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9. Cristo, a lei e o evangelho (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Rm. 7:7–12; Dt. 30:15–20; Mt. 7:24–27; At. 10:34, 35; Jo. 15:10; Ef. 
2:1, Jo. 1:17. 
 
Citações 

• A lei dá ameaças, o evangelho dá promessas. Thomas Adams 

• A lei divina, vista pelo cristão, exibe liberdade, é a liberdade. Robert Johnstone 
• A lei descobre a doença. O evangelho dá o remédio. Martin Luther 

• A lei é o que devemos fazer, o evangelho é o que Deus dará. Martin Luther 

• A agulha da lei deve preceder o fio do evangelho. Charles Spurgeon 
• A lei é um tribunal de justiça, mas o evangelho é um trono de graça. George 

Swinnock 
• A liberdade do evangelho é uma liberdade do pecado, não para o pecado. Thomas 

Hall 
 
Perguntas 
 Por que temos a tendência de ver a lei e o evangelho em oposição? O que é 
verdadeiramente uma boa notícia? Como podemos melhor ilustrar como a lei e o 
evangelho trabalham juntos? Como Jesus explicou a situação para as pessoas em Seus 
dias? Qual é o problema de ignorarmos um aspecto ou exagerar em outro? Isso é uma 
questão de equilíbrio ou de integração? 
 
Resumo bíblico 
 Em Rm. 7:7-12 Paulo argumenta que, embora a lei não seja pecado, ela o 
condena. Como resultado, a lei não o mata, mas ilumina a sua condição fatal. Dt. 30:15-
20 parece estar em contradição, uma vez que diz “Pois hoje lhes ordeno que amem o 
SENHOR, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, 
decretos e ordenanças; então vocês terão vida e aumentarão em número.” (Dt. 30:16). 
Seguir os mandamentos de Deus é com certeza bom, mas nós ainda morreremos. Essa é a 
questão, não que seja ruim seguir a lei, mas ela não pode curar e salvar. É o homem sábio 
quem constrói a sua casa sobre a rocha, e Jesus diz que esta é a pessoa que ouve e segue 
os Seus mandamentos (Mt. 7:24–27). Pedro comenta que Deus não tem favoritos e que 
Ele aceita aqueles que o respeitam e fazem o que Ele diz (At 10:34, 35). Jesus diz: “Se 
vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como 
tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.” Jo. 15:10 
(FBV). Em um momento estávamos mortos em nossos pecados (Ef. 2:1). De acordo com 
Jo. 1:17 (FBV): "Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade 
vieram por intermédio de Jesus Cristo." 
 
Comentários   
 O próprio Jesus se via como o cumprimento da lei.  No Sermão do Monte, Ele 
revelou que estava por trás da Lei, e que esta era realmente a boa notícia de Deus. Nosso 
problema é que não podemos ver além do que vemos como exigências e não entendemos 
que a lei está descrevendo o interior do coração transformado pelo evangelho.  
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 Nas famílias que se amam ainda existem regras. Não exigências arbitrárias, mas a 
maneira correta de se relacionar uns com os outros. Em um mundo perfeito, não 
precisaríamos explicá-las, mas como Deus fez, nós precisamos fazer. Então por isso a lei 
foi adiciona por causa das transgressões. Em outras palavras, quando as coisas dão 
errado, temos que indicar de forma clara qual é a situação. Não é útil quando não temos 
clareza. Claro que isso não nega o amor, mas é de fato uma expressão dele. Queremos 
compreender e ser compreendidos. Queremos nos relacionar pelas razões certas. Não 
queremos isso só para agradar, mas para buscar o melhor para o outro.  
 O que é o evangelho? Todos nós podemos declamar as palavras sobre contar aos 
outros sobre Jesus, mesmo citar textos como: “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o 
único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” Jo. 17:3 (FBV) 

Mas se não queremos realmente dizer isso, se não nos muda, se nossa vida não 
mostra a Deus, nós não temos o Evangelho e a verdade não está em nós. Estamos com a 
língua presa, sem nada para dizer. Todas as outras versões do evangelho são fraudes 
porque substituem a verdade essencial com algo diferente. O evangelho é sobre uma 
pessoa; um Deus que te ama, a quem você ama e que quer amar todos as Suas crianças 
desencaminhadas e desastradas. A boa notícia não deve ser comparada a uma vida 
saudável, a uma comunidade solidária ou qualquer outra coisa, contudo pode ser 
comparada a uma vida louvável. Não se trata de igreja. Ou de nós mesmos. Mas sim de 
Deus. 
 É aí que a lei e o evangelho combinam. Pois o coração da mensagem e da missão 
vem de Deus e é sobre Ele, acima de tudo isso é Deus revelando-se no grande conflito e 
nos salvando durante o processo. 
 As palavras de Deus para nós são uma mensagem total e completa e não tenta 
dividir a lei e o evangelho. É verdade que a lei não pode nos salvar. Nem qualquer 
quantidade da pregação do evangelho. É Deus que nos salva, e precisamos aceitar a Sua 
salvação e a reconhecermos que são todos os elementos de Deus refletir seu personagem 
cativante. 
 
Comentários de Ellen White  
 Os que aceitam Seu evangelho, contemplam-nO de rosto descoberto. Veem a 
relação de sua missão para com a lei, e reconhecem a sabedoria e glória de Deus, tais 
como são reveladas pelo Salvador. A glória de Cristo revela-se na lei, que é uma 
transcrição de Seu caráter, e Sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os 
homens se transformem em sua semelhança. São feitos participantes da natureza divina, e 
tornam-se mais e mais semelhantes ao seu Salvador, caminhando passo a passo em 
conformidade com a vontade de Deus, até alcançarem a perfeição. A lei e o evangelho 
estão em perfeita harmonia. 
{Exaltai-o, p. 163} 

Ouvimos tantos que são enganados pelo inimigo, alegando constantemente: 
“Somos salvos pela fé”; mas... mostram tal desprezo pela regra de justiça de Deus, que 
sabemos que eles... nada sabem da graça salvadora. O coração não está em harmonia com 
a lei de Deus, mas em inimizade com essa lei. Assim estava o grande rebelde no Céu. Há 
de o Senhor levar para o Céu homens e mulheres que não têm respeito pela lei de Seu 
Universo? 
{Nossa alta vocação, p. 136} 
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A evidência mais convincente do poder do evangelho para o mundo é o seu efeito 
sobre as vidas daqueles que acreditam nele. Aquele que é um verdadeiro cristão vai 
representar a Cristo e deixará de toda murmuração ou reclamação de Deus ou de seus 
semelhantes. Aqueles que se queixam das providências de Deus manifestam fraqueza de 
fé e mostram que eles não têm o conhecimento do caráter de Deus e de Jesus Cristo, o 
qual foi enviado. Desses professores indiferentes, o Senhor diz: "Suas palavras foram 
agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós 
dizeis: Inútil é servir a Deus, e que o lucro é esse que temos mantido os seus preceitos, e 
em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora chamamos os soberbos de 
afortunados, sim, os que cometem impiedade são criados, sim, aqueles que tentam a Deus 
são ainda entregues." {The Review and Herald, 5 de junho de 1894} 
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