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Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim
ab-rogar, mas cumprir.18 Porque em verdade vos digo que,
até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se
omitirá 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 (Mateus 5:17-19).

Jesus foi muito claro: a lei de Deus é um todo unificado. A menor letra
hebraica, o “jota”, ou “yode”, como pronunciamos o hebraico, deve ser
mantida, “até que o céu e a terra passem”. O céu e a terra do Antigo Pacto
se foram com a chegada do Novo Pacto. Mas Jesus continua e diz que no
reino do céu do Novo Pacto, somos grandes somente se guardarmos todos
os mandamentos, mesmo o menor. Os cristãos devem prestar atenção, em
algum sentido, a tudo da lei.
A questão é esta: todas as leis do Antigo Testamento ainda são
obrigatórias em seus detalhes? Não se a vida, morte e ressurreição de Cristo
alteraram uma aplicação da lei. Mas todas as leis do Antigo Testamento são leis
morais. Jesus não distinguiu “leis morais” de “leis cerimoniais”. Algumas vezes
encontramos um ensino específico do Novo Testamento que uma lei
particular do Antigo Testamento deve ser honrada de uma forma diferente na era do
Novo Testamento. Mas nunca podemos abandonar alguma lei do Antigo
Testamento em princípio.
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Resposta Questionável
“Jesus cumpriu os requerimentos de todas as leis de Deus
do Antigo Testamento. Não devemos mais honrá-las, pois
foram cumpridas. Elas já passaram. Precisamos apenas
honrar o espírito da lei moral, não os detalhes.”

Minha Resposta: A questão é: Como podemos determinar o
“espírito” da “lei moral”? A menos que tenhamos instruções específicas do
Novo Testamento concernente às mudanças requeridas na aplicação de uma
lei específica, ousamos desobedecer a alguma lei de Deus? Visto que toda a lei
de Deus é uma lei moral, não devemos distinguir uma lei de outra em termos
de uma falsa distinção: “lei moral” vs. “lei cerimonial”.
Sim, Cristo cumpriu perfeitamente os termos da lei. Mas ele não falou
que a lei passaria, mas sim que o céu e a terra passariam antes da lei passar.
Assim, por que os cristãos deveriam crer que alguma lei do Antigo
Testamento passou (“morreu”) por causa do ministério terreno de Cristo?
Como os cristãos podem legitimamente crer que a vida perfeita de Cristo de
alguma forma aboliu alguma das leis de Deus? (Lembre-se: uma aplicação
alterada não é o mesmo que uma abolição.) Jesus não diz especificamente que
qualquer que ensinar tal doutrina será “o menor no reino dos céus”? Você
não toma essa advertência seriamente?
Se você discorda, então precisa ler o capítulo 2 do livro Theonomy in
Christian Ethics, de Greg L. Bahnsen. Rápido! Para o bem dele, é melhor que o
seu professor tenha lido antes. Faça perguntas!

Para estudo adicional: Js .22:5; Sl. 93:5; 111:7-8;
119:152,160; Lc. 16:17; 2Tm. 3:16-17; Hb. 12:14; Tg.
2:10; Ap. 22:14.

Fonte: 75 Bible Questions Your Instructors Pray You
Won’t Ask, Gary North, (Institute for Christian
Economics, 1988), p.135-6.
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