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10. A lei de Deus (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Mt. 5:17–19, 5:21–44, Mc. 7:9–13, Mt. 19:16–22, Jo. 14:15. 
 
Citações 

• As pessoas dão desculpas para não cumprir a lei de Deus, o que prova o quão 
profundamente eles acreditam na lei. C.S. Lewis 

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

• A lei descobre a doença. O evangelho dá o remédio. Martin Luther 

• Aquele que realmente, e de boa fé, prega a cruz, nunca se opõe à pregação da 
lei. W.G.T. Shedd 

• A lei exige o que ela não pode dar - a graça dá tudo o que exige. Blaise Pascal 

 

Perguntas 
 Por que continuamos voltando para a “lei”? De que maneira Jesus expande a 
Lei de Deus na mente de seus ouvintes? Como foi a atitude de Jesus quanto a Lei 
diferente? Por que Jesus comove aqueles que achavam que estavam seguindo a Lei de 
Deus? Como podemos explicar a Lei de Deus para as pessoas do nosso tempo? 
 
Resumo bíblico 

Jesus explicou que tinha vindo para cumprir a lei (Mateus 5:17–19).  Tomando 
vários comandos da Lei (ver Mateus 5:21-44) Jesus mostrou como a obediência real 
era muito mais profunda.  Ele também mostrou como a lei foi posta de lado quando 
era conveniente (Marcos 7:9-13). Em seu diálogo com o jovem rico (Mateus 19:16-
22) Jesus mostrou que a mera observância legal não era o que Deus estava 
procurando. “Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos,” disse Jesus. 
João 14:15 (FBV). 

 
Comentários  

A posição de Jesus sobre a lei se resume em suas declarações feitas durante o 
Sermão da Montanha: “vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo.” Não 
rejeitando a lei, Jesus expande à olhar para o coração, pois não é o que fazemos, mas 
o pensamento que está por trás disso. Tantas vezes Jesus vira o que esperamos de 
cabeça para baixo. Enquanto tenta explicar o significado e os valores do Seu reino, 
Ele usa histórias que suportam a “sabedoria convencional” em sua cabeça. As 
histórias se destacam sempre memoráveis, desconcertantes, intrigantes, chocantes, 
surpreendentes, nunca rotineiras.  Pelo caráter muito raro, elas nos ajudam a ver e 
compreender a verdadeira natureza do mundo espiritual.  

Jesus nos desafia a olhar novamente para o que achamos que sabemos e nos 
faz reconhecer que as nossas suposições, especialmente a respeito de Deus e da 
maneira como Ele trabalha, geralmente estão erradas. Jesus conta histórias de 
reversão: histórias que são o oposto do que seria de esperar, contadas talvez com 
ironia, humor ou adaptação dramática. Assim como Jesus disse, essas histórias que 
revertem as nossas ideias e conceitos, talvez devêssemos antes de tudo reconhecer que 
através destas histórias do incomum, estamos sendo convidados a olhar não para os 
paralelos e alegorias, mas para o ponto central que tantas vezes ignoramos: Deus está 
procurando pessoas que optam por fazer o que é certo porque é certo, não por um 
senso de obrigação ou legalidade. 
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Em Gálatas, Paulo coloca uma posição em relação à lei muito clara: “Qual era 
então o propósito da lei?  Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse 
o Descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela 
mão de um mediador. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela 
encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada.  Assim, a lei foi o nosso 
tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.” Gálatas 3:19, 22-24 (FBV). 

Cristo não é o que aboliu a lei, Ele é o que a cumpriu. Qual era então o 
propósito da lei, então?” Paulo, pergunta. “Isso foi adicionado...” Paulo deixa claro 
em Romanos que a lei é boa, mas não pode salvar. A lei é uma expressão do caráter 
de Deus, e nos mostra o que é bom, verdadeiro e certo. Mas é só Deus quem pode 
salvar! Em outras palavras, é só por causa do pecado e do mal que Deus estabelece a 
lei da maneira que faz. É uma resposta, uma ajuda, para o problema do mal. Ele ajuda 
a definir a verdade e o correto, mas a lei em si não nos faz bons. 
 Jesus veio em nome do Pai para nos mostrar o Pai (João 12:44, 49; 14:6). 
Jesus diz que os mandamentos de Deus levam à vida eterna (João 12:50). Mas porque 
Deus tinha sido tão mal representado, a maioria das pessoas O viam como hostil e 
vingativo, alguém temível ao invés de amável. Jesus veio para retirar tais ideias e 
colocar o espírito da legalidade em relação à Deus. Ele mostrou que Deus realmente 
nos ama, que o relacionamento que Ele procura não é baseado em lei e contrato, mas 
em amor e a amizade. Isto não é para dispensar a lei de Deus (como Jesus mesmo 
disse), mas para mostrar que a obediência à lei com um sentimento de obrigação não 
nos leva para mais perto de Deus. Deus está à procura de um relacionamento 
verdadeiro baseado na verdade, na bondade, no amor e Sua lei reflete em toda 
plenitude. 
  
Comentários de Ellen White 

Desde pequeno, começara Jesus a agir por Si na formação de Seu caráter, e 
nem mesmo o respeito e o amor aos pais O podiam desviar de obedecer à Palavra de 
Deus. “Está escrito”, era Sua razão para cada ato que destoasse dos costumes 
domésticos. A influência dos rabinos, porém, tornou-Lhe amarga a vida. Mesmo na 
mocidade teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. 

Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, tomavam o lado dos 
rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como se fossem ordens 
divinas. Consideravam até os preceitos dos homens como mais altos que a Palavra de 
Deus, e ficavam sobremaneira aborrecidos com a clara penetração de Jesus em 
distinguir entre o falso e o verdadeiro. Sua estrita obediência à lei de Deus, 
condenavam como obstinação. {O Desejado de Todas as Nações, 52} 

A lei de Jeová estava sobrecarregado de tradições severas e desnecessárias e 
Deus também era representado como severo, exigente, vingativo e arbitrário. Ele foi 
retratado como alguém que teria prazer no sofrimento das suas criaturas. Os atributos 
que pertenciam ao caráter de Satanás e o mal foram representados como pertencente 
ao caráter de Deus. Assim, Jesus veio para ensinar aos homens sobre o Pai, para 
representá-Lo corretamente aos filhos caídos da Terra. Mesmos os anjos, não 
poderiam descrever totalmente o caráter de Deus, mas Cristo, que era a personificação 
viva de Deus, não deixaria de realizar essa obra. O único modo no qual Ele poderia 
definir e manter os homens era tornar-Se visível e familiar aos seus olhos. {Signs of 
Times, janeiro 20, 1890} 
 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 
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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. {O Maior Discurso de Cristo, 109} 
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