
 

  

O que é a LEI 

DE CRISTO? 
  

A Bíblia cita diretamente a Lei de Cristo em dois versículos:  

  

1 Coríntios 9:21 – Não estamos SEM LEI para com Deus, mas debaixo da 

LEI DE CRISTO.  

Gálatas 6:2 – Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a LEI DE 

CRISTO.  

QUEM ESTÁ DEBAIXO DA LEI DE CRISTO NÃO ESTÁ DEBAIXO DA LEI (TORAH)  

Gálatas 4:18-23: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 

lei.  

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.  

LEI DE CRISTO NÃO É CONJUNTO DE REGRAS COMO ERA A TORAH  

Colossenses 2:20-22: Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos 

rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se 

vivêsseis no mundo, tais como: Não toques, não proves, não manuseies?  As 

quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos 

homens.  

QUEM NOS ENSINA TODAS AS COISAS É O ESPÍRITO SANTO. ELE NOS 

ENSINA A GUARDAR A LEI DE CRISTO:  

João 14:26 - Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 

meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo 

quanto vos tenho dito.  

 



 

ENTENDENDO A LEI DE CRISTO   
   

Existem duas citações diretas no Novo Testamento sobre a LEI DE CRISTO:   

19 Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. 
20 E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os que estão 

debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo 

da lei. 21 Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não estando sem lei 

para com Deus, mas debaixo da LEI DE CRISTO), para ganhar os que estão sem lei.   
22 Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, 

para por todos os meios chegar a salvar alguns.   
23 E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele.   

   

1 Coríntios 9:19-23   

   

2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a LEI DE CRISTO.    

   

Gálatas 6:2.   

Existem outras citações que se referem à LEI DE CRISTO, mas que não são chamadas assim:   

27 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não; mas pela LEI 

DA FÉ.   

   

Romanos 3:27   

13 Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a 

Abraão, ou à sua posteridade, mas pela JUSTIÇA DA FÉ.   

   

Romanos 4:13   

2  Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela 

PREGAÇÃO DA FÉ?   
5 Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?   

Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, 

pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, 

ou pela PREGAÇÃO DA FÉ?   

   

Gálatas 3:2, 5   

Em Gálatas 3:2,5, é claro o contraste entre OBRAS DA LEI e PREGAÇÃO DA FÉ, que é o mesmo 

contraste feito em Romanos 3:27 entre OBRAS DA LEI e LEI DA FÉ. Com isto, haveria uma 

identificação entre PREGAÇÃO DA FÉ e LEI DA FÉ. Do mesmo modo, a herança da Abraão não 

foi pelas OBRAS DA LEI, ou pela LEI, mas sim pela JUSTIÇA DA FÉ.    
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Portanto, os termos LEI DA FÉ, PREGAÇÃO DA FÉ e JUSTIÇA DA FÉ seriam equivalentes.   

Vamos inicialmente analisar as informações ÓBVIAS, que podem ser identificadas com uma 

leitura simples do texto:   

1. Paulo estava debaixo da Lei de Cristo.   

2. Paulo se comportou, diante dos judeus, como se estivesse debaixo da Lei.   

3. Existem aqueles que estão sem Lei.   

4. Paulo fez tudo isto por causa do Evangelho.   

5. Ao levar as cargas uns dos outros, nós cumprimos a Lei de Cristo.   

Então, Paulo estava DEBAIXO DA LEI DE CRISTO. Analisaremos o termo “DEBAIXO DA LEI” 

posteriormente com detalhes.    

O que é a Lei de Cristo e onde ela está?    
   

A Lei de Cristo:   

• NÃO É um conjunto de regras e mandamentos como era a Torah com seus 613 

Mandamentos;   

• NÃO É uma “troca” entre uma lista de regras por outra.    

No Novo Pacto, Cristo NÃO estabelece uma relação de mandamentos do tipo FAÇA, NÃO FAÇA. 

Isto já foi feito no Pacto do Sinai:   

10 Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos 

um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar?   
11 Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como 

eles também.   

   

Atos 15:10-11   

Primeiramente, o cumprimento das regras e mandamentos da Torah, com seus 613 

Mandamentos, incluindo os Dez Mandamentos e o Sábado, é chamado por Paulo de jugo de 

escravidão:   

1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes 

e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.   
2 Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: Caso se deixem circuncidar, Cristo 

de nada lhes servirá.   
3 De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado 

a cumprir toda a lei.   

   

Gálatas 5:1-3   

Paulo entra na questão da Ética Cristã, isto é, o modo de viver cristão. No Novo Pacto, a ética 

cristã NÃO É baseada, como no Pacto do Sinai, em regras e mandamentos escritos. No Novo 
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Pacto entramos na era em que somos guiados pelo Espírito Santo e não mais estamos 

debaixo de uma lei escrita. Paulo esclarece:   

18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.   
19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, 

impureza, lascívia,   
20 Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 

heresias, 21 Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, 

acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais 

coisas não herdarão o reino de Deus.   
22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fé, mansidão, temperança.   
23 Contra estas coisas não há lei.   

   

Gálatas 5:18-23   

Paulo responde que a Lei de Cristo NÃO É UM CONJUNTO DE REGRAS E ORDENANÇAS, como 

era a Torah, com seus 613 mandamentos, dados a um povo que tinha acabado de sair de 

séculos da escravidão do Egito e tinha a mentalidade de escravos. A Lei de Cristo é cumprida 

quando somos guiados pelo Espírito para produzir os frutos do Espírito.    

Isto é uma coisa INCOMPREENSÍVEL para o cristão que tem a mente escravizada pela 

necessidade de uma Lei cheia de regras e mandamentos, que está, portanto, no jugo de 

escravidão.    

É claro que não estamos falando para os JUDEUS que NASCEM debaixo da Torah e têm, desde 

crianças, um ambiente totalmente propício à guarda completa da Torah. Para os Judeus, a 

guarda da Lei é natural e ambientada de maneira a tornar essa guarda adequada.    

Falamos dos cristãos que querem se submeter à Lei com o objetivo de defender a validade da 

guarda do Sábado para os nossos dias.   

Quando o guardador do sábado é apresentado a esta verdade bíblica, imediatamente 

pergunta:    

Mas se os Dez Mandamentos foram abolidos, então posso matar, roubar e 

adulterar?   
   

Essa pergunta mesquinha mostra um coração não convertido, que, se tivesse oportunidade, 

mataria, roubaria e adulteraria, só não o faz porque diz que está proibido em Tábuas de Pedra. 

Deus se agrada desse tipo de servidão? Claro que não, tanto é que nos chamou para a 

liberdade do amor.   

Mas toda a argumentação dos guardadores do Sábado, a respeito de ordenanças escritas em 

Tábuas de Pedra, é para justificar a guarda do Sábado para os cristãos atualmente.   

Porque tanto a Lei (Torah) quanto o Sábado são SOMBRAS do Cristo que viria.   
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1  Porque tendo a lei a SOMBRA dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, 

nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode 

aperfeiçoar os que a eles se chegam.   

   

Hebreus 10:1   

16 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de 

festa, ou da lua nova, ou dos sábados,   
17 Que são SOMBRAS das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.   
18 Ninguém vos domine a seu bel-prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, 

envolvendo-se em coisas que não viu; estando debalde inchado na sua carnal 

compreensão,   
19 E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e 

ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus.   
20 Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos 

carregam ainda de ordenanças, como se vivêsseis no mundo, tais como:   
21 Não toques, não proves, não manuseies?   
22 As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos 

homens; Colossenses 2:16-20   

A argumentação de que Colossenses 2:16 e Hebreus 10:1 estariam falando de uma suposta LEI 

CERIMONIAL é uma mentira que será refutada posteriormente neste livro.   

Mas as perguntas: Onde está a Lei de Cristo? Onde está a relação de mandamentos que 

compõem a Lei de Cristo? Me mostre quais são esses mandamentos, o primeiro mandamento, 

o segundo e assim por diante, só tem UMA resposta:    

Ou a Lei de Cristo está no coração do cristão ou não está em lugar nenhum.    

No Pacto do Sinai, que tinha a Torah, com 613 Mandamentos, incluindo os Dez Mandamentos 

e o Sábado, o Povo de Israel tinha que ouvir a Torah:   

3 Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te 

multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e 

mel.   
4 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.   

   

Deuteronômio 6:3-4   

No Novo Pacto, Deus pede que ouçamos a Cristo, e não mais à Torah:   

5 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu 

uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; a Ele ouvi.   

Mateus 17:5   

Portanto, no Pacto do Sinai, o Povo de Israel ouvia a Torah e seus mandamentos, enquanto 

que no Novo Pacto os mandamentos de Cristo são escritos no coração.   
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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 Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas 

tábuas de carne do coração.   
4 E é por Cristo que temos tal confiança em Deus;   

   

2 Coríntios 3:2-4   

Então, se o guardador do Sábado perguntar se podemos ver uma lista dos mandamentos da Lei 

de Cristo, a resposta é: NÃO EXISTE UMA LISTA. A Lei de Cristo não é uma relação de 

mandamentos e ordenanças em substituição à Torah. É uma lei escrita nos corações.   

Mas como Paulo guardava a Lei de Cristo se não está escrita em lugar nenhum? Porque o 

cristão tem O CONSOLADOR que nos ensina TODAS AS COISAS, inclusive COMO obedecer à LEI 

DE CRISTO:   

Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos 

ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.   

João 14:26   

Paulo fazia tudo pelo Evangelho: com os judeus, se fazia de judeu, com os gentios, se fazia de 

gentio. O OBJETIVO nunca é a Lei, e sim, Cristo.    

4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.    

   

Romanos 10:4   

Porque o mundo será julgado pelo Evangelho de Paulo:   

15  Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a 

sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os; 16  No 

dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o 

meu evangelho.   

   

Romanos 2:15,16   

   

RESUMO DOS FATOS BÍBLICOS SOBRE A LEI DE CRISTO   

Conforme os textos bíblicos já citados, podemos fazer as seguintes afirmações:   

• Paulo estava debaixo da Lei de Cristo.   

• A Lei de Cristo não é um conjunto de mandamentos e ordenanças.   

• A Lei de Cristo faz com que o cristão produza os frutos do Espírito.   

• Não existe um ROL de mandamentos que compõem a Lei de Cristo.    

• A maneira correta de guardar a Lei de Cristo é pelo ensino do Espírito Santo.   

• Paulo fazia tudo POR CAUSA DO EVANGELHO, e não pela Lei (Torah).     
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