
10. A Lei e o Evangelho (4° Trimestre, 2012 – Crescendo em Cristo) 
  
Textos Bíblicos: Sal. 19:7-8; Êxo. 23:1–9; I João 5:3; Rom. 3:19-20; Êxo. 20:11-12; Deut. 5:15; 
I João 2:3-4. 
  
Citações 

• Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nosso dever será nosso prazer. Matthew 

Henry 
• A lei descobre a doença. O evangelho dá o remédio. Martin Luther 
• A agulha da lei deve precede a linha do evangelho. Charles Spurgeon 
• Ressuscitar com Cristo significa não apenas que a pessoa tem escolha e que pode viver 

em conformidade com uma lei mais elevada – a lei da graça e do amor – mas que deve 
assim fazer. A primeira obrigação do cristão é manter sua liberdade isenta de 
superstições, todos os cegos tabus e formalidades religiosas, de fato de todas as formas 
ocas do legalismo. Thomas Merton 

• Deus nos salva do reducionismo de tal legalismo que enaltece a espiritualidade como 
uma série de leis enfadonhas e então diz: “Se você for capaz de fazer essas seis, dezesseis 
ou sessenta e seis coisas, você será piedoso”. Cristianismo, piedade, é muito mais do que 
uma lista de deveres. Estar “em Cristo” é um relacionamento e, como todos os 
relacionamentos, merece manutenção disciplinada, mas nunca reducionismo legalista. R. 

Kent Hughes 
  
Perguntas 
 Como explicar a questão da lei e do evangelho? Por que é o legalismo tamanho desafio 
para nós?  Por que a lei é importante? Como podemos pregar a grace sem nos tornarmos 
permissivos?  Para que serve a lei e como ela opera na vida do cristão? Como podemos assegurar 
que o evangelho é verdadeiramente boas novas? 
  
Sumário Bíblico 
 Sal. 19:7-8 nos diz que a lei do Senhor é perfeita e que seus preceitos são justos. Êxo. 
23:1-9 nos dá mais leis, além dos Dez Mandamentos, que nos diz como viver de modo justo.  
Êxo. 20:11 é o mandamento do Sábado, que é repetido em Deut. 5:15 com uma diferente razão. 
João nos diz: “Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são pesados” (I João 5:3). Em I João 2:3-4 ele explica que sabemos que 
conhecemos a Jesus ao guardar seus mandamentos. Paulo, em Romanos 3:20, explica: “Por isso 
nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o 
conhecimento do pecado.”; 
  
Comentários 
 Para os legalistas, a liberdade oferecida por Jesus é heresia da pior espécie – pois mina 
sua estrutura baseada não na graça mas em regras, observâncias e tradições. Tal sistema os cega, 
e lhes fornece justificativa para ódio e ira – porque Jesus é visto como o destruidor de tudo que 
eles valorizam. 
 A ênfase dos líderes religiosos nos dias de Jesus era posta na legalidade e forma da 
religião, o exato oposto da vida e ensinos de Jesus. A atitude deles levou ao assassinato de Jesus 
exatamente porque ele não aparentava obedecer a letra da lei.  



 A estrutura de crença deles era baseada no que é legal. Esta era a primeira questão: “É-
lhe permitido...?” Isto não necessariamente legalismo, mas ênfase na legalidade – o primeiro 
ponto de referência é perguntar o que a lei diz. Assim, o ato dos discípulos de simplesmente 
colher e comer grãos é para eles violação da lei do Sábado. Eles não veem além do que eles 
percebem ser uma clara violação da lei santa. Nada mais precisa ser dito. A lei não se discute. 
 Sua lógica é falaciosa. Uma vez que colher uma espiga de grão é igualado à colheita e 
esfregar os grãos entre as mãos é equivalente ao debulhar, os discípulos estão trabalhando no 
Sábado. Eles nem concebem perguntar se isso é trabalho de verdade. Eles sequer se atrevem a 
inquirir, antes de qualquer coisa, porquêtrabalhar no sábado foi proibido por Deus. Se tivessem 
feito isso, poderiam ter concluído que colher e comer umas poucas espigas de grão não era o 
mesmo que trabalho manual diário. Pois, por que Deus diz para não trabalhar? Não foi para que 
pudéssemos gastar tempo com ele? E os discípulos já estavam com Deus emCristo, falando e o 
ouvindo ao longo de todo o dia de Sábado. 
 Em sua resposta, Jesus aponta para a lei mais elevada de satisfazer não exigências legais 
mas princípios fundamentais, lembrando-os da ação de Davi e do “trabalho” realizado por 
sacerdotes no Sábado, concluindo: “Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o 
templo. Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, não 
condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor” (Mateus 12:6-8). 
 Jesus está citando Oséias 6:6: “Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o 
conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos”. Mesmo o sistema dado por Deus não está 
expressando o que Deus realmente quer, diz Jesus. Pois sacrifício sem reflexão, como uma 
cerimônia legal e ritual, não aproxima o adorador deDeus e não provê qualquer entendimento.  
 “Basta!” diz Deus. “Vocês não estão entendendo. Nenhuma quantidade de sangue 
sacrificial ou prática ritual ou observância legal pode prover o que eu quero – um relacionamento 
verdadeiro com cada um de vocês.”; 
  
Comentário 2 
 “Você deseja bagunçar a cabeça de seus filhos? Eis a formula – garantida! Eduque-os 
num contexto rígido de religião formal, legalista, onde desempenho é mais importante que 
verdade. Tenha uma fé de aparências. Faça de conta que você tem uma vida espiritual.Treine 
seus filhos a fazer o mesmo. Adote publicamente uma longa lista de ‘faça e não faça’ mas, 
privadamente, pratique-a hipocritamente. Fale uma coisa mas viva outra. E você pode ter certeza 
– danos emocionais e espirituais ocorrerão.” Chuck Swindoll 
  
Comentários de Ellen White 

A lei o evangelho estão em perfeita harmonia… O evangelho reconhece o poder e a 
imutabilidade da lei... Em sua necessidade, o homem pode apresentar os poderosos argumentos 
fornecidos pela cruz do Calvário. {God’s Amazing Grace p. 15} 

A lei não pode nos purificar do pecado, ela condena o pecador. O pecador só pode 
apresentar-se justificado perante Deus por meio do arrependimento para com ele e fé nos méritos 
de Jesus Cristo. A lei é um grande espelho pelo qual o pecador pode discernir os defeitos de seu 
caráter moral. Mas o espelho não pode remover esses defeitos.{The Signs of the Times, July 18, 
1878} 
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