
Lição 9 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
Legislador e Juiz 
 
Material Bíblico: Tg 4: 11-17; At 17:11; Hb. 4:15, 16; Lc 12: 13-21; Ec 2: 15-19; Tt 2:14.  
 
Citações 

• Quando julga o outro, você não o define, você define a si mesmo. Wayne Dyer  

• Julgar os outros deixa-nos cegos, enquanto que amar é esclarecedor. Ao julgar os outros não 
enxergamos nosso próprio mal e a graça a que os outros tem direito assim como nós 
temos. Dietrich Bonhoeffer  

• Nem mesmo Deus não se propõe a julgar os homens antes de seus últimos dias, por que 
você e eu o faríamos? Dale Carnegie  

• As leis são essenciais emanações do próprio caráter auto-equilibrado de Deus; irradiam-se 
partindo do sol indo até o limite circular da criação. Na verdade, o poderoso “Criador da 
Lei” sujeitou-se a ela. Theodore Roosevelt  

• A lei descobre a doença. O evangelho dá o remédio. Martinho Lutero  

• A lei divina, se bem vista pelos cristãos, exibe a liberdade, dá a liberdade, é a própria 
liberdade. Robert Johnstone  

• Só Deus pode me julgar, e Ele é também a única pessoa a qual vou deixar tomar emprestado 
o meu celular. Anon.  

 
Perguntas  

 Qual é o porque da lei? Como nos relacionamos com legisladores? Por que Deus define a lei 
de forma tão clara para nós? Qual é a “boa nova” em ter Deus como Juiz? Queremos evitar as 
implicações da lei, ou a abraçamos  como uma forma de viver corretamente? Pode o bem ser 
definido por uma lei, ou seu conceito vai além dessa definição? Como Deus vê tudo isso?  
 
Resumo Bíblico 
 Tiago 4:11e12 nos diz para não criticarmos uns aos outros, porque ao fazê-lo estamos 
criticando a própria lei! Além de a lei do amor nos dizer que isso é errado, a lei escrita também 
deixa claro que falar dos outros de forma desabonadora é uma violação dos mandamentos de 
Deus. Se condenamos a lei de Deus, estamos nos rogando ares de juízes e julgando os métodos de 
Deus. O quão ridículo é acharmos que podemos decidir o que é bom e justo melhor do que Deus o 
faria! Isso não quer dizer deixamos de examinar a verdade e de tomar nossas próprias decisões 
quanto ao que é certo -  Deus nos convida a investigar. Mas anular a lei de Deus e criar nossa 
própria lei  é tolice.  
 Não podemos planejar o futuro como se vivêssemos eternamente. Não sabemos quanto 
tempo temos. Por isso, vamos nos lembrar dessa limitação e nos certificar de que vivemos em 
harmonia uns com os outros e com Deus, procurando fazer o melhor, enquanto ainda estamos 
aqui: " Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a 
neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. (Tiago 4:14 NVI)”. Não podemos 
nos vangloriar de nós mesmos. Tiago nós dá uma grande definição do que o pecado realmente é:  
“Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. “ (Tiago 4:17 
NVI).  
 Os Bereanos vasculhavam as  escrituras para se certificar de que o que Paulo dizia era 
verdade (Atos 17:11). Cristo, o criador da lei, também é nosso sumo sacerdote, assim podemos 
nos aproximar  do trono da graça com confiança (Hb. 4:15, 16). Jesus foi convidado a dividir uma 
herança entre dois irmãos, e Ele se recusou a fazê-lo, com a pergunta de quem o tinha elegido 



juiz. Jesus contou então a parábola do homem rico que decidiu construir maiores celeiros, e 
estava para morrer naquela noite. O ponto que Jesus queria salientar é que devemos olhar além 
dos aspectos legais da vida,  para as questões mais importantes como o amor, a misericórdia e 
nosso destino eterno (veja Lc 12: 13-21). Salomão também descobriu, em sua vasta experiência 
de vida, que não há sentido em nada além de Deus e futuro que Ele nos reserva  (Eclesiastes 2: 
15-19). Jesus se entregou por nós para que pudéssemos nos tornar um com ele (Tito 2:14).  
 
Comentário  

 No tempo do faroeste, os bandidos não respeitavam a lei. Viviam fora dela. O resultado: a 
única lei era a lei da arma - quem podia atirar mais rápido. Sem o controle da lei, ninguém 
sobrevive por muito tempo.  
 É por isso que Deus nos dá a lei. Como é explicado em Gálatas 3:19: "Qual foi a razão da 
existência da lei, então? Ela foi dada para mostrar o que o pecado realmente é” .  Se há a definição 
dada pela lei, não há desculpa para não saber o que é errado. A lei é dada por uma questão de 
clareza, de modo que não pode haver dúvida. O que a lei não faz é prover um meio para que as 
pessoas possam cumpri-la. A lei também não é um meio de nos destruir – nós iremos morrer de 
qualquer maneira. O objetivo da lei é tornar  claro o que é certo e o que é errado, nos mostrando a 
maneira como funciona o  universo de Deus. O bem é o bem e o mal é o mal, e nada pode mudar 
essas propriedades intrínsecas.  
 Como George E. Fifield escreveu: "Satanás sempre disse que a lei de Deus foi arbitrária e 
injusta, e o governo de Deus, tirânico. Com este argumento ele tenta justificar sua separação 
daquele governo, e sua tentativa de exaltar seu próprio trono acima das estrelas de Deus... Não 
obstante  aos sofismas de Satanás, a lei de Deus é uma revelação divina de Seu infinito e imutável 
amor ... " 
 Nosso apreço pelas leis morais de Deus deveria ser o mesmo que possuímos pelas Suas leis 
físicas. Observamos como funcionam as leis do universo. Reconhecemos que podemos "desafiar" 
a lei da gravidade, mas isso será para nosso próprio prejuízo! O mesmo é verdade para todas as 
leis de Deus - que são dadas para nos fornecer ordem e proteção, e não para nos impor um divino 
e arbitrário capricho. Devemos ser gratos pelas leis de Deus que nos dão ordem, e  que impedem 
que tudo mergulhe em um grande caos.  
 Jesus define como a "lei" maior, o  amor a Deus - total e absoluto.  O amor a Deus nos leva a 
amar nosso próximo, porque Deus é amor e Ele faz exatamente isso. (Mateus 22:37, 38). Assim, 
crescer em amor será uma conseqüência de conhecer e estar com Deus -  um resultado inevitável. 
Isto é o que Paulo descreve com as palavras Cristo vive em mim”,  o que não quer dizer que 
perdemos nossa individualidade ou responsabilidade, mas que, semelhantes a Cristo, não 
vivemos para nós mesmos. Nossa responsabilidade é a de ouvir a verdade a respeito Deus e 
ajudar os outros a reconhecer o caráter cativante que Ele possui. Somos chamados por Deus para 
ensinar a verdade em amor, e crescer!  
 Glenn Ruminson diz muito bem: "A lei de Deus é descritiva. Deus descreve a maneira de 
como aqueles que estão em harmonia com Ele devem viver e as conseqüências naturais que 
decorrem de quando nos recusamos a viver em Seus caminhos ou nos  comportamos de forma 
destrutiva. A justiça de Deus diz que os homens que possuem a luz da verdade, que foram 
conquistados pelo amor  e confiança em Deus, aceitam o perdão, são transformados e rompem a 
cadeia de consequências naturais que levam à ruína e morte. " 
 "Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. “ (Gl 3:19 
NVI) . Em outras palavras, é somente por causa do pecado e do mal que Deus estabeleceu a lei da 
maneira como Ele o fez. É uma resposta, uma ajuda para o problema do mal. Ele ajuda a definir a 
verdade e a justiça, mas a lei por si só não nos torna bons.  



 Se formos semelhantes os fariseus e seu sistema de observância da lei, somente veremos o 
pecado com uma quebra de regras. E ele é muito mais do que isso: é a destruição do nosso 
relacionamento com Deus e a rejeição de princípios fundamentais da verdade e da justiça. E 
quando voltamos ao relacionamento correto com Deus, o pecado passa a não ser mais uma 
preocupação em quebrar regras, mas passamos a vê-lo como  algo tão repugnante, que nem 
sequer em pensamento queremos fazer o que é errado.  
 Porque o pecado não é simplesmente a desobediência a um conjunto de instruções, mas o 
fato de Deus ser desacreditado, de desconfiarmos dEle  e rejeitá-lo. Assim, somente quando a 
absoluta confiança em um Deus que a merece for  restaurada, a harmonia do universo desse Deus 
será restabelecida. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento (Romanos 2: 4)e não o  
medo do castigo pela quebra das leis. Se ainda temos medo, 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.(1 João 4:18 NVI).  
 O correto relacionamento com Deus depende de O conhecermos como Ele realmente é, e 
concordarmos em que  os Seus caminhos são completamente certos - é por isso que o chamamos 
de “bom Deus”! Somente quando cada um de nós tiver esse relacionamento amoroso com um 
Deus que é verdadeiramente bom, que quer nos transformar e salvar, é que os danos que o 
pecado causa poderão ser reparados e as acusações que o diabo faz a Deus poderão ser refutadas.  
 
Comentários de Ellen White  
 Não deve ser considerado coisa vã falar mal de outros, ou fazer-nos juízes de seus intuitos 
ou ações. "Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu 
julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz." Tg 4:11. Não há senão um juiz… E qualquer que 
tomar a si o julgar e condenar seus semelhantes, está usurpando a prerrogativa do Criador. Ele 
não deve ser considerado como uma coisa vã falar mal dos outros ou fazer-nos juízes de seus 
motivos e ações. " {Patriarcas e Profetas págs. 385e386 }  

 Eles [os escribas hipócritas e fariseus] tanto deturparam a imagem de Deus que Ele era 
visto como um severo juiz, incapaz de ter compaixão, misericórdia e amor. Eles apresentaram ao 
povo infinitas leis e tradições como se processem de Deus, quando não tinham a autoridade de o 
"assim diz o Senhor". Embora professassem conhecer e adorar o Deus vivo e verdadeiro,  eles 
deturparam totalmente o Seu caráter e a apresentação desse caráter por Seu Filho, foi tratada 
como um tema original, um novo presente para o mundo. Cristo fez todos os esforços possíveis 
para apagar as deturpações de Satanás, de sorte que fosse restaurada a confiança do ser humano 
no amor de Deus. Ele nos ensinou  a chamar o Supremo Governante do Universo, de "Pai Nosso". 
Este nome significa a verdadeira relação de Deus conosco, e quando pronunciada com 
sinceridade por lábios humanos, é música para os ouvidos de Deus. Cristo nos leva ao trono de 
Deus por um caminho novo e vivo, apresentando-nos Deus com Seu amor paternal. {Trad. de 

“Review and Herald” de 11 de setembro de 1894}  
 Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação 
do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra; não foi simplesmente para que os 
habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser 
considerada; mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o Universo… O ato de Cristo ao 
morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o Céu acessível à humanidade, mas 
perante todo o Universo justificaria a Deus e Seu Filho, em Seu trato com a rebelião de 
Satanás.{Patriacas e Profetas págs. 68-69}  
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