e 

uma vez em At 20:16. Entre os significados gerais que o termo chronos recebe, os 

mais significativos são: “duração curta ou longa de tempo” (Jo 5:6; Lc 8:27,29), 

“tempo de permanecia” (At 14:3, 15:33; 18:20, 23; 20:18; 27:9; 1Co 16:7)  e “duração 

de vida” (At 1:21; 1Co 7:39).60  

 Mais relevante teológicamente do que as indicações gerais de tempo, são 

aquelas passagens onde chronos está conectado a um evento específico. O clímax 

                                                 
59 Ibid, p. 839. 
60 Ibid, p. 843. 
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do pronunciamento sobre chronos é atingidos dentro de uma série sequencial inteira 

de declarações cristológicas. Isto acontece porque, com Jesus Cristo, alguma coisa 

nova e sem precedentes aconteceu dentro do tempo. Quando abrimos a Bíblia e 

entramos em contato com o texto Sagrado percebe-se que os autores do Novo 

Testamento não estão preocupados em responder ou prover definições sobre a 

origem e natureza do tempo, mas sim seus pensamentos estão centralizados numa 

pessoa, Jesus Cristo, que deu ao tempo e à historia uma nova relevância. Paulo 

expressa esse sentimento nos seguintes termos: “vindo, porém, a plenitude do 

tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que 

estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos”. Nesse contexto, 

pleroma tou chronou significa „o momento em que o chronos está completo‟, em que 

o tempo (a série de eventos cronologicamente preparados) atingiu sua plena 

medida, ou seja, chegou ao fim.61  

 

3.1.4. O uso do termo “kairos” 

Kairos (kairos), “tempo”, especialmente um “ponto no tempo”, “momento”; 

eukaireo (eukaireo), “ter oportunidade”; eukairia (eukairia), “oportunidade favorável”, 

“o momento certo”; eukairos (eukairos) “quando conveniente”.  

O substantivo kairos na sua forma original denota “medida certa”, “proporção 

correta”, “aquilo que é conveniente, apropriado ou decisivo”. Além do conteúdo 

material, temporal e léxico, kairos pode ter um sentido locativo, da “localidade”, do 

“lugar apropriado”, mas quando usado num sentido material, kairos carateriza uma 

situação crítica, que exige uma decisão, para a qual o homem talvez seja levado 

pela fatalidade. Por último, ainda é possível interpretar kairos no sentido temporal 

descrevendo um “momento apropriado”, o “momento certo”, “um momento 

favorável”. Ao estudar os diferentes conceitos de tempo é possível criar uma 

pequena confusão pela aparente proximidade entre eles, especialmente entre 

chronos e kairos. A presença dos dois grupos etimológicos, associados 

respectivamente com chronos e kairos para o conceito de tempo, sugere que os 

gregos distinguiam períodos ou pontos individuais, que podem ser efetuados por 

decisões humana (kairos), “tirados” do decurso do tempo, cujo progresso independe 

de qualquer possível influência humana (chronos). Assim, o chronos abrange todos 

                                                 
61 Ibidem.  
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os kairoi possíveis, e, sendo o termo maior e mais exclusivo, frequentemente pode 

ser usado onde kairos teria sido igualmente apropriado, embora não inversamente.62 

No Novo Testamento os termos do grupo de palavras acham-se da seguinte 

maneira: kairos 85 vezes (30 em Paulo; 22 nos escritos lucanos); eukeiro 3 vezes, 

eukairia 2 vezes (nos Evangelhos). A ênfase principal recai em Paulo e nos escritos 

de Lucas.63 

 

3.1.5. Conclusões parciais 

A maior diferença entre a compreensão hebraica e grega de tempo reside no 

entendimento qualitativo do termo do ponto de vista do encontro entre Deus e o 

homem. O tempo existe como ferramenta nas mãos de Deus. Com o passar do 

tempo é possível ver a ação de Deus em favor de seu povo, o tempo é qualificado 

por Deus, Deus preenche de sentido o tempo terrestre e é Deus quem proporciona 

importância aos eventos que acontecem nessa Terra. O uso do grego por parte de 

Paulo não implica uma interpretação helenística dos seus escritos. Como pode ser 

constatado, Paulo usou as palavras chronos e o kairos sob a influência hebraica que 

ostenta o conceito de tempo oportuno e tempo cumprido pela ideia 

veterotestamentária de soberania e providência divina, atingindo seu ponto mais alto 

na encarnação e morte do Filho de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 KITTEL. Theological Dictionary of the New Testament. Volume 6, p. 833-834. 
 
63 Ibid, p. 837. 
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4. CAPÍTULO IV – ANÁLISE TEOLÓGICA 

4.1. Implicações teológicas propostas pelo “chronos” 

O texto de Gálatas 4:4 é um texto de abrangência teologia imensa. Ele 

recapitula o passado, motiva o presente e ilumina o futuro. Nesse versículo dois 

assuntos aparentemente iguais são tratados com muito cuidado e delicadeza pelo 

autor. O primeiro deles é o controle de Deus sobre os acontecimentos deste mundo, 

e o segundo é a providência Divina para o pecado. Para muitas pessoas, falar sobre 

esses assuntos é falar da mesma coisa, mas é a intenção desse estudo demonstrar 

que, embora em determinado momento, estes dois assuntos se cruzem, podemos 

estudá-los de forma diferentes e, desta forma, enriquecer nossa confiança em Deus.  

 

4.1.1. O controle soberano de Deus sobre este mundo 

Na Bíblia, o primeiro advento de Cristo a esse mundo recebe grande destaque e 

importância. Entre os vários temas tratados, a primeira vinda de Cristo é o fio que 

costura cada tema e finalmente dá sentido e vida a cada momento que o precede e 

procede. Desde o início até o fim da Bíblia encontramos profecias diretas e incisivos 

anúncios para a primeira vinda de Cristo a esse mundo. Segundo (Ap 13:8), o 

Salvador havia sido prometido antes da promulgação das maldições resultantes do 

pecado esse princípio é importante para compreender a obra de Cristo por nós.64 A 

primeira alusão à primeira vinda de Cristo, após a entrada do pecado, foi registrada 

da seguinte forma “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o 

seu descendente. Este te ferirá na cabeça, e tu lhe feriras o calcanhar”. (Gn 3:15).65 

Desde o pronunciamento dessa promessa até o cumprimento da mesma, 4000 anos 

se passaram, e a pergunta é a mesma: Porque Jesus não veio antes? Para 

compreender melhor esse tema é necessário entender que Deus estava preparando 

o mundo de forma especial e detalhada para receber seu evangelho. Segundo os 

profetas hebreus e as profecias judaicas, Deus é o criador desse universo e regente 

do destino de todo homem e nação (Dn 2). Nada foge do seu olhar cuidadoso e 

detalhista, nada acontece sem seu consentimento mesmo que isto aconteça de 

                                                 
64 www.solascriptura-tt.org/Cristologia/Cristlg-PromssPlanEtrnSalvc-Kelson.htm 
 
65ARA, Bíblia Sagrada. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e 
Atualizada no Brasil. 2ª Ed. Barueri - SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. (todas as 
citações feitas neste trabalho seguirão esta fonte base) 

http://www.solascriptura-tt.org/Cristologia/Cristlg-PromssPlanEtrnSalvc-Kelson.htm
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forma direta ou indireta.66 

Assim, é necessário estudar a soberania de Deus sob a óptica do grande conflito 

no qual o controle absoluto dos eventos dessa terra e a intervenção divina deve ser 

estudada em conexão com os outros planos e leis do trabalho de Deus, pois, o 

primário de Deus para com o homem não é seu bem-estar atual, e sim a salvação 

eterna.67 Deus tem um tempo específico para cada coisa, tudo que tem lugar dentro 

do grande teatro terrenal está sendo dirigido bem de perto pelo melhor diretor do 

mundo, Deus. 

Uma vez que o caráter de Deus foi colocado em juízo por Satanás diante do 

universo inteiro, Deus, para mostrar seu caráter e revelar a verdadeira face do 

pecado, permitiu que o bem e o mal crescessem juntos até o momento no qual o 

resto do Universo pudesse contemplar com seus próprios olhos as desastrosas 

consequências do pecado e as reais intenções do pai da mentira.68 Em resumo, 

Paulo acreditava que o propósito eterno de Deus tinha objetivos definidos. Toda 

criatura é movida pela agenda divina onde o objetivo final da divina graça é a 

reivindicação do caráter de Deus e a salvação do homem através de Cristo Jesus.69 

A frase grega pleroma tou chronou chama a atenção para a importância critica do 

evento, ela é um divisor de águas entre a antiga era e a aurora da nova. Pelo estudo 

imediato do contexto de (Gl 4:4), percebemos que o pensamento de Paulo ainda 

está centralizado na servidão à lei. Portanto, considerar a “plenitude” como sendo o 

limite do tempo de provação sob a lei está dentro do contexto estudado por Paulo. 

Foi durante este período de tempo no qual a condição desesperadora da servidão 

do homem foi plenamente revelada.70 A plenitude do tempo implica no cumprimento 

exato dos dias estabelecidos por Deus na eternidade para vinda de Cristo. Esse tipo 

de pensamento era comum no cristianismo judeu primitivo assim como na própria 

                                                 
66 Nem sempre permissão implica aprovação por parte de Deus para com as decisões ou 
acontecimentos que tem lugar nesta terra. 
 
67 EXELL. The biblical illustrator, Volume 2, p. 234-235. 
 
68 Desde a rebelião no céu o caráter de Deus tinha sido colocado em tela de juízo. Existia 
um único jeito de demonstrar a justiça e o amor de Deus e esse era deixando que o pecado 
revelasse sua verdadeira identidade.   
 
69 BUTTRICK George. The interpreter’s dictionary of the Bible, Volume 10, p. 522-523.  
 
70 GUTHRIE. Gálatas: Introdução e comentário, p. 143. 
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consciência de Cristo, (Mc 1:15; Lc 1:21; At 2:16; 3:18).71 Por essa razão, a vinda de 

Jesus a essa Terra não tem nada a ver com os sentimentos ou vontade humana, e 

sim com a predestinação de Deus para salvar cada criatura da Terra.72  

 

4.1.2. A providência divina para com o pecado 

Como foi visto anteriormente o texto de (Gl 4:4) mostra duas realidades centrais 

da pessoa de Deus e de como Ele se relaciona com seus filhos caídos. Se nossa 

visão for unilateral, enxergando somente a Deus como Aquele que está no controle 

total das coisas que acontecem nesse mundo, corremos o risco de perder a visão 

completa do quadro no qual Deus e os seres humanos estão inseridos. Em outras 

palavras, o estudo da providência e soberania divina precisam caminhar de mãos 

dadas, já que enquanto a primeira tem a ver com o “para quê” a segunda tem haver 

com o “como” do trabalho redentor. Mais uma vez é vista a importância de estudar 

assuntos de forma relacionada com o fim de obter uma compreensão mais ampla e, 

por consequência, correta da teologia existente por trás do texto em questão.  

A doutrina da providência divina afirma que Deus, além de ter o controle 

completo de todas as coisas, é quem providência, que se faz responsável, que 

assume o cuidado da situação, não deixando para outro essa tarefa. Dessa forma, 

as palavras do idoso patriarca Abraão ecoam através dos séculos chegando até nós 

como forte lembrete do papel de Deus e o nosso dentro do plano da salvação. 

“Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto...” 

(Gn 22:8). Com essa ideia clara em mente, o discípulo amado escreveu em seu 

evangelho “Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu-o e regozijou-se” (Jn 

8:56). Entendendo dessa forma o cuidado e proteção divina, percebe-se que essa 

doutrina se mantém em direito contraste à ideia de que o Universo é governado por 

sorte ou acaso.  

Com a ideia de que é Deus o Pai quem providencia a solução ao pecado e o faz 

seguindo estritamente seu “cronograma”, Paulo escreveu: “vindo, porém, a plenitude 

do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que 

estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos”. A palavra usada 

por Paulo para se referir ao tempo cumprido para a vinda de Jesus Cristo foi 

                                                 
71 LONGENECKER. Word biblical commentary – Galatians, p. 170.  
 
72 EXELL. The biblical illustrator, Volume 2, p. 240. 
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chronos. Segundo o estudo literário já realizado, entendemos que essa palavra 

expressa fortemente uma ideia de tempo sequencial/cronológico oportuno, exato e 

propício para que certo acontecimento tenha seu lugar dentro da História. Se essa 

afirmação é fidedigna, Paulo ao escolher as palavras pleroma tou chronou o fez 

tendo em mente uma série de eventos pré-anunciados por Deus ao seu povo como 

parte do cumprimento da Sua providência para com o pecado. Essa providência era 

a morte expiatória de Jesus Cristo em nosso favor. Assim, a vinda dEle a essa Terra 

preencheria de significado as sombras tipológicas da sua pessoa de forma plena e 

maravilhosa.  

A Bíblia afirma claramente que Deus não fará nada sem antes revelar seus 

desígnios ao seu povo através dos seus profetas (Am 3:7). Entendendo que em 

Deus não há sombra de variação (Tg 1:17) e que a Sua Palavra é diga de confiança 

é nossa incumbência encontrar na Bíblia essa sequência cronológica de eventos 

pré-anunciados por Deus e aos quais Paulo se refere ao escrever sobre o 

amadurecimento pleno do chronos. Esses eventos pré-anunciados são as profecias 

dadas por Deus para mostrar sua soberania e providência no grande conflito e, ao 

mesmo tempo, para alentar e tranquilizar as suas criaturas em suas caminhadas 

espirituais. Se aceitarmos as fontes do pensamento paulino como hebraicas, é fácil 

chegarmos à conclusão de que dentro das profecias registradas no Antigo 

Testamento uma se destaca grandemente, a de Daniel 9.73  

A seguir, estudaremos o conteúdo dessa profecia de forma detalhada a fim de 

comprovar se realmente é essa profecia a que fornece o sentido primário teológico 

de (Gl 4:4). 

 

4.1.2.1. É revelada a data da cruz – Dn 9:24-27 

Muito daquilo que foi proferido por Jesus em Seu ministério terrestre deixou 

muitos perplexos, especialmente quando sua pregação foi o fim de uma era e início 

de outra. As palavras proferidas por Jesus, registradas em (Mc 1:15), eletrizavam as 

pessoas pelo seu conteúdo dramático. “O tempo está cumprido e o reino de Deus 

está próximo.” O que exatamente Jesus quis dizer com essa expressão? O que 

Paulo quis dizer ao expressar “Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu 

Filho, nascido de mulher”? E, ainda mais, qual seria o pensamento de Paulo ao falar 

                                                 
73 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 964. 
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a cerca da nova vida eterna que Deus “prometeu antes dos tempos eternos e, em 

tempos devidos, manifestou a Sua palavra”? (Tt 1:2-3). Jesus e Paulo eram 

conscientes de que Deus estabelecera um tempo e sabiam que o mesmo tinha 

chegado. O anjo Gabriel havia anunciado esse marco por ocasião da extraordinária 

predição anunciada no encerramento do capítulo 9 de Daniel. Mais de meio milênio 

antes, a ousada profecia de Gabriel havia registrado o ano no qual Jesus seria 

batizado e também a ocasião em que Ele seria crucificado! Muito mais do que isto, 

porém, a profecia dissera porque Jesus viria. Ele viria para obter sucesso “no 

concerto com muitos de Seu povo”. Ele morreria para colocar um ponto final na 

história do pecado e instaurar uma era de sempiterna justiça.74  

Os versículos 1-19 são um parênteses na sequência profética apresentada 

desde o capítulo 8. Seguindo o estilo de Neemias, Daniel confessa seus pecados e 

os pecados de seu povo. Aqui encontramos uma combinação do gênero apocalíptico 

com o profético e histórico-salvífico. Por essa razão, os versos 20-27 de Dn 9, sobre 

as 70 semanas, são a chave no conjunto estrutural dos capítulos 7-12. Anos mais 

tarde, essa profecia é tomada por Lucas no início de seu evangelho para aplicá-la a 

Jesus, assim como também o fez Paulo em (Gl 4:4 e Ef 1:10).75 

Na continuação estudaremos os versos 24-27 que se constituem com o centro 

da profecia de Dn 9 e a base teológica de (Gl 4:4). 

“Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa 

cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a 

iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o 

Santo dos Santos.” (V24) 

O princípio dia-ano é aplicado nesse versículo para fazer referência a um 

período de 490 anos (70x7): Isso tem apoio pelo contexto imediato do texto onde 

vemos Daniel examinando a profecia do profeta Jeremias (Jr 25:11), que 

mencionava um período de setenta anos. Mas agora Gabriel fala de um período sete 

vezes mais longo. Esses 490 anos estão “determinados” ou “fixados” de um período 

de tempo maior. O hebraico subjacente é chathak, essa palavra aparece uma única 

vez na Bíblia, mas não é por isso que ela não é bem entendida, pelo contrário, ela é 

bem documentada e conhecida pelos eruditos. A tradução mais apropriada para 

                                                 
74 SHEA, William. The prophecy of Daniel 9:24-27, p. 76. 
 
75 VICUÑA, Maximo. Estudios del libro de Daniel, p. 109. 
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essa palavra é “cortar” ou “dividir”. Antigos rabis usavam a palavra com o significado 

de “amputar” 76. Mesmo sendo facilmente entendida e estudada de forma particular, 

quando inserida dentro do contexto do versículo 24, eles nem sempre foram 

capazes de entender de que forma a palavra poderia fazer sentido literal no texto. O 

que Gabriel quis deixar claro é que os 490 anos haviam sido “cortados” do período 

maior de 2300 anos de Dn 8.  

É evidente que, até aqui, Daniel tinha entendido que os 490 anos eram parte dos 

2300 anos, mas ainda faltava entender um assunto importante. Quando iniciariam os 

2300 anos?  

“Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar 

Jerusalém, até ao Ungido, ao Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas; 

as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos” (V25).  

Do versículo 25 até o 27, as setenta semanas são fragmentadas. Gabriel divide 

as setenta semanas de anos em três períodos de diferentes tamanhos. Primeiro 

período, sete semanas = 49 anos, depois, sessenta e duas semanas = 434 anos e 

finalmente, uma semana = 7 anos que depois, essa última semana seria dividida em 

duas metades iguais = 3 anos e meio para cada parte.77  

   As setenta semanas 

  7 Semanas                          62 Semanas           1 Semana 

 

 

                                                                                                 ½         ½  

 

 O alívio deve ter sido tão grande no profeta Daniel que ele se animou em 

saber que existiria um decreto que autorizaria a restauração de Jerusalém. Para 

saber qual o decreto e a data, devemos examinar três decretos que foram 

preservados pelo escriba Esdras.  

O primeiro decreto foi emitido no ano de 538 (ou possivelmente em 537) a.C. por 

Ciro o Grande. Esse decreto permitia o reassentamento dos exilados judeus em sua 

terra natal e a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém (Ed 1:2-4). Nesse 

decreto Ciro também liberou os utensílios do templo que tinham sido roubados por 

                                                 
76 MAXWELL. Uma nova era segundo as profecias de Daniel, p. 210. 
 
77 VICUÑA. Estudios del libro de Daniel, p. 112. 
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Nabucodonosor no primeiro exílio a Babilônia. Foram esses utensílios os mesmos 

que Belzasar usou de forma blasfema, bebendo vinho na noite em que Ciro o 

derrotou. Cerca de cinquenta mil judeus retornaram à Palestina no período de um 

ano, mas encontraram feroz oposição pelos habitantes não-judeus daquela região. 

Foi por essa razão que os trabalhos de reconstrução do templo acabaram como o 

relatado em Ed 2-5.  

O segundo decreto foi emitido por volta do ano 519 a.C. por Dario I Histaspes. A 

emissão desse decreto acontece por conta de uma carta onde se pedia a 

confirmação do decreto original emitido por Ciro. Dario I ordenou que uma pesquisa 

fosse feita nos arquivos Persas em Babilônia e Ecbátana e quando finalmente se 

achou a cópia oficial do decreto (Ed 6:1-5), Ciro emitiu a confirmação que havia sido 

solicitada (Ed 6:6-12). 

O terceiro decreto foi emitido por Artaxerxes I Longímano. Nesse decreto se 

atribui a Esdras a responsabilidade de indicar magistrados e juízes para tratar os 

casos políticos e religiosos de seu povo. Com a chegada de Esdras à Palestina, a 

construção do templo foi concluída de acordo com o “decreto de Ciro, de Dario e de 

Artaxerxes, rei da Pérsia” (Ed 6:14). Sua referência aos três documentos, se valendo 

da palavra “decreto”, no singular, indica a unidade dos três decretos. Assim, este 

último decreto finalmente concede a Jerusalém seu renascimento legal, permitindo o 

restabelecimento das bases de um governo local que faz de Jerusalém sua capital. A 

data desse decreto é calculada com os seguintes dados. Citamos que Esdras 

implementou o decreto em algum momento posterior a sua chegada à Palestina, no 

quinto mês do sétimo ano de Artaxerxes. Uma vez que os anos judaicos eram 

ordenados de primavera a primavera, o quinto mês, na velha Jerusalém, recaía em 

algum ponto entre meados de julho e meados de setembro do nosso calendário. Por 

essa razão, o quinto mês do sétimo ano do reinado de Artaxerxes recaiu no final do 

verão ou início do outono do ano 457 a.C.78  

Com a data de inicio das setenta semanas marcada o computo do resto dos 

acontecimentos apontados pela profecia se torna uma simples questão de cálculo 

matemático. O seguinte quadro apresenta de forma visual a datação dos eventos da 

profecia. 

  

                                                 
78 MAXWELL. Uma nova era segundo as profecias de Daniel, p. 211-213. 
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                                           As setenta semanas = 490 anos 

       7 Semanas = 49 anos     62 Semanas = 434 anos  1 Semana = 7anos 

 

 

                                                                                           ½         ½  

 

 

Pelo estudado até o presente momento, vemos claramente que no cronograma 

divino o cumprimento exato dos acontecimentos apontados pela profecia nunca 

estiveram fora de controle de Deus, muito pelo contrário, o chronos ao qual Paulo se 

refere parece ficar em evidência constante cada vez que se estuda com detalhes 

cada parte da profecia das 70 semanas. A plenitude do tempo ou amadurecimento 

de um período específico implica num processo no qual o cumprimento sequencial e 

cronológico de uma série de eventos preparará o berço especial de um determinado 

evento, neste caso, o evento Cristo. Finalmente, os versos 26 e 27 de (Dn 9) 

completarão o quadro “cronológico” dos eventos divinamente “marcados” na agenda 

do plano da redenção.  

 “Depois das sessenta e duas semanas, será morto o Ungido e já não estará; e o 

povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será 

num dilúvio, e até ao fim haverá guerra; desolações são determinadas. Ele fará firme 

aliança com muitos, por uma semana; na metade da semana, fará cessar o sacrifício 

e a oferta de manjares; sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a 

destruição, que está determinada, se derrame sobre ele.” (V26-27) 

A primeira parte do versículo 26 fala: “Depois das sessenta e duas semanas, 

será morto o Ungido e já não estará...”. A expressão “será morto” é um idiomatismo 

hebraico que se aplica à morte do Messias. O fato desse verbo ser usado na 

conjugação passiva (niphal) indica que alguém mais poderia causar sua morte, ou 

seja, sua morte não seria natural.79 Esse detalhe é importante para nosso estudo, 

pois, na compressão paulina do controle e providência divina, nada foge do cuidado 

de Deus, os detalhes oferecidos por Ele são marcadores de confiança ao ser 

humano, apontando para cada ato redentor como fidedigno e digno de crédito.  

  

                                                 
79 SHEA. The prophecy of Daniel 9:24-27, p. 91. 

Dn 9 

538/539 

a.C. 

     457 a.C.           408 a.C                          a.C. / d.C.       27 d.C        31 d.C            34 d.C 
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Nos dois versos analisados, dois aspectos merecem estudo a fim de mostrar 

finalmente o batismo e a crucifixão do Messias na qual Paulo refere-se indireta e 

diretamente em Gl 4:4. 

O segundo período de tempo atinge o batismo de Jesus exatamente quando Ele 

foi ungido pelo Espírito Santo (At 10:38). A precisão do chronos não somente 

marcou o ano do seu batismo (27 d.C.), mas a época do ano. Porque o batismo de 

Cristo por parte de João Batista aconteceu no outono (hemisfério norte), ou seja, no 

terceiro trimestre do ano 27 d.C.  

O terceiro período de tempo, sete anos, conduz-nos ao ano 34 d.C., com o 

apedrejamento de Estevão. O anjo, porém, afirmou que na “metade da semana” o 

“ungido”, isto é o Messias, faria “cessar o sacrifício e a oferta de manjares”, o que 

ocorreu exatamente com o evento da cruz três anos e meio depois do batismo de 

Jesus, ou seja, na primavera do hemisfério norte do ano 31 d.C., por ordem de 

Pôncio Pilatos. De forma mais exata, na véspera da páscoa judia, no mês de Nisã 

do calendário judaico, que corresponde ao mês de abril em nosso calendário. Com 

efeito, ao Cristo morrer, todo o sistema sacrifical alcançou seu cumprimento, 

finalmente o tipo e o antítipo se juntaram, os símbolos e sacrifícios, desde a época 

patriarcal, encontraram seu cumprimento definitivo e ao mesmo tempo, perderam 

sua razão de ser. Uma nova era se abria, o véu do templo se rasgou de cima a baixo 

(Mt 27:51) e com esse “novo simbolismo” uma “nova aliança” se firmava. Como 

Paulo expressou “... Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para 

resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 

De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por 

Deus” (Gl 4:4-5,7). 

Gabriel afirmou que durante a última semana o “ungido” faria “firme aliança com 

muitos”. Ele estava fazendo referência à “nova aliança”, estabelecida com o 

sacrifício de Jesus, a ser feita com todos os que acreditassem no evangelho, 

tornando a salvação disponível a qualquer raça. Quando, porém, o anjo afirmou que 

o Messias, durante a última semana da profecia, faria aliança “com muitos”, 

especificamente aqui se referindo aos muitos judeus (incluindo os prosélitos) que 

aceitariam o evangelho entre 27 e 34 d.C., precisamente os limites dessa última 

semana da profecia.  

Até aqui, vimos que a profecia de (Dn 9:24-27) cumpre à risca as imposições 

etimológicas do termo grego para tempo em (Gl 4:4) (chronos). No entanto, a 
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exatidão matemática do chronos divino ainda vai mais longe.  

Alguns estudiosos se surpreendem quando subtraem 457 a.C. de 2300 e 

percebem que não atingem o ano de 1844 como data terminal das 2300 tardes e 

manhas de Dn 8. Neste tipo de conta o resultado óbvio é 1843. Por quê?  

José Carlos Ramos apresenta um estudo muito acurado sobre esse assunto.80 

Ele fala que se desejamos saber matematicamente quando o referido período 

terminou não podemos simplesmente subtrair 457 de 2300 pelo fato de que o 

primeiro montante é uma data e o segundo corresponde a números de anos. 

Números de anos se subtraem de número de anos, e não de datas, ou vice-versa. 

Assim, temos que converter a data de 457 a.C. em números de anos a.C. e então 

subtraí-los de 2300, para chegarmos ao fim desse período. O decreto de Artaxerxes 

emitido em 457 a.C. foi posto em execução no outono desse ano, isto é, faltando 

mais ou menos ¼ do ano para que o mesmo terminasse, já que o ano possui quatro 

estações, e considerando que no hemisfério norte o outono começa entre o fim de 

setembro e início de outubro. Portanto, a data é 457 a.C, mas o número de anos 

a.C. é 456 completos mais ¼ de 457, que ainda faltava transcorrer. Assim temos:   

 

Data: 457 a.C.   número de anos AC: 456+1/4  

Considerando que até o batismo de Jesus se passariam 483 anos (7+62 

semanas x 7dias/anos), temos 483-456+ 1/4 = 26+ 3/4, isto é, passados 26 anos 

completos da era cristã, mais ¾ do ano seguinte, ou seja, o outono de 27d.C. Assim 

temos:  

 Data: 27 a.C.   número de anos AD: 26+3/4  

O vento do calvário ocorreria 3,5 anos depois do batismo. Como a conta envolve 

quartos e não meios, deve-se considerar 3+2/4 como equivalente a 3,5, e adicioná-

los a 26+3/4. O resultado será 29+5/4, ou 30+1/4. A cruz foi levantada 30 anos 

completos depois de Cristo mais ¼ do ano seguinte, isto é, na primavera de 31 d.C. 

(e sabemos que Cristo morreu por ocasião da Páscoa). Assim temos:   

Data: 31 d.C.   Número de anos AD: 30+1/4 

Até a morte de Estevão são mais 3,5 anos, e as 70 semanas, ou 490 anos, 

chegam ao fim. Somando 3+2/4 a 30+1/4 chegamos a 33+3/4 do ano seguinte, o 

outono de 34 d.C.  

                                                 
80 RAMOS, Jose. Profecia Bíblica, Livro 1: Daniel: Introdução e comentário, p.157. 
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4.1.3 Conclusões parciais 
Ao terminarmos o estudo sobre as implicações teológicas do chronos de (Gl 

4:4), fica claro aos nossos olhos a perfeição, exatidão e maestria com a qual Deus 

dirige cada acontecimento desse mundo. Ele, o soberano Deus, escolhe a dedo o 

momento e o evento que terá um lugar na linha do tempo.  A imutabilidade de seu 

caráter é também expressa em cada desígnio Seu divido com o ser humano. Ao que 

tudo aponta, parece que as profecias são o meio predileto de Deus de mostrar sua 

soberania e providência para com a raça humana de forma exata e perfeita. Ao ler, 

estudar e contemplar as palavras de Paulo em (Gl 4:4) desde a perspectiva 

teológica-profetica que (Dn 9), proporciona nasce  um sentimento único dentro do 

coração humano sincero, um sentimento de eterna gratidão e respeito diante do 

Todo-poderoso  Deus de Daniel e Paulo. 

O estudo relacional feito entre (Gl 4:4) e (Dn 9) nos permite chegar à seguinte 

conclusão: O Messias é o foco central da história veterotestamentária, o ponto de 

convergência das profecias bíblicas e o fundamento da esperança vindoura 

neotestamentária. Daniel assim o “viu”, Jesus assim o viveu e Paulo assim o pregou.  

O entendimento do Ungido de Deus como sendo o eixo sobre o qual gira a história e 

a teologia nos permite criar o seguinte desdobramento cristocêntrico:  

1. No tempo certo a profecia foi revelada assim como no tempo exato ela foi 

cumprida.  

2. O Messias (segundo a ordem de Melquisedeque) faria a final expiação dos 

pecados.  

3. Sua morte expiatória no tempo pré-estipulado traria a justiça eterna.  

4. Pela certeza do cumprimento cronológico (revelada na “aparição da justiça 

eterna), hoje podemos esperar com total segurança o cumprimento 

cronológico dos eventos que precedem, anunciam e preparam o momento da 

segunda volta de Cristo a essa terra.  
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4.2. Implicações históricas propostas pelo “kairos” 

O estudo até aqui apresentado elucidou de forma clara e concisa o conteúdo 

teológico-profético que envolve as palavras de Paulo em (Gl 4:4), “vindo, porém, a 

plenitude do tempo Deus enviou seu Filho...” No entanto, ao nos depararmos com o 

contexto histórico da primeira vinda de Cristo percebesse que o Messias não veio 

somente no tempo indicado pela profecia de Daniel, mas também no momento 

histórico mais favorável de todos.81 Essa é a razão que fundamenta o estudo das 

implicações históricas propostas pelo correlato do substantivo chronos; o kairos 

grego “implícito” no berço do primeiro advento de Jesus Cristo a essa Terra.  

Que a ênfase primaria de Paulo em (Gl 4:4) tenha sido o “pleroma tou chronou” 

não descarta um estudo paralelo da mesma afirmação desde a óptica das 

implicações do kairos, já que, como mencionado anteriormente, as exigências do 

kairos são cumpridas pelo desenrolar dos eventos históricos adjacentes à primeira 

vinda do Filho de Deus a esse mundo. A preparação do mundo para a chegada do 

evangelho de Deus foi um trabalho muito bem elaborado e detalhado.  

Assim, se tentamos entender essas palavras desde o curso dos eventos 

humanos, nossa compreensão e visão sobre o que Paulo escreveu em (Gl 4:4) 

aumenta significativamente. O que aconteceu historicamente no mundo no intervalo 

entre Malaquias e Mateus – nesses séculos de silêncio entre o Antigo Testamento e 

o Novo Testamento?82 Entender a diversidade cultural de Paulo possivelmente seja 

uma das formas mais claras de entendermos o amadurecimento ao qual ele chegou 

da compreensão da plenitude do tempo de Cristo sob a perspectiva histórica.  Ele 

era judeu e isto lhe proporciona uma visão especial e singular, sua herança judaica 

lhe propicia uma compreensão bastante peculiar dos acontecimentos religiosos que 

iam sendo revelados da agenda divina. Ele era romano e tudo ao seu redor falava 

da supremacia política de sua nação. Ele era um homem lógico, educado, moralista 

e filósofo, embora não sendo grego de nascença, homem muito bem familiarizado 

com o ambiente helenístico.83  

  

                                                 
81 NICHOL. The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Volume 6, p. 964. 
 
82 BUTTRICK, George. The interpreter’s Bible, p. 522. 
 
83 HASTING, James.The greats text of the Bible – Galatians, p. 367. 
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4.2.1. Aspecto religioso 

A Palestina foi o lugar escolhido por Deus para o nascimento de seu Filho. 

Localizada no centro do mundo conhecido, esse lugar se tornou o recipiente cultural 

de três grandes civilizações, a judaica, grega e romana. Como documentado por 

Barker: “a essa altura da história no mundo, até os pagãos clamavam contra o 

próprio paganismo, estavam sedentos da verdade a tal ponto que, cansados de 

falsos ensinamentos e cultos vazios, era possível ver em quase qualquer lugar 

evidências de uma fome espiritual generalizada”.84 Fato é que a idolatria estava 

presente em todo lugar, mas esse não era o único problema a ser resolvido nesse 

aspecto. O legalismo e o ritualismo estavam em constante crescimento também.  

O paganismo “atacou” diferentes frentes, primeiramente o fez por meio da 

mitologia e o culto aos deuses do panteão grego. A religião oficial de Roma adotou 

grande parte da mitologia grega. As divindades romanas vieram a ser identificadas 

com os deuses gregos (Júpiter como Zeus, Vênus como Afrodite, e assim por 

diante). Os romanos também adicionaram certas características, como a de um 

sacerdócio sobre o qual o próprio imperador atuava como pontifex maximus (sumo 

sacerdote). As características perfeitamente humanas de tais deuses destruíam a fé 

de muitas pessoas no panteão greco-romano. Outra frente pelo qual o paganismo se 

infiltrou foi através do culto ao imperador. Seguindo uma velha prática que atribuía 

aos governantes atributos divinos, o senado romano lançou a ideia do culto ao 

imperador, ao deificar, após a morte, a Augusto e aos subsequentes imperadores 

que tivessem servido bem como seus antecessores. Alguns imperadores da 

“infância do cristianismo” reivindicaram para si mesmos a divindade enquanto viviam 

(Calígula, Nero e Domiciano). Essa veneração pelo imperador, muitas vezes, atingiu 

níveis totalmente insanos. Um exemplo claro disso é a ordem de Calígula (37-41 

d.C.) que uma estatua deveria ser colocada dentro do templo de Jerusalém, a fim de 

ser adorada. No entanto, Domiciano (81-96 d.C.) quem foi o primeiro a tomar 

providências sérias e generalizadas para forçar a adoração a sua pessoa. Como 

pode ser notada, a adoração ao imperador se tornou um grande empecilho na 

propagação do evangelho em um mundo dominado pela densa escuridão do 

pecado85. 

                                                 
84 BARKER, Kenneth. NIV – Bible commentary, Volume. 2, p.728-729. 
 
85 GUNDRY, Robert. Panorama do novo testament, p.37-38. 
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O último aspecto pagão que ganha destaque dentro do deturpado ambiente 

religioso daquele momento é uma mistura entre superstição, sincretismo e as ideias 

filosóficas herdadas da “sabedoria grega”. A salvação por intermédio de um que 

haveria de salvar pela sua morte, e morte de cruz, era uma abominação para os 

povos e culturas que moravam sob o guarda-chuva do império romano. Por essa 

razão, de modo geral, o evangelho cristão era tido como algo tolo, incrível e somente 

digno de perseguição. As superstições estavam firmemente enraizadas na maioria 

do povo do império romano. O emprego de fórmulas mágicas, consultas a 

horóscopos, oráculos, augúrios, predições do futuro mediante a observação do voo 

dos pássaros, os movimentos do azeite sobre a água e o uso de exorcistas 

profissionais faziam parte do dia a dia da população. 86 

Somado a isto, a influência das ideias gregas como o contraste dualista por 

Platão, entre o mundo das ideias e o mundo visível da matéria, formava o substrato 

do gnosticismo do primeiro século. Por esse raciocínio, a matéria era entendida 

como má ao passo que o espírito era equivalente ao bem. Essa forma de pensar foi 

a base pela qual se desenvolveu primeiramente a supressão dos desejos do corpo, 

devido as conexão com a matéria má (ascetismo) e, em segundo lugar, a 

indulgência quanto às paixões físicas, por causa da irrealidade e inconsequência da 

matéria (libertinagem ou sensualismo).87 Em ambos os casos, as noções religiosas 

orientais tinham deixado sua marca nas ideias originais de Platão.  O conceito da 

ressurreição física era abominável, devido ao fato de que a matéria totalmente má e 

assim, por consequência, a imortalidade do espírito era algo muito desejado.  

Ainda em meio a essa grande “vitamina de formas de pensamento”, o 

epicurismo pensava ser os prazeres (não necessariamente sexuais) o sumo da 

vida.88 O estoicismo ensinava que a aceitação racional da própria sorte, determinada 

por uma Razão impessoal, governaria o universo da qual todos os homens fazem 

parte.89 Como estudado até aqui, a ampla gama de opções que o império romano 

oferecia a nível religioso-espiritual permitia que praticamente cada homem 

escolhesse a quem servir e como servir. O homem se erguia como sua própria regra 

                                                 
86 Ibid, p. 41.  
 
87 BARRET, Charles. The new testament background: Selected Documents, p. 92.  
 
88 Ibid, p. 70. 
 
89 Ibid, p. 78. 
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e norma de conduta, enquanto se afastava aceleradamente do único Deus. Mas, 

como se isto não fosse suficiente, o povo ao qual Deus confiou Sua revelação, ao 

invés de se manter puro e firme em sua missão de evangelizar os povos vizinhos, 

com medo de que a punição pela idolatria praticada pela nação israelita durante o 

exílio assírio-babilônico, mais uma vez, recaísse sobre eles, estabeleceram uma 

série de regras, leis e preceitos adicionais à lei de Deus com o intuito de se 

resguardar de uma possível nova punição divina. A maior revelação confiada a esse 

povo era a vinda do Messias prometido. Nessa promessa depositavam sua 

confiança e esperança sobre a final liberação da servidão à lei e do império 

opressor, mas embora a intenção fosse louvável, a motivação (salvação pelas obras) 

estava completamente errada. A única coisa que conseguiram com essa religião de 

formas foi deturpar a esperança de um Salvador real e sacrifical.90 Dentro deste 

contexto religioso era possível encontrar mentes devotas espalhadas por qualquer 

parte do império. Eles estavam cansados dos diversos ensinamentos das escolas 

rabínicas em que o único objetivo era ensinar mecanismos de piedade falsa e prover 

um círculo de complicadas regras sem um objetivo que pudesse preencher o vazio 

do coração angustiado de cada ser humano.91 A essa altura, uma ressalva precisa 

ser feita. Em todas as eras, Deus teve pessoas fiéis a Ele, homens e mulheres que 

prometeram não contaminar-se com a “comida do rei” (Dn 1). Seres humanos 

sinceros e leais à revelação que lhes foi concedida. Entre esses homens haviam 

judeus que moravam na dispersão do império que, embora de forma imperfeita, 

davam testemunho do Deus verdadeiro. De todos os lugares as multidões se 

amontoavam para celebrar as festas em Jerusalém e na volta para as terras de 

origem, podiam levar a notícia da bem-aventurança da vinda do Messias.92 O terreno 

espiritual (o coração) estava pronto, Aquele que podia devolver a vida a esses 

corações moribundos estava às portas.  

 

4.2.2. Aspecto político 

Dentro do amadurecimento do ambiente histórico, o aspecto político também 

contribuiu, e o fez grandemente.  A nação que estava no governo do mundo 

                                                 
90 GUTHRIE. Gálatas: introdução e comentário, p.143. 
 
91 HASTING. The greats text of the Bible – Galatians, p. 365. 
 
92 WHITE. O Desejado de todas as nações, p. 61-65. 
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conhecido era o império romano e foi sob este governo que Jesus nasceu, viveu, 

morreu e ressuscitou. Paulo viveu em uma época em que a realidade governamental 

existente era de unidade nas suas diversas esferas. Muito disto foi mérito ou 

herança dos seus predecessores, liderados pelo incomparável Alexandre o Grande. 

Uma completa discussão sobre o império romano seria totalmente inviável nessa 

pesquisa, por esse motivo, estudaremos os aspectos mais importantes da realidade 

imperial romana que moldaram, em certa medida e forma, o pensamento do autor de 

Gl 4:4. Entre os aspectos que ganham destaque, dois são de primordial importância 

para nosso estudo: a pax romana e o transporte dentro do império romano.93  

Não existe império no mundo antigo que possa ostentar a grandeza da 

organização e condução de seu governo como o império romano. Falar desse 

império é falar da “paz romana” – (a pax romana). A concretização da “paz romana” 

somente foi alcança pela genialidade com a qual os romanos entendiam e aplicavam 

as leis. A prática e o convívio com elas na vida cotidiana permitiu que se pudesse 

manter durante mais de meio milênio uma estabilidade civil, mais ou menos 

constante, que acabou rendendo à nação uma compreensão e criação estrutural em 

termos de governo incomparável com as nações vizinhas94. O secredo do sucesso 

romano residia exatamente onde outros fracassavam. Sua sabedoria em 

providenciar diferentes tipos de supervisão e controle local tecia as firmes bases de 

um governo que anexava povos, nações e culturas de forma quase constante 

durante os séculos VIII e V, antes de Cristo. Como parte do sistema de 

administração local, os romanos herdaram a estratégia grega de não substituir os 

costumes de outros povos pela sua própria, mas de infiltrar suas crenças, ideias e 

costumes, a fim de fortalecer os vínculos pelo sincretismo cultural e social. Como 

pode ser contemplado, a unidade prevalente e a estabilidade política do mundo 

civilizado, sob a hegemonia de Roma, se mostravam fatores determinantes e 

necessários no cenário do nascimento e da propagação do cristianismo.95  

A unificação progressiva das massas, dentro do guarda-chuva romano, foi um 

processo que começou com o imperador Marco Antonio (o primeiro Augusto) e 

continuou com outros imperadores até chegar ao ponto de atingir um crescimento 

                                                 
93 GUNDRY. Panorama do novo testament, p.11. 
 
94 GORMAN, Michael, Paul, apostle of the cruficied Lord, p. 8.  
 
95 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p. 11. 
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estável e natural. No entanto, essa nova etapa (pax romana) requeria mais do que 

unicamente um governo politicamente organizado, por essa razão, à grandiosidade 

da administração política romana foi adicionada a visão de expansão de grande 

escala representada pelo crescimento paralelo da força militar, da arquitetura, 

economia e, principalmente, pelas rotas ou vias de transporte.96   

 Um sistema de rotas e estradas que pudessem ligar as principais cidades do 

império se tornou uma necessidade básica em Roma. O transporte e locomoção 

eram imprescindíveis para o andamento natural da nação. Seja por negócios, prazer, 

serviço governamental, militar ou religioso, se locomover pelo império era uma 

necessidade comum e cotidiana. O trabalho de construção civil romano é famoso 

pelo sistema superior de estradas que interligavam suas principais polis, facilitando o 

transporte, não somente de pessoas, mas também de comidas, cartas, filosofias e 

ideias e ideias religiosas. Algumas dessas estradas, hoje em dia, ainda podem ser 

vistas e usadas, como é o caso da estrada principal na cidade de Éfeso.97 Todavia, a 

via terrestre não foi a única via de locomoção que cresceu. Em diversas partes do 

império romano existiam portos que ofereciam várias rotas marítimas que uniam os 

pontos mais extremos do império.     

Na fase final no processo de consolidação da expansão, o império romano 

chegou a abranger quase a totalidade do mundo civilizado, colocando sob um único 

governo uma grande variedade de povos, tribos e nações. Esse império 

providenciou as condições políticas necessárias para a difusão da religião de Cristo 

e a extensão do reino de Deus. A pax romana garantiu liberdade de 

intercomunicação (liberdade de expressão) e o circuito de transporte romano 

facilitou a locomoção de uma parte do império para a outra, o que acabou ajudando 

significativamente a rápida disseminação missionária das missões evangelísticas de 

modo que a Etiópia e a Gália, se não a Grã-Bretanha, a Babilônia e Espanha, 

ouviram primeiramente os suaves sussurros do evangelho da graça de Deus antes 

da própria crucifixão de Cristo, evento que já tinha trinta anos de idade.98  

  

                                                 
96 METZGER, Bruce, The new testament, its background, growth, and content, p.30-31.  
 
97 GORMAN, Michael, Paul, apostle of the cruficied Lord, p. 14-15. 
 
98 HASTING. The greats text of the Bible – Galatians, p. 368. 
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4.2.3. Aspecto linguístico  

Não é novidade dizer que o incontestável triunfo de Alexandre o Grande 

durante seu tempo de vida implicou na massiva difusão da cultura grega através do 

centro do mediterrâneo e além. As ideias, a educação, a filosofia, a política, os 

valores e, principalmente, a língua grega iam aonde Alexandre ia. A história registra 

que, com o passar dos anos, o império romano tomou o lugar do grego, porém entre 

as varias coisas que permaneceram ou foram absorvidas pelo império dominante, a 

língua grega foi de longe a maior herança para a posteridade. A primeira 

necessidade de um império em processo de unificação é o estabelecimento de um 

meio de comunicação eficaz que servisse de ponte entre os diferentes povos 

conquistados. Essa é a causa da relevância do grego como língua unificadora no 

processo de difusão de uma mensagem. Uma forma básica do grego (koine) se 

tornou a norma de condução entre os negociantes e comerciantes dos mais remotos 

lugares do império. Muito mais do que isso, essa língua também se tornou padrão 

na arte e na literatura, chegando a ser usada e reconhecida rapidamente em mais 

de três quartos do mundo conhecido.99 É certo que o idioma oficial adotado pelos 

romanos foi o latim, mas era o idioma usado principalmente no ocidente. No oriente 

e na vasta extensão territorial fora das linhas fronteiriças, o idioma de uso 

“internacional” era o grego.100 Foi essa unidade linguística que facilitou grandemente 

o trabalho de difusão oral e escrita do evangelho para os diversos povos 

contemporâneos e vindouros. Desta forma, podemos dizer que a contribuição mais 

importante dos gregos (mesmo de forma “involuntária”) para o Novo Testamento foi o 

idioma pelo qual o evangelho eterno foi entregue aos judeus e aos gentios. Um 

exemplo claro da importância do grego no período neotestamentário foi a tradução 

das escrituras veterotestamentárias para o grego na conhecida versão da LXX, obra 

pela qual o Antigo Testamento se tornou acessível às nações gentias e aos milhares 

de judeus habitantes na dispersão.101 A providência divina não poderia ter escolhido 

outro lugar, outra língua e outro tempo mais adequado para dar início à pregação da 

mensagem evangelística ao mundo que a Palestina e a Grécia nesse período exato 

da história.  

                                                 
99 Ibid, p. 367. 
 
100 GUNDRY. Panorama do Novo Testamento, p. 23. 
 
101 HASTING. The greats text of the Bible – Galatians, p. 368. 
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4.2.4. Conclusões parciais  

A grandeza das promessas de Deus, os mínimos detalhes das suas profecias 

e a exatidão do seu cumprimento apontam para um único momento e evento. Esses 

dois pontos convergiram na pessoa do Filho de Deus e na sua primeira visita a essa 

Terra. Paulo ao escrever “vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho...”, 

influenciado pela diversidade cultural nele existente e pela oportunidade de viver 

num momento singular da história humana, reconheceu, iluminado pelo Espírito, que 

o momento no qual Cristo Jesus nasceu foi o tempo mais adequado possível.  

Cristo nasceu para morrer por nós. Com esse princípio em mente se Ele 

tivesse vindo cem anos antes, o estado romano não teria nenhuma autoridade sobre 

a Judéia, o poder mundial não teria tido parte na sua condenação e, por 

consequência, a forma da sua morte poderia não ter sido como predita. Se Ele 

tivesse vindo cem anos depois, o consentimento das autoridades religiosas judaicas 

para com sua morte teria sido impossível, pois seu templo estaria então destruído e 

sua nação exilada da terra prometida. As condições da redenção, portanto, não 

teriam sido cumpridas. No ponto exato e no momento preciso da história, quando as 

condições religiosas, intelectuais e políticas se encontraram, o Filho do Homem 

nasceu em Belém.  
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5. CAPÍTULO V – CONCLUSÃO  

Cinquenta e uma páginas foram gastas pela mão humana na tentativa de 

expressar a perfeição de Deus e a exata revelação do plano de salvação do pecador 

e expiação do pecado. Nada do que até aqui foi escrito e um dia se escreverá 

poderá chegar próximo da plena compreensão do trabalho em conjunto do chronos 

e do kairos de Deus em favor da raça humana. Deus é um Deus que se dá a 

conhecer, é dEle que parte a iniciativa de se aproximar do pecador e trazê-lo de 

volta para casa. Por causa dessa iniciativa, a Bíblia foi escrita e por ela nós 

aprendemos que é Deus quem se torna conhecido do homem, é Ele quem se 

aproxima, é Ele quem se faz carne através do seu Filho, é seu Filho quem se faz 

pecado por nós, é Ele quem salva, é Ele quem redime, é Ele quem intercede, é Ele 

quem cuida e, finalmente, será Ele quem expiará para sempre o pecado do mundo.  

O que foi dito em (Gl 4:4) sobre o “pleroma tou chronou” e em (Ef 1:10) sobre o 

“pleroma ton kairon” é seguramente de grande importância.102 O que se entende até 

aqui por “plenitude do tempo” não é somente o amadurecimento de um ponto 

específico no grande quadro da história da redenção, mas o cumprimento de todos 

os eventos históricos redentores que devem ser entendidos como intervenções 

divinas que precedem e procedem ao evento central na extensão do tempo. É essa 

visão que a leitura de (Gl 4:4) em paralelismo com (Ef 1:10) apresenta. Este estudo 

conclui que todas as intervenções de Deus na história alteram o curso do tempo 

humano, por essa razão a plenitude do chronos e do kairos dentro do contexto do 

grande conflito sempre deverá ser estudada em conjunto  

 Assim como nos dias de Noé e de Jesus, mais uma vez, hoje vivemos os 

“minutos” prévios do cumprimento pleno do kairos e do chronos, só que, desta vez, 

para a segunda vinda de Cristo. Os sinais de um mundo envelhecido pelo pecado se 

podem ver a cada instante. Fato é que Deus não revelou o chronos para a segunda 

vinda de seu Filho, mas isso não implica na falta de existência do mesmo. O Pai 

sabe o dia e hora em que Jesus Cristo voltará, é o desejo dEle que todos o aceitem 

e se salvem, mas Ele a ninguém obriga. Os sinais (kairos) já se podem ver e sentir, 

as profecias, mais uma vez, nos dão a chave para identificar os momentos finais da 

história desse mundo, porém, a certeza da promessa (Gn 3:15) não é garantia do 

cumprimento da mesma na minha vida ou na sua. Só há um tempo oportuno para a 

                                                 
102 RIDDERBOS. The epistle of Paul to the churches of Galatia, p. 44-45. 
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salvação do homem, e esse tempo é hoje! Quando Paulo descobriu que a 

mensagem dos primeiros cristãos era verdadeira, ele recobrou o “sentido da história 

libertadora que o judaísmo havia perdido. A experiência que teve com Cristo 

impulsionou-o para além da Lei Mosaica, para descobrir a promessa feita a Abraão e 

ver seu cumprimento nos eventos recentes, na pessoa e na obra de Jesus”.103 Para 

o mundo judeu que aguardava um Messias, a boa-nova de Sua vinda era o 

cumprimento das promessas do Antigo Testamento. No entanto, muitos não o 

receberam (Jo 1:11). Para o Israel espiritual que aguarda o Ungido de Deus em 

glória e majestade a boa-nova de sua segunda vinda é a materialização em conjunto 

das esperanças veterotestamentárias e neotestamentárias. Todavia, corremos o 

mesmo risco que nossos antepassados de não conhecermos o “tempo da nossa 

visitação” (Lc 19:44). Finalizo este trabalho com um trecho de um hino de autoria de 

Walter Smith104 que expressa, em palavras humanas, o trabalho divino do evento 

mais importante que já teve lugar na história deste mundo.  

 

“A terra estava esperando, exausta e inquieta, 
com esperança mesclada ao medo, 

homens e mulheres fiéis a orar, 
“ Certamente, Senhor, o dia está perto: 

o Desejado de todas as nações-- 
é o momento que Ele deve aparecer!" 

 
Então o Espírito do Altíssimo 

a uma delicada Virgem desceu, 
e ele a sobrecarregou de bênçãos, 

e ele afligiu-a com glória; 
pois ela deu à luz ao Ungido do Senhor 

para a sua cruz e para a sua coroa 
 

A terra gemeu e trabalhou para ele 
desde os primórdios, 

porque nele estava escondido o segredo 
que passou por todas as eras-- 
Filho de Maria, Filho de Davi, 

Filho de Deus, e Filho do Homem”. 

 

 

                                                 
103 LADD, George. Teologia do Novo Testamento, p. 522. 
 
104 http://www.christianhymns.org.uk – Acessado em 03/12/2011 

http://www.christianhymns.org.uk/
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