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No velho Pacto (A lei de Moisés), o homem era justificado pelas obras, 
já novo pacto, Deus não trataria mais com o homem por meio de 
obras, mas sim com sua mente.

Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, 
diz o Senhor: Porei a minha lei em sua mente, e a escreverei no seu 
coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.  JEREMIAS. 31: 
33.

Paulo recebeu a incumbência de trazer aos gentios, um evangelho 
diferente (evangelho da incircuncisão), daquele que era apresentado 
pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. E assim como nos dias atuais, isso 
causou um tremendo impacto a muitos.

Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão 
me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. GÁLATAS. 2: 7.

Aqui temos uma evidência; quando não se tem a mente iluminada. 
Entender que não devemos viver mais por obras, e sim por somente 
crer, para o homem natural é loucura. 

“Mas o homem natural” não percebe as coisas que são do Espírito de 
Deus, porque para ele são loucura. 1ª CORINTIOS 2: 14.

A graça é um ensino ao qual fomos expostos, muito antes de termos 
uma forma humana, só à mente espiritual tem o discernimento, para 
entender essas maravilhas.

Que nos salvou, e chamou com chamamento santo; não segundo as 
nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi 
dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 2º TIMÓTEO. 1: 9. 

A Paulo foi dada a mente de Cristo, porém quando recordamos essa 
graça, de imediato nossa mente também é ativada.

Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? 
Mas nós temos a mente de Cristo. 1ª CORINTIOS. 2: 16.

“Confessamos que o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê (ative) 
espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, que seja 
ativado em ti a mente espiritual, e que a partir de hoje vivas uma vida 
abundante”.

Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê 
em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; Tendo 
iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja 
a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua 
herança nos santos; EFÉSIOS. 1: 17, 18.



Responda segundo o texto:

No velho pacto o homem era justificado por? ________________________________________________

Quem recebeu a incumbência de trazer um evangelho diferente?___________________________

No velho pacto, a lei foi dada por meio de quem?____________________________________________
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