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A Volta de Israel 

 

Deus disse do povo de Israel, "...vós sois as minhas testemunhas" (Isaías 43:12). Durante 

muitos séculos este povo tem testemunhado a verdade da Sua palavra pelas suas 

condições em dispersão e sofrimento; mas a sua história nos últimos 50 anos - mesmo até 

quando os seus sofrimentos foram intensificados cem vezes mais - têm sido testemunha 

de outra forma. O reviver do seu espírito como nação, a volta à sua antiga terra, as suas 

proezas em fundarem colónias agriculturais e em restaurarem a fertilidade aos seus 

desertos, ao se instituirem como um estado independente, é tudo evidência que as 

palavras dos profetas estão a ser cumpridas. E que significa este desenvolvimento? 

Estudantes da Bíblia sabem que isto não é simplesmente mais um "movimento 

nacionalista". É o acontecimento mais vital no nosso dia, porque ocupa um lugar 

"central" no propósito total de Deus, para com o futuro da humanidade. 

1. A esperança do Evangelho, é a esperança de Israel. Para se adquirir a salvação é 

necessário ter esta esperança, e ser um companheiro em herança com Israel e nas 

promessas que lhe foram feitas, um direito de ser cidadão da sua comunidade. "...fostes 

chamados em uma só esperança..." (Efésios 4:4). "...e não vos moverdes da esperança do 

evangelho..." (Colosenses 1:23). "...porque, pela esperança de Israel, estou (Paulo) com 

esta cadeia." (Actos 28:20). "...porque a salvação vem dos judeus." (João 4:22). "E agora, 

pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou 

julgado, à qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus contínuamente, 

noite e dia..." (Actos 26:6-7). "...a qual casa somos nós, se tão sòmente conservarmos 

firme a confiança e a glória da esperança até ao fim." (Hebreus 3:6). "...como agora tem 

sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas; a saber, que os gentios 

são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa, em Cristo, pelo 

evangelho." (Efésios 3:5-6). "Que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e 

sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo 

sangue de Cristo chegastes perto." (Efésios 2:12-13). "Assim que, já não sois estrangeiros, 

nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus." (Efésios 2:19). "Mas é 

judeu o que o é no interior...no espírito..." (Romanos 2:29). Os crentes gentis, descritos 

como uma oliveira brava enxertada na boa oliveira (Romanos 11:16-26). 

2. É uma esperança que inclui, entre outros elementos, a restauração do reino de Israel. 

"...Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?" (Actos 1:6). "E quando o Filho do 

homem vier em sua glória (restauração), e todos os santos anjos com ele, então se 

assentará no trono da sua glória (que é, quando voltar, Mateus 25:31),...também vos 

assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. " (Mateus 19:28). "E eu 
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vos destino o reino, como meu Pai mo destinou; para que comais e bebais à minha mesa, 

no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel."(Lucas 

22:29-30). "O qual (Jesus Cristo) convém que o céu contenha, até aos tempos da 

restauração de tudo, dos quais Deus falou, pela boca de todos os seus santos profetas, 

desde o princípio." (Actos 3:21). 

3. Os profetas ao fazerem referência nas seguintes palavras, francamente predisseram a 

reunião de Israel da sua dispersão por todo o mundo, e a restauração do reino de David 

que foi derrubado. Isto, mostram eles, virá numa era quando Cristo (o Messia) reinará 

com os seus santos imortais. Os seus súbditos serão toda a humanidade, que serão 

libertados das perversidades que presentemente os oprimem. 

a) Espalhados e reunidos: "...Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará..." 

(Jeremias 31:10). "...e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá 

congregará, desde os quatro confins da terra." (Isaías 11:12). "E será que, como velei 

sobre eles para arrancar, e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para 

afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor." (Jeremias 

31:28). "Porque assim diz o Senhor: Como eu trouxe sobre este povo todo este grande 

mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido" (Jeremias 32:42). 

"Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Judá" 

(Jeremias 33:14). 

b) O Divino Filho de David: "Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a David um 

Renovo de justiça, e ele fará juizo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e 

Jerusalém habitará seguramente; e este é o nome que lhe chamarão: o SENHOR É NOSSA 

JUSTIÇA" (Jeremias 33:15-16). 

c) Pela causa de Deus: "...Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas 

pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes..E vos 

tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa 

terra" (Ezequiel 36:22-24). "Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes 

misericórdias te recolherei; Em grande ira, escondi a minha face de ti, por um momento; 

mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor" 

(Isaías 54:7-8). "E da que coxeava farei a parte restante, e, da que tinha sido arrojada 

para longe, uma nação poderosa; e o Senhor reinará sobre eles, no monte de Sião, desde 

agora e para sempre" (Miquéias 4:7). "E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: 

De Sião virá o Libertador, e desviará de Jacob as impiedades" (Romanos 11:1,2,12,25,26). 

"Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de 

todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla do vestido de um judeu, dizendo: 

Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco" (Zacarias 8:23). "E todas 

as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o 

Senhor dos Exércitos" (Malaquias 3:12). 

d) Paz finalmente: "E Ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos 

povos; e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices: não 

levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear" (Isaías 2:4). 

Destas declarações, deve ser claro que ninguém pode ser membro da família de Deus, 
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sem que participem na esperança que diz respeito à "Comunidade de Israel" : e, fora da 

família de Deus não há esperança: nessa situação um homem está - "...sem Deus no 

mundo" (Efésios 2:12). Por outras palavras, a esperança de Israel é a esperança de toda a 

humanidade, e ninguém pode ser salvo sem ela. É verdade que pertence ao povo de 

Israel em primeiro lugar (Romanos 9:4), mas não é oferecida nos princípios de sangue, 

mas de fé. Por isso o crente gentil, uma vez "longe", é trazido "perto" por intermédio de 

Cristo, de forma que ele também pode tomar parte nessa salvação que é "dos Judeus". 

Este é o tema exposto pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, que é brevemente citado na 

primeira proposta. 


