
Lição 5 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
O amor e a Lei 
 

Material Bíblico: Tg 2: 1-13; Mc 2:16; Lv. 19:17, 18; Rm 13: 8-10; Jo 12:48.  

 

Citações  

• O amor é a lei maior. David Levithan  

• A lei de amor poderia ser melhor compreendida e aprendida através das criancinhas. 

Gandhi  

• O Filho Pródigo, pelo menos, voltou para casa com seus próprios pés. Mas quem pode  

adorar devidamente aquele Amor que  abriu as portas para o filho pródigo que lhe foi 

trazido chutando, lutando, ressentido, e  olhando para todos os lados procurando uma 

chance para escapar? C.S. Lewis  

• Pode ser verdade que a lei não pode fazer com que um homem me ame, mas pode 

impedi-lo de me linchar, e  acho que isso é muito importante. Martin Luther King Jr.  

• Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração certamente  ficará apertado 

e possivelmente será partido. Se você quer ter a certeza de que seu coração se 

manterá intacto, não o dê a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o 

cuidadosamente  com hobbies e pequenos luxos; evite todas as complicações; 

tranque-o seguramente no caixão de seu egoísmo. Mas naquele caixão - seguro, 

escuro, imóvel, sem ar - ele vai mudar. Não vai ser quebrado; mas vai se tornar 

inquebrável, impenetrável, irredimível. C.S. Lewis  

 

Perguntas  
 De que forma é o amor a "lei maior"? Se Deus só queria que observássemos a lei,  por 

que Ele não nos fez  “funcionar” desse jeito? Como podemos evitar de sermos julgadores por 

um lado, ou antinomianistas  (aqueles que  desprezam a lei), por outro?  O Deus realmente 

procura no que diz respeito à maneira de como nos relacionamos com os outros? Como 

nossas atitudes refletem o nosso conceito sobre  Deus?  

 

Resumo Bíblico 

 Tiago 2: 1-13 fala a respeito de como tratamos os ricos e aqueles que têm certa 

posição. Não devemos mostrar favoritismos de nenhuma forma, e nem nos  deixar levar pela 

importância  que se percebe nas pessoas. Esta passagem mostra que tendemos seguir falsos 

sistemas de valores e que não compreendemos bem o que é verdadeiramente importante.  

Em resumo, o ponto chave é que alguns operam  sob a ótica da "justiça pela comparação" e 

tendem a ser julgadores - a misericórdia é dada aos que  são críticos! Jesus foi criticado por 

comer com publicanos e pecadores (Marcos 2:16). Levíticos 19:17, 18 é um texto 

interessante, pois recomenda não  odiar um companheiro- crente, mas sim falar francamente 

para que não sejamos cúmplices de sua culpa. Devemos amar nosso próximo como a nós 

mesmos. Em Romanos 13: 8-10 Paulo explica que guardar a lei significa ter amor ao próximo, 

e que "o amor cumpre a lei." Ao final, nossas próprias palavras e atos nos julgarão (João 

12:48).  

 

Comentário  
 Esse é um bom conselho nos dizendo para rejeitar a forma como este mundo funciona. 

Neste mundo caído, nossos sistemas de valores são opostos aos de Deus, e precisamos 

repensar a maneira pela qual vemos uns aos outros. Nossas posses não nos fazem ser quem 



somos, tampouco nossa posição social, mas, no fundo, é isso o que valorizamos e 

respeitamos. Também operamos a partir de uma mentalidade baseada somente na lei, por 

conta  de nossa natureza pecaminosa. Mas Deus não vê nossa justiça pelo simples 

cumprimento da lei, mas pelo modo como agimos em amor. Pela verdadeira demonstração 

de amor pelos que nos rodeiam, por dar valor às pessoas, é assim que  “o amor cumpre a lei”.  

A lei serve para nos ajudar a entender o que é bom,  mas obedecer simplesmente seus 

requisitos não nos faz bem. O bem vem de nossa atitude interior, baseada no verdadeiro 

amor ao próximo. 

 Nossa tendência é ser como aquele fariseu que julgou a sua justiça, comparando-se ao 

coletor de impostos que estava atrás dele, e que estava grato por ele não ser como o outro.  

Muitas das vezes, esta é a nossa maneira de pensar: condenamos os outros para nos 

sentirmos melhor sobre nós mesmos. Mas esta não é a forma recomendada por Deus. A lei 

define o que é o bem e o bom, mas não pode fazer com que nós a cumpramos, porque não 

pode mudar nossos pensamentos e atitudes. O mau comportamento pode ser controlado pela 

ameaça de punição, mas isso não torna as pessoas boas. A bondade advém à medida em que 

nós entendemos que  devemos fazer o certo porque é certo, que é bom fazer o bem, e não não 

fazê-lo por medo da punição ou porque estamos atrás de alguma recompensa.  

 Somente assim, representaremos verdadeiramente o Deus de Amor que nos ama a 

todos com amor eterno, que quer que todos nós voltemos para casa, mas reconhece que, 

porque o amor não pode ser forçado, deve permitir que alguns de nós sigam o próprio 

caminho da destruição. Essa é a tragédia de nossa própria lavra, e a maior gradeza do amor 

de Deus é que Ele não nos força, e isso nos permite rejeitar a Deus, se quisermos. Mas ao 

final, este é o único Deus que é digno de amor-aquele que convida, implora, e deseja que 

sejamos seus amigos queridos. Não há outra maneira de legislar sobre esse assunto porque o 

amor só é estimulado pelo próprio amor.  

 

Comentários de Ellen White  
    O apóstolo Tiago deu um conselho definitivo em relação à maneira pela qual devemos 

tratar os ricos e os pobres: [Tiago 2: 2-5 citado].  

    Embora Cristo fosse rico nas cortes celestiais, Ele se fez pobre para que, através de 

sua pobreza fosse feito rico. Jesus honrou os pobres, partilhando de sua condição humilde. 

Através da história de Sua vida, aprendemos como tratar os pobres. Alguns carregam o dever 

da beneficência a extremos, prejudicando os mais necessitados ma medida em que fazem 

demais a eles. Os pobres nem sempre se esforçam como deveriam.  Da mesma forme que não 

devem ser negligenciados e deixados à própria sorte, devem ser ensinados a se ajudarem.  

 O tipo de fé que aceita a Cristo como Aquele capaz de salvar perfeitamente a todos os 

que se achegam a Deus por seu intermédio, é a fé perfeita e de confiança. Ser 

intelectualmente convencido não é suficiente. O apóstolo Tiago escreve: "Tu crês que há um 

só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem”. Muitos crêem que Cristo 

morreu pelos pecados do mundo, mas eles não se apropriam desta  verdade para suas 

próprias almas. Seus corações não se alistaram para o serviço de Deus, suas vidas não estão 

transformadas. Não estão santificados pela verdade que eles professam crer. Sem a fé que 

atua pelo amor e purifica a alma, nenhum bem genuíno aparece em suas vidas. "Não foi o 

nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaac  sobre o altar?", 

Pergunta o apóstolo. "Não vês que a fé cooperou para suas boas obras, e que pelas boas obras 

a fé foi aperfeiçoada? E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe 

foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. "{ Tradução de “The Youth’s 

Instructor” de 1/III/1900}  
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