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ESCOLA BÍBLICA - IGREJA BATISTA FAROL

1.O sal da Terra;
2.A luz do mundo; 
3.Jesus, a Lei e o Cristão; 
4.Seis fatos sobre a Lei em nossos dias;

O QUE VAMOS ESTUDAR?



"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 
perder o seu sabor, como restaurá-lo? 
Não servirá para nada, exceto para ser 
jogado fora e pisado pelos homens. 

O SAL DA TERRA – MATEUS 5:13



Ao deixarmos de ser diferentes, deixamos 
de ser cristãos.  

Sinclair Fergunson

O SAL DA TERRA – MATEUS 5:13



A LUZ DO MUNDO - MATEUS 5:14-16 

A Luz do Mundo "Vocês são a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade construída sobre um monte.  

E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca 
debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no 
lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que 
estão na casa. 

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus". (Mateus 5:14-16)



A LUZ DO MUNDO - MATEUS 5:14-16 

“O problema de viver nas trevas está no efeito 
que elas causam sobre a capacidade de se 
enxergar com clareza e nitidez”. 

 Sinclair Ferguson



“A base da maioria dos erros que 
cometemos na religião é o fato de que 
somos ignorantes acerca da natureza e 
do desígnio da lei [de Deus]”.  

John Newton

JESUS, A LEI E O CRISTÃO - MATEUS 5:17,18 



"Não pensem que vim abolir a Lei ou os 
Profetas; não vim abolir, mas cumprir. 

Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem 
c é u s e t e r r a , de fo rma a lguma desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 

JESUS, A LEI E O CRISTÃO - MATEUS 5:17,18 



6 FATOS SOBRE ‘A LEI’ EM NOSSOS DIAS 

1. A Validade da Lei; 

2. O Cumprimento da Lei hoje; 

3. Jesus cumpre a lei em sua morte; 

4. Jesus cumpre a lei em Seus discípulos; 

5. A Observância e a Verdade Sobre Nós; 

6. O Valor espiritual da Lei.



3. JESUS CUMPRE A LEI EM SUA MORTE - HEBREUS 10:10-18

Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por 
meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma 
vez por todas. 

Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os 
seus deveres religiosos; repetidamente oferece os mesmos 
sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. 

Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para 
sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à 
direita de Deus.



3. JESUS CUMPRE A LEI EM SUA MORTE - HEBREUS 10:10-18

Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos 
sejam colocados como estrado dos seus pés; porque, por 
meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os 
que estão sendo santificados. 

O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. 
Primeiro ele diz: "Esta é a aliança que farei com eles, depois 
daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus 
corações e as escreverei em suas mentes"; e acrescenta: 
"Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais". 

Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais 
necessidade de sacrifício pelo pecado. 



“Aquele, pois, que violar um destes 
mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens , será 
considerado mínimo no reino dos céus; 
aquele, porém, que os observar e ensinar, 
esse será considerado grande no reino dos 
céus” 

5. A OBSERVÂNCIA E A VERDADE SOBRE NÓS - MATEUS 5.19



Se tratamos a lei despretensiosamente e encorajamos outros a 
fazerem o mesmo (se temos uma atitude decidida e intransigente 
de antagonismo em relação à lei divina), demonstramos ser 
estrangeiros à promessa da nova aliança em Cristo. Mas se 
amamos e guardamos até mesmo o menor dos mandamentos 
do Senhor e encorajamos outros a procederem de igual forma 
(se deliberadamente nos propusermos à obediência), temos uma 
marca clara de que amamos a Cristo e pertencemos ao Seu 
reino.  

Sinclair Ferguson

5. A OBSERVÂNCIA E A VERDADE SOBRE NÓS - MATEUS 5.19



“Porque vos digo que, se a vossa 
justiça não exceder em muito a dos 
escribas e fariseus, jamais entrareis 
no reino dos céus” 

6. O VALOR ESPIRITUAL DA LEI – MATEUS 5:20


