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7. Cristo, o fim da lei (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Rm. 5:12–21, 6:15–23, 7:13–25, 9:30–10:4, Gl. 3:19–24. 
 
Citações 

• Cristo é o limitador da lei, pois não estamos mais sob a sua maldição. Charles 

Spurgeon  
• Em nossa presente distribuição, a lei não tem lugar qualquer. Quando o Senhor 

Jesus foi crucificado a lei chegou ao fim. Arend Remmers 

• Na realidade, a lei foi dizimada, pregada na cruz, anulada, abolida ... a lei, de fato, 
está morta.  Joel Brueseke  

• Deus tinha um ponto de partida e um ponto final para a lei, e o ponto final foi a 
morte e a ressurreição do Messias e Salvador; Jesus Cristo. Joseph Tkach 

• Dizer que Cristo é a extinção da Lei é no final das contas uma declaração limitada 
e positiva no que diz respeito à lei. Isso significa que Deus trouxe um fim à 
tentativa inútil de alcançar a justiça de Deus, fazendo as obras da lei. John Paul 

Heil 

• O legalismo é um abuso do direito, é uma dependência da observância da lei para 
a aceitação de Deus, e a observância orgulhosa das leis não faz parte da graça de 
Deus. Ernest F. Kevan 

• O legalismo é o limite para a produção do orgulho no coração. Watchman Nee 

 
Perguntas 
 De que forma Cristo é o “Fim da Lei”? A Lei de Deus não é mais válida? Como 
podemos defender a Lei, sem nos tornarmos legalistas? Será que o problema na nossa 
relação com Deus está um dos estatutos jurídicos? Como podemos explicar aos outros 
como entendemos a Lei de Deus hoje? Será que a lei ainda opera mesmo sendo 
desconhecida? 
 
Resumo bíblico 
 Grande parte do material bíblico para a lição desta semana vem de Romanos e 
precisa ser lido com cuidado, no contexto, para que seja compreendido corretamente. 
Paulo explica que o pecado veio através de Adão, e que “A lei foi introduzida para que a 
transgressão fosse ressaltada.  Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça,  21a 
fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para 
conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.” Rm. 5: 20, 21 (FBV). O 
extremo oposto de “antinomianismo” (estar contra a lei), também é rejeitado: “E então? 
Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira 
nenhuma! ...Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.” Rm. 
6:15, 18 (FBV). A lei nos mostra a malignidade do pecado. “Mas, para que o pecado se 
mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo 
que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que 
a lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado.” Rm. 
7:13, 14 (FBV). Como resultado, Paulo declara que é totalmente miserável, mas, em 
seguida, anuncia que Jesus nos resgata desse “corpo da morte”. Ele está preocupado por 
seus compatriotas judeus, vendo que seguiam um caminho fútil: “Irmãos, o desejo do 
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meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso 
testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. 
Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria,  
não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo,  para a justificação de 
todo o que crê.” Rm. 10:1-4 (FBV). Em Gálatas, Paulo também coloca sua posição muito 
clara a respeito da Lei: “Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das 
transgressões, até que viesse o Descendente a quem se referia a promessa,   e foi 
promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador 
representa mais de um;  Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? 
De maneira nenhuma! Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, 
certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,  a fim 
de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que 
viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria 
de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos 
justificados pela fé.” Gl. 3:10-24 (FBV). 
 
Comentários  

 Cristo não é o abolidor da lei, ele é o cumprimento da lei. Em seu argumento 
detalhado em Romanos, Paulo deixa claro que a lei é boa, mas não pode salvar. A lei é 
uma expressão do caráter de Deus, e nos mostra o que é bom, verdadeiro e certo. Mas é 
só Deus quem pode salvar! 
 “Qual era então o propósito da lei?” Paulo questiona. “Foi acrescentada por causa 
das transgressões, até que viesse o Descendente a quem se referia a promessa” (Gl.  3:19 
FBV). 

Em outras palavras, é só por causa do pecado e do mal que Deus estabelece a lei 
da maneira que Ele faz. Isso é uma resposta, uma ajuda, para o problema do mal. Ajuda a 
definir a verdade e o que é certo, mas a lei por si só não nos faz bons. 

Se seguirmos os fariseus e seu sistema de observância da lei, somente veremos o 
pecado como a quebra da lei Mas o pecado é muito mais do que isso, ele é a destruição de 
um relacionamento com Deus e a rejeição dos princípios fundamentais da verdade e da 
razão. Quando voltamos a ter o relacionamento correto com Deus, então o pecado não é 
mais a preocupação com regras, mas passamos a vê-lo como 
repugnante e compreendemos que não iríamos nem sequer pensar em fazer o errado.  

Pois o pecado não é simplesmente a desobediência à um conjunto de instruções, 
mas sim que Deus estava desacreditado, desconfiado e repudiado. Consequentemente 
somente se a confiança absoluta em nosso fidedigno Deus for restaurada é que a 
harmonia do Universo de Deus poderá ser restabelecida. Pois é a bondade de Deus que 
nos leva ao arrependimento (Rm. 2:4), e não o medo da punição por quebrar as leis. Se 
ainda temermos, então não amamos verdadeiramente:  

“No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo,   porque o 
medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.” (1Jo. 4:18). 

O relacionamento correto é dependente de conhecer a Deus como Ele realmente é, 
e em concordar com Deus de que o Seu caminho é completamente certo; e é por isso que 
chamamos Deus de bom! Somente quando cada um de nós entrar nesse relacionamento 
amoroso com esse Deus bom de verdade, que quer nos curar e salvar; só então o dano do 
pecado será reparado e as acusações do Diabo refutadas. 



3 
 

Estamos errados, ou “impuros”, ou perversos, não por causa da nossa aparência 
externa e da observância da lei, mas por causa da nossa condição interna de rebeldia. O 
pecado é o egoísmo, é a injustiça (1Jo. 3:4), é amar a nós mesmos mais do que amar a 
Deus e Seus princípios da verdade e da razão. Assim como os fariseus, podemos nos 
tornar obcecados em termos a certeza de que não quebramos as regras como uma maneira 
de sermos bons. Mas esta atitude realmente atrapalha o caminho para aquilo que Deus 
quer fazer. Esforçarmos na obediência técnica enquanto queremos seguir nossos próprios 
caminhos, tornamos difícil para que Deus possa intervir e ajudar. Pois o hipócrita não vê 
necessidade de ajuda alguma. Pois, como Jesus disse isso claramente para aqueles que se 
viam como sendo justos, Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores, ao 
arrependimento. A tragédia é que todos nós somos pecadores, mas alguns não 
reconhecem esse fato. 

Deus não está preocupado com o pecado como uma “ofensa” para si mesmo, mas 
sim porque sabe que o pecado vai fazer: matar-nos. Deus não tem prazer na morte do 
ímpio e quer salvar todos os seus filhos. É claro que, se optarmos por seguir o nosso 
próprio caminho rejeitando Deus, então o nosso Deus que ama a liberdade nos permitirá 
fazer nossa própria escolha. Mas não fará isso antes de nos dar muitos avisos e nos 
dizendo para onde nossa escolha vai nos levar. Quando o fim chegar para os impenitentes 
filhos rebeldes, eles morrerão e Deus vai chorar por cada um que perde. 

Deus quer mais do que tudo remover nossa pecaminosidade. “Vocês sabem que 
ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.” (1Jo. 3:5 FBV). 
Morrendo Jesus, o qual tornou-se pecado, o qual não tinha pecado, (ver 2Co. 5:21), 
tornou-se nossa cura, o Salvador que dá vida. Através do poder transformador de Deus 
que somos feitos novas criaturas. Então por que quereremos voltar para a vida de pecado 
e da morte? Fomos criados de novo. Então por que sempre queremos voltar a uma vida 
de pecado?  

A atitude de ilegalidade , a qual é o verdadeiro caráter do anticristo, não tem lugar 
na vida do verdadeiro filho de Deus. A ilegalidade não é simplesmente a rejeição das 
regras da lei, mas do Deus da lei que compartilha conosco o que é para o nosso melhor. 
Deus não é um desmancha-prazeres que quer nos manter longe de qualquer coisa boa, 
como o diabo insinuou no jardim (ver Gn. 3:5). Pelo contrário, a lei é dada a nós para nos 
ajudar a entender o que é realmente bom para nós; é o melhor conselho de Deus para nós. 
Jesus veio para responder a difamação que o diabo fez de Deus, para neutralizar a 
deturpação do que realmente é bom e para expor todo o esquema demoníaco que 
transforma as mentiras em verdades e as verdades em mentiras. “Para isso o Filho de 
Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo.” (1Jo. 3:8 FBV).  
 
Comentários de Ellen White 
 Os gentios não tinham chance sobre a lei de Deus, e não tinha seguido a justiça, 
mas aqueles que acreditaram em Cristo alcançaram a justiça através da fé nEle. Eles 
aceitaram a lei de Deus como uma regra de caráter. Os judeus incrédulos não tinham 
atingido os preceitos da lei, porque eles recusaram a única virtude que poderia ajudá-los a 
serem justos e aceitáveis diante de Deus. "Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e 
procurando estabelecer a sua própria justiça [que é da lei], não se sujeitaram à justiça de 
Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. " Cristo é o fim, ou 
o propósito da lei. A lei condena o pecador, e, portanto, leva a Cristo, para justiça. 
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{The Signs of the Times, 5 de agosto de 1889} 
 Cristo veio na forma humana para viver a lei de Deus. Ele era a Palavra da 
vida...A encarnação de Cristo, Sua divindade, Seu sacrifício expiatório, Sua maravilhosa 
vida no Céu como nosso Advogado, a operação do Espírito Santo — todos estes vivos e 
vitais assuntos do cristianismo são revelados desde o Gênesis até o Apocalipse. 
{Fundamentos da educação cristã, p.385} 
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