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O estudo deste dia, tem por finalidade identificar aos homens a quem Paulo os chama de perversos e maus. O 
verso a seguir demonstra claramente que a missão de Deus dada a Paulo, não foi algo fácil.

PAULO APÓSTOLO AOS GENTIOS

PEDRO, TIAGO, JOÃO... 
APÓSTOLOS PARA OS JUDEUS

Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se 
propague e seja glorificada. Como também o é entre vós, e para 
que sejamos livres de homens perversos e maus; porque a fé não 
é de todos. II TESSALONICENSES. 03: 01 - 02.

Dentro do chamado mundo Cristão, se crê fielmente que o 
Apostolo Paulo, Pedro e os demais andavam lado a lado, eram 
companheiros de milícias e comungavam do mesmo espírito. 
Na verdade isso não foi assim, pois a Paulo foi confiado
um evangelho (incircuncisão), e a Pedro outro evangelho 
(circuncisão).

E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa (quais tenham 
sido noutro tempo, nada me importa; Deus não aceita a 
aparência do homem), esses, digo, que pareciam ser alguma 
coisa, nada me comunicaram; Antes, pelo contrário, quando 
viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, 
como a Pedro o da circuncisão. (Porque aquele que operou 
eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse 
operou também em mim com eficácia para com os gentios), 
GÁLATAS. 2: 6 - 8.
Paulo instituía igrejas colocava pastores, e ia para outras cidades, 
quando tinha a oportunidade de voltar, encontrava as igrejas 
metidas numa mescla de cristianismo com judaísmo, era então 
necessário recomeçar tudo de novo. 
Porque, se alguém vem e vos prega “outro Jesus” que nós não 
temos pregado, ou se recebeis “outro espírito” que não 
recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa 
mente o suportais! Ora, julgo que em nada tenho sido inferior 
aos mais excelentes apóstolos. Pois ainda que seja rude na 
palavra, não o sou, contudo na ciência; antes, por todos os 
modos, isto vos temos demonstrado em tudo.
II CORÍNTIOS. 11: 04 - 06.

Todo aquele que prega outro evangelho diferente ao de Paulo, é 
homem mau e perverso, e devemos considerá-lo como maldito.

Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse 
outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. 
GÁLATAS. 01: 08.
Paulo se foi e deixou um fundamento, Jesus Cristo e este 
ressuscitado, portanto muito atento ao que escutas. O único e 
verdadeiro evangelho, estão contidos nas quatorze epístolas que 
ele escreveu, fora disto não existe verdades.
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DE ACORDO COM O TEXTO COMPLETE OS VERSÍCULOS ABAIXO:

Para que sejamos livres de homens perversos e maus; ................................................................................................................................

Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da 
circuncisão, ..........................................................................................................................................................................

VERDADEIRO OU FALSO: 

Paulo foi escolhido como apóstolo para os gentios (    ) 

Pedro foi escolhido como apóstolo da circuncisão (   ) 

Quem prega evangelho diferente de Paulo é anátema (   )
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