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13. O reino de Cristo e a lei (2 Trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Mt 4:8, 9; Dn 2:44; 1Pe. 2:11; 1Co. 6:9–11; Ap. 22:14, 15; 1Co. 15:26, 
Jr. 31:33. 
 
Citações 

• Obedecer a Deus é a liberdade perfeita. Seneca 

• Apesar de nenhum homem merecer segurança pela sua obediência, ainda sim 
Deus geralmente coroa a obediência com segurança. Thomas Brooks 

• Salus Populi Suprema Est Lex. (O bem-estar do povo é a lei suprema) Cicero 
• As leis são em uma parte formadas por uma questão de bons homens, a fim de 

instruí-los como eles podem viver em termos amigáveis uns com os outros, e em 
outra parte por causa daqueles que se recusam a ser instruídos, cujo espírito não 
pode ser subjugado, suavizado ou impedido de mergulhar no mal. Plato 

• Sugiro que um indivíduo que quebra uma lei que a consciência lhe diz que é 
injusto, e que aceita de bom grado a pena de prisão, a fim de despertar a 
consciência da comunidade sobre a sua injustiça, é, na realidade, expressar o mais 
alto respeito pela lei. Martin Luther King, Jr. 

• O cristianismo parece ser, à primeira vista, tudo sobre a moralidade, sobre deveres 
e regras, culpa e virtude, no entanto, é algo que te leva para fora de tudo isso, para 
algo além. Um deles tem um vislumbre de um país onde eles não falam dessas 
coisas, exceto, talvez, como uma brincadeira. Cada um lá está repleto com o que 
devemos chamar de bondade como um espelho cheio de luz. Mas eles não 
chamam isso de bondade. Eles não chamam isso de qualquer coisa. Eles não estão 
pensando nisso. Eles estão muito ocupados olhando para a fonte de onde ela vem. 
C.S. Lewis 

 
Perguntas 
 Qual é o aspecto fundamental da lei no reino de Deus? Como é que vamos chegar 
ao estágio em que fazemos o bem "automaticamente"? Por que era impossível para o 
diabo dar a Jesus os reinos deste mundo se Ele o adorasse? Como a lei de Deus é 
colocado em nossas mentes e escrita em nossos corações? Como é que vamos seguir a lei 
por toda a eternidade? 
 
Resumo bíblico 

Mt. 4:8, 9 detalha a tentação do diabo para Jesus, na qual ele oferece todos os 
reinos do mundo se Jesus se curvasse e o adorasse. Dn. 2:44 fala do reino eterno de Deus 
sendo estabelecido. Atualmente, somos estrangeiros e peregrinos (1Pe. 2:11). 1Co. 6:9-11 
identifica aqueles que não estarão no reino de Deus. Ap. 22:14, 15 fala sobre aqueles que 
estão dentro e fora da Nova Jerusalém. O último inimigo destruído é a morte (1Co. 
15:26). “‘Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias,’ diz o 
SENHOR:  ‘Porei a minha lei no seu interior , e a escreverei no seu coração;  e eu serei o 
seu Deus e eles serão o meu povo.’”  Jr.  31:33. 

 
Comentários 
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 Jesus disse com frequência aos seus ouvintes, "o reino de Deus é como ..." Ele 
quis ilustrar os princípios de Seu governo no reino da graça, Ele apresentou a eles o que 
deve ser seguido por Seu reino de glória quando Ele retornar. Então, muitas vezes o Seu 
reino tinha que ser apresentado em contraste com o reino que os líderes religiosos tinham 
criado, os quais foram baseado em ideias errôneas a respeito de Deus. Eles achavam que 
eram especiais, repositórios do sistema da salvação de Deus. Mas o deles não era um 
sistema de salvação de forma alguma, mas sim uma forma de escravidão que levou a 
adoração mecânica e a culpa pessoal. É por isso que Jesus reservou Sua condenação mais 
forte para esses "verdadeiros seguidores de Deus", chamando-os de hipócritas e sepulcros 
caiados. Pois não há nada vivificante em um sistema tão incapacitante de punição e 
penitência. 

Para salvar o sistema eles estavam dispostos a sacrificar um homem para o bem 
do povo, para perder os princípios da verdade, do certo e do amor e para projetar a morte 
cruel de um homem inocente. 

A trama impiedosa deles ilustra o quão longe nós vamos para defender os nossos 
próprios sistemas de salvação, os nossos próprios reinos. No processo, nós matamos a 
graça e crucificamos novamente o Filho de Deus expondo-o à ignomínia (ver Hb. 6:6). 

É estranho como muitas vezes nos esquecemos, e como podemos tirar nossas 
facas afiadas de crítica e condenação, especialmente para lidar com os da oposição 
teológica. Como muitas vezes vêm as histórias de indivíduos cortados por outros 
membros, de colegas de trabalho maltratados, do caráter assassinado, tudo em nome de 
algum "sistema" que exige tais tributos, tais sacrifícios pagãos. 

Mesmo os nossos próprios sistemas teológicos são marcadas pelos conceitos 
'judiciais' que levaram à rejeição de Jesus. Que Deus exige apaziguamento. Que a relação 
é baseada em contrato legal. Que manter a lei é mais importante do que a compreensão. 

O terrível perigo não é de que podemos ter uma consciência imperfeita e 
incompleta da verdade, e, especialmente, da salvação, mas que nós procuramos fazer com 
que nossos conceitos falhos e até mesmo totalmente errados sejam a definição da 
verdade. As falsas ideias sobre Deus, Seu caráter e natureza e a maneira como Ele salva, 
levaram os sistematizadores religiosos matar Jesus. O risco para nós é que fazemos o 
mesmo. Fazer o mal em nome do bem é a blasfêmia final. 

Reduzir a maravilhosa oferta de salvação livre e plena de Deus em um conjunto 
de conceitos mecânicos, transformar um relacionamento amoroso em um contrato legal, 
transformar a verdade em um erro é tão fácil como a criação de um sistema baseado em 
conceitos humanos de apaziguamento , satisfação, penalidades, pagamentos, retribuição, 
justificação, punição e reparação.  

Aqueles que rejeitam o sistema de "satisfação legal" são facilmente denunciados 
como hereges, e tão facilmente eliminados, uma vez que "certo" é do lado de tal sistema; 
e tão "justificado" quanto Shylock querendo cobrar sua libra de carne. 

A preocupação com a legalidade e a "justiça" sistematizada levou à morte de 
Jesus na cruz, uma vez que era "melhor" um homem morrer do que comprometer todo o 
sistema. O ódio demoníaco dos mestres e fariseus que os levou a conspiração para matar 
Jesus veio do compromisso deles com uma falsa ideia de Deus e Seus métodos de 
salvação. Será que nós compartilhamos alguns desses sentimentos e propósitos que vêm 
de nossas próprias ideias falsas a respeito de Deus e da salvação? 
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A graça de Deus é para trazer felicidade e aceitação, não hostilidade, raiva e 
conspiração. Se o nosso sistema teológico nos leva a lutar contra companheiros de fé, a 
usar intriga e engano para prejudicar outros com os quais estamos em desacordo, a pensar 
que o fim justifica os meios, então precisamos pensar de novo. 
 Graça mortal. Pois, quando o desafio chega em seus preconceitos religiosos, a 
resposta comum é a contra-atacar. Pois quando você acha que tem investido tanto no 
sistema, você não ousa sequer considerar a possibilidade de que pode estar errado. Em 
vez disso, prefere destruir o desafiante. 
 Mas no reino de Cristo, todos esses pensamentos precisam ser destruídos. Não há 
de haver maldade, nem retribuição vingativa ou espadas afiadas. Seu reino é governado 
pela lei do amor que não permite o ódio, a falsidade ideológica, a violência ou a 
crueldade. Mesmo aqueles pensamentos e ações que achamos pequenos: fofoca e 
aumentar a verdade, criticar e julgar, isso não têm parte no reino onde o outro é mais 
importante do que a si mesmo.  
 Pois estes são os princípios do reino: o certo é o certo para o seu próprio bem, o 
bom é inerentemente certo e o amor é o cumprimento da lei. 
 
Comentários de Ellen White 
 No Céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal.  Quando 
Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos 
quase como o despertar para uma coisa em que não se havia pensado.  Em seu ministério, 
os anjos não são como servos, mas como filhos.  Existe perfeita unidade entre eles e seu 
Criador.  A obediência não lhes é pesada.  {O maior discurso de Cristo, p. 109} 
 Nenhum fio de legalidade é de qualquer valor na salvação da alma, pois somos 
salvos pela graça, por meio do amor de Cristo subjugador, e o coração é feito um 
sacrifício voluntário. Ao manter o amor de Deus no coração, o amor do mundo é mantido 
fora, e tornamo-nos edificados na mais santa fé. Cristo é o autor e consumador de nossa 
fé, e quando nos submetemos a sua mão, vamos crescer de forma constante na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Vamos progredir até chegarmos à estatura 
completa de homens e mulheres em Cristo.  {The Youth's Instructor, 17 de Fevereiros de 
1898} 
 Tudo isso não é senão um cumprimento do princípio da lei — o princípio 
ilustrado na história do bom samaritano, e manifesto na vida de Jesus.  Seu caráter revela 
a verdadeira significação da lei, e mostra o que quer dizer amar a nosso semelhante como 
a nós mesmos.  E quando os filhos de Deus manifestam misericórdia, bondade e amor 
para com todos os homens, também eles estão dando testemunho do caráter dos estatutos 
do Céu.  Estão testificando que “A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma”.  Sl. 19:7.  
E quem quer que deixar de manifestar esse amor está transgredindo a lei que professa 
reverenciar.  Pois o espírito que manifestamos para com nossos irmãos, declara qual 
nosso espírito para com Deus.  O amor de Deus no coração é a única fonte de amor para 
com o nosso semelhante.  “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é 
mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem 
não viu?”  Amados, “se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é 
perfeita a Sua caridade”.  1Jo. 4:20, 12. {O desejado de todas as nações, p. 354} 
 Conquanto os requisitos da lei de Deus devam ser apresentados ao mundo, não 
obstante nunca nos devemos esquecer de que o amor, o amor de Cristo, é o único poder 
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capaz de abrandar o coração e levá-lo à obediência. — The Review and Herald, 25 de 
Novembro de 1890.   {Evangelismo, p. 57} 

Aqui estão os dois grandes princípios - ame a Deus e ame ao próximo. Após estes 
dois princípios dependem toda a lei e os profetas.{Manuscript Releases Volume 
eighteen} 
 O amor é a lei do reino de Cristo. {Minha consagração hoje, p. 46.4} 
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