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Jesus, neste trecho, ajusta nosso foco quanto a Lei 
de Deus, elucidando seu valor inestimável e desmis-
tificando falsos ensinos que eram espalhados por 
falsos profetas de sua época. É claro que, guardadas 
as devidas distinções culturais e temporais, esses 
falsos profetas ainda estão entre nós pervertendo o 
ensino das Escrituras sobre a Lei, por isso, compre-
ender com propriedade o que Jesus nos está ensi-
nando neste valioso trecho do Sermão do Monte é 
de suma importância.

Há Lei no Novo Testamento e Graça no Velho 
Testamento?
Quais os propósitos da Lei para o povo de Deus?

Senhor, ensina-me todos os dias o valor da tua Lei. Os 
teus mandamentos sejam para mim e para os meus, 
mais doces do que o mel, que nos levem ao Cristo e 
nos façam por ele viver. Senhor, que eu não me dei-
xe seduzir por uma religiosidade farisaica, apegada 
às aparências e aos meus próprios interesses, antes, 
que o Senhor cresça e eu diminua, e que o meu com-
promisso maior seja cumprir de todo o coração tua 
vontade revelada na Lei e nos Profetas. Amém.

Compreender que há um caminho claro proposto 
pelo Senhor para todo aquele que o segue é vital. 
Esse caminho está exposto minunciosamente na Lei 
de Deus. Apeguemo-nos e meditemos nela de dia e 
de noite, pois a vida que vale a pena depende de tri-
lharmos ou não essa vereda.

Você conhece alguém que pensa poder alcançar o 
favor de Deus mediante o cumprimento da Lei? Se a 
sua resposta é sim, ore por essa pessoa, e, em tem-
po oportuno, procure-a a fim de esclarecê-la sobre 
a verdade das Escrituras. Se a sua resposta for não, 
ore a Deus e coloque-se a disposição do Senhor para 
que ele possa usar você na dissuasão desta terrível 
distorção do Evangelho.
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