




TEXTO AUREO

“Porque vos digo que, se 
a vossa justiça não 

exceder a dos escribas e 
fariseus, de modo 

nenhum entrareis no 
Reino dos céus.” 

(Mt 5.20)



VERDADE PRÁTICA

Os seguidores de Jesus são chamados 

a viver a justiça do Reino de Deus. Essa 

justiça, baseada na Nova Aliança em 

Cristo, nasce no interior do crente e 

reflete no exterior da vida.



17- Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não 
vim abrogar, mas cumprir.
18- Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a 
terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da 
lei, sem que tudo seja cumprido.
19- Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, 
por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será 
chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, 
que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino 
dos céus.
20- Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a 
dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no 
reino dos céus.

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE – MATEUS 5:27-20



•A relação de Jesus com a 
Lei e o que Ele deseja de 
seus discípulos. 
• Jesus cumpriu toda a Lei 
•A diferença entre a Letra 

da Lei e o Espírito 
•A justiça do Reino de 

Deus. 
• Jesus não destruiu a Lei 

nem o ensino dos 
profetas, mas os cumpriu 
e os aperfeiçoou. 
•A nossa justiça deve 

transcender a dos 
escribas e fariseus 

(Mt 5.20).

O QUE 

ESTUDAREMOS?

INTRODUÇÃO



Adicione um rodapé

1- Um 

compromisso 

com o passado.

I- JESUS CUMPRIU
TODA LEI
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✓ Jesus não veio desconstruir os ensinos e as profecias 

da lei e dos profetas (Eu vim buscar e salvar o que estava 

perdido)

✓ Os revolucionários causam destruição na organização 

estrutural de uma sociedade

✓ Nem Jesus e nem Paulo são revolucionários, eles 

pregaram a salvação da condenação eterna

Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira 

nenhuma, antes estabelecemos a lei. Rom 3:31
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Assim, aprendemos, com Jesus, que 
não é possível construir um futuro 
bom se não preservarmos as coisas 
boas que os antigos nos legaram.

Não pensem que vim revogar a Lei ou 

os Profetas; não vim para revogar, mas 

para cumprir. Mateus 5:17

Jesus valorizou o passado para construir o futuro
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2- Jesus não veio destruir a Lei.

Jesus foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos, 

pois o viam como um revolucionário destruidor da 

tradição recebida

E os principais sacerdotes e todo o Sinédrio 

procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a 

fim de o condenarem à morte.

E não acharam, apesar de terem sido apresentadas 

muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 

duas, afirmando:

— Este disse: "Posso destruir o santuário de Deus e 

reconstruí-lo em três dias.“ Mateus 26:59-61
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Jesus não enfraqueceu a lei que estava 
abandonada pelos mestres judeus, mas a ensinou 

…Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. 
(Mt 8:4

Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe:…(Mc 7:10)

Porque, se vocês, de fato, cressem em Moisés, também 
creriam em mim; pois ele escreveu a meu respeito. Jo 5:46

Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a 
tradição humana. Marcos 7:8
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❑ Ele mesmo, a continuação da revelação divina, 

mostrava que essa revelação é progressiva para a 

perfeição , não retrógrada nem estática. 

❑ Nesse sentido, a fé e o ensino da Palavra de Deus 

devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, 

com o bem ensinou o salmista (SI 1.2,3; 119.1,97 ).

Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor , e na 

sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2

Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia! 

Salmos 119:97
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3- Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei.

O verbo “Cumprir” (Mt 5.17), do grego plêroô, traz a ideia completar, 

Os escribas e 
fariseus usavam a lei 
para abusar do povo

E ele lhe disse: Ai de vós também, 

doutores da lei, que carregais os 

homens com cargas difíceis de 

transportar, e vós mesmos nem 

ainda com um dos vossos dedos 

tocais essas cargas.Lucas 11:46

Jesus cumpriu a Lei é 
que Ele lhe deu 
perfeição, conforme nos 
revela essa expressão: 

“ […] foi dito aos 

antigos: […] Eu, porém , 

vos digo” (Mt 5.21,22).
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Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe 

carta de divórcio.

Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua 

mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela 

cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada 

comete adultério.

Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não 

perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor.

Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis; 

nem pelo céu, porque é o trono de Deus;Mateus 5:31-34

FOI LHE DITO
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1- O que a 

expressão “letra 

da Lei” significa?

II- A LETRA DA 
LEI, A VERDADE 

DO ESPÍRITO
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De acordo com as cartas de Paulo, a 

expressão “letra da Lei” diz respeito ao 

Antigo Concerto.

➢ Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de 
proibições escritas que revelam o pecado e levam à 
condenação, como nos mostra Romanos 7.7-25. 

➢ A função da Lei é mostrar a malignidade do pecado e a 
impossibilidade do homem em salvar-se

➢ A lei serviu de guia para nos chegar a Cristo

➢ Os profetas do AT procuravam despertar o povo a um 
verdadeiro arrependimento
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2- A perspectiva teológica da Lei
Para os judeus, a Lei apresentava sua 

completude por meio de uma tríplice divisão: 

A Lei Moral envolve os Dez 
Mandamentos (Êx 20.1-17);

A lei cerimonial refere-se à adoração do povo 
de Deus no Tabernáculo e, posteriormente, no 
Templo (Êx 25.1-31.17);

A lei judicial tem a ver com diversas 
responsabilidades civis (individuais e sociais) 
(Êx 21.1-23.19).
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O homem entendia que cumprindo essas 
leis, pelo seu próprio mérito seria salvo

Paulo refutou esse falso entendimento e deixou bem claro 

que o Senhor Jesus cumpriu toda a Lei e  pôs fim ao 

Sistema de Lei Mosaico,  

Jesus é o novo e vivo caminho para se chegar a Deus

Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, 

isto é, pela sua carne, Hb 10:20

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6
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3- A Lei e a verdade do Espírito.

Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, 

obedecendo perfeitamente à Lei, cumprindo os tipos, 

sombras, símbolos e profecias.

Jesus morreu a nossa morte e nos 
garantiu a vida eterna no céu

Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando 

nós assim: que, se um morreu por todos, logo todos 

morreram. 2 Coríntios 5:14
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✓ O Novo Concerto revelou-se na pessoa de Jesus, e 

não mais na letra pesada da Lei, (Rm 6.23). 

✓ Era um código exterior de normas, agora um código 

interior e dinamizado na vida pelo Espírito; 

✓ Eram palavras em tábuas de pedra, agora, palavras 

no coração. 

✓ O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a 

vontade de Deus em nossa consciência e coração 

(Rm 8.2;…)
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4- Qual é o propósito da Lei para 
os discípulos de Cristo ?

Paulo mostra que a lei é santa

E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. 

Romanos 7:12

Está estabelecida

Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 

estabelecemos a lei. Romanos 3:31

Se cumpre no amor

;porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Rm 13:8
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A lei opera atualmente por meio do Espírito 

Santo, que dinamiza a vida interior do cristão 

(Rm 8.2,9; Gl 5.6,25).

Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei 

do pecado e da morte. Romanos 8:2

O Espírito Santo implanta no interior do crente o 

verdadeiro sentido da lei

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, a 

fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus 

enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, 

Pai. Gálatas 4:4-6
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1- Quem é 

grande no 

Reino de Deus?

III- A JUSTIÇA DO 
REINO DE DEUS
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1- Quem é grande no Reino de Deus?

No Reino de Deus é grande, os seguidores de Cristo 

que cumprem fielmente a sua lei

Portanto os discípulos de Cristo devem cumprir e 

ensinar a sua lei a partir do poder do Espírito Santo

E todos nós recebemos também da sua plenitude, e 

graça por graça.

Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade 

vieram por Jesus Cristo. João 1:16,17
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2- A Justiça do reino de Deus. 

➢ Os judeus mostravam-se justos colocando em prática a 

lei do Antigo Testamento

➢ Eles se orgulhavam e confiavam nas suas próprias 

ações, justificando-se a si mesmos

➢ O jovem rico, o fariseu, o sacerdote e o levita são 

exemplos de autojustificação

Mt. 19:20 – Tudo isso tenho guardado…; que me falta ainda?

Lc. 18:11,12 - O fariseu orava consigo…não sou como os 

demais homens…jejuo…dou os dízimos

Lc. 10:29 -Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, 

disse a Jesus: E quem é o meu próximo?
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A justiça do antigo testamento era exterior, cerimonial e 

legalista

A justiça do novo testamento é interior, moral e espiritual

Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, (Rm 3.21,22

Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo 

o testemunho da lei e dos profetas;

Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos 

e sobre todos os que creem; porque não há diferença. 

Romanos 3:21,22



CONCLUSÃO

❖ Jesus não veio para desfazer a Lei, nem 

viveu com um legalista. 

❖ Porém, soube conservar o que havia de bom 

na antiga Lei, dando-lhe uma nova dinâmica 

de vida. 

❖ Nosso Senhor deseja que nossas vidas 

sejam elevadas espiritualmente, semelhantes 

ao caráter e conduta dele



REFLEXÃO



Segundo a lição, Jesus tinha o 
propósito de destruir a Lei?

Quando nosso Senhor começou a ensinar, 

seu propósito nunca foi o de desconstruir 

tudo ou não valorizar o passado relativo 

aos ensinos da Lei e dos Profetas.



Qual é a tríplice divisão da Lei?

Para os judeus, a Lei apresentava sua 

completude por meio de uma tríplice 

divisão: moral, cerimonial, judicial.



De acordo com a lição, o que a letra 
da Lei expressa?

Essa letra expressa os desígnios de Deus 

em forma de proibições escritas que revela 

o pecado e leva à condenação, como nos 

mostra Romanos 7.7-25.



Como o Senhor Jesus cumpriu todo 
o Antigo Testamento?

Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo 

Testamento, obedecendo perfeitamente a 

Lei, cumprindo os tipos, sombras, 

símbolos e profecias.



O que é a justiça no Reino 
de Deus?

Jesus ensina aos seus discípulos que a 

nova justiça no Reino de Deus é interior, 

moral e espiritual e não se trata mais 

daquela velha a justiça exterior, 

cerimonial e legalista.


