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O que Paulo quis dizer com a expressão: “Por meio da Lei eu morri para a Lei”? — Gálatas capítulo 2 versículo 19.
Paulo escreveu: “Por meio da Lei eu morri para a Lei, a fim de viver para Deus.” — Gálatas capítulo 2 versículo 19.
O que Paulo escreveu se relacionava com o ponto central que ele estava explicando para as congregações da província romana da Galácia. Alguns cristãos de lá estavam sendo influenciados por falsos instrutores. Esses homens ensinavam que, para uma pessoa ganhar a salvação, ela precisava obedecer à Lei mosaica, especialmente a lei da circuncisão. Mas Paulo sabia que Deus não exigia mais que os cristãos fossem circuncidados. Usando uma linha de raciocínio convincente, Paulo refutou os ensinos falsos e fortaleceu a fé dos irmãos no sacrifício resgatador de Jesus Cristo. — Gálatas capítulo 2 versículo 4; capítulo 5 versículo 2.
A Bíblia diz claramente que a pessoa que morre está inconsciente. Nada que acontece em volta dela pode influenciá-la. (Eclesiastes capítulo 9 versículo 5) Quando Paulo falou: “Eu morri para a Lei”, ele quis dizer que a Lei mosaica não tinha mais nenhuma influência sobre ele. Na realidade, Paulo tinha certeza de que era sua fé no resgate que lhe permitia “viver para Deus”.
Essa mudança na situação de Paulo aconteceu “por meio da Lei”. Um pouco antes, Paulo tinha explicado: “O homem é declarado justo, não por obras exigidas por lei, mas apenas por meio da fé em Jesus Cristo.” (Gálatas capítulo 2 versículo 16) É verdade que a Lei tinha cumprido um papel importante. Como Paulo disse aos gálatas: “Ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões, até que chegasse o descendente a quem a promessa havia sido feita.” (Gálatas capítulo 3 versículo 19) Sim, a Lei deixava claro que humanos imperfeitos jamais poderiam obedecer a ela perfeitamente. Eles precisavam de um sacrifício perfeito e definitivo. Na realidade, a Lei serviu para levar o povo ao “descendente”, ou seja, a Cristo. A pessoa que mostrasse fé em Jesus poderia ser declarada justa por Deus. (Gálatas capítulo 3 versículo 24) Paulo pôde ser declarado justo porque, por meio da Lei, tinha aceitado Jesus e mostrado fé nele. Por causa disso, Paulo ‘morreu para a Lei’ e ‘viveu para Deus’. A Lei já não tinha mais nenhum poder sobre Paulo, mas Deus, sim.
Paulo disse algo parecido em sua carta aos romanos. Ele escreveu: “Meus irmãos, vocês também morreram para a Lei, por meio do corpo do Cristo ... Fomos libertados da Lei, porque morremos para aquilo que nos restringia.” (Romanos capítulo 7 versículos 4, 6) Tanto nesse texto como em Gálatas capítulo 2 versículo 19, Paulo não estava falando sobre morrer como um pecador condenado pela Lei. Em vez disso, ele estava falando sobre ser libertado. A Lei não tinha mais nenhum poder sobre ele e sobre outros como ele. Eles tinham sido libertados pela fé no sacrifício de Jesus
