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10. Cristo, a lei e a aliança (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 

Material bíblico: Gn 9:12–17, 17:2–12, Gl 3:15–28, Dt 9:9, Hb 10:11–18, Hb 9:15–28. 
 
Citações 

• Quando a lei de Deus está escrita em nossos corações, nosso dever será o nosso 
deleite. Matthew Henry 

• A aliança da graça é o rótulo original do santo do céu. Thomas Brooks 

• O vínculo da aliança é capaz de suportar o peso do fardo mais pesado do crente. 
William S. Plumer 

• Não podemos confiar nas promessas de Deus sem obedecer os Seus mandamentos 
.  John Calvin 

• A fé nas promessas trabalha a obediência aos preceitos. George Swinnock 
• Como os evangelhos apresentam a nós, a missão de Jesus de Nazaré é sobre a 

maneira pela qual a comunidade do povo de Deus, historicamente o povo judeu 
que recebeu pela primeira vez a lei e a aliança, está sendo recriada em relação a 
Jesus. Rowan Williams 

• A aliança feita com Deus não deve ser encarada como restritiva, mas sim como 
protetora.  
Russell M. Nelson 
 

Perguntas 
 Como podemos entender o termo "aliança"? Como é que a lei posterior se 
relaciona com as promessas anteriores dadas por Deus em Sua aliança com Abraão? De 
que maneira vemos as promessas e a lei? Como podemos relacionar esses conceitos para 
nós hoje em dia? Qual é a base para confiar em Deus e em Suas promessas? 
 
Resumo bíblico 
 A primeira aliança de Deus é dada a Noé, na forma de uma promessa de que 
nunca enviaria um dilúvio (Gn. 9:12-17). A próximo é dada a Abraão, prometendo 
abençoá-lo e fazer dele uma grande nação (Gn. 17:2-12 (o qual é usado como uma 
ilustração das promessas de Deus por Paulo (Gl. 3:15–28).  Moisés refere-se ao receber 
os Dez Mandamentos como as "tábuas da aliança" (Dt. 9:9).  Hb. 10:11-18 cita Jr 31 e 
Deus diz que está fazendo uma aliança com Seu povo. As promessas de Deus não são 
anuladas pela lei posterior, de acordo com Hb. 9:15–28. 
 
Comentários  
 É interessante que Deus tem que fazer promessas, acordos e alianças. Por que? 
Porque Deus é temido e os seres humanos precisam de garantia e tranquilidade. Na 
verdade, em toda a Bíblia, Deus tem que dizer às pessoas que elas não precisam temê-lo e 
fazer promessas para convencê-las. Primeiro com Adão e Eva. Em seguida, com Noé e 
seus descendentes. Então, com Abraão e outros patriarcas. Deus ainda está tentando 
ganhar o seu povo através dos profetas; ainda está tentando mostrar que não há nada a 
temer. 
 No entanto, apesar de todas as Suas promessas, Seu povo persistentemente rejeita 
a Deus e acabam seguindo os próprios desejos. Eles não compreendem a base das 
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alianças e desprezam as promessas dEle.  O livro de Isaías é todo sobre um Deus que tem 
sido rejeitado pelo Seu povo, um Ser que é visto como sendo "pago" com sacrifícios e 
ofertas, um ritual divino que precisa ser aplacado. Mas Deus rejeita tal adoração sem 
sentido. Ele deseja um relacionamento íntimo, e não um opressivo contrato de negócios. 
"De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios,    diz o Senhor? Já estou farto 
dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados; nem me agrado de sangue 
de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes." Is. 1:11. Será que Deus tem prazer em 
qualquer tipo de sacrifício, em uma espécie de forma pagã? Será que o sacrifício de 
Cristo também foi visto desta forma? A cruz já não foi uma "oferta vã" (1:13)?  
 O convite de Deus é para que "reflitamos juntos" com Ele (1:18); Ele quer 
raciocinar conosco. Deus não procura impor regras arbitrárias, mas procura que 
acordamos e entendamos que Seus caminhos são verdadeiros, justos e de nosso interesse. 
Ele também não apela para pensamentos místicos ou conceitos não-racionais. Deus quer 
que usemos a nossa razão, a mente que Ele criou, que trabalha por meio de processos 
ordenados e lógicos para conseguir um resultado sábio e considerado. Este não é 
racionalismo ou humanismo, mas isso é levantado como a metodologia essencial e a 
única ferramenta que nós realmente temos para estabelecer a verdade. Na questão da 
religião assim como todo o resto, podemos ser muito fervorosos e decididamente mal 
compreendidos. Deus quer que reflitamos com Ele, para que possamos usar nossas 
mentes para examinar as provas, para que não sejamos enganados.  

Rituais e símbolos imprudentes não podem salvar. Deus não é um tipo de 
máquina que pode ser consertada ou usada. A razão pela qual Ele instituiu todo o sistema 
sacrificial não era para Seu próprio benefício, mas sim para o nosso benefício. A cruz é a 
mesma coisa; não é um mecanismo pelo qual Ele pode consertar sozinho para que 
pudesse nos salvar, mas sim projetada para o nosso benefício e apreciação. O problema 
em ver a religião como tendo regras e requisitos é que você não entra no relacionamento 
que Deus mais quer, aquele em que há o entendimento mútuo, o amor e a aceitação da 
verdade e do bem. Você faz o que pedem que faça. 

No entanto, assim como Miquéias pergunta: "Ficaria o Senhor satisfeito com 
milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais 
velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio 
pecado?" , assim como Davi disse de forma tão eloquente: 
 

“Não te deleitas em sacrifícios nem  
te agradas em holocaustos, se não eu os traria. 
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; 
um coração quebrantado e contrito, 
ó Deus, não desprezarás." Sl 51:16, 17. 

 
Não. O sistema sacrificial inteiro foi para demonstrar a natureza terrível do 

pecado, o estado terrível de viver em rebelião e fora de harmonia com Deus. Ele mostrou 
o resultado inevitável do mal, e o custo incrível de restaurar o relacionamento quebrado 
com Deus. Pois isso demonstrou o último ato do próprio Deus vindo para experimentar a 
condição humana, para mostrar Seu incrível amor pregado na cruz por Seus filhos 
rebeldes e desobedientes. Portanto, nesta "ilustração atuada" do "sacrifício" vemos o 
Filho de Deus provando a morte por todos, para que todos possam viver por meio dEle. 
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E quanto ao sangue? Como podemos entendê-lo? Como Deus disse sobre o 
sangue pintado nas ombreiras das portas na Páscoa: "O sangue será um sinal" (Ex 12:13). 
Um sinal, um símbolo, uma prova entre Deus e Seu povo. O "sangue da aliança" (Ex 
24:8), que confirmou a relação especial. Em si mesmo, o sangue físico não tinha nenhum 
significado . O sangue foi visto como a fonte da vida (Lv 17:14; Dt 12:23, etc) e tornou-
se uma metáfora muito significativa na relação da humanidade com Deus, mas não havia 
nada no sangue em si que fizesse alguma coisa. 

Essa é a diferença. Na mente de um pagão, o seu deus consumiu o sacrifício como 
alimento e bebeu o sangue. Na literatura das nações pagãs que circundavam Israel, os 
deuses eram retratados como moscas em torno de alguma oferenda sacrificial especial 
como apaixonados por comida ao redor de uma refeição preparada pela melhor cozinha 
do mundo! Mas para o verdadeiro Deus, sacrifícios só tinham significado e propósito 
quando os adoradores assistiam e compreendiam as lições que as mortes dos animais 
ensinavam. Todo o sangue do mundo não faria nenhuma diferença na mente daqueles que 
não olhavam para além do ritual. 

Nem os sacrifícios, nem o sangue podem salvar. Somente Deus pode salvar. Até 
mesmo o sangue literal de Jesus não pode salvar, exceto uma vez que simboliza a 
totalidade do presente de Jesus, de si mesmo para nós. O sangue de Cristo não era mais 
mágico do que o sangue de touros e bodes. O que conta é o que este sangue significa. 
Caso contrário, ficamos à deriva das ideias do feiticeiro da imagem que o diabo criou de 
Deus, de feitiçaria estranha e espantosa, de apaziguamento por meio do sangue. 

A aliança é baseada em um Deus que busca de forma verdadeira o bem de Seu 
povo, que mantém Suas promessas e que deseja salvar a todos, até mesmo aqueles 
empenhados em na própria desgraça. Ele clama: "Como posso desistir de você? Como 
posso deixar você ir?" Mas Ele deve, já que a nossa liberdade de escolha é tão 
importante, e Deus não vai nos negar o nosso livre arbítrio. 
 
Comentários de Ellen White 
            Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna a outra provisória 
e temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o 
homem no Éden quando, depois da queda, foi dada uma promessa divina de que a 
semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto oferecia 
perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. 
Prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. 
Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. {A Fé Pela Qual Eu Vivo, p. 
72.8}   
             O Salvador crucificado deve aparecer em Sua eficaz obra como o Cordeiro 
sacrificado, sentado no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que Sua morte concederia a cada alma que nEle cresse. João não podia 
exprimir em palavras esse amor; era profundo e amplo demais; ele apela à família 
humana para que o contemple. Cristo intercede pela igreja nas cortes celestiais, lá em 
cima, rogando por aqueles por quem pagou o preço da redenção — Seu próprio sangue. 
Os séculos, o tempo, nunca poderão diminuir a eficácia de Seu sacrifício expiatório. A 
mensagem do evangelho de Sua graça devia ser dada à igreja em linhas claras e distintas, 
para que não mais o mundo dissesse que os adventistas do sétimo dia falam na lei, na lei, 
mas não ensinam a Cristo nem nEle creem. {Evangelismo, p.191} 
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             A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé 
de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus 
Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual 
importância, a lei e o evangelho andando de mãos dadas. Não encontro palavras para 
expressar este assuntos em sua plenitude. 
{Mensagens Escolhidas 3, p.172} 
             É a obra de Satanás representar o Senhor como falto de compaixão e piedade. 
Deturpa a verdade a Seu respeito. Enche a imaginação de ideias errôneas relativamente a 
Deus e, em vez de fixarmos a mente na verdade quanto a nosso Pai celeste, muitas vezes 
a demoramos nas falsidades de Satanás, e desonramos a Deus desconfiando dEle, e 
contra Ele murmurando. 
{Caminho a Cristo, p. 116} 
Preparado 1 de setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 

 
 
 


