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11. Os apóstolos e a lei (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 

 
Material bíblico: Rm 3:31, 6:15, At 10:9–14, Jo 15:1–11, Tg 2:1–26, Hb 3:7–19, Jd 5–7, 
Rm 7:12. 
 
Citações 

• Eu nunca ouvi falar nada sobre as resoluções dos apóstolos, mas sim uma boa 
parte sobre atos deles. Og Mandino 

• Os apóstolos foram mudados, não tanto por uma apreensão intelectual mas sim 
por uma iluminação espiritual. Eles conheceram homens e a necessidade desses 
homens que conheceram gritou em voz alta para eles. Roland Allen 

• O apóstolo Paulo nunca pareceu esgotar o tema da graça; o que nos faz pensar que 
podemos? Ele apenas continuou com esse assunto de outros ângulos. Esse é o 
interessante sobre a graça. É como a primavera. Você não pode colocá-la em uma 
única sentença de definição, e você não pode esgotá-la. Max Lucado  

• A graça de Deus significa algo como: Esta é a sua vida. Você pode nunca ter sido, 
mas você é porque o grupo não estaria completo sem você. Frederick Buechner  

• Eu acho que a verdadeira liberdade não é escolher entre o bem e o mal, mas fazer 
o bem. Jurgen Moltmann 

• A lei te faz autoconsciente. A graça faz Cristo consciente. Rob Rufus 
 
Perguntas 
 Como os apóstolos viram a lei pela primeira vez e como é que isso mudou após a 
experiência deles com Jesus? Como é que os apóstolos, em suas pregações, revelam a 
própria atitude para com a lei? Como Paulo expressa a graça no contexto de viver 
corretamente? Como era a mensagem cristã que os apóstolos compartilharam e viveram 
na prática? 
 
Resumo bíblico 
 “Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma! Pelo contrário, confirmamos a lei.” 
Rm. 3:31 (FBV). "E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas 
debaixo da graça? De maneira nenhuma!" Rm. 6:15 (FBV). Como Pedro reagiu à visão 
do lençol cheio de animais imundos em At 10:9-14? O que isso nos diz sobre a lei? Jesus 
deu a ilustração da videira e dos ramos (Jo. 15:1-11) para explicar a conexão entre Ele e 
seus seguidores. Em Tg. 2:1-26 vemos a fé que se expressa em obras. O que isso nos diz? 
Hb. 3:7-19 adverte contra a rebelião e revela o triste fim de rejeitar a Deus. Similarmente 
em Jd. 5-7. Paulo conclui que "De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e 
bom." Rm. 7:12 (FBV). 
 
Comentários  

 Enquanto a mensagem principal dos apóstolos era sobre Jesus e Sua salvação, eles 
ainda enfatizavam a importância de se viver corretamente. Esta não é legalidade, mas sim 
viver moralmente e eticamente sob a graça de Deus. 
 Somos informados: "...coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada 
quando Jesus Cristo for revelado." 1Pe 1:13 (FBV) Graça! É através da graça de Deus 
que ainda vive que recebemos a Sua salvação e há uma vida eterna para se esperar. 
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Quando Jesus é revelado em Sua segunda vinda, então a graça é feita completa na 
transformação de mortal para imortal, de perecível a imperecível (veja 1Co 15).  

No caso de estarmos olhando para nossas próprias obras, ou nos fazendo justos, 
então, somos lembrados de que está abaixo da graça que Deus dá. Nossa esperança é 
tanto a graça como qualquer outro elemento no plano de salvação de Deus. 

São palavras agradáveis. Mas o que elas significam? Voltamos para o evangelho, 
e o fato de que cada parte de nossas vidas são para expressar a graça de Deus. Isso 
significa desaprender nossa própria justiça, negando a raiva, restringindo nossos apetites 
pecaminosos e enchendo nossos dias com oração e louvor ao Deus da graça. 
 Os apóstolos estavam dispostos a dar a vida pelo evangelho da graça. Eles tiveram 
que enfrentar os desafios dos crentes legalistas que ainda se agarravam a lei como forma 
de indicar que algumas das obrigações legais já não eram necessárias. Por exemplo, a 
circuncisão nunca foi anulada de forma especifica e o partido "legal" dentro do 
cristianismo continuou a afirmar a continuação de tais requisitos como mostram os 
conflitos no Novo Testamento.  
 Em última análise, a nova ordem passou a ser aceita quando as pessoas viram que 
Deus estava trabalhando para os gentios assim como para os judeus, e que Jesus tinha 
cumprido a lei em revelar Deus a nós e compartilhar as boas novas de Jesus ainda 
destacando a importância de viver corretamente, mas pelas melhores razões. 
 
Comentários de Ellen White 
            Os apóstolos, entretanto, não recuaram de sua missão; pois muitos estavam 
aceitando o evangelho de Cristo. Enfrentando a oposição, inveja e preconceito foram eles 
avante com sua obra, “falando ousadamente acerca do Senhor”; e Deus “dava testemunho 
à palavra de Sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e 
prodígios”. Atos 14:3. Essas evidências da aprovação divina tinham poderosa influência 
sobre aqueles cuja mente estava aberta à convicção, e multiplicavam-se os conversos ao 
evangelho. 
{Atos dos Apóstolos, p. 98.2} 
           Mediante provas e perseguições, a glória — o caráter — de Deus se revela em 
Seus escolhidos. Os crentes em Cristo, odiados e perseguidos pelo mundo, são educados 
e disciplinados na escola de Cristo. 
{Atos dos Apóstolos, p. 322} 
           Devemos conservar nosso pensamento no amor, na misericórdia e benignidade de 
nosso Deus. ... O experimentarmos dúvidas e desencorajamentos não é sinal de que Jesus 
tenha deixado de nos amar. É pela providência de Deus que nos vem aflição, a fim de que 
possamos ver que Cristo é nosso Ajudador, que nEle existem amor e consolação. 
Podemos receber graça pela qual podemos ser vencedores, herdando a vida que se 
compara com a vida de Deus. Devemos ter tal firmeza que, ao nos sobrevir a aflição, não 
nos desviemos da fé, preferindo o lado de Satanás. ... 
{Para Conhecê-lo, p. 275} 
          A perfeição do caráter cristão depende inteiramente da graça e força encontradas 
somente em Deus. Sem o poder da graça sobre o coração, ajudando nossos esforços e 
santificando nossos trabalhos, deixaremos de obter nossa própria salvação e a salvação de 
outros pecadores. Organização e ordem são altamente essenciais, mas ninguém deve ter a 
impressão de que elas realizarão o trabalho sem a graça e o poder de Deus atuando sobre 
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a mente e o coração. Sem o poder de Deus para inspirar e dar coragem, o coração e a 
carne falhariam na execução das muitas cerimônias e na realização de nossos planos. 
{Testemunhos para Igreja 3, p. 188} 
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