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Comentário lição 08

Os princípios e valores que norteiam a Lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão
presentes no Evangelho, mais especi�camente no ministério de Jesus. Nesse sentido, quando
lemos o Antigo Testamento, temos o embasamento e a con�rmação do Novo . Como sombra
das coisas futuras (Hb 10.1), a mensagem do Pentateuco aponta para aquilo que foi revelado
em Cristo nos Evangelhos, mais especi�camente em seu ministério terreno.

1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O PENTATEUCO: A LEI DE DEUS

O Pentateuco é a parte da Bíblia composta pelos cinco primeiros livros do Antigo Testamento.
Esses livros (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) apresentam o concerto de
Deus para com Israel, que trouxe juntamente consigo um conjunto de Leis morais,
cerimoniais e civis como corpo dessa aliança.

No corpo da Lei escrita por Moisés, e falada ao povo como manual de vida e adoração na
Antiga Aliança, nós percebemos que sua grandeza excedia a intenção de transmitir um código
legislativo ou um tipo de carta magna para os judeus. A Antiga Aliança apresentava elementos
que apontavam para o plano de redenção que foi realizado por Cristo, e que, nos tempos do
Antigo Testamento, ainda não forneciam uma remissão perfeita dos pecados cometidos. Os
sacrifícios levíticos eram imperfeitos, conduzidos por homens imperfeitos e sem a capacidade
de representarem os próprios homens diante de Deus, a �m de oferecer algo permanente
como resgate.
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Os repetidos sacrifícios do Antigo Testamento não podiam aperfeiçoar ninguém. Esta era
uma falha devastadora daquele sistema. Cristo veio para cumprir a vontade de Deus e
oferecer-se como o único sacrifício capaz de trazer o verdadeiro aperfeiçoamento . A
interminável repetição de sacrifícios realizados sob a legislação mosaica é a prova de que ão
conseguiam aperfeiçoar o �el […] os sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento cobriam os
pecados do povo na época, mas os lembrava de que ainda estavam sujeitos aos aguilhões do
pecado .
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Destarte, o objetivo principal da Lei, que era transitória, era revelar ao homem o seu pecado,
mostrando-o a sua incapacidade de promover a sua própria redenção. Ela deixa claro a
necessidade de um remidor, por isso aponta para uma grande salvação que veio a ser
executada por Cristo na cruz do calvário (Gl 3.19,24).

Destaque

É importante ressaltar o conceito da Lei. Geralmente quando encontramos esse nome nas
Escrituras ele se refere ao Antigo Testamento como um todo, conforme nosso Senhor em
João 10.34, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14.21. Porém, a palavra “Lei” também se refere
ao conteúdo descrito principalmente entre Êxodo e Deuteronômio, onde uma série de leis
está expressa. Nesse sentido, o livro de Gênesis aparece como uma introdução à Lei presente
entre Êxodo e Deuteronômio. Por isso os cinco primeiros livros da Bíblia (Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio) são denominados Pentateuco. Nestes livros percebemos
eu um dos propósitos da Lei é revelar o nosso pecado e a corrupção; mas também mostrar que
temos a necessidade da graça de Deus .1

Nessa perspectiva, a Lei encerrou a toda a humanidade debaixo do pecado (Gl 3.22,23).
Assim sendo, ninguém pode ser salvo pelas obras da Lei (Gl 2.16). Não obstante, a Lei
também serviu de “aio” para nos conduzir à redenção em Cristo (Gl 3.24) [… Desse modo, a
Lei nos faz conscientes do pecado e nos leva a buscar refúgio e misericórdia em Deus .2

OS EVANGELHOS: A MENSAGEM DE CRISTO
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Os Evangelhos transmitem as boas novas do Reino de Deus para a humanidade, trazendo em
sua mensagem uma redenção perfeita realizada por Cristo na cruz. A mensagem do Reino de
Deus transcende as estruturas geográ�cas de um reino físico. O Reino de Deus é o domínio
do Pai sobre aqueles que são participantes do sangue de Cristo, ou seja, parte integrante desse
Reino mediante a graça de Deus.

O Reino de Deus (ou dos céus), no presente, signi�ca Deus intervindo e predominando no
mundo, para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de
Satanás e a condição atual deste mundo […] O Reino é antes de tudo uma demonstração do
poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e
no meio deste. Ele entra no mundo com poder. Não se trata do poder no sentido material ou
político, e sim, espitirual .5

Os Evangelhos revelam (trazem luz) àquilo que eram apenas sombras ou símbolos no Antigo
Testamento. Eles revelam a Cristo de maneira clara, e Cristo revela o Pai com clareza também.
A mensagem das boas novas de salvação apresenta o escape da morte com uma redenção
plena, que somente é possível àqueles que reconhecem a Jesus como o Redentor e Salvador da
humanidade.

Por �m, o sacrifício de Cristo na cruz do calvário foi efetuado de maneira su�ciente. Agora
não precisamos mais dos rudimentos da Lei e de seus constantes sacrifícios transitórios, pois
Cristo ofereceu a si mesmo de maneira su�ciente e perfeita, não sendo mais necessário o
sangue de bodes ou bezerros que proviam uma remissão temporária.

O sacrifício de Jesus é melhor que os do antigo concerto por ser um sacrifício voluntário e
obediente de uma pessoa justa (Jesus Cristo), e não um sacrifício involuntário de um animal.
O sacrifício de Jesus e o seu cumprimento da vontade de Deus foram perfeitos, e, portanto,
proveu um caminho para o pleno perdão, reconciliação com Deus e santi�cação .5

Destaque
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Se a Lei nos mostra a causa do problema, os Evangelhos nos mostram a solução por meio da
mensagem de Cristo. Assim, os Evangelhos têm como propósito ressaltar o ministério terreno
de Jesus, bem como sua natureza divina, plenamente con�rmado pelas profecias do Antigo
Testamento. Por exemplo, o evangelista Marcos, no primeiro capítulo, e primeiro versículo,
escreve: “Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus”. O evangelista inicia assim
para mostrar que Jesus é o Messias e Senhor nosso. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, a pessoa
prometida pelo Antigo Testamento para salvar o homem dos seus delitos e pecados. Essa
ênfase de Marcos também aparece em diferentes graus e recortes nos demais Evangelhos.
Nesse aspecto, o Novo Testamento con�rma o Antigo e, por isso, o Senhor Jesus Cristo é o
principal tema das Escrituras inteiras .1

UMA MENSAGEM TRANSFORMADORA

Somente uma mensagem viva pode trazer luz a uma vida que dantes estava envolta em trevas
(Jo 1.4,5). Somente uma redenção perfeita e su�ciente pode promover a libertação e a
redenção da condenação inevitável para aqueles que estão encerrados debaixo do pecado. A
mensagem do verdadeiro evangelho transmite todas essas possibilidades ao ser humano.

A religiosidade pode até se apresentar como algo bom, agradável e como solução para os
problemas da humanidade, contudo, observar meros ritos instituídos de maneira mecânica
não são su�cientes para produzir dentro do homem uma transformação de vida e de caráter.
Somente a Palavra de Deus e a obra perfeita de Cristo na cruz produz vida nos corações
pecaminosos.

Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. A mudança de caráter
implica mudança de comportamento. Como já visto, quando o caráter de Zaqueu foi curado,
ele mudou radicalmente de postura (Lc 19.8). Hebreus nos adverte que, sem mudança de
vida, ninguém verá a Deus (Hb 12.14). Paulo descreve que o poder transformador do
evangelho opera em nós de glória em glória (2 Co 3.18) . O verdadeiro cristão recebe a
transformação do seu caráter para ser semelhante ao de Cristo.
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Destaque

O caráter é a marca distintiva de cada pessoa que regula a sua forma de pensar, de sentir, de
desejar, de proceder e reagir de forma habitual. Em vista disso, a pessoa dotada de um caráter
�rme mantém sua postura, persegue o mesmo ideal e não se move facilmente de seus
princípios. De outro lado, a pessoa de um caráter volúvel frequentemente oscila na forma de
agir, sua postura muda de acordo com as circunstâncias. Essa atitude demonstra fraqueza e a
hipocrisia de um caráter malformado […] Por meio da ação do Espírito Santo, e da obediência
ao evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus (Mt 5.48). Desse
modo, a mensagem do evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão
(Lc 19.8,9) .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba

Referências:

1 – . Rio de Janeiro: CPAD, Ano 23, nº 88.Revista o Ensinador Cristão

2 – BAPTISTA, Douglas. . Rio de Janeiro: CPAD, 2021.A Supremacia das Escrituras

3 – RICHARDS, Lawrence. . Rio de Janeiro: CPAD,
2021.

Comentário Devocional da Bíblia

4 – RICHARDS, Lawrence. . Rio de Janeiro: CPAD, 2021.Guia do Leitor da Bíblia

5 – STAMPS, Donald C. Rio de Janeiro: CPAD, 1995.Bíblia de Estudo Pentecostal.

http://www.ebdemfoco.com/


A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus

A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus

www.ebdemfoco.com

EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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