A lei e o evangelho, revelados na Palavra, devem ser pregados ao povo; pois a lei e o evangelho
combinados, convencerão do pecado. A lei de Deus, conquanto condene o pecado, aponta o
evangelho, revelando a Jesus Cristo, em quem “habita corporalmente toda a plenitude da
divindade”. O esplendor do evangelho reflete sua luz sobre a era judaica, dando sentido a toda
a dispensação judaica de tipos e sombras. Assim, tanto a lei quanto o evangelho, estão
amalgamados. Em nenhum sermão devem eles ser divorciados.
Os religiosos em geral divorciaram a lei do evangelho, ao passo que nós, por outra parte, quase
fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Não expusemos às pessoas a justiça de Cristo nem a
ampla significação de Seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e a Seu amor
incomparável, e introduzimos as teorias e raciocínios, e pregamos argumentos.
Se queremos ter o espírito da terceira mensagem angélica, temos de apresentar a lei e o
evangelho juntos, pois eles andam de mãos dadas. Evangelismo 232
Deus requer neste tempo exatamente o que Ele requereu do santo par no Éden — perfeita
obediência a Seus preceitos. Sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos. A grande
norma de justiça apresentada no Antigo Testamento não é rebaixada no Novo. A obra do
evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar os homens até
poderem guardar os seus preceitos. Fé e Obras 46
1. Qual a importância de entendermos a lei de Deus como vigente no contexto relativista em
que vivemos?
2. Quais seriam as implicações para o evangelho se tirássemos a vigência da lei de Deus?
3. O que a atitude de Cristo em relação a lei nos revela sobre sua validade hoje?
4. Na sua opinião, qual é o principal motivo para viver a Lei de Deus?
5. O que posso fazer para demonstrar aos outros que viver a Lei de Deus não é um fardo, mas
sim um prazer?
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