
1:1 paulov apostolov ouk ap 
anyrwpwn oude di anyrwpou 
alla dia ihsou cristou kai 
yeou patrov tou egeirantov 
auton ek nekrwn

Ga 1:1 PAULO, apóstolo (não da parte 
dos homens, nem por homem  algum, 
mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, 
que o ressuscitou dentre os mortos).

1:2 kai oi sun emoi pantev 
adelfoi taiv ekklhsiaiv thv 
galatiav

Ga 1:2  E  todos  os  irmãos  que  estão 
comigo, às igrejas da Galácia;

1:3 cariv umin kai eirhnh apo 
yeou patrov kai kuriou hmwn 
ihsou cristou

Ga 1:3 Graça e paz a vós, da parte de 
Deus  Pai,  e  do nosso  Senhor  Jesus 
Cristo;

1:4 tou dontov eauton uper twn 
amartiwn hmwn opwv exelhtai 
hmav ek tou enestwtov aiwnov 
ponhrou kata to yelhma tou 
yeou kai patrov hmwn

Ga 1:4 O qual se deu a si mesmo pelos 
nossos pecados, para que nos livrasse 
deste presente mundo mau, segundo a 
vontade de nosso Deus e Pai.

1:5 w h doxa eiv touv aiwnav 
twn aiwnwn amhn

Ga 1:5 Ao qual seja a glória para todo 
o sempre. Amém.

1:6 yaumazw oti outwv tacewv 
metatiyesye apo tou 
kalesantov umav en cariti 
cristou eiv eteron euaggelion

Ga  1:6  Maravilho-me  de  que  tão 
depressa  passásseis  daquele  que  vos 
chamou à graça de Cristo, para outro 
Evangelho.

1:7 o ouk estin allo ei mh tinev 
eisin oi tarassontev umav kai 
yelontev metastreqai to 
euaggelion tou cristou

Ga  1:7  O  qual  não  é  outro,  senão 
alguns há que vos inquietam, e querem 
perverter o Evangelho de Cristo.

1:8 alla kai ean hmeiv h 
aggelov ex ouranou 
euaggelizhtai umin par o 
euhggelisameya umin anayema 
estw

Ga 1:8 Porém, mesmo se nós ou um 
anjo  do  céu,  vos  anuncie  outro 
Evangelho  além  do  que  já vos 
anunciamos, seja ele maldito.

1:9 wv proeirhkamen kai arti 
palin legw ei tiv umav 
euaggelizetai par o parelabete 
anayema estw

Ga 1:9  Como  já  dissemos,  agora  de 
novo  também  digo:  Se  alguém  vos 
anunciar outro Evangelho além do que 
já recebestes, seja maldito.

1:10 arti gar anyrwpouv peiyw Ga 1:10 Porque persuado eu agora  a 



h ton yeon h zhtw anyrwpoiv 
areskein ei gar eti anyrwpoiv 
hreskon cristou doulov ouk an 
hmhn

homens  ou  a  Deus?  Ou  procuro 
agradar  a  homens?  Porque  se  ainda 
agradasse aos homens, eu não seria um 
servo de Cristo.

1:11 gnwrizw de umin adelfoi to 
euaggelion to euaggelisyen up 
emou oti ouk estin kata 
anyrwpon

Ga 1:11  Mas  faço-vos  saber  irmãos, 
que o Evangelho o qual foi anunciado 
por  mim,  que  não  é  segundo  os 
homens.

1:12 oude gar egw para 
anyrwpou parelabon auto oute 
edidacyhn alla di 
apokaluqewv ihsou cristou

Ga 1:12 Porque eu não o recebi, nem 
aprendi  de  homem  algum,  mas  por 
revelação de Jesus Cristo.

1:13 hkousate gar thn emhn 
anastrofhn pote en tw 
ioudaismw oti kay uperbolhn 
ediwkon thn ekklhsian tou yeou 
kai eporyoun authn

Ga 1:13 Porque  já ouvistes da minha 
conduta  antigamente  no  judaísmo, 
como sobremaneira perseguia a igreja 
de Deus, e a assolava.

1:14 kai proekopton en tw 
ioudaismw uper pollouv 
sunhlikiwtav en tw genei mou 
perissoterwv zhlwthv uparcwn 
twn patrikwn mou paradosewn

Ga 1:14 E  como  excedia no judaísmo 
acima  de  muitos  da  minha  idade  na 
minha  própria nação;  sendo 
extremamente zeloso das tradições dos 
meus pais.

1:15 ote de eudokhsen o yeov o 
aforisav me ek koiliav mhtrov 
mou kai kalesav dia thv 
caritov autou

Ga 1:15 Mas quando aprouve a Deus 
(que desde o ventre de minha mãe me 
separou, e me chamou pela sua graça);

1:16 apokaluqai ton uion autou 
en emoi ina euaggelizwmai auton 
en toiv eynesin euyewv ou 
prosaneyemhn sarki kai aimati

Ga 1:16 Revelar o seu Filho em mim, 
para que o pregasse entre os gentios, 
imediatamente não consultei a carne e 
sangue;

1:17 oude anhlyon eiv 
ierosoluma prov touv pro emou 
apostolouv all aphlyon eiv 
arabian kai palin upestreqa 
eiv damaskon

Ga 1:17 Nem subi a Jerusalém aos que 
antes  de  mim  eram apóstolos,  mas 
parti para a Arabia, e outra vez voltei a 
Damasco.

1:18 epeita meta eth tria Ga  1:18  Então,  depois  de  três  anos, 
subi  a  Jerusalém para  ver a  Pedro,  e 



anhlyon eiv ierosoluma 
istorhsai petron kai epemeina 
prov auton hmerav dekapente

permaneci com ele quinze dias.

1:19 eteron de twn apostolwn 
ouk eidon ei mh iakwbon ton 
adelfon tou kuriou

Ga 1:19 E não vi  nenhum outro  dos 
apóstolos,  senão  Tiago,  o  irmão  do 
Senhor.

1:20 a de grafw umin idou 
enwpion tou yeou oti ou 
qeudomai

Ga  1:20  Ora,  as  coisas  que  vos 
escrevo, eis que diante de Deus afirmo 
que não minto.

1:21 epeita hlyon eiv ta 
klimata thv suriav kai thv 
kilikiav

Ga 1:21 Depois fui para as regiões de 
Síria e de Cilícia.

1:22 hmhn de agnooumenov tw 
proswpw taiv ekklhsiaiv thv 
ioudaiav taiv en cristw

Ga 1:22 Porém,  era  desconhecido de 
vista das igrejas da Judeia, que  estão 
em Cristo.

1:23 monon de akouontev hsan 
oti o diwkwn hmav pote nun 
euaggelizetai thn pistin hn pote 
eporyei

Ga  1:23  Mas  somente  estavam 
ouvindo  dizer  que:  Aquele  que 
antigamente  nos  perseguia,  agora 
anuncia a fé que antes destruía.

1:24 kai edoxazon en emoi ton 
yeon

Ga  1:24  E  glorificavam  a  Deus  a 
respeito de mim.

2:1 epeita dia dekatessarwn 
etwn palin anebhn eiv 
ierosoluma meta barnaba 
sumparalabwn kai titon

Ga 2:1 Então, depois de catorze anos, 
outra  vez  subi  a  Jerusalém  com 
Barnabé,  levando  Tito  também 
comigo.

2:2 anebhn de kata apokaluqin 
kai aneyemhn autoiv to 
euaggelion o khrussw en toiv 
eynesin kat idian de toiv 
dokousin mhpwv eiv kenon 
trecw h edramon

Ga 2:2  E  subi  por  uma  revelação,  e 
lhes  expus  o  Evangelho  que  prego 
entre os gentios,  mas particularmente 
aos que estavam em estima, para que 
de  alguma  maneira  não  corresse,  ou 
houvesse corrido em vão.

2:3 all oude titov o sun emoi 
ellhn wn hnagkasyh 
peritmhyhnai

Ga  2:3  Mas  nem  ainda  Tito,  que 
estava comigo,  sendo  grego,  foi 
constrangido a ser circuncidado.

2:4 dia de touv pareisaktouv 
qeudadelfouv oitinev 

Ga  2:4  E  isto por  causa  dos  falsos 
irmãos introduzidos secretamente, que 



pareishlyon kataskophsai thn 
eleuyerian hmwn hn ecomen en 
cristw ihsou ina hmav 
katadoulwswntai

ocultamente entraram para espreitar a 
nossa  liberdade que temos em Cristo 
Jesus,  para  que  nos  pusessem  em 
servidão.

2:5 oiv oude prov wran eixamen 
th upotagh ina h alhyeia tou 
euaggeliou diameinh prov umav

Ga 2:5 Aos quais, nem ainda por uma 
hora cedemos em sujeição, para que a 
verdade  do  Evangelho  permanecesse 
convosco.

2:6 apo de twn dokountwn einai 
ti opoioi pote hsan ouden moi 
diaferei proswpon yeov 
anyrwpou ou lambanei emoi gar 
oi dokountev ouden 
prosaneyento

Ga 2:6 E quanto àqueles que pareciam 
ser alguma coisa, quais noutro tempo 
tenham sido, não se me dá; a aparência 
do  homem  Deus  não  aceita;  a  mim 
então,  esses  estimados  nada 
comunicaram.

2:7 alla tounantion idontev oti 
pepisteumai to euaggelion thv 
akrobustiav kaywv petrov thv 
peritomhv

Ga 2:7 Mas ao contrário, havendo eles 
visto que  me  tem  sido  confiado  o 
Evangelho  da  incircuncisão,  como  a 
Pedro o da circuncisão;

2:8 o gar energhsav petrw eiv 
apostolhn thv peritomhv 
enhrghsen kai emoi eiv ta eynh

Ga  2:8  (Porque  aquele  que  operou 
eficazmente  em  Pedro  para  o 
apostolado da circuncisão, operou com 
eficácia também em mim para com os 
gentios).

2:9 kai gnontev thn carin thn 
doyeisan moi iakwbov kai 
khfav kai iwannhv oi dokountev 
stuloi einai dexiav edwkan emoi 
kai barnaba koinwniav ina 
hmeiv eiv ta eynh autoi de eiv 
thn peritomhn

Ga 2:9 E Tiago e  Cefas  e  João,  que 
eram  reputados  como colunas, 
conhecendo a graça que me havia sido 
dada, deram as suas mãos direitas em 
comunhão,  a  mim e  a  Barnabé,  para 
que nós fôssemos aos gentios, e eles à 
circuncisão;

2:10 monon twn ptwcwn ina 
mnhmoneuwmen o kai espoudasa 
auto touto poihsai

Ga  2:10  Somente  recomendando-nos 
que  nos  lembrássemos  dos  pobres,  o 
que  eu  também  procurei  com 
diligencia isto mesmo fazer.

2:11 ote de hlyen petrov eiv 
antioceian kata proswpon 
autw antesthn oti 
kategnwsmenov hn

Ga 2:11 Mas quando Pedro chegou a 
Antioquia,  eu  lhe  resisti  na  cara, 
porque era repreensível.



2:12 pro tou gar elyein tinav 
apo iakwbou meta twn eynwn 
sunhsyien ote de hlyon 
upestellen kai afwrizen eauton 
foboumenov touv ek peritomhv

Ga  2:12  Porque  antes  de  chegarem 
alguns da parte de Tiago, comia com 
os gentios, mas depois que chegaram, 
foi  se  retirando  e  se  apartando, 
temendo os que eram da circuncisão.

2:13 kai sunupekriyhsan autw 
kai oi loipoi ioudaioi wste kai 
barnabav sunaphcyh autwn th 
upokrisei

Ga  2:13  E  dissimulavam  juntamente 
com ele também os outros judeus, de 
maneira  que  até  Barnabé  foi  levado 
pela dissimulação deles.

2:14 all ote eidon oti ouk 
oryopodousin prov thn 
alhyeian tou euaggeliou eipon 
tw petrw emprosyen pantwn ei 
su ioudaiov uparcwn eynikwv 
zhv kai ouk ioudaikwv ti ta 
eynh anagkazeiv ioudaizein

Ga  2:14  Mas  quando  vi  que  não 
andavam  corretamente  conforme  a 
verdade do Evangelho,  disse  a  Pedro 
na presença  de  todos:  Se  tu,  sendo 
judeu, vives à maneira dos gentios, e 
não como judeu, por que constranges 
os gentios a viverem como judeus?

2:15 hmeiv fusei ioudaioi kai 
ouk ex eynwn amartwloi

Ga  2:15  Nós  somos judeus  por 
natureza,  e  não  pecadores  dentre  os 
gentios;

2:16 eidotev oti ou dikaioutai 
anyrwpov ex ergwn nomou ean 
mh dia pistewv ihsou cristou 
kai hmeiv eiv criston ihsoun 
episteusamen ina dikaiwywmen 
ek pistewv cristou kai ouk ex 
ergwn nomou dioti ou 
dikaiwyhsetai ex ergwn nomou 
pasa sarx

Ga  2:16  Sabendo  porém que  um 
homem não é  justificado pelas obras 
da  lei,  mas  pela fé  em Jesus  Cristo; 
também  nós  temos  crido  em  Cristo 
Jesus, para sermos justificados pela fé 
em Cristo,  e  não  pelas obras  da  lei; 
porquanto  nenhuma  carne  será 
justificada pelas obras da lei.

2:17 ei de zhtountev dikaiwyhnai 
en cristw eureyhmen kai autoi 
amartwloi ara cristov 
amartiav diakonov mh genoito

Ga  2:17  Mas  se  procurando  sermos 
justificados  em  Cristo,  fomos  nós 
mesmos também achados pecadores, é 
então  Cristo  ministro  do pecado? 
Certamente que não é!

2:18 ei gar a katelusa tauta 
palin oikodomw parabathn 
emauton sunisthmi

Ga 2:18 Porque  se  o  que eu  destruí, 
estas  coisas  novamente  edifico, 
constituo  a  mim  mesmo  um 
transgressor.



2:19 egw gar dia nomou nomw 
apeyanon ina yew zhsw

Ga  2:19  Porque,  eu  através  da  lei, 
morri para a lei, para que eu viva para 
Deus.

2:20 cristw sunestaurwmai zw 
de ouketi egw zh de en emoi 
cristov o de nun zw en sarki en 
pistei zw th tou uiou tou yeou 
tou agaphsantov me kai 
paradontov eauton uper emou

Ga 2:20 Estou crucificado com Cristo, 
logo  vivo,  não  mais  eu,  mas  Cristo 
vive em mim: e a vida que agora vivo 
na carne,  em  fé  vivo,  aquela fé do 
Filho de  Deus,  que me amou,  e  a  si 
mesmo se entregou por mim.

2:21 ouk ayetw thn carin tou 
yeou ei gar dia nomou 
dikaiosunh ara cristov dwrean 
apeyanen

Ga 2:21 Não aniquilo a graça de Deus; 
porque, se a justiça vem através da lei, 
então Cristo morreu em vão.

3:1 w anohtoi galatai tiv umav 
ebaskanen th alhyeia mh 
peiyesyai oiv kat ofyalmouv 
ihsouv cristov proegrafh en 
umin estaurwmenov

Ga 3:1 Ó insensatos Gálatas, quem vos 
fascinou  para  não  obedecerdes  à 
verdade?  Perante  cujos  olhos  Jesus 
Cristo já foi antes descrito entre vós, 
crucificado.

3:2 touto monon yelw mayein af 
umwn ex ergwn nomou to pneuma 
elabete h ex akohv pistewv

Ga 3:2 Isto somente quero aprender de 
vós: Recebestes o Espírito pelas obras 
da  lei,  ou  pelo  ouvir  a pregação da 
Fé?

3:3 outwv anohtoi este 
enarxamenoi pneumati nun sarki 
epiteleisye

Ga  3:3  Tão  insensatos  sois  vós? 
Havendo começado no Espírito, estais 
sendo aperfeiçoados na carne?

3:4 tosauta epayete eikh eige 
kai eikh

Ga  3:4  Tanta  coisas  padecestes  em 
vão?  Se na verdade isso  também em 
vão.

3:5 o oun epicorhgwn umin to 
pneuma kai energwn dunameiv en 
umin ex ergwn nomou h ex akohv 
pistewv

Ga  3:5  Aquele  pois,   que vos  dá  o 
Espírito, e opera maravilhas entre vós, 
o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir 
a pregação da fé?

3:6 kaywv abraam episteusen 
tw yew kai elogisyh autw eiv 
dikaiosunhn

Ga 3:6 Assim como Abraão creu em 
Deus,  e  isso  lhe  foi  imputado  por 
justiça.

3:7 ginwskete ara oti oi ek 
pistewv outoi eisin uioi abraam

Ga 3:7 Sabei vós portanto, que os que 
são da fé, estes são filhos de Abraão.



3:8 proidousa de h grafh oti ek 
pistewv dikaioi ta eynh o yeov 
proeuhggelisato tw abraam oti 
euloghyhsontai en soi panta ta 
eynh

Ga 3:8  E  a  Escritura  antevendo,  que 
Deus  pela fé  justifica  os  gentios, 
primeiramente  anunciou  o  Evangelho 
a  Abraão,  dizendo: Todas  as  nações 
serão benditas em ti.

3:9 wste oi ek pistewv 
eulogountai sun tw pistw 
abraam

Ga 3:9 Assim que os que são  da fé, 
são benditos com o crente Abraão.

3:10 osoi gar ex ergwn nomou 
eisin upo kataran eisin 
gegraptai gar epikataratov 
pav ov ouk emmenei en pasin 
toiv gegrammenoiv en tw bibliw 
tou nomou tou poihsai auta

Ga 3:10 Porque todos quantos são das 
obras  da  lei,  estão  debaixo  de 
maldição. Porque está escrito: Maldito 
todo  aquele  que  não  permanece  em 
todas  as  coisas  que  estão  escritas  no 
livro da lei, para fazê-las.

3:11 oti de en nomw oudeiv 
dikaioutai para tw yew dhlon 
oti o dikaiov ek pistewv 
zhsetai

Ga  3:11  E  é evidente  que,  na lei 
ninguém é justificado para com Deus, 
porque o justo viverá da fé.

3:12 o de nomov ouk estin ek 
pistewv all o poihsav auta 
anyrwpov zhsetai en autoiv

Ga 3:12 Ora, a lei não é da fé; mas o 
homem,  que  cumprir  estes 
mandamentos, viverá neles.

3:13 cristov hmav exhgorasen 
ek thv katarav tou nomou 
genomenov uper hmwn katara 
gegraptai gar epikataratov 
pav o kremamenov epi xulou

Ga  3:13  Cristo  nos  resgatou  da 
maldição  da  lei,  havendo  sido  feito 
maldição por nós, porque está escrito: 
Maldito todo aquele que é pendurado 
no madeiro;

3:14 ina eiv ta eynh h eulogia 
tou abraam genhtai en cristw 
ihsou ina thn epaggelian tou 
pneumatov labwmen dia thv 
pistewv

Ga 3:14 Para que a benção de Abraão 
chegasse aos gentios em Cristo Jesus, 
a  fim  de  que nós  recebamos  a 
promessa do Espírito através da fé.

3:15 adelfoi kata anyrwpon 
legw omwv anyrwpou 
kekurwmenhn diayhkhn oudeiv 
ayetei h epidiatassetai

Ga 3:15  Irmãos,  como homem estou 
falando;  mesmo  um  concerto  de  um 
homem,  já tendo  sido  confirmado, 
ninguém o anula, ou acrescenta.

3:16 tw de abraam errhyhsan Ga 3:16 Ora, as promessas foram ditas 
à Abraão, e à sua semente, não diz: E 



ai epaggeliai kai tw spermati 
autou ou legei kai toiv 
spermasin wv epi pollwn all 
wv ef enov kai tw spermati sou 
ov estin cristov

às  sementes,  como  de  muitos,  mas 
como de um; e à tua semente, a qual é 
Cristo.

3:17 touto de legw diayhkhn 
prokekurwmenhn upo tou yeou 
eiv criston o meta eth 
tetrakosia kai triakonta 
gegonwv nomov ouk akuroi eiv 
to katarghsai thn epaggelian

Ga  3:17  Isto  porém  eu  digo:  O 
concerto confirmado anteriormente por 
Deus  em  Cristo,  a  lei  vindo 
quatrocentos e trinta anos depois, não 
a anula, de modo a fazer sem efeito a 
promessa.

3:18 ei gar ek nomou h 
klhronomia ouketi ex 
epaggeliav tw de abraam di 
epaggeliav kecaristai o yeov

Ga 3:18 Porque se a herança  é da lei, 
já não  é mais  pela promessa;  mas 
Deus  a concedeu  gratuitamente  à 
Abraão através da promessa.

3:19 ti oun o nomov twn 
parabasewn carin proseteyh 
acriv ou elyh to sperma w 
ephggeltai diatageiv di aggelwn 
en ceiri mesitou

Ga  3:19  Para  que  então,  a  lei?  Foi 
acrescentada  por  causa  das 
transgressões,  até  que  viesse  a 
semente, a quem a promessa tinha sido 
feita;  ordenada  através  de  anjos  na 
mão de um  mediador.

3:20 o de mesithv enov ouk estin 
o de yeov eiv estin

Ga 3:20 Ora, o mediador não é de um 
só, mas Deus é um só.

3:21 o oun nomov kata twn 
epaggeliwn tou yeou mh genoito 
ei gar edoyh nomov o dunamenov 
zwopoihsai ontwv an ek nomou 
hn h dikaiosunh

Ga  3:21  Logo  a  lei  é contra  as 
promessas de Deus? Que nunca seja! 
Porque  se  fosse  dada  uma   lei  que 
pudesse  vivificar,  a  justiça,  na 
verdade, teria sido pela lei.

3:22 alla sunekleisen h grafh 
ta panta upo amartian ina h 
epaggelia ek pistewv ihsou 
cristou doyh toiv pisteuousin

Ga 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo 
debaixo  do pecado,  para  que  a 
promessa da fé em Jesus Cristo, fosse 
dada aos que creem.

3:23 pro tou de elyein thn 
pistin upo nomon efrouroumeya 
sugkekleismenoi eiv thn 
mellousan pistin 
apokalufyhnai

Ga  3:23  Mas  antes  de  vir  a  fé, 
estávamos  guardados  debaixo  da  lei, 
encerrados para aquela fé estando para 
ser revelada.



3:24 wste o nomov paidagwgov 
hmwn gegonen eiv criston ina ek 
pistewv dikaiwywmen

Ga 3:24 De maneira que a lei foi nosso 
tutor  para  Cristo,  a  fim  de  que 
fôssemos justificados pela fé;

3:25 elyoushv de thv pistewv 
ouketi upo paidagwgon esmen

Ga  3:25  Mas  vindo  a  fé,  nós  não 
estamos mais debaixo de um tutor.

3:26 pantev gar uioi yeou este 
dia thv pistewv en cristw ihsou

Ga 3:26 Porque todos vós sois filhos 
de Deus através da fé em Cristo Jesus.

3:27 osoi gar eiv criston 
ebaptisyhte criston 
enedusasye

Ga 3:27 Porque  todos  quantos  fostes 
batizados  para  Cristo,  já vos 
revestistes de Cristo.

3:28 ouk eni ioudaiov oude ellhn 
ouk eni doulov oude eleuyerov 
ouk eni arsen kai yhlu pantev 
gar umeiv eiv este en cristw 
ihsou

Ga 3:28 Não há judeu nem grego; não 
há servo nem livre; não há macho nem 
fêmea; porque todos vós sois um em 
Cristo Jesus.

3:29 ei de umeiv cristou ara tou 
abraam sperma este kai kat 
epaggelian klhronomoi

Ga 3:29 E se vós sois de Cristo, então 
vós  sois  semente  de  Abraão,  e 
herdeiros conforme a promessa.

4:1 legw de ef oson cronon o 
klhronomov nhpiov estin ouden 
diaferei doulou kuriov pantwn 
wn

Ga 4:1 Porém eu digo, durante todo o 
tempo em que o herdeiro é menino, em 
nada difere do servo, ainda que sendo 
senhor de tudo.

4:2 alla upo epitropouv estin 
kai oikonomouv acri thv 
proyesmiav tou patrov

Ga 4:2 Mas está debaixo de tutores e 
procuradores,  até  ao  tempo 
predeterminado pelo pai.

4:3 outwv kai hmeiv ote hmen 
nhpioi upo ta stoiceia tou 
kosmou hmen dedoulwmenoi

Ga  4:3  Assim  também  nós,  quando 
éramos crianças, estávamos reduzidos 
à  servidão  debaixo  dos  primeiros 
rudimentos do mundo.

4:4 ote de hlyen to plhrwma 
tou cronou exapesteilen o yeov 
ton uion autou genomenon ek 
gunaikov genomenon upo nomon

Ga 4:4 Mas quando veio a  plenitude 
do  tempo,  Deus  enviou  o  seu  Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei;

4:5 ina touv upo nomon 
exagorash ina thn uioyesian 
apolabwmen

Ga  4:5  Para  que  redimisse  os  que 
estavam debaixo  da  lei;  a  fim  de 
recebermos a adoção como filhos.



4:6 oti de este uioi exapesteilen 
o yeov to pneuma tou uiou autou 
eiv tav kardiav umwn krazon 
abba o pathr

Ga 4:6 E porque vós sois filhos, Deus 
enviou  o  Espírito  do  seu  Filho  para 
dentro dos vossos corações, clamando 
Aba, Pai!

4:7 wste ouketi ei doulov all 
uiov ei de uiov kai klhronomov 
yeou dia cristou

Ga 4:7  Assim tu  não  és  mais  servo, 
mas  filho;  e  se  és filho,  também 
herdeiro de Deus através de Cristo.

4:8 alla tote men ouk eidotev 
yeon edouleusate toiv mh fusei 
ousin yeoiv

Ga  4:8  Porém  quando,  de  fato,  não 
conhecíeis a Deus, servíeis aos que por 
natureza não são deuses.

4:9 nun de gnontev yeon mallon 
de gnwsyentev upo yeou pwv 
epistrefete palin epi ta asyenh 
kai ptwca stoiceia oiv palin 
anwyen douleuein yelete

Ga 4:9 Mas agora, conhecendo a Deus, 
ou  muito  mais,  sendo  conhecidos  de 
Deus; como, outra vez tornais a esses 
fracos e pobres rudimentos, aos quais, 
outra  vez,  quereis  de  novo  estar  em 
servidão?

4:10 hmerav parathreisye kai 
mhnav kai kairouv kai 
eniautouv

Ga  4:10  Guardais  dias,  e  meses,  e 
tempos, e anos!

4:11 foboumai umav mhpwv eikh 
kekopiaka eiv umav

Ga 4:11 Receio por vós, para que de 
alguma  maneira  não  haja  trabalhado 
em vão para convosco.

4:12 ginesye wv egw oti kagw wv 
umeiv adelfoi deomai umwn 
ouden me hdikhsate

Ga  4:12  Sede  como  eu;  porque  eu 
também  sou como vós; irmãos, rogo-
vos: Em nada me fizestes mal.

4:13 oidate de oti di asyeneian 
thv sarkov euhggelisamhn umin 
to proteron

Ga 4:13 E vós sabeis, que em fraqueza 
da carne vos anunciei o Evangelho, a 
primeira vez;

4:14 kai ton peirasmon mou ton 
en th sarki mou ouk 
exouyenhsate oude exeptusate 
all wv aggelon yeou edexasye 
me wv criston ihsoun

Ga  4:14  E  não  rejeitastes  nem 
desprezastes  a  minha  tentação,  a  na 
minha  carne;  antes  me  recebestes 
como  a  um  anjo  de  Deus,  como  se 
fosse Cristo Jesus mesmo.

4:15 tiv oun hn o makarismov 
umwn marturw gar umin oti ei 
dunaton touv ofyalmouv umwn 
exoruxantev an edwkate moi

Ga 4:15 Qual era então a vossa bem-
aventurança?  Porque  vos  dou 
testemunho  de  que,  se  fora possível, 
arrancando  os  vossos  olhos,  vós  os 



daríeis a mim.
4:16 wste ecyrov umwn gegona 
alhyeuwn umin

Ga  4:16  Portanto,  tornei-me  vosso 
inimigo, dizendo-vos a verdade?

4:17 zhlousin umav ou kalwv 
alla ekkleisai umav yelousin 
ina autouv zhloute

Ga 4:17 Eles tem zelo para convosco, 
não  corretamente;  mas  querem  vos 
excluir  de  nós,  para  que  vós  tenhais 
zelo para com eles.

4:18 kalon de to zhlousyai en 
kalw pantote kai mh monon en 
tw pareinai me prov umav

Ga 4:18 E  é bom ser zeloso no bem 
sempre,  e  não  somente  ao  estar  eu 
presente convosco.

4:19 teknia mou ouv palin 
wdinw acriv ou morfwyh 
cristov en umin

Ga  4:19  Meus  filhinhos,  por  quem 
novamente, sinto as dores de parto, até 
que Cristo seja formado em vós.

4:20 hyelon de pareinai prov 
umav arti kai allaxai thn 
fwnhn mou oti aporoumai en 
umin

Ga 4:20 E eu bem queria estar presente 
convosco agora, e mudar a minha voz; 
porque  eu  estou  perplexo  a  vosso 
respeito.

4:21 legete moi oi upo nomon 
yelontev einai ton nomon ouk 
akouete

Ga 4:21 Dizei-me, os que quereis estar 
debaixo da lei; não ouvis vós a lei?

4:22 gegraptai gar oti abraam 
duo uiouv escen ena ek thv 
paidiskhv kai ena ek thv 
eleuyerav

Ga  4:22  Porque  está  escrito  que 
Abraão  tinha  dois  filhos,  um  da 
escrava, e outro da livre.

4:23 all o men ek thv paidiskhv 
kata sarka gegennhtai o de ek 
thv eleuyerav dia thv 
epaggeliav

Ga 4:23  Todavia,  na  verdade,  o  que 
era da  escrava,  nasceu  segundo  a 
carne,  mas  o  que  era da  livre,  pela 
promessa.

4:24 atina estin allhgoroumena 
autai gar eisin ai duo diayhkai 
mia men apo orouv sina eiv 
douleian gennwsa htiv estin 
agar

Ga  4:24  As  quais  coisas,  estão 
alegorizadas; porque estes são os dois 
concertos: Um, na verdade, do monte 
Sinai,  gerando  filhos  para  servidão, 
que é Agar.

4:25 to gar agar sina orov 
estin en th arabia sustoicei de 
th nun ierousalhm douleuei de 

Ga 4:25 Porque esta Agar é Sinai, um 
monte  na  Arábia,  e  corresponde  à 
Jerusalém  atual,  e  está  em  servidão 



meta twn teknwn authv com os seus filhos.

4:26 h de anw ierousalhm 
eleuyera estin htiv estin mhthr 
pantwn hmwn

Ga 4:26 Mas a Jerusalém de cima,  é 
livre; a qual é mãe de todos nós.

4:27 gegraptai gar eufranyhti 
steira h ou tiktousa rhxon kai 
bohson h ouk wdinousa oti 
polla ta tekna thv erhmou 
mallon h thv ecoushv ton 
andra

Ga 4:27 Porque está escrito: Alegra-te, 
estéril,  que  não  estás dando  à  luz; 
esforça  e  clama,  tu que  não  estás 
sentindo dores de parto; porque muitos 
mais  são os  filhos  da  solitária,  que 
daquela que tem o marido.

4:28 hmeiv de adelfoi kata 
isaak epaggeliav tekna esmen

Ga 4:28 Mas nós, irmãos, somos como 
Isaque, filhos da promessa.

4:29 all wsper tote o kata 
sarka gennhyeiv ediwken ton 
kata pneuma outwv kai nun

Ga  4:29  Porém,  assim  como  aquele 
que  fora  gerado  segundo  a carne, 
naquele  tempo,  perseguia  o  que  fora 
gerado segundo  o espírito,  assim  é 
também agora.

4:30 alla ti legei h grafh 
ekbale thn paidiskhn kai ton 
uion authv ou gar mh 
klhronomhsh o uiov thv 
paidiskhv meta tou uiou thv 
eleuyerav

Ga  4:30  Mas  que  diz  a  Escritura? 
Lança fora a criada, e o seu filho, para 
que  de  maneira  nenhuma,  o  filho  da 
escrava herde com o filho da livre.

4:31 ara adelfoi ouk esmen 
paidiskhv tekna alla thv 
eleuyerav

Ga 4:31 Assim então, irmãos, nós não 
somos filhos da escrava, mas da livre.

5:1 th eleuyeria oun h cristov 
hmav hleuyerwsen sthkete kai 
mh palin zugw douleiav 
enecesye

Ga  5:1  Portanto,  estai  firmes  na 
liberdade com que Cristo nos libertou, 
e,  não sejais  outra vez  embaraçados 
em jugo de servidão.

5:2 ide egw paulov legw umin oti 
ean peritemnhsye cristov umav 
ouden wfelhsei

Ga 5:2  Eis  que,  eu  Paulo,  vos  digo, 
que  caso  sejais  circuncidados,  Cristo 
em nada vos aproveitará.

5:3 marturomai de palin panti 
anyrwpw peritemnomenw oti 
ofeilethv estin olon ton nomon 

Ga  5:3  E  de  novo  protesto  a  todo 
homem, sendo circuncidado, que é um 
devedor de guardar toda a lei.



poihsai

5:4 kathrghyhte apo tou 
cristou oitinev en nomw 
dikaiousye thv caritov 
exepesate

Ga 5:4 Vós estais destituídos de todos 
os  efeitos  de  Cristo,  os  que  sois 
justificados na lei, da graça caístes.

5:5 hmeiv gar pneumati ek 
pistewv elpida dikaiosunhv 
apekdecomeya

Ga 5:5 Porque nós, pelo espírito da fé, 
aguardamos a esperança da justiça.

5:6 en gar cristw ihsou oute 
peritomh ti iscuei oute 
akrobustia alla pistiv di 
agaphv energoumenh

Ga  5:6  Porque  em  Cristo  Jesus,  a 
circuncisão  não  têm  virtude  alguma, 
nem  a incircuncisão;  mas  a fé 
operando eficazmente através do amor.

5:7 etrecete kalwv tiv umav 
anekoqen th alhyeia mh 
peiyesyai

Ga  5:7  Corríeis  bem;  quem  vos 
impediu  para  não  obedecerdes  à 
verdade?

5:8 h peismonh ouk ek tou 
kalountov umav

Ga  5:8  Esta  persuasão  não  vem 
daquele que vos chama.

5:9 mikra zumh olon to furama 
zumoi

Ga  5:9  Um  pouco  fermento  leveda 
toda a massa.

5:10 egw pepoiya eiv umav en 
kuriw oti ouden allo fronhsete 
o de tarasswn umav bastasei 
to krima ostiv an h

Ga 5:10 Eu  confio,  quanto  a  vós  no 
Senhor,  que  nenhuma  outra  coisa 
pensareis;  Mas  aquele  que  vos 
inquieta,  sofrerá  o  juízo,  quem  quer 
que ele seja.

5:11 egw de adelfoi ei 
peritomhn eti khrussw ti eti 
diwkomai ara kathrghtai to 
skandalon tou staurou

Ga 5:11  Eu  porém,  irmãos,  se  ainda 
prego a circuncisão, porque ainda sou 
perseguido? Logo, o escândalo da cruz 
está aniquilado.

5:12 ofelon kai apokoqontai oi 
anastatountev umav

Ga  5:12  Eu  queria  mesmo,  que 
cortassem  a  si  próprios,  os  que  vos 
inquietam!

5:13 umeiv gar ep eleuyeria 
eklhyhte adelfoi monon mh thn 
eleuyerian eiv aformhn th 
sarki alla dia thv agaphv 
douleuete allhloiv

Ga  5:13  Porque  vós  irmãos,  fostes 
chamados  para  a liberdade.  Somente 
não  useis  da  liberdade  para  dar 
ocasião à carne, mas servi-vos uns aos 
outros através do amor.



5:14 o gar pav nomov en eni 
logw plhroutai en tw 
agaphseiv ton plhsion sou wv 
eauton

Ga 5:14 Porque toda a lei é cumprida 
em uma  só palavra, nesta: Amarás ao 
teu próximo como a ti mesmo.

5:15 ei de allhlouv daknete kai 
katesyiete blepete mh upo 
allhlwn analwyhte

Ga 5:15 Mas se vos mordeis uns aos 
outros, e devorais, vede que não sejais 
consumidos uns pelos outros.

5:16 legw de pneumati 
peripateite kai epiyumian 
sarkov ou mh teleshte

Ga  5:16  Digo  porém,  andai  em 
Espírito, e de modo nenhum cumprais 
a concupiscência da carne.

5:17 h gar sarx epiyumei kata 
tou pneumatov to de pneuma 
kata thv sarkov tauta de 
antikeitai allhloiv ina mh a an 
yelhte tauta poihte

Ga 5:17 Porque a carne cobiça contra 
o Espírito, e o Espírito contra a carne; 
e  estes,  são opostos um ao outro;  de 
maneira  que  as  coisas  que  queríeis, 
estas não façais.

5:18 ei de pneumati agesye ouk 
este upo nomon

Ga  5:18  Mas,  se  sois  guiados  pelo 
Espírito, não estais debaixo da lei.

5:19 fanera de estin ta erga 
thv sarkov atina estin moiceia 
porneia akayarsia aselgeia

Ga  5:19  Ora,  as  obras  da  carne  são 
manifestas,  as  quais  são:  Adultério, 
fornicação, impureza, lascívia;

5:20 eidwlolatreia farmakeia 
ecyrai ereiv zhloi yumoi eriyeiai 
dicostasiai aireseiv

Ga  5:20  Idolatria,  feitiçaria, 
inimizades,  contendas,  emulações, 
iras, pelejas, dissensões, heresias,

5:21 fyonoi fonoi meyai kwmoi 
kai ta omoia toutoiv a prolegw 
umin kaywv kai proeipon oti oi 
ta toiauta prassontev 
basileian yeou ou 
klhronomhsousin

Ga  5:21  Invejas,  homicídios, 
bebedices, orgias, e coisas semelhantes 
a estas; as quais vos digo de antemão, 
como também antes  vos disse, que os 
que fazem tais coisas, não herdarão  o 
Reino de Deus.

5:22 o de karpov tou pneumatov 
estin agaph cara eirhnh 
makroyumia crhstothv 
agaywsunh pistiv

Ga  5:22  Mas  o  fruto  do  Espírito  é: 
Amor,  alegria,  paz,  longanimidade, 
benignidade,  bondade,  fé,  mansidão, 
temperança;

5:23 praothv egkrateia kata 
twn toioutwn ouk estin nomov

Ga 5:23 Contra tais coisas não há lei.

5:24 oi de tou cristou thn Ga  5:24  Mas  os  que  são de  Cristo, 



sarka estaurwsan sun toiv 
payhmasin kai taiv epiyumiaiv

crucificaram a carne com as paixões e 
as concupiscências.

5:25 ei zwmen pneumati pneumati 
kai stoicwmen

Ga  5:25  Se  vivemos  no Espírito, 
também andemos no espírito.

5:26 mh ginwmeya kenodoxoi 
allhlouv prokaloumenoi 
allhloiv fyonountev

Ga 5:26 não sejamos cobiçosos de vãs 
glórias,  provocando-nos  uns  aos 
outros, invejando-nos uns aos outros.

6:1 adelfoi ean kai prolhfyh 
anyrwpov en tini paraptwmati 
umeiv oi pneumatikoi 
katartizete ton toiouton en 
pneumati praothtov skopwn 
seauton mh kai su peirasyhv

Ga  6:1  IRMÃOS,  se  também  algum 
homem  for  surpreendido  em  alguma 
falta, vós, os espirituais, restaurai o tal 
em espírito de mansidão; olhando por 
ti  mesmo,  para  que  também  tu  não 
sejas tentado.

6:2 allhlwn ta barh bastazete 
kai outwv anaplhrwsate ton 
nomon tou cristou

Ga 6:2  Levai  vós  as  cargas  uns  dos 
outros; e assim cumpri a lei de Cristo.

6:3 ei gar dokei tiv einai ti 
mhden wn eauton frenapata

Ga  6:3  Porque  se  alguém  pensa  ser 
coisa alguma, nada sendo, a si mesmo 
se engana.

6:4 to de ergon eautou 
dokimazetw ekastov kai tote 
eiv eauton monon to kauchma 
exei kai ouk eiv ton eteron

Ga 6:4  Mas  cada  um examine  a  sua 
própria  obra,  e  então  terá  do  que 
gloriar-se em si  mesmo só  e  não no 
outro.

6:5 ekastov gar to idion 
fortion bastasei

Ga 6:5 Porque cada qual levará a sua 
própria carga.

6:6 koinwneitw de o 
kathcoumenov ton logon tw 
kathcounti en pasin agayoiv

Ga 6:6 E o que é instruído na palavra, 
reparta  de  todas  as  suas coisas  boas 
com aquele que o está instruindo.

6:7 mh planasye yeov ou 
mukthrizetai o gar ean speirh 
anyrwpov touto kai yerisei

Ga  6:7  Não  sejais  enganados:  Deus 
não se deixa escarnecer; porque tudo o 
que  o homem  semear,  isso  também 
ceifará.

6:8 oti o speirwn eiv thn sarka 
eautou ek thv sarkov yerisei 
fyoran o de speirwn eiv to 
pneuma ek tou pneumatov 

Ga 6:8  Porque  o  que  semeia  na  sua 
própria  carne,  ceifará  da  carne  a 
corrupção;  mas  o  que  semeia  no 
Espírito,  colherá  do  Espírito  a vida 
eterna.



yerisei zwhn aiwnion

6:9 to de kalon poiountev mh 
ekkakwmen kairw gar idiw 
yerisomen mh ekluomenoi

Ga  6:9  Mas  não  cansemos  de  estar 
fazendo  o  bem,  porque  a  seu  tempo 
ceifaremos,  se  não  houvermos 
desfalecido.

6:10 ara oun wv kairon ecomen 
ergazwmeya to agayon prov 
pantav malista de prov touv 
oikeiouv thv pistewv

Ga  6:10  Portanto,  então,  enquanto 
temos ocasião, façamos o bem a todos; 
mas principalmente aos domésticos da 
fé.

6:11 idete phlikoiv umin 
grammasin egraqa th emh ceiri

Ga 6:11 Vede em quão grandes letras 
vos escrevi com a minha própria mão.

6:12 osoi yelousin 
euproswphsai en sarki outoi 
anagkazousin umav 
peritemnesyai monon ina mh tw 
staurw tou cristou diwkwntai

Ga 6:12 Todos os que querem mostrar 
boa  aparência  na carne,  esses  vos 
constrangem  a  serdes  circuncidados, 
somente  para  que  eles  não  sejam 
perseguidos  por  causa  da  cruz  de 
Cristo.

6:13 oude gar oi peritemnomenoi 
autoi nomon fulassousin alla 
yelousin umav peritemnesyai ina 
en th umetera sarki 
kauchswntai

Ga 6:13 Porque nem ainda esses que 
são  circuncidados,  eles  mesmos 
guardam a lei, mas desejam serdes vós 
circuncidados,  para  se  gloriarem  na 
vossa carne.

6:14 emoi de mh genoito 
kaucasyai ei mh en tw staurw 
tou kuriou hmwn ihsou cristou 
di ou emoi kosmov estaurwtai 
kagw tw kosmw

Ga 6:14 Mas quanto a mim, nunca seja 
gloriar-me,  senão  na  cruz  do  nosso 
Senhor  Jesus  Cristo,  por  quem  o 
mundo está crucificado para mim, e eu 
para o mundo.

6:15 en gar cristw ihsou oute 
peritomh ti iscuei oute 
akrobustia alla kainh ktisiv

Ga 6:15 Porque em Cristo Jesus, nem 
a circuncisão têm virtude alguma, nem 
a incircuncisão,  mas  o ser  uma nova 
criatura.

6:16 kai osoi tw kanoni toutw 
stoichsousin eirhnh ep autouv 
kai eleov kai epi ton israhl 
tou yeou

Ga 6:16 E a  tantos quantos  andarem 
conforme  esta  regra,  paz  e 
misericórdia  sejam sobre eles, e sobre 
o Israel de Deus.

6:17 tou loipou kopouv moi 
mhdeiv parecetw egw gar ta 

Ga 6:17 Daqui em diante, ninguém me 
dê  aflição,  porque  eu  trago,  no  meu 



stigmata tou kuriou ihsou en 
tw swmati mou bastazw

corpo, as marcas do Senhor Jesus.

6:18 h cariv tou kuriou hmwn 
ihsou cristou meta tou 
pneumatov umwn adelfoi amhn

Ga  6:18  Irmãos,  a  graça  do  nosso 
Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso 
espírito! Amém. 

(Escrita de Roma aos Gálatas )


