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13. Rumo ao 2º  
Concílio de Jerusalém
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Há mais de vinte anos Deus deu uma visão para um judeu 
messiânico, Rabino Marty Waldman, e que tem sido aceita e 
abraçada por diversos líderes das mais variadas correntes do 
cristianismo e de vários países e regiões do mundo desde então.

Trata-se do movimento “Rumo ao Segundo Concílio de 
Jerusalém”, conhecido  internacionalmente pelas iniciais em 
inglês TJCII (Toward Jerusalem Council II). A ideia fundamental 
é bem simples. Em Atos 15, temos o registro do que pode 
ser chamado o Primeiro Concílio da Igreja. Essa reunião dos 
principais líderes da igreja recém-nascida foi convocada para 
resolver o seu primeiro grande desafio: como tratar os convertidos 
gentios que começavam a chegar. O dilema era se deveriam ser 
circuncidados, ensinados a guardar a lei e a se tornar judeus para 
fazer parte da igreja ou se poderiam ser tratados de maneira 
diferente, mantendo sua identidade como gentios. Sabemos que 
a decisão foi que deveriam ser aceitos como membros plenos da 
comunidade de aliança sem assumir características de judeus ou 
guardar aspectos específicos da aliança de Deus com o povo de 
Israel.

Hoje, enfrentamos uma situação inversa. A igreja que ficou 
predominantemente gentílica já no final do primeiro século não 
tratou os judeus com a mesma gentileza e aceitação ao longo de 
sua história. Os judeus foram obrigados, na grande maioria das 
vezes, a abandonar sua cultura, seus costumes e os sinais das 
alianças entre Deus e Israel (como circuncisão e a observação do 
sábado) a fim de fazer parte da igreja. Isso, sem fazer menção de 
perseguições, discursos de ódio, conversões forçadas, queimas de 
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sinagogas e outras ações que ficaram como terríveis manchas no 
testemunho e caráter da igreja cristã.

Diante desses fatos históricos e de inúmeras promessas bíblicas 
de restauração do povo de Israel, não só à sua terra de herança, 
mas ao seu lugar como instrumento de redenção para o mundo, 
vários irmãos ao redor do mundo, representando diferentes 
correntes da Igreja de Jesus, têm sentido a urgência de convocar 
um novo concílio (que estão chamando Segundo Concílio) 
para reconhecer os judeus messiânicos como parte importante 
da comunidade redimida, sem necessidade de renunciar sua 
identidade e cultura como povo de Israel. Os dois povos de 
Efésio 2, judeus e gentios, fazem parte da mesma comunidade, 
porém com qualidades e identidades distintas. Nenhum dos dois 
deve rejeitar ou tentar anular a identidade do outro.

Existem muitos fatores envolvidos nesta iniciativa. Um 
deles é a complexidade do cristianismo do Século 21. Outro é 
a consequência histórica de termos rejeitado por séculos não só 
as características peculiares dos judeus, mas a contribuição deles 
para nossa fé (as nossas raízes judaicas).

Para conhecer um pouco mais sobre essa visão, convido você 
a visitar o nosso site no endereço tjc2.org.br. 

Uma coisa queremos deixar clara: não estamos apresentando 
uma nova moda, não somos a favor de judaizar os cristãos 
gentios, não estamos fazendo uma campanha fanática para apoiar 
o Estado de Israel em si (embora haja aspectos importantes de 
restauração e cumprimento de profecia no Estado de Israel). 
Pelo contrário, estamos buscando o cumprimento da promessa 
de que todo o Israel será salvo (uma grande conversão de judeus 
no fim dos tempos) e que isso trará bênção e glória para toda a 
igreja e o mundo e abrirá o caminho para a volta do Rei.
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Pode não parecer, mas existe muita oposição a essa iniciativa, 
dentro da própria igreja. Precisamos nos unir em oração e em 
ações coordenadas para levar mais entendimento à igreja em geral 
e para preparar o caminho para um acontecimento que poderá 
mudar a história do mundo e abrir o caminho para a volta de 
Jesus.

Pedimos que você leia, medite e ore sobre o que Deus quer 
que você faça para que esta visão se torne uma realidade, para 
que todas as barreiras humanas, históricas e satânicas caiam e 
sejamos um Novo Homem, pronto para receber o Rei em toda 
a Sua glória. 

(Christopher Walker, Equipe TJCII Brasil)
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