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12. A igreja de Cristo e a Lei (2 Trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 

 
Material bíblico: Gn. 2:16–3:7, Gn. 6, Gn. 12, Dt. 7:6–12, Gl. 3:6–16, Ap. 12:17, 14:6–
12. 
 
Citações 

• Quanto mais leis e ordens são feitas de destaque, haverá mais ladrões e 
assaltantes. Lao-tzu 

• A igreja é a herdeira da cruz. Thomas Adams 
• Eu procurei pela igreja e a achei no mundo, procurei pelo mundo e o encontrei na 

igreja. Horatius Bonar 

• O cristianismo pode ser condensado em quatro palavras: admitir, submeter, 
comprometer e transmitir. Samuel Wilberforce 

• Eu acho que ele é um cristão de fato, um que nem tem vergonha do evangelho e 
nem ele uma vergonha para o evangelho . Matthew Henry 

• Os santos são as fotos do comportamento de Deus. Thomas Watson 
 
Perguntas 
 Como a Bíblia retrata o povo de Deus? Qual foi a atitude da igreja primitiva para 
com a lei? Quais das leis religiosas e civis estavam em oposição à lei de Deus? Como a 
igreja deve responder quando é vítima de ataque legal? Quando a igreja tem poder legal, 
como ela deve funcionar? Como foi que a Igreja usou a lei? 
 
Resumo bíblico 

  Gn. 2:16 - 3:07 fornece o relato da Queda, o Dilúvio está em Gn. 6 e em Gn. 12 a 
aliança com Abraão. No relacionamento de Deus com a humanidade, comumente, Ele 
tem que olhar para o quadro geral. Infelizmente quando o faz, a maior parte da 
humanidade pode não estar agindo como Ele deseja, e isso tem sido um caso frequente na 
história da igreja.  Em Dt. 7:6-12 Deus se refere a Israel como um povo santo, e pede-lhes 
para responder a uma "aliança de amor." Gl. 3:6-16 se refere ao pacto de Deus com 
Abraão. Ap.12:17 menciona o diabo fazendo guerra na semente da mulher, enquanto Ap. 
14:6-12 fala da mensagens dos três anjos. 

 
Comentários 
 Sob uma perspectiva ampla, a igreja sempre teve um relacionamento 
problemático com a lei. Seja em situações como a lei sendo usada contra a igreja (em 
tempos de perseguição, por exemplo), ou quando a igreja usou a lei contra os outros 
quando tinha poder, ou, simplesmente, toda a questão da lei e da salvação (lei contra 
graça, o legalismo, a validade dos Dez Mandamentos, etc.), tem havido muita maldade, 
para ser honesto. 
Essa lição é de fato uma maneira de enxergar como a lei é vista na igreja, particularmente 
de uma perspectiva espiritual. Mas seria um descuido não pensar de como a igreja se 
relaciona com o mundo torcido nas questões da lei. Nós podemos nos identificar com a 
igreja quando se é uma vítima de um ataque legal. A perseguição dos três primeiros 
centenários foram justificadas através de sanções legais contra a igreja. Mais 
problemático são os inúmeros abusos de poder exercidos pela igreja, muitas vezes através 
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de meios legais. Nem mesmo isso é uma questão de história medieval-o apelo do "poder 
civil" para a igreja continua nos dias de hoje. Não é difícil de entender porque advogados 
são contratos por praticamente todas as denominações. 
Igrejas não apenas trabalham no mundo, elas também usam leis internamente. 
Novamente a natureza humana se intromete e nem todas as decisões que usam sistemas 
internos são da maneira como Deus gostaria. A imposição da injustiça através de 
instituições religiosas é uma das formas mais ultrajantes de deturbar Deus.  
 Também é surpreendente como muitas vezes as organizações da igreja acreditam 
que estão acima da lei. O pensamento parece ser que, já que esta é "a igreja de Deus" 
então as "leis seculares" não se aplicam. Obviamente, isto pode levar a algumas situações 
muito problemáticas. 
 A chave aqui é lembrar que esta é a igreja de Cristo. Se seguirmos o caminho de 
Jesus em nossas relações uns com os outros, então podemos ter a certeza de que sejam 
quais forem os aspectos legais estamos fazendo o que é certo. Esta é o clamor constante 
dos escritores do Novo Testamento; não uma exigência para seguir as obrigações legais, 
mas para amar uns aos outros.  
 A Igreja defende a lei, como revelado pelo exemplo de líderes do Novo 
Testamento Mas, como At. 5:29 indica, Pedro e os outros apóstolos declaram que 
devemos obedecer a Deus em vez das exigências legais dos homens. O coração do nosso 
relacionamento com os outros e com Deus não é ditado pela lei, mas pelo espírito da 
graça e do amor. A lei entra em jogo quando falhamos, mas isso é uma forma errada de 
demonstrar. Não se pode impor a lei da liberdade para fazer o que é certo porque é o que 
é bom para todos. No final, Deus é a fonte da graça transformadora que não apela para a 
lei, mas quer que vivamos para sempre, porque essa é a única maneira que o universo de 
Deus pode operar. 
 
Comentários de Ellen White 
 Para punir os que foram considerados malfeitores, tem a igreja recorrido ao poder 
civil.  Os que divergiram das doutrinas dominantes foram encarcerados, martirizados e 
mortos por instigação de homens que pretendiam agir sob a sanção de Cristo.  Mas atos 
tais são inspirados pelo espírito de Satanás, não pelo Espírito de Cristo... Por esta maneira 
de proceder com os supostos hereges, Deus tem sido mal representado pela igreja. 
{Parábolas de Jesus, p . 31} 
 Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder 
secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado - intolerância e perseguição. A 
Constituição prevê que "o Congresso não fará nenhuma lei que respeita um 
estabelecimento da religião, ou proibindo o livre exercício", e que "nenhuma prova de 
natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança 
pública nos Estados Unidos." Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade 
da nação, poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a 
incoerência de tal procedimento não é maior do que é representado no símbolo. É a besta 
de chifres como os de carneiro, em profissão pura, suave e inofensiva, que fala como um 
dragão. {The Great Controversy, 1888 p. i.2} 
 Demandas entre irmãos são uma desonra para a causa da verdade.  Cristãos que 
vão a juízo contra outro expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos, e dão motivo a que 
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os poderes das trevas triunfem.  De novo estão ferindo a Cristo e expondo-O a franco 
vexame. {Atos dos Apóstolos, p. 170} 
 Apoiar-se no braço da lei é uma desonra para os cristãos; no entanto, este mal está 
sendo introduzido e acalentado entre o povo escolhido do Senhor.  Princípios mundanos 
têm sido apresentados furtivamente, até que na prática muitos de nossos obreiros estão se 
tornando como os laodiceanos — indiferentes, porque é colocada tanta confiança em 
advogados e em documentos e acordos legais.  Tal estado de coisas é abominável a Deus. 
{Mensagens Escolhidas 3, p. 303.3} 
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