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8. A lei de Deus e a lei de Cristo (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Mt. 19:16–22; Jo. 13:34, 35; Gl. 6:1–5; At. 17:31; Jo 5:30, 15:10. 
 
Citações 

• Deus é amor, e a lei é a maneira como Ele nos ama. Mas é verdade também que 
Deus é a lei, e o amor é a forma como Ele nos governa. G.S. Lee 

• As pessoas dão desculpas por não guardarem a lei de Deus, as quais são prova de 
quão profundamente eles acreditam na lei. C.S. Lewis 

• A fraude fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência nunca pode 
trazer a felicidade. R.C. Sproul 

• A obediência que brota da fé é a obediência de um filho, não a de um escravo. 
Thomas Brooks 

• A evidência mais segura do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de dEle... O 
amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry 

• Os judeus estão sob a Lei mosaica, os gentios estão sob a lei da consciência, e 
nós, a igreja de Deus, estamos sob a lei de Cristo. O que é essa lei de Cristo?... 
Você está livre da maldição da lei, livre do poder das trevas, livre de tudo o que 
você era prisioneiro! É esta liberdade perfeita que se aplica agora. A lei da 
liberdade é a lei perfeita. Åge M. Åleskjær 

 
Perguntas 
 Em que sentido a Lei de Deus é uma lei de liberdade? Nós fazemos distinção 
entre a Lei de Deus e a Lei de Cristo? Por que Jesus insiste para que guardemos os seus 
mandamentos? Como vemos os imperativos da lei de Cristo? Você pode realmente 
comandar o amor? O que isso nos diz sobre o que Deus realmente quer? 
 
Resumo bíblico 

  Em João 15:10 Jesus deixa claro que permanecemos no Seu amor guardando os 
Seus mandamentos. O jovem rico foi até Jesus e perguntou o que mais ele tinha que fazer 
para ganhar a vida eterna (Mt. 19:16–22). Jesus disse: "Um novo mandamento lhes dou: 
Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos 
saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". Jo. 13:34, 35 
(FBV). Em Gl. 6:1-5 Paulo explica que cumprimos a lei de Cristo carregando as cargas 
de uns dos outros e ajudando os outros na jornada espiritual. At 17:31 dá referência ao 
julgamento futuro, e Jesus comenta que julga com base na vontade de Deus (Jo. 5:30). 

 
Comentários 
 O mandamento de Jesus sobre o amor é uma expressão da motivação cristã mais 
elementar. As leis são observadas ao darem cumprimento à presente Lei da Liberdade, 
que se baseia em uma relação com e uma compreensão do próprio Deus. Em sua forma 
mais simples, pode ser resumida em "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." 
O amor é o fator motivacional para "guardar a lei", o que não é a observância legal, mas a 
aceitação e conformidade do direito pelo bem do direito. O observador da lei não a 
entende como uma compulsão, mas como uma expressão de que ele ou ela a reconhece 
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como a única maneira de operar. Fazer o certo porque é acordado internamente está 
muito longe de ser uma obediência baseada na obrigação, compulsão e no medo. 

Pois “Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles.” (1Jo 
3:24 FBV). Por que? “e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus 
mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de 
seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou." (1Jo 3:22, 23 
FBV).  

Claro que o amor não pode ser imposto de forma alguma! Esta lei, que não pode 
ser imposta, é uma verdade que é aceita e aprovada. Este mandamento do amor traz à lei 
um círculo completo que volta para a graciosidade de Deus. Pois todas as leis tem isso no 
coração, cada ato de obediência é uma demonstração deste princípio do amor em ação. 
Em consequência, "não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.” (1Jo 
3:18 FBV). 

Os acusadores de Jesus tentaram fazer com que Ele caísse em uma cilada conflita 
entre as leis. A lei da ocupação dos romanos exigia impostos. Para criar dissensão, 
perguntaram para Jesus se tais leis deveriam ser obedecidas. Pois, se Ele dissesse que não 
então, para os romanos, Ele estaria incentivando a rebelião. Se Ele dissesse que sim, 
então Ele seria um simpatizante romano, e não apoiava a causa judaica. 
A resposta de Jesus identifica as diferentes leis. O que está no reino de César, a ele 
pertence, e o que é de Deus pertence a Ele. O contraste insinuado também indica que, se 
os dois sistemas conflitam entre si, então a lei de Deus tem prioridade. 
 
Comentários de Ellen White 

O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação 
apenas — porque é requerido que assim faça — jamais sentirá o prazer da obediência. 
Não obedece. Quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são 
considerados um fardo, podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira 
obediência é a expressão de um princípio interior. Origina-se do amor à justiça, o amor à 
lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade ao nosso Redentor. Isso nos levará a 
fazer o que é reto porque é reto, porque a retidão é agradável a Deus. 
Parábolas de Jesus, p.43} 

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 amor para com Deus torna o Seu serviço uma 
alegria. Assim, em toda alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam Suas 
palavras: “Deleito-Me em fazer a Tua vontade, ó Deus Meu; sim, a Tua lei está dentro do 
Meu coração.” Sl. 40:8. {O maior discurso de Cristo, p. 109} 

Deus sabe que se fôssemos deixados a seguir nossas inclinações, ir aonde nos 
levasse a própria vontade, cairíamos nas linhas de Satanás e nos tornaríamos possuidores 
de seus atributos. Portanto a lei de Deus limita-nos à vontade de Alguém que é alto e 
nobre e sublime. Ele deseja que, paciente e sabiamente lancemos mão dos deveres do 
serviço. ... Uma submissão mal-humorada à vontade do Pai desenvolverá o caráter de um 
rebelde. O serviço é considerado por essas pessoas no aspecto de uma servidão. Não é 
prestado alegremente e no amor de Deus. É simples execução mecânica. Tal serviço não 
traz paz ao coração. 
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{Para conhecê-lo, p.116.5} 
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