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Vamos a meditação da palavra de DEUS que estaremos hoje abordando o assunto da justiça de DEUS
e a Graça. E qual a relação da transição entre o antigo concerto e a nova aliança. Neste momento, eu vou pedir
ao irmão Alexandre para fazer uma leitura que se encontra no evangelho de Joao 3:22-36. Nosso irmão
Alexandre irá proceder com a leitura e nós estaremos abordando este importante assunto,yt nesta tarde de
sábado.

JOÃO 3:22-36
22. E depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia; e estava ali com eles e batizava.
23. Ora João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas aguas; e vinham ali e
eram batizados.
24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
25. Houve então uma questão entre os discípulos de Joao e os judeus acerca da purificação.
26. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do João, do qual tu deste
testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele.
27. João responder, e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu.
28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele.
29. Aquele que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito
com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido.
30. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
31. Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele
que vem do céu é sobre todos.
32. E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém aceita o seu testemunho.
33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro.
34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus; pois não lhe dá Deus o Espirito por medida.
35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos.
36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a
ira de Deus sobre ele permanece.

Muito forte e importante este testemunho de João Batista, a respeito de JESUS CRISTO. Porque João
Batista era o precursor anunciado pelos profetas, que viria adiante do MESSIAS, preparando o caminho do
MESSIAS. E aqui então, este testemunho de João Batista, o profeta vai confirmar que JESUS CRISTO é
exatamente aquele esperado, prometido, o Filho de DEUS. E quem crê no Filho de DEUS tem a vida eterna.
Mas aquele que não crê no testemunho do Filho de DEUS, sobre ele permanece a ira de DEUS.
Bom meus amados, nós vamos falar então hoje sobre a relação da Justiça de DEUS, da Lei de DEUS
e da Graça. E vamos ver que na nova aliança, a Lei de DEUS, a Justiça de DEUS, ela ainda é vigente. Embora
hoje, a maioria da retórica da cristandade seja de uma anomia1, ou seja, de pregar que a Lei foi anulada, foi
abolida por CRISTO. Mas nós vamos discorrer pelas passagens bíblicas e veremos biblicamente qual é a
verdadeira compreensão sobre a transição da antiga aliança para a nova aliança.
Pois então, você meu amado, meu ouvinte, você meu irmão, esteja aí acompanhando com a sua bíblia
este importante estudo que estamos aqui ao vivo fazendo na rádio Shalom, a respeito da relação entre a Lei de
DEUS, a Justiça de DEUS e a Graça de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.
Joao Batista (ele) vai anunciar JESUS como o Cordeiro de DEUS que tira os pecados do mundo. Nós
sabemos que a Lei (ela) consistia também a lei cerimonial: em ordenanças sacrificais, onde eram sacrificados
1

Anomia: ausência de lei ou de regra, anarquia, desorganização.
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animais porque sem derramamento de sangue, diz a palavra de DEUS, não há remissão de pecados. Assim
como o antigo concerto, ele foi consagrado por sangue através de Moises, quando ele aspergiu o sangue no
propiciatório.
Assim também igualmente na nova aliança, essa vai ser selada pelo sangue de CRISTO purificando o
Santo dos Santos. Então quando JESUS morre, ali na cruz do no calvário, ele purifica o Santo dos Santos, quer
dizer o Santíssimo lugar. E isso tudo estava predito pelos profetas.
Bom, mas purifica do quê? Por que a necessidade de derramamento de sangue? Para purificação do
quê? O que era necessário purificar, irmão Alexandre? Resposta: “Os pecados das pessoas. As pessoas não
tinham perdão dos pecados sendo purificados eles, se não houvesse derramamento de sangue”. Ok então, na
antiga aliança quando aquele sangue de animais eram derramados e aspergidos, aquilo simbolizava purificação
e remissão de pecados. Mas será que realmente o sangue daqueles animais era eficaz para purificar, cancelar
os pecados do povo diante de DEUS? Resposta: “Não eram, visto que se fazia muitas vezes aquilo lá. Se fosse
suficiente, um único sacrifício bastaria. ”
Então, aquilo era uma sombra dos bens vindouros. Então o que a lei de Moises ordenava deste ritual
do santuário, era na verdade sombra dos bens vindouros. Estas leis consistiam em ordenanças carnais, em
mandamentos carnais, muitas vezes em comidas, bebidas, festas. Estas festas eram com o objetivo de
sacrificar. Os dízimos também eram entregues animais, para que que eram usados animais entregues pelo
dizimo? Para os sacrifícios, para o sustento dos levitas e para os pobres. Então era isso que consistia essas leis,
essas leis cerimoniais.
Mas havia uma Lei, que a bíblia a chama de Lei Real ou Concerto das 10 palavras. O apostolo Paulo
falando das duas leis: uma lei transitória e uma Lei que apontava o pecado. Nós vamos ver aqui vários versos,
onde Paulo aponta a Lei moral, como que apontando através dela, o que seria o pecado. O livro de Romanos
4:15, Paulo vai explicar a respeito de algo que é incumbência da Lei:
ROMANOS 4:15
15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão.
Então se não existir lei, o que que não existe? Não existe transgressão. Muito fácil nós compararmos
isso, com as leis de transito. Se não tiver uma placa em um determinado lugar, apontando naquela via o limite
máximo de velocidade e, alguém passar desse limite de velocidade, ele não pode ser multado. Tem que ter a
placa ali, porque ali é como uma lei. A lei do trânsito é para indicar o que é errado e o que é certo, ex. passar
do limite (de velocidade).
Aqui está dizendo que se não houver a lei, não existe transgressão. Mas para que existia a lei? A lei ela
tem um objetivo para apontar o pecado. Vamos ler isso em Romanos 5:13.
ROMANOS 5:13
13. Porque até a lei estava o pecado no mundo; mas o pecado não é imputado, não havendo lei.
Olha lá, não havendo a lei, o pecado não é imputado, quer dizer, ele não é colocado. Só pode haver
pecado, se existir o quê? A Lei.
JESUS CRISTO como o Cordeiro de DEUS que tira os pecados do mundo. Ele vai ser ofertado
justamente para quê? Para justificar e remir dos pecados. Mas só vai existir pecado, se existir o quê? Uma Lei.
A Lei que aponta o pecado é a lei de DEUS. É ela que aponta o pecado. Em 1 João 3:4 diz:
1 JOÃO 3:4
4. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei; porque o pecado é a transgressão da lei.
Na bíblia revisada e corrigida. Agora vamos ver Romanos 3:20:
IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO

ÁUDIO N°82 – LEI E GRAÇA

3

ROMANOS 3:20
20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o
conhecimento do pecado.
Você percebeu? Este versículo (ele) elucida muito corretamente qual é o papel da Lei. A Lei não tem
força de justificar o pecador. A Lei opera a ira. Pela Lei vem o conhecimento do pecado. Então, a Lei de DEUS
ninguém vai ser justificado por ela porque pela Lei vem o conhecimento do pecado. O objetivo único da Lei
é mostrar o que é pecado. Se ela não existir, se a Lei deixar de existir, se você crer que a Lei foi abolida, pecado
não pode mais existir.
Vamos dizer que fosse feito um decreto, onde todas as leis do transito estão abolidas. Você pode passar
de 100 km/h numa rodovia de 70 km/h; pode passar a 140 km/h numa rodovia de 100 km/h que não tem mais
multa, não pode (ter mais multa) porque a lei teria sido abolida. Mas a lei de transito não foi abolida. Então é
através da vigência da lei de transito que existe o poder de fazer a multa, de operar um castigo, a multa.
Igualmente se a Lei de DEUS foi abolida, logo não existe mais pecado. Você está percebendo ouvinte,
o que que é este entendimento da relação da Lei de DEUS e a justiça de DEUS? Se nós sairmos por aí
ensinando que a Lei de DEUS foi abolida, logo não há mais pecado. Uma pessoa pode matar, roubar, adulterar,
pode mentir, que não tem mais como lhe ser imputado um pecado e dizer: “você cometeu um pecado”.
Agora ao nós pregarmos que a Lei foi abolida, que a Lei não tem mais vigência e o pecado
consequentemente não existe mais, a bíblia disse que JESUS CRISTO veio nos salvar dos pecados, não disse
irmão Alexandre? Resposta: “Exatamente. ” Agora se a Lei foi abolida, JESUS veio salvar de algum pecado?
Resposta: “De nenhum”. Ora se a Lei foi abolida, não há mais pecado. Se não há mais pecado, JESUS CRISTO
não precisava morrer pelos pecados. Se JESUS morreu pelos pecados não havendo Lei, então ele morreu
debalde. Então quando nós pregamos que a Lei de DEUS foi anulada ou cancelada, abolida, nós estamos
dizendo que CRISTO morreu em vão.
E a Graça? Será que a Graça vai existir também, irmão Alexandre? Resposta: “Também não, é
impossível porque a Graça só vem quando existe a transgressão da Lei de DEUS.” A Graça só é Graça,
quando ela nos liberta de um pecado. A Graça só tem valor, se existir o pecado. E o pecado só existe, se existir
a Lei. Então percebe qual a relação entre a Lei e a Graça?
Agora, uma pessoa é justificada pela Lei, irmão Alexandre? Resposta: “Ela é também, pode ser.”
Como? Se ela praticar. Mas quem justifica de fato? Resposta: “É CRISTO. ” A Lei não justifica irmãos, ela
há de justificar, hão de ser justificados por CRISTO. “Aqueles que praticam a Lei, hão de ser justificados
por CRISTO. ” Em Romanos 2:13.

ROMANOS 2:13
13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser
justificados.
Olha lá, para quem deve ser utilizada a Lei? A Lei não é utilizada para quem obedece. A Lei é utilizada
para quem desobedece. Mas aqueles que praticam a Lei, como disse o apostolo Paulo, “hão de ser
justificados”. Justificados por quem? Por CRISTO. Porque o fim da Lei, o objetivo da Lei é quem? CRISTO.
O alvo da Lei - uma pessoa que procura praticar a justiça, procura praticar a verdade porque a própria verdade
é a Lei, Salmo 119:142 - vamos ler este verso, Salmo 119:142 mostra que a própria Lei de DEUS é a verdade,
é a justiça de DEUS. Então quem pratica a justiça de DEUS, quem procura fazer o que é correto, há de ser
justificado por CRISTO de seus pecados anteriores antes cometido.
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SALMOS 119:142
142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade.
A tua Lei é a verdade. Então, a Lei de DEUS que aponta o pecado, que mostra o que é pecado, ela é a
própria verdade. Se existe justiça de DEUS, ela só pode existir mediante a Lei de DEUS. Por exemplo, um
tribunal para fazer um julgamento de um criminoso ou de um réu, qual que é a força do tribunal para condenar
o réu a prisão uma vez provado o crime dele? Quem é a força do tribunal que diz que ele é transgressor e deve
ser punido? É a lei. A lei é a força do tribunal. Se você disser que a lei foi abolida, como que poderá haver
julgamento daquele criminoso?
A bíblia diz que no final do milênio, todos que pecaram hão de ser julgados no tribunal de CRISTO.
Isto está no livro de Apocalipse “comparecerão perante o tribunal de CRISTO todos aqueles que
cometeram a transgressão e o pecado e hão de ser julgados”. Qual vai ser a base de justiça de DEUS para
que num tribunal eles possam ser justamente julgados? Resposta: “Você está sendo condenado porque você
transgrediu.” Transgrediu o que? A Lei de DEUS. Então, a pregação de que a Lei foi abolida por JESUS
CRISTO, tem alguma coisa que não está muito bem esclarecida. Essa pregação não condiz com a bíblia.
Mas existe na palavra de DEUS, vários tipos de lei. Porque tem pessoas que não conseguem fazer o
discernimento da lei. Existe a palavra lei no sentido lato. Vou fazer uma comparação para você. P.ex. nós
podemos falar a palavra “homem” no sentido lato 2 ou no sentido stricto 3 (restrito).
Então, eu falo “todo homem deve crer em DEUS”. Eu estou usando a palavra “homem” no sentido
lato, quer dizer geral, humanidade, todo homem. P.ex. “O sábado foi feito por causa do homem”. Sentido lato,
o sábado foi criado por DEUS por causa da humanidade, homem no sentido lato, humanidade.
Agora eu posso falar no sentido restrito (stricto). “Este homem por nome de João, ele creu na verdade.”
Eu já não estou falando no sentido lato, humanidade. Eu estou falando de um homem restrito, especifico, João.
Então a lei, ela também tem as mesmas designações. Há lugar em que a lei é citada no sentido lato. Por
exemplo Salmos 1:1-2:
SALMOS 1:1
1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Lei no sentido lato, quer dizer toda a palavra. Tudo que DEUS ensinou ele medita. Lei no sentido lato.
Agora nós vamos ver lei no sentido restrito, em Gálatas 3:19. Vamos ver a lei no sentido restrito da
palavra, aplicado a uma lei especifica.
GALATAS 3:19
19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a
quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro.
Paulo pergunta: “logo para que serve a lei? ”. Foi ordenada, acrescentada. Em algumas bíblias diz “foi
acrescentada por causa das transgressões.” Transgressões do que? Dos pecados. Transgressão de uma outra
lei. Então é uma lei especifica ordenada por causa de uma outra lei, que apontava o que? O pecado.
Vamos ver outro lugar agora, falando da lei no sentido stricto no livro de Tiago. Vai falar de uma lei
especifica, restrita. Tiago capitulo 2, fala de uma lei no sentido restrito, especifico. Isso você vai perceber
claramente no livro de Tiago 2:8:
2
3

Sentido lato: expressão em latim que significa “em sentido amplo” de um termo.
Sentido stricto: expressão em latim que significa “em sentido especifico” de um termo.
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TIAGO 2:8
8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo,
bem fazeis.
9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores.
10. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Agora no verso 11 vai mostrar a que lei ele está se referindo:
11. Porque aquele que disse: Não cometerás adultério, também disse: Não matarás. Se tu pois não
cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei.
12. Assim falai, e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade.
Aqui está falando no sentido stricto, Lei real, lei da liberdade. E ele diz qual que é: aquela que está
escrito “não mataras, não adulterarás”, esta Lei são os 10 mandamentos. Então aqui nós podemos dizer que
Tiago aplicou a Lei no sentido stricto da palavra? Resposta: “Exatamente.” Ele não está falando no sentido
geral, não está falando de todos os 613 mandamentos da lei cerimonial, da lei sacrifical, do dizimo, etc. Ele
está falando de uma lei restrita, conhecida na bíblia como Lei real que aponta o pecado, que mostra o que é
transgressão.
Então muitas vezes, a falta deste entendimento que fazem as pessoas falarem coisas que não batem,
não fecham com a bíblia. Por exemplo, que JESUS aboliu toda a lei. Não fecha porque se JESUS aboliu todas
as leis, inclusive a Lei real que aponta o pecado, pecado não existe mais. JESUS, portanto, morreu em debalde
e a Graça também não existe, porque a Graça segundo a palavra de DEUS, é um favor imerecido. A Graça é
a justificação de algo que não podia ser justificado devido ao pecado. Mas DEUS pega e remove.
O que é uma Graça? Por exemplo, um criminoso cometeu um pecado. Vamos dizer, ele roubou um
estabelecimento. E aí ele é preso em função dessa transgressão da lei do Estado. Ele roubou então ele é preso,
ele é julgado e preso. Mas (ai) vem um indulto por parte do governo dizendo “todos que cometeram este crime,
vão ser soltos da cadeia. ” O que é isso? Isso não é uma Graça? Resposta: “Sim, uma graça, uma absolvição.”
Assim como nós pela Lei de DEUS, estamos condenados por causa dos nossos pecados. JESUS
CRISTO ele morreu na cruz para dar o perdão, a remissão dos nossos pecados, desde que nós venhamos a
aceita-lo. Por isso que a bíblia diz “aquele que não crê no testemunho do Filho de Deus, sobre ele
permanece a ira de Deus”. Quer dizer, ele ainda continua sobre a ira de DEUS, sobre a ira da Lei porque a
Lei opera a ira. A Lei vai estar sempre dizendo “ele está em pecado.”
JESUS ele morreu na cruz para nos dar essa Graça, nos libertar destes pecados, nos remir destes
pecados. Mas ele não fez isso na cruz, para que uma vez salvo por ele, nós ao conhecermos a lei de DEUS,
vivamos agora novamente pecando. JESUS não aboliu a Lei. Se houve alguma coisa que viesse pela justiça e
pela fé, estabelece a justiça pela lei de DEUS porque a Lei de DEUS aponta o pecado. Romanos 3:31, vai nos
dizer que a fé (ela) estabelece a Lei de DEUS.
ROMANOS 3:31
31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei.
Então a fé, ela não é contraria a Lei de DEUS. Aqui é Lei no sentido restrito da palavra. Lei que aponta
o pecado. Então é importante saber distinguir que, existia uma lei que era cerimonial, ritual, imposta até a nova
aliança. Essas leis eram as leis cerimoniais, sacrificais, que inclusive foram escritas em um rolo por Moises e
colocadas ao lado da arca.
Já os 10 mandamentos que é a Lei real, que é a Lei que aponta o pecado, foram escritas pelo dedo do
próprio DEUS Eterno, ditado pelo próprio DEUS Eterno do Monte Sinai e foi colocado dentro da arca.
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Agora nós vamos ler que os sacerdotes, eles seguiam a lei de remissão de pecados através de sacrifícios
(leis sacrificais). Diz aqui em Levíticos 4:2-3:
LEVITICOS 4:2-3
2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos
mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles;
3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado, que
cometeu, um novilho sem mancha, por expiação do pecado.
Percebe ouvinte? Ali está falando do mandamento do Senhor. A Lei que aponta o que? O pecado.
Quando alguém cometia um pecado contra essa Lei, quer dizer, transgredia esta Lei, existia uma outra lei que
está no rolo do livro (que é a lei de Moises) que dizia que o sacerdote deveria pegar um animal e sacrificar
este animal, para quê? A remissão daquele pecado.
É o que Paulo vai explicar em Gálatas. Uma lei ordenada, acrescentada por causa das transgressões de
uma outra Lei real. Então é essa a relação entre a lei cerimonial e a Lei de DEUS. A Lei de DEUS é eterna.
Ela define o que é pecado. Ela é a base de justiça de DEUS. Ela é a própria verdade. JESUS CRISTO morreu
na cruz pelos nossos pecados, justamente por existir a Lei de DEUS que aponta o pecado.
Se a Lei de DEUS não existisse, não haveria pecados para que JESUS tivesse que morrer para remirmos
de pecados. Então a força do pecado, diz a palavra de DEUS, é a Lei. Uma vez que eu começo a pregar que a
Lei de DEUS foi abolida, que nós não temos mais que obedecer a Lei de DEUS, os 10 mandamentos, (há
muitos pregadores que pregam isso), ele está dizendo que a justiça de DEUS não existe, que o pecado não
existe e que JESUS morreu em vão e está dizendo que não existe Graça. Porque a Graça só existe, se existir
pecado.
Você percebe a relação entre a justiça de DEUS, entre CRISTO e a nova aliança? Na antiga aliança os
10 mandamentos estavam escritos em duas tabuas de pedra. Isto era o antigo concerto. O povo obedecia na
letra, por medo. Porque existia uma outra lei, ordenada por Moises por permissão de DEUS, de que se uma
pessoa transgredisse a Lei de DEUS, ela seria apedrejada. A lei que mandava apedrejar, não era a Lei de
DEUS. A Lei de DEUS tem alguma coisa que diz que é para apedrejar alguém, irmão Alexandre? Resposta:
“Não tem nada sobre isso, ela só fala de apontamentos de erros, pecados. ”
Exato, a Lei de DEUS só aponta o pecado, ela só diz o que é pecado e a consequência do pecado. O
segundo mandamento diz a consequências do pecado, e os demais mandamentos, apontam o que é o pecado.
O quinto mandamento: “honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias que teu Deus te dá”, ali
também mostra o pecado, as consequências e o benefício de se obedecer. Mas a lei que dizia que uma pessoa
deveria ser apedrejada até a morte, não era a Lei de DEUS.
Você pode pegar usa bíblia e ler Êxodo capitulo 20. Vai ver que não tem nenhuma ordenança nos 10
mandamentos de apedrejar alguém, de matar alguém. Então, a Lei de DEUS ela só aponta o que é o pecado.
Já a lei de Moises, a lei cerimonial, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Então o povo obedecia
na letra e aquela Lei (10 mandamentos) estavam escritas nas tabuas de pedra, mas não estava escrita aonde?
Onde que era o principal lugar que deveria estar escrita aquela Lei? Resposta: “Nas tabuas dos nosso
corações.” Isso, nas tabuas, na mente.
O novo concerto vai ser caracterizado exatamente por isso. Vamos ler Hebreus capitulo 10, que vai
mostrar que o novo concerto é exatamente esta lei, que só estava nas tabuas e que o povo não quis obedecer
pela fé. Porque quando nós temos fé, nós estabelecemos a Lei, irmão (Alexandre)? Resposta: “Ela (a Lei) é
estabelecida justamente pela fé.” A fé estabelece a Lei. Quanto mais fé eu tenho, mais a Lei está estabelecida,
mais a justiça de DEUS está estabelecida. Vamos ver o novo concerto Hebreus 10:16-18, isso é testificado
pelo Espirito Santo, pelo próprio espirito de DEUS:
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HEBREUS 10:16-18
16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus
corações, e as escreverei em seus entendimentos; acrescenta:
17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades.
18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado.
Se os pecados na nova aliança, por um único e perfeito sacrifício - que é o do Cordeiro, de CRISTO eles foram remidos, há necessidade de agora voltar para praticar aquela lei de oblação, de justificativa, de
sacrifícios, conforme prescrevia o antigo concerto? Mas a Lei de DEUS agora está escrita aonde? Resposta:
“Nos nossos corações”. Vamos ver 2 Coríntios capitulo 3. Então a nova aliança, a Lei de DEUS não foi
abolida. Agora a Lei de DEUS vai sair das tabuas de pedra e vai ser escrita pelo Espirito de DEUS nos nossos
corações.
2CORINTIOS 3:1-3
1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de
cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas
com o Espirito do Deus vivo, não em tabuas de pedra, mas nas tabuas de carne do coração.
Percebe aí ouvinte? Escrita com o Espirito do DEUS vivo, não com tinta, mas com o Espirito do DEUS
vivo dentro das tabuas de carne do nosso coração. Este é o novo concerto, do qual o SENHOR nos fez capazes
e ministros de uma nova aliança. Não como aquele ministério gravados em letras em pedras, o qual era um
ministério de morte. Este ministério gravado em letra em pedras, trata-se exatamente da maldição e da benção
da lei de Moises, que foi feita uma cópia e caiada e escrita em pedras.
Agora a lei de DEUS foi escrita em tabuas de pedra, em duas tabuas de pedra. Esta Lei áurea, real, ela
hoje é escrita dentro do teu coração.
Amado ouvinte, queridos que nos acompanham neste programa “A Luz das Escrituras”: deixa DEUS
escrever a sua justiça, a sua verdade dentro do seu coração. Para que você possa alcançar paz, ser remido por
JESUS CRISTO, viver uma vida de justiça livre do pecado e livre da ira de DEUS. Creia no SENHOR JESUS
CRISTO, aceite a obediência aos mandamentos de DEUS, venha para a verdade, porque esta é a vontade de
DEUS: que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade.

Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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