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14. Judeus e gentios  
no tempo do fim



93

Ambos os povos têm identidades  
distintas, mas fazem parte da mesma 

comunidade de Israel

A história do plano de redenção na Bíblia começou com 
Abraão e a formação do povo de Israel. Como Paulo afirma em 
Romanos 9.1-5, os patriarcas, as alianças, a revelação da lei de 
Deus, as promessas, a visão profética do Reino de Deus, as nossas 
Escrituras e, principalmente, o nosso Messias, todos vieram por 
meio de Israel. Mesmo a Nova Aliança com Jesus e os primeiros 
apóstolos vieram por meio do povo de Israel.

A partir de Jesus e da igreja no livro de Atos, a porta foi 
aberta para a entrada dos gentios. Houve uma mudança radical 
que permitiu a inclusão de todos os povos no mesmo Corpo 
de Cristo. Não houve mais a exclusividade de um único povo 
escolhido e separado na terra.

 Embora seja um assunto de interpretações divergentes, nossa 
convicção no TJC II é que na Nova Aliança os dois povos (judeus 
e não judeus ou gentios) formam o Novo Homem (Ef  2.15) 
mantendo suas identidades e papéis distintos, exatamente como 
homem e mulher, que se tornam um no casamento, continuam 
com suas identidades e características distintas.

Em linhas gerais, estas são as três interpretações predominantes 
no meio da Igreja Cristã hoje:

A. Em Cristo, toda distinção entre judeu e gentio foi removida. 
A única distinção é entre aqueles que creem em Jesus e aqueles 
que não creem. Todas as profecias, as promessas e os encargos 
originalmente destinados ao povo de Israel agora se realizarão 
na Igreja. Essa linha é conhecida como Teologia da Substituição, 



porque coloca a Igreja no lugar de Israel.

B. Deus tem uma função profética e escatológica para o povo
de Israel no fim dos tempos. Mas Israel continuará separado da 
Igreja até o fim. Serão dois povos e duas missões separadas. Essa 
interpretação faz parte de uma linha de pensamento conhecida 
como dispensacionalismo.

C. Judeus e gentios têm identidades distintas, mas fazem
parte da mesma comunidade de Israel (Ef  2.12,19-22). É uma 
Noiva só. No entanto, é necessário que cada povo preserve sua 
identidade para poder dar sua contribuição única e especial. 
Os dois precisam complementar um ao outro para que ambos 
cheguem à plenitude. Chamamos isso de Teologia de Inclusão 
(um Novo Homem, uma  Oliveira, uma Noiva).

Até hoje, só houve tal união harmoniosa dos dois povos no 
Corpo do Messias durante os primeiros anos da igreja apostólica. 
A partir do segundo século, ou até do final do primeiro, houve 
uma ruptura progressiva entre a Igreja com maioria esmagadora 
de gentios e os judeus messiânicos. Romanos 11 explica esse 
processo, a partir da rejeição dos líderes da nação de Israel, e 
mostra como será revertido no fim dos tempos. Sem a nova 
inclusão dos judeus com seu legado, suas promessas e seu papel 
fundamental, não haverá unidade, plenitude de judeus e gentios, 
ressurreição dos mortos e volta de Jesus. É por isso que o encargo 
para reconciliação, cooperação e unidade entre judeus e gentios é 
tão importante! Este é o nosso encargo em oração, em ações, em 
servir e caminhar juntos! 

(Christopher Walker, Equipe TJCII Brasil)
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