A lei de Deus sem Cristo
pode ser transformada, sim,
na lei de Deus ‘em Cristo’!

E o fardo pesado se torna
bem leve, fácil de se carregar!
‘Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve.’ (Mateus 11.30). “Nã o
fosse a Tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na
minha angú stia.”
“As Tuas promessas sã o a minha grande alegria; sã o melhores
que encontrar um tesouro.” “Quanto amo a Tua lei! E a minha
meditaçã o todo o dia.” (Salmo 119.92; 119.162; 119.97).

A lei de Deus

sem Cristo!

A lagarta Helicoverpa Armigera vem causando um prejuıźo de
muitos milhõ es à agricultura brasileira, obrigando os governadores
a declarar estado de emergência. Como ainda nã o existe nenhum
inseticida eficiente para combatê -la, ela é temida e odiada por todos
os produtores! Trata-se de um terror à agricultura e é causa de
angustiosa preocupaçã o para as futuras safras!

A lei de Deus ‘em Cristo’!
Há lagartas que passam por uma esplê ndida metamorfose. De
crisá lidas transformam-se em lindas borboletas que encantam e
sã o, por isso, benquistas, apreciadas e amadas por todo mundo, em
qualquer lugar em que elas possam ser vistas. A gente para a fim de
admirá -las, porque se tornam lindas, maravilhosas!
Lagarta ou Borboleta?
Pois bem. O que se passa com esse inseto ilustra, com perfeiçã o, a
experiê ncia de cada um de nó s em relaçã o à Lei de Deus, os dez
mandamentos de Exodo 20. O que significa essa Lei para você ? Está
ela mais para lagarta ou mais para borboleta? Depende apenas do
grau de sua experiê ncia com Deus! Por isso, nos convé m saber,
plenamente, o que significa a ‘Lei de Deus sem Cristo’ e a ‘Lei de
Deus em Cristo’! Estamos de acordo? Continuemos, pois!
Uma das funções da Lei de Deus!
De fato, essa Lei será també m a norma, o padrã o de justiça que o
tribunal divino usará para comparar e para julgar os motivos, as
ın
́ timas intenções que nos levaram ou levam à s respectivas açõ es!
1ª Cor. 4.5.
‘Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que
hão de ser julgados pela lei da liberdade’ (Tiago 2.12) _ os dez
mandamentos!
‘De tudo o que se tem dito o resumo é: Teme a Deus, e guarda os
Seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque
Deus há de trazer a juízo todas as obras ...’ (Ecl. 12.13-14). ‘Assim,
pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.’ (Rom. 14.12).
‘Não penseis que Eu vos acusarei perante o Pai; quem vos acusa é
Moisés.’ (Joã o 5.45).
E també m em Mateus 5.25-26, Jesus confirma que o adversário
que poderá vir a nos acusar perante o tribunal divino é a pró pria Lei
escrita por Moisés em Exodo 20! E nos ordena a, urgentemente,
alinhar a nossa vida e as nossas atitudes em relaçã o a ela; do
contrá rio, a ruın
́ a eterna será inevitá vel. Assim, Ele nos alerta: ‘entra
em acordo sem demora com o teu adversário [a lei], enquanto estás
com ele a caminho [enquanto estamos vivos], para que o adversário
não te entregue ao Juiz, o Juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à
prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares

o último centavo’ da dıv́ida moral. E essa referida prisão trata-se da
‘segunda morte’! (Apoc. 2.11; 20.6). Uma situaçã o horrıv́el.
A ‘Lei de Deus sem Cristo’!
A maioria dos que aceitaram Jesus como seu Salvador,
espalhados nas mais diversas igrejas e comunidades, nos mais de
duzentos paıśes do globo demonstram ter recebido a ‘Lei de Deus
sem Cristo’, pois consideram que lhes é impossıv́el obedecer a ela,
perfeitamente! E, para eles, um fardo pesadíssimo!
Tê m eles fracassado ao tentar carregá -lo; tentado e fracassado
tantas vezes, até chegarem a esta terrıv́el conclusã o: ‘É impossível
guardá-la’! Assim, detesta-se a idé ia de obedecer, perfeitamente, a
essa lei!
E há os que sustentam que isso nem mesmo seria necessário,
visto que Jesus a cumpriu por eles e Ele lhes creditaria Sua perfeita
obediê ncia, mesmo que continuem a transgredi-la! Assim, iludiramse na tentativa de transformar o fato de Ele ter sido leal e fiel, numa
permissão para serem desleais e infié is e, ainda assim, esperam Sua
aprovaçã o! Uma lá stima!
E creem que tudo o que Deus espera deles seria: apenas que se
esforcem, sim ... mesmo entendendo que nunca se conseguiria! E
chamam a esse equivoca-do e lamentá vel conceito de ‘Justificação
pela Fé’ somente! E seria esse o â mago do ‘evangelho eterno’!
E ousam dizer: “não precisamos guardá-la visto que ‘não estamos
debaixo da Lei e, sim, da graça’”! Entenderam mal o apó stolo Paulo
em Romanos 6.14: a graça, de fato, nos foi dada especialmente para
guardarmos a Lei e nã o como se fosse uma licença para
continuarmos a transgredi-la! Receberam a ‘Lei sem Cristo’ e eis ali
algumas das má s consequê ncias.
.
Amigo, e quanto a você?
Gente boa, se você está entendendo que é de sua pró pria, ú nica e
inteira responsabilidade guardar a Lei por seu próprio esforço; se
compreende que deve forçar a sua natureza humana a se conformar
com a Lei; se está tentando por você mesmo cumprir os Seus
mandamentos, fazendo isso e deixando de fazer aquilo; se ao ler
alguma instruçã o ou ordem divina em sua Bıb
́ lia compreende que
deverá se esforçar e por si mesmo pô -la em prá tica em sua vida:
entã o, amigo, lamentavelmente també m você a recebeu ‘sem Cristo’
e ela está para você como uma odiosa lagarta devoradora, porque
dessa maneira nunca conseguirá obediê ncia perfeita e espontâ nea!
E continuará a estar assim até você mudar sua compreensã o e
prá tica!
Chama-se ‘justiça própria’, ‘obras da lei’ ou ‘legalismo’ à
tentativa de se guardar a Lei apenas pela própria força humana, pelo
seu esforço, ainda que intenso e sincero! E Deus a vê assim: ‘... todas as
nos-sas justiças como trapo de imundícia.’ (Isaıás 64.6).
Ainda que fervorosamente leia e estude a Palavra de Deus com
afinco; ainda que jejue e passe, diaria-mente, uma hora meditando
sobre a vida de Cristo; ainda que ore intensamente e, como Daniel,
faça seus trê s cultos particulares todos os dias; ainda que esteja
buscando o ‘reavivamento e reforma’ com pureza de alma: se você
continuar entendendo que é por seu próprio esforço e intensa

dedicação que conseguirá dominar sua natureza, seu ego, sua
ın
́ dole, seu gê nio, seu ‘estopim curto’, suas tendê ncias ao mal, etc.,
amigo, sinceramente, lhe afirmamos: as ordens e os mandamentos
divinos, que se encontram na Bıb
́ lia, estã o para você como aquela
odiosa lagarta. Pesados!
Você anseia, sinceramente, guardá -la, sim; mas compreenda que
seu equıv́oco está sendo o de ter a ‘Lei sem Cristo’! Muito bem ... e o
que seria, entã o, receber a ‘Lei em Cristo’? Eis, pois que o que lerá a
seguir tem, sim, muito, muito mais valor do que muitas toneladas de
ouro purıśsimo, ouro de 24 quilates!

A lei de Deus ‘em Cristo’!
Sabemos que foi mediante a açã o de Jesus que Ele e o Pai e o
Espıŕito Santo criaram tudo o que existe. ‘Todas as coisas foram feitas
por intermédio dEle [Jesus Cristo] e sem Ele nada do que foi feito se
fez. ... Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle.’ (Joã o
1.3-10). E o Sá bado é o memorial de Sua criaçã o.
Sim, foi o pró prio Jesus quem pronunciou as palavras criadoras,
registradas em Gê nesis 1.3-25: ‘Haja luz’; ‘Haja firmamento’;
‘Ajuntem-se as águas ...’; Produza a terra relva, ervas, árvores ...’; ‘Haja
luzeiros ...’; ‘Povoem-se as águas ...’; ‘Produza a terra seres viventes ...’
Ele ia falando e do nada tudo ia surgindo! Maravilhoso é o poder da
Palavra de nosso Criador!
Foi pela voz de Cristo que se criou tudo o que vemos: ‘Os céus por
Sua palavra se fizeram, e pelo sopro de Sua boca o exército deles. ...
Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele mandou, e logo tudo apareceu.’
(Salmo 33.6-9). Leia també m Exodo 31.12-18.
Eis, pois, a razã o de Ele mesmo afirmar que é o ‘Senhor do
Sábado’ (Marcos 2.28)! Do Sá bado e nã o do Domingo, pois o ‘senhor
do Domingo’ é outro senhor, o qual nã o tem nada a ver com a criação
nem com a redenção e, do qual queremos manter distâ ncia!
Assim, Ele declarou: ‘A Minha mão fez todas essas coisas, e assim
todas elas vieram a existir, diz o Senhor.’ (Is. 66.2). E Ele pode criar
obediência em nó s!
Frise-se com muita ê nfase que esse poder criador ainda está em
Sua Palavra e age por intermé dio dEla: ‘Porque, assim como a chuva e
a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e a
fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao
que come, assim será a palavra que sair da Minha boca: ela não

voltará para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará
naquilo para que a enviei.’ (Isaıás 55.10-11). Como a chuva, a Palavra
faz a ‘boa terra’ [o cristã o] produzir obediê ncia!
‘Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti’
e ‘Quanto às obras dos homens, pela palavra dos Teus lábios eu me
tenho guardado dos caminhos do homem violento.’ (Salmo 119.11;
17.4).
E como acontece isso? Como o Criador produz obediê ncia em
nó s? Ao citarmos com fé a Sua Palavra na hora da tentaçã o,
conforme o brilhante exemplo de Jesus em Mateus 4.1-11. Observe:
‘Acolhei com mansidão a Palavra em vós implantada, a Qual é
poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da
Palavra ...’ (Tiago 1.21).
‘O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as
palavras que Eu vos tenho dito são Espírito e são vida.’ (Joã o 6.63). Ao
citarmos a Palavra com fé , recebemos tanto a vida de Cristo, Sua
justiça, como o Espírito Santo, que é representado pelas duas
‘chuvas’: a temporã e a serô dia! Joel 2.23.Temos, assim, que é o poder
da Palavra que torna o fardo leve, levıśsimo, fá cil de se carregar!
“Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de
incorruptível, mediante a Palavra de Deus, a qual vive e é
eternamente.” (1ª Pedro 1.23).
Aqui está , pois, uma das mais fantá sticas experiê ncias cristã s: E a
‘Videira verdadeira’ [Jesus] quem produz os ‘cachos de uva’ _ isto é :
obediê ncia perfeita _ em Seus ‘ramos’ _ os cristã os! Joã o 15.1-10. É
Ele quem obedece em nós, quando pela fé vem viver em nó s. E Ele
o faz quando citamos Sua Palavra ao sermos tentados. E daı:́ ‘Já
não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim’ (Gá l. 2.20),
unindo, assim, o nosso esforço ao Seu poder onipotente.
‘Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a
carne pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas
em Deus, ... e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo.’
(2ª Corın
́ tios 10.3-5). ‘Militar segundo a carne’ significa: pretender
enfrentar as tentaçõ es sem citar a Palavra! Seria ter a ‘Lei sem
Cristo’. Isso equivaleria a tentar erguer-se puxando-se pelos
pró prios cabelos!
Uma ilustração!
Considere um industrial criando um novo produto. Ele estaria
para o produto, assim como Deus está para nó s. As intenções dele
seriam os seus ‘mandamentos’ ao artefato. Ele lhe ‘diria’: ‘Não
enferrujarás’; ‘Não quebrarás’; ‘Não contaminarás’; etc. Seria um
absurdo imaginarmos o artefato pretendendo assumir sobre si a
responsabilidade de ‘guardar esses mandamentos’ do industrial.
Pois é , precisamente, assim que se situam os que buscam dominar o
pró prio ego apenas por suas pró prias forças, isto é , os que tê m a ‘Lei
sem Cristo’, que visam vencer sem exercer FE no poder criador e
transformador da Palavra de Deus!
Já receber ‘a Lei em Cristo’ significa olhar as ordens, os
mandamentos e a Lei de Deus com os olhos da fé. Significa tê -los
como promessas que o Criador nos está fazendo! Significa vê -los
como intenções dEle a nosso respeito; como PROMESSAS da
‘Videira Verdadeira’ aos Seus ramos [nó s]! Ora, a capacidade e a

responsabilidade de produzir uvas sã o, exclusi-vamente, da
Videira; nunca dos ramos! Se o ramo se mantiver unido à Videira
pela fé , e se Sua Palavra é citada com fé , é mais do que certo que
haverá , sim, ‘uvas’ nele, isto é , obediê ncia instantâ nea e perfeita.

Os mandamentos são promessas!
Os que recebem a ‘Lei em Cristo’ consideram que todas as ordens
e mandamentos do Senhor sã o promessas que Ele lhes está fazendo!
Amé m?
‘Visto como pelo Seu divino poder nos têm sido doadas todas as
cousas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
dAquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude, pelas
quais nos têm sido doadas as Suas preciosas e mui grandes promessas
para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina,
livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.’ (2ª Pedro
1.3-4). O pró prio Senhor nos garantiu: ‘Meu fardo é leve.’ (Mateus
11.30). ‘Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.’ (1ª Joã o
5.4). ‘Esta é a Palavra que vos foi evangelizada.’ (1ª Pedro 1.25).
De sorte que, quando se lê o Senhor ordenando: ‘Não matarás’,
entende-se: ‘Eu, o seu onipotente Deus, lhe asseguro isto: Você não
vai mais matar, nem odiar, nem guardar rancor, nem ferir com
palavras ou atitudes. Inclusive vai amar e desejar o bem mesmo
aos seus piores e cruéis inimigos.’
Ao se ler: ‘Não furtarás’, entende-se: ‘Se Me permitir, Eu vou
agir em você de tal forma que o farei ser plenamente justo,
honesto, sincero e leal e de maneira alguma tornará a roubar
novamente.’
Onde se lê : ‘Não adulterarás’, entende-se: ‘Eu vou Me
manifestar em você e vou controlá-lo tão bem que será sempre
puro de coração e de alma’.
Lendo-se: ‘Não cobiçarás’, entende-se: ‘Eu vou dominá-lo e
escrever as Minhas Leis em sua mente, a ponto de você estar
sempre perfeitamente satisfeito com aquilo que tem, sem
qualquer intenção de se apropriar, indevida ou ilegalmente, de
algo pertencente ao seu próximo.’
Sem Cristo, a Lei é um có digo frio, um conjunto de ordens, de
normas onde se lê també m: ‘Honra a teu pai e a tua mãe.’ Se
recebida em Cristo, entende-se: ‘Eu, vivendo em você pela fé,
subjugarei perfeita-mente as suas tendências ao mal, o seu ego, a
sua natureza humana pecaminosa, que você irá tratar a seu pai e
a sua mãe com o máximo de respeito, honra, consideração e
amor constantes, fazendo-lhes o bem ainda que lhe façam o mal.’
Amé m?

Amigo, aceite a Lei ‘em Cristo’!
Trata-se de um fardo levíssimo!
Fácil e gostoso de se carregar!
Pois o fazemos por amor ao Pai!
E na força de Seu poder!

Leia mais a respeito em: www.citeapalavra.com.br

