A Fé em Cristo não Estabelece
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Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma!
Antes, [nós] estabelecemos a lei. (Romanos 3:31).

Paulo não poderia ter deixado sua posição mais clara! Todavia, há
milhões de cristãos que crêem na Bíblia e ensinam que Paulo era hostil à lei do
Antigo Testamento como um parâmetro moral para a ação ética. Eles ensinam
que Paulo permanecia contra a lei de Deus, recomendando em seu lugar um
tipo de união mística com o Espírito Santo – uma união que supostamente
não deve ser testada pelo crente em termos dos detalhes da lei bíblica. Eles
recusam ver que a lei de Deus testa todos os espíritos!
O que Paulo possivelmente quis dizer pela frase, “antes, estabelecemos
a lei”? Não foi isso o que Jesus disse em Mateus 5:17-18 – que Ele não tinha
vindo para anular a lei, mas sim para cumpri-la (estabelecê-la)? Por que
existem expositores modernos tão hostis às palavras de Paulo e Jesus? É
porque eles estão indispostos a aceitar o fardo mais leve do jugo ético de Jesus
e, no seu lugar, crêem poder carregar um jugo melhor do que aquele de Jesus?
A fé não anula nem invalida a lei de Deus. A graça de Deus capacita um
homem regenerado a começar a usar a lei de Deus como uma ferramenta de
domínio: primeiro, em sua vida espiritual; segundo, em seus relacionamentos
externos com outros; e terceiro, na construção progressiva do reino de Deus,
no tempo e sobre a Terra, e subseqüentemente, além da sepultura, após a
ressurreição. A lei é uma maldição para o pecador e uma bênção para nós.
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Resposta Questionável
“Quando Paulo disse que ‘estabelecemos a lei’, ele não
quis dizer para essa era. Ele quis dizer para o reino
milenar, após os cristãos terem corpos perfeitos e não
estarem mais sujeitos à morte, e quando eles governarem
toda a Terra – não ainda transformada ou mesmo
convertida à fé em Cristo – com uma vara de ferro.”

Minha Resposta: Paulo estava escrevendo aos cristãos do Novo
Testamento que viviam em Roma. Se isso não era “a era da igreja”, o que era
então? Ele deu à igreja em Roma uma lição sobre lei bíblica. Ele lhes disse que
nós estabelecemos a lei. Quem eram essas pessoas? Obviamente, “nós” referese aqui aos cristãos vivendo nos dias de Paulo que estavam desenvolvendo sua
salvação com temor e tremor (Filipenses 2:12b). “Nós” não se refere àquelas
pessoas que supostamente reinarão com Cristo em corpos perfeitos após uma
primeira ressurreição, mas antes de outra ressurreição mil anos após. “Nós”
refere-se àquelas pessoas que se chamavam cristãos e que eram
contemporâneos dos cristãos vivendo em Roma nos dias de Paulo.
Se achamos a nós mesmos pregando sermões (ou ouvindo sermões sem
qualquer resistência mental) que tentam “anular a lei”, então estamos em
rebelião moral, não Paulo. Estamos negando o requerimento ético que
estabelece a lei. Estamos em guerra com Jesus Cristo. Seremos disciplinados.
Portanto, devemos mudar nossa atitude para com a lei de Deus: “Porque já é
tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por
nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus?”
(1 Pedro 4:17).

Para estudo adicional: Lv. 22:31-33; Mt. 5:1720; 23:23; Rm. 8:3-4.
Fonte: 75 Bible Questions Your Instructors Pray
You Won’t Ask, Gary North, (Institute for
Christian Economics, 1988), p. 137-138.
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