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1. Leis no tempo de Cristo (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Lc, 2:1-5, Hb. 10:28, Dt. 17:2–6, Lv. 1:1–9, Lc. 14:1–6, Tg. 2:8–12, 

Rm. 2:14. 

 
Citações 

• Quase qualquer facção religiosa, ritual ou religião irá legislar sua crença no 

direito, caso este adquira o poder político para fazê-lo. Robert A. Heinlein 

• Pode ser verdade que a lei não pode fazer que um homem ame, mas pode impedi-

lo de me linchar, e eu acho que isso é muito importante. Martin Luther King, Jr. 

• Essa lei antiga de "olho por olho" deixa todo mundo cego. O tempo é sempre 

certo para fazer a coisa certa. Martin Luther King, Jr. 

• A lei é a razão, livre de paixão. Aristotle 

• Se você tem dez mil regulamentos, você destrói todo o respeito pela lei. Winston 

Churchill 

• As leis e os princípios não são para os momentos em que não há nenhuma 

tentação: eles são para momentos como este, quando o corpo e a alma em 

ascensão provocam um motim contra o próprio rigor... Se em minha conveniência 

eu poderia quebrá-las, qual seria o valor delas? Charlotte Brontë 

• Não há nenhuma maneira de governar homens inocentes. O único poder que 

qualquer governo tem é o poder de reprimir os criminosos. Bem, quando não há 

criminosos suficientes, o governo os faz. O governo declara tantas coisas crime 

que se torna impossível para o homem viver sem quebrar leis. Ayn Rand 

 
Perguntas 
 Por que a lei é importante? Que leis estavam em vigor quando Cristo veio à 

Terra? Como Jesus se relacionava com os conceitos de leis no seu dia? Como Deus foi 

deturpado nas regras que os líderes religiosos desenvolveram? Como é que a lei reflete o 

caráter de Deus? Como a lei se relaciona com as grandes questões controversas? Como 

podemos aplicar essas lições?  

 

Resumo bíblico 
Em Lc. 2:1-5, vemos as circunstâncias do nascimento de Jesus de acordo com as 

autoridades romanas, cujas leis tinham de ser obedecidas. Hb. 10:28 refere-se à Lei de 

Moisés que exigia obediência sob pena de morte. Instruções de como lidar com a 

desobediência aos requisitos de Deus são dadas em Dt.17:2-6. Detalhes do sistema de 

sacrifícios são explicados em Lv. 1:1–9. Jesus ilustra a verdadeira observância da lei em 

referência ao sábado em Lc. 14:1-6. Da mesma forma, Tg. 2:8-12 detalha os princípios 

fundamentais da lei. Em Rm. 2:14, Paulo escreve que "De fato, quando os gentios, que 

não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, 

embora não possuam a lei."  

 

Comentários   
 Como é que vemos a "lei"? Será que consideramos a lei, positiva ou 

negativamente? Nossa atitude vai depender muito em quais leis estamos pensando, se 

elas fazem sentido, e como são aplicadas. Como a lição deixa claro, havia muitas leis em 
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vigor nos dias de Cristo. Havia leis civis, tanto romanas quanto judias, para a ordem da 

sociedade. Além disso, houve uma série de leis religiosas, alguns da parte de Deus, mas 

muitas desenvolvidas pelos "mestres da lei" que tinham expandido muito o que era e o 

que não era permitido. Na verdade, não seria um exagero dizer que Jesus entrou em uma 

sociedade particular baseada em leis, onde quase todos os aspectos da vida foram 

regulamentados por alguma lei ou outra. 

 Como tais leis, especialmente as religiosas, impactaram as crenças das pessoas, 

foi uma das principais preocupações de Jesus. Na verdade, ele passou a maior parte do 

Seu tempo no ensino e na cura para demonstrar as falsas ideias daqueles que dependiam 

da observância da lei, principalmente como uma forma de salvação. Como muitos viram, 

Jesus negou leis de muitas formas, pois estas tinham sido desviadas por aqueles que as 

usaram para justificar-se. Ele confrontou os mestres da lei sobre a imposição de normas 

comportamentais tais como: a lavagem ritual, aspectos da observância do sábado, os 

presentes para o Templo, o dízimo de ervas do jardim e assim por diante. Sua 

preocupação era que, centrando-se em tais minúcias eles ignoraram "o mais importante 

da lei". 

 Jesus veio em nome do Pai para nos mostrar o Pai (Jo. 12:44, 49; 14:6). Jesus diz 

que os mandamentos de Deus levam a vida eterna (Jo. 12:50). Mas porque Deus tinha 

sido tão mal representado, a maioria das pessoas viam Deus como hostil e vingativo, 

alguém a ser temido em vez de amado. Era para remover tais ideias e o espírito da 

legalidade no relacionamento com Deus, que Jesus veio. Ele mostrou que Deus realmente 

nos ama, que a relação que Ele procura não é baseada em lei e contrato, mas no amor e na 

amizade. Isto não quer dizer para dispensar a lei de Deus (como Jesus mesmo disse), mas 

que mostrar obediência à lei por um sentimento de obrigação não nos leva para mais 

perto de Deus. Deus está à procura de um relacionamento verdadeiro baseado na verdade, 

bondade e no amor; e Sua lei reflete isso em toda plenitude. 

 

Comentários de Ellen White  
 Os dizeres de homens, contados pelos rabinos de época em época, havia moldado 

adoração religiosa deles. As tradições foram aumentando constantemente, o que manteve 

a mente em um estado de questionamento e polêmica sobre os assuntos mais triviais. 

Novas leis foram constantemente sendo promulgadas, e as pessoas foram ensinadas a 

considerá-las como os requisitos de Deus, até que um serviço mecânico tornou-se a soma 

de sua religião e sua adoração. Muitas dessas leis não estavam comprometidas com a 

escrita, e exação após exação fora adicionada até que uma massa mais razoável de 

máximas e fábulas foram levadas junto. Aquele que tentou apresentar escrituras que 

conflitavam com essas leis e tradições, foi condenado como se tivesse se recusado a 

aceitar um "Assim diz o Senhor". Esta educação dos rabinos era agradável a Satanás, pois 

através deles ele estava preparando o caminho para que quando Cristo viesse ao mundo, 

Ele seria rejeitado por Sua própria nação.  {Review and Herald, 29 de agosto de 1899} 

 Ele (Cristo) foi leal aos mandamentos de Deus, pondo de parte tradições e 

exigências humanas que tinham sido elevadas ao primeiro plano. Por esse motivo foi 

odiado e perseguido. A história repete-se. Leis e tradições de homens são exaltadas acima 

da lei de Deus, e quem é fiel aos mandamentos de Deus sofre vexame e perseguição. Por 

Sua fidelidade a Deus, Cristo foi incriminado de ser transgressor do sábado e blasfemo. 
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Diziam que estava possuído do diabo, e foi denunciado como Belzebu. {Parábolas de 

Jesus, p.170} 

 Quando as Escrituras são suprimidas e o homem vem a considerar-se supremo, só 

podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. Com a elevação das leis e 

tradições humanas, tornou-se manifesta a corrupção que sempre resulta de se pôr de lado 

a lei de Deus. {O grande conflito, p. 55} 
Preparado em 29 de Agosto de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 

 


