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6. A morte de Cristo e a lei (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Rm. 7:1–6; 8:5–8; Rm. 7:7–13; Rm. 4:15; At 13:38, 39; Gl. 3:10. 
 
Citações 

• O cristianismo é assombrado pela teoria de um Deus que tem uma ânsia por 
sacrifícios sangrentos. J.B.S. Haldane 

• É moralmente abominável a alegação de que Deus, o Pai, exigiu o auto-sacrifício 
do seu único Filho para equilibrar a balança da justiça... Um deus que puniu 
através da dor, do desespero e da morte violenta não é um deus de amor, mas um 
sádico e tirano.  Julie M. Hopkins 

• Ao concentrar-se simplesmente na ira e apaziguamento de Deus por meio da cruz, 
pintamos uma imagem distorcida do caráter de Deus. Nós O retratamos como 
alguém com a tendência ao castigo ao invés de alguém que nos ama 
profundamente, mas que está chateado por nossas ações...  No final das contas, se 
você acredita na substituição penal, o principal motivo da cruz não será o amor de 
Deus, mas a ira de Deus. Steve Chalke 

• A cruz não é nada menos do que a injustiça monumental: Jesus é punido 
indignamente por um Deus que é simplesmente injusto. Victor Shepherd. 

• Deus, em Seu caráter de juiz, é hostil a nós, a expiação deve necessariamente 
intervir... Deus não poderia ser propiciado sem a expiação do pecado... Mas 
afirmamos que Ele, Cristo, sustentou o peso da gravidade Divina, uma vez que, 
sendo ferido e oprimido pelas mãos de Deus, experimentou dEle todos os sinais 
da ira e da vingança.... Era necessário que Ele sentisse a severidade da vingança 
divina, a fim de apaziguar a ira de Deus, e satisfazer a Sua justiça... John Calvin 

• Por uma espécie de ficção jurídica, Jesus foi tratado como o que não era, para que 
pudéssemos ser tratados como o que não somos. Este é o melhor meio, de acordo 
com a teologia vigente, que o Deus da verdade, o Deus da misericórdia, cuja 
glória é o perdão dos pecados dos homens, perdoando seus pecados, poderia cair 
em cima para salvar suas criaturas! George MacDonald 

 
Perguntas 
 De que forma a morte de Jesus “resolve” o problema do pecado? Como a 
responsabilidade pela violação da lei pode ser transferida? Será que crer em Jesus é uma 
forma de livrar-se da Lei? Será que Jesus paga a penalidade exigida pela lei? Como é que 
a lei é justa e correta se os inocentes sofrem no lugar dos culpados? Se a obediência à lei 
não pode nos fazer corretos, para que ela serve então? 
 
Resumo bíblico 
 Em Romanos 7, Paulo explica que a lei só se aplica àqueles que estão vivos, e que 
nos tornamos mortos para a lei e agora estamos livres dela. O que exatamente Paulo quer 
dizer com isso? Ele continua a deixar claro que a lei não é pecado. Ele também explica: 
“Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem, 
de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.  A 
mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a mentalidade 
da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 
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Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.” Rm. 8:5-8 (FBV). Em seu 
discurso na Antioquia da Pisídia, Paulo deixa claro que: “Por meio dele, todo aquele que 
crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de 
Moisés.” At. 13:39 (FBV). Aqueles que dependem de manter a lei viver sob uma 
maldição, Paulo diz aos Gálatas (Gl. 3:10). 
 
Comentários  

Jesus faz uma série de referências (Mt. 16:21, 17:23, 20:19; Lc. 9:22, 13:32, 
18:33) a sua morte por crucificação vindoura, a fim de preparar seus seguidores para o 
que estava para acontecer. É certamente verdade que Ele viveu sua vida “à sombra do 
Calvário.” Isso não quer dizer que Ele estava mórbido, ou tinha algum tipo de “desejo de 
morte”, mas reconheceu até onde as coisas O levaria. Como parte da controvérsia 
cursora, a sua vulnerabilidade auto-escolhida O exporia ao pior que o diabo poderia jogar 
nEle. Em tal contexto, a morte dEle era inevitável. 

No entanto, esta é uma perspectiva diferente para aquele que acredita que a morte 
dEle era obrigatória para a nossa salvação. Se Cristo pudesse ter, através da missão de 
revelar o caráter do Pai, ganho tudo de volta para amar e confiar, Ele ainda “teria que 
morrer”?  

Tudo isso depende da perspectiva do que a morte de Jesus realizou. Para alguns, a 
morte dEle mudou o coração do Pai da ira para o amor de modo que isso permitiu que Ele 
fosse capaz de nos perdoar. Mas as Escrituras deixam claro que não era para gerar o amor 
do Pai que Jesus veio, mas por causa do amor que o Pai já tinha por nós. 

As declarações de Jesus a respeito da aproximação da Sua morte não devem ser 
vistas como fatalistas, mecânicas, ou exigência de Deus por um sacrifício de sangue. Não 
foi Deus quem exigiu tal morte, mas foi causada por Satanás e pôs agentes humanos que 
trabalhavam em conjunto para a destruição dEle; como a Bíblia deixa bem claro. 

Quando Jesus descreve claramente o que vai acontecer (Mt. 20:18,19), até mesmo 
a Sua ressurreição no terceiro dia, isso era parte de um plano pré-determinado que Deus 
providenciou, ou é uma descrição da previsão de Deus? Novamente, a resposta depende 
do seu ponto de vista de Deus, o que Ele está tentando fazer, e o que Ele precisa para 
salvar.   

Jesus conhecia Seu fim e, ainda assim trabalhou para todos aqueles ao Seu redor, 
até mesmo aqueles que O estavam crucificando. O que isso diz sobre a natureza e o 
caráter de Deus? Como o universo avançado aprendeu mais sobre Deus a partir da vida e 
da morte de Jesus? 

Porque a Cruz é a mais profunda, mais forte e melhor resposta de Deus para 
todos. Ele quer, ama muito a cada uma de suas criaturas e seres pensantes e Ele está 
disposto a ir muito longe por todos. Um Deus pessoal se fez pessoalmente conhecido: 
“Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o 
revelou.” (Jo. 1:18). 

É, com frequência, afirmado que o principal problema é a nossa posição legal 
diante de Deus. Vemos de tal perspectiva a Cruz como um mecanismo para lidar com a 
nossa culpa e com a sentença consequente, os conceitos de empréstimos do tribunal. Mas, 
na verdade, o problema da humanidade caída não é tanto uma questão de estar em 
dificuldades legais com Deus, mas que, como resultado da rebelião do pecado, nossa 
atitude para com Deus é uma atitude suspeita e de desconfiança. Como consequência, 
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esta atitude tem que ser retirada, o que só pode ser feito através da reconciliação do 
homem com Deus, que é o verdadeiro significado da expiação: reconciliar. Observe 
particularmente que essa reconciliação não é de Deus com o homem, como alguns tem 
sustentado. Antes, “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.” (2Co. 5:19). 
Agora: nosso Deus não é aquele que está preocupado em registrar ou tomar ofensas, mas 
é um Pai Celestial amoroso que quer desesperadamente nos curar de nossa doença fatal, 
perguntando “por que você vai morrer?” quando Ele pode curar nossa rebelião 
pecaminosa e refazer-nos a Sua imagem mais uma vez. 
 
Comentários 2 

Esta noção de expiação substitutiva nos deixa com a ironia de que a principal 
preocupação de Deus parece ser a de registrar as contas. Em contraste com um lado do 
livro que registra o nosso pecado deve haver um outro que diz que eles já foram pagos. 
Os registros tem que ser balanceados. Mais uma vez esta teoria nos dá uma imagem de 
Deus, que mais parece um julgamento tirano. Ela acaba fazendo de Deus o responsável 
pela morte de Jesus. Deus é um Deus que deve ficar quite... A expiação não é algo que 
Deus fez por nós no sentido de que Deus fez Jesus tomar o nosso lugar para que os 
registros fossem equilibrados. A expiação é algo que Deus faz em nós... Acredito que 
podemos entender a cruz somente se estivermos dispostos a ver que Jesus não morreu 
para apaziguar um Deus irado. Jesus não morreu para pagar alguma penalidade abstrata 
pelo pecado. R. Kirby Godsey, When We Talk about God, Let’s Be Honest. 
 
Comentários de Ellen White 

Ele [Jesus] fez um sacrifício infinito para que pudéssemos ter a vida eterna. O Pai 
fez um sacrifício a grandeza de que ninguém pode compreender. Os anjos do céu ficaram 
surpresos quando o Pai consentiu em dar o seu Filho único para uma raça caída. Quando 
pudermos nos aproximar a uma valorização do sacrifício feito pelo Pai e o Filho, teremos 
uma melhor apreciação do valor das almas ... Podemos nós, aos olhos do universo, 
sermos ingratos, sem resposta ao amor que Cristo se manifestou para nós? Cristo 
abaixou-se para que pudesse levantar o homem caído. Ele propôs elevar, enobrecer e 
aperfeiçoar-nos, para que pudéssemos refletir o amor de Deus no mundo. 
{The Review and Herald, 28 de maio de 1889} 

É o trabalho de Satanás apresentar o Senhor como carente de compaixão e 
piedade. Ele ignora a verdade em relação a ele. Ele enche a imaginação com falsas teorias 
a respeito de Deus, e em vez de considerar a verdade em relação ao caráter de nosso Pai 
Celestial, nós prendemos nossas mentes nas deturpações de Satanás, e desonrar a Deus 
por desconfiar dele e murmurando contra ele. Quando agimos como culpados sob pena de 
morte, damos falso testemunho contra Deus. O Pai deu o seu unigênito e bem-amado 
Filho para morrer por nós, e ao fazê-lo, ele colocou grande honra sobre a humanidade, 
pois em Cristo, o link que foi quebrado pelo pecado foi reunificada, e o homem 
novamente conectado com o céu. Vocês que duvidam da misericórdia de Deus, olhe para 
o Cordeiro de Deus, olhe para o homem cheio de sofrimento, que carregou a sua dor e 
sofreu por seu pecado. Ele é seu amigo. Ele morreu na cruz porque te amou. 
{The Review and Herald, 14 de janeiro de 1890} 

A expiação de Cristo não foi feita a fim de induzir a Deus a amar aqueles a quem 
Ele de outro modo odiava: não foi feita para produzir um amor que não existia, mas sim 
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como uma manifestação do amor que já estava no coração de Deus, um expoente do 
favor divino aos olhos de seres celestiais, à vista de mundos não caídos e à vista de uma 
raça caída ... Não é para entretermos a ideia de que Deus nos ama porque Cristo morreu 
por nós, mas sim que Ele nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para morrer por 
nós. 
{The Signs of the Times, 30 de maio de 1895} 
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