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A Soberana Inclusão dos Gentios no 
Povo de Deus

9:25-31

Alguém se torna Povo pela Fé, não pela 
Raça

•(25) Os 2:23 e (26) Os 1:10
§"Da mesma forma que os Israelitas 
eram "não-meu-povo"  e Deus permitiu 
que eles voltassem a ser "povo" , os 
gentios que são "não-meu-povo" 
também podem ser "povo"
§Deus tem o direito de incluir os gentios!

4

Alguém se torna Povo pela Fé, não pela 
Raça

•(27-28) Is 10:22-23
§Esse critério não é novo - Isaías 
já falou dele
‣destruição de Israelitas 
endurecidos e salvação de 
Israelitas convertidos

5

Alguém se torna Povo pela Fé, não pela 
Raça

•(29) Is 1:9
§Com Judá não foi diferente: Deus 
poupou poucos remanescentes.
§Condenou muitos dentre o "povo 
escolhido" pois eram incrédulos e 
rebeldes
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Alguém se torna Povo pela Fé, não pela 
Raça

•(30) Gentios não buscavam (Jo 6:44 e 65)
§Deus se revelou a eles
§Justificados pela Fé

•(31) Judeus buscavam
§Não alcançaram
§Buscavam errado
§Desprezaram o jeito de Deus e criaram uma 

religião hipócrita e condenatória
7

Alguém se torna Povo pela Fé, não pela 
Raça

O Fracasso de Israel
•(31-32) Falta de Fé
§Justiça própria = vasos de desonra = vasos de ira

•(33) Tropeço em Cristo
§Isaias profetizou (Is 8:13-15)
§Rejeitaram aquele em quem deveriam crer (1Pe 2:6-

10)
§Não creram em Cristo - isso os fez vasos de desonra

8

Conclusão
•Não-meu-povo pela fé torna-se Povo 
•Povo por causa da confiança na raça e na 
sua justiça própria torna-se Não-meu-povo
•Isso não é fruto da arbitrariedade de Deus
•O Deus soberano tem o direito de 
estabelecer critérios para rejeitar uns e 
aceitar outros! 9

3º Pilar Destruído

Gentios não são "Excluídos" antes são 
"Escolhidos" por Jesus Mt 28:19-20

10

Israel e a sua Justiça Própria

10:1-4
11

A Vontade de Paulo e a Situação dos 
Judeus

•(1) Deseja que sejam salvos
§Ora para que sejam salvos
•Entretanto estão perdidos
§apesar da sua religiosidade
§(2)apesar do seu zelo por Deus
•(2) Falta-lhes o entendimento
§Estão enganados

12
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O Problema da sua Religião

•(3) Ignoram a Justiça de Deus (Rm 3:23-27)
§Que a justiça é obtida pela graça não pela 

conquista 
§Que o mérito da justiça é de Cristo
§Que Deus é o justo e justificador 
§Que a arrogância é repugnante a Deus

13

O Problema da sua Religião

•(4) Cristo: a finalidade da lei (Rm 3:20-23)
§A lei evidencia o pecado
§Ninguém pode ser justificado pela lei
§Ninguém nunca pôde! (Rm 3:25)
§É por isso que o sistema sacrificial do AT foi 

estabelecido (Lv 1 a Lv 6)
‣Impossibilidade de viver sem pecados
‣Justificação: fé, misericórdia e graça de Deus 14

Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

10:5-8
15

Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

•Paulo passa a usar textos do AT para contrastar 
a justiça própria com a justificação pela fé
•(5) Cita Lv 18:3-5; É um contraste entre os 

preceitos de Deus e os do Egito e de Canaã
§Quem obedecesse os preceitos de Deus, viveria, 

quem praticasse as abominações do Egito e de 
Canaã, morreria (Lv 18:26-29)

16

Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

•(6-8) Cita Dt 30:10-19
§Os preceitos de Deus não são 
difíceis de serem obedecidos
‣não estão acima dos céus
‣não estão nas profundezas do mar
‣Antes, estão perto

17

Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

•Paulo faz um paralelo entre a justiça própria e a 
justificação pela fé usando Lv 18 e Dt 30
•Em Lv 18 a morte era iminente a quem 

desobedecesse - representação da justiça 
própria 
•Em Dt 30 a obediência é apontada como algo 

fácil e próximo - representa a justiça pela fé
18
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Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

•(8) A justiça pela fé é fácil e está perto!
•Encontra-se na Palavra pregada na 
evangelização
• Assim como o povo do AT podia escolher 

a vida antes (Dt 30:19) os judeus podem 
escolher a vida agora, contida no 
Evangelho de Cristo

19

Contraste entre a Justiça Própria e a 
Justificação pela Fé

•(8) A Palavra pregada com o Evangelho uma vez 
crida, fica perto de quem crê:
§Fica na sua boca - pois passa a ser uma 

testemunha
§Fica no coração - pois implanta profundas 

transformações no coração de quem crê
‣ coração: essência da pessoa - centro da vida física e 

espiritual; a alma ou a mente, como fonte e lugar 
dos pensamentos, paixões, desejos (Strongs) 20

A Justiça Pela Fé Igualmente 
Acessível a Judeus e Gentios

10:9-13

Qualquer um pode Crer

•(9-10) confessar com a boca: professar que 
Jesus é o Senhor
•Crer de coração: fé não fingida no poder 

salvador de Deus que o ressuscitou dos mortos 
(Rm 4:22-25)
§"Ele ressuscitou por causa da nossa justificação"
§Sem fé na ressurreição não há justificação! 

(1Co 15:17-22)
22

Qualquer um pode Crer

•A relação entre boca e coração foi 
ensinada por Jesus (Mt 12:31-37)
•A boca pode ser hipócrita, mas cada um 
sabe o que há no seu próprio coração.
•Tanto Judeus quanto Gentios podem ter a 
certeza da sua salvação avaliando sua boca 
e coração

23

Qualquer um pode Crer

•(11) Citação  de (Is 28:16)
§Paulo reforça ao dizer que "Todo" = Judeus e 

Gentios
•(12) "todos os que o invocam" cita Jl 2:32
§Novamente: "Todo" = Judeus e Gentios

•(13) todo ... salvo
§a salvação em Cristo é oferecida a todos

24
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Como Alguém Vem a Crer em 
Cristo?

10:14-17

Como Invocarão aquele em quem não 
creram?

•(14) Para invocar o nome do Senhor 
para ser salvo, é necessário crer em 
Cristo

26

E como crerão naquele de quem nada 
ouviram?

•(14) Para crer em Cristo é necessário 
ter ouvido a pregação sobre o 
Evangelho de Cristo

27

E como ouvirão, se não há quem pregue?

•(14) Se ninguém for pregar, 
ninguém ouvirá, ninguém crerá!

28

E como pregarão, se não forem enviados? 

•(15) Se ninguém for enviado a pregar, 
ninguém pregará, ninguém ouvirá, 
ninguém crerá!
•(15) Pés formosos: "Que belíssima 
obra é sair para pregar o Evangelho!" 
(Is 52:7)

29

Qualquer um pode Rejeitar o Evangelho!

•(16) Nem todos obedeceram ao Evangelho
§Citação de Is 53:1 - no prefácio ao Evangelho de 

Isaías, há a profecia sobre a incredulidade de Israel. 
Seu cumprimento: (Jo 12:37-38)

•Deus ordena à todos que creiam no Evangelho - a
recusa em crer é um ato de rebeldia (2Ts 1:7-10)
•Os judeus incrédulos são rebeldes: ouviram e 

rejeitaram (Mt 17:5)
30
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É Necessário Pregar o Evangelho Verdadeiro

•(17) A fé obediente ao Evangelho vem pela 
pregação da Palavra de Deus
§Não há fé sem Evangelho
§Não há Evangelho sem a Palavra
‣Muitos tem anunciado coisas como sendo o 

Evangelho, mas não é
‣Resultado: templos cheios sem que o inferno se 

esvazie! 31

A Desobediência Incrédula de Israel 
e a Obediência pela Fé dos Gentios

10:18-21

Judeus não Têm Desculpas

•(18) Paulo usa o Sl 19:4 em analogia 
ao Evangelho:  
§Assim como a revelação geral sempre foi 

conhecida por toda a terra, agora a revelação 
especial do evangelho também é! 
§Os judeus rebeldes ouviram o evangelho!

33

A Inclusão dos Gentios

•(19) A resposta dos gentios ao Evangelho 
deveria servir como um sinal profetizado
(Dt 32:21)
§Esse ciúmes será oportunamente usado por 

Deus (Rm 11:11-14)
•(20) Gentios: resposta de fé: Is 65:1
•(21) Israel: rebeldia presunçosa: Is 65:2

34

Nem Todos Rejeitaram: Um 
Remanescente Fiel É Encontrado em 

Todas as Eras

11:1-10
35

Deus Rejeitou Seu Povo Escolhido?

•Não! Deus rejeita os indivíduos incrédulos 
(rebeldes) e salva os indivíduos crentes 
(submissos) dentre o povo escolhido
§(1) É o caso de Paulo,
§(2-4) dos 7 mil  (1Rs 19:10 e 18),

§(5-6) e dos judeus crentes da época
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Deus Rejeitou Seu Povo Escolhido?

•(2) "Deus não rejeitou os que conheceu de 
antemão" - o remanescente salvo pela fé
§Mas Deus rejeitou os indivíduos rebeldes que 

insistem na justiça própria
•(6) A eleição da graça (não meritória) é sempre 

concedida a um remanescente que responde com fé
§Submissão passiva à oferta de salvação

37

A Consumação Profética da Conversão 
Parcial de Israel

•(7) Justificação pela raça e pelas obras é 
impossível (Cf Rm 9)
§foram endurecidos por causa da sua 

incredulidade
•(7) Justificação pela fé
§Aos eleitos (conforme Sua presciência- Rm

8:29  e 1Pe 1:1)
38

A Consumação Profética da Conversão 
Parcial de Israel

O Endurecimento de Israel:
•Deus potencializa a livre escolha e 
inclinação voluntária do homem (Mt
13:10-17)
•Deus nunca endureceu quem já não 
estivesse endurecido (Rm 10:20-21; Mt
23:37)
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A Consumação Profética da Conversão 
Parcial de Israel

•(8) Citação: Dt 29:4- Contexto: o 
endurecimento dos rebeldes nos tempos do 
êxodo
§Remanescentes: Josué e Calebe
§Nm 14:22-34 - O juízo
§Dt 29:2-8 - O fim do Juízo
§Dt 30:19 - A nova chance

•O endurecimento nunca foi arbitrário
40

A Consumação Profética da Conversão 
Parcial de Israel

•(9-10) Citação:  Sl 69:22-23
§Perseguição injusta a Davi
‣que clama por justiça a Deus

§Jesus afirmou que parte do salmo se cumpriu 
nele (Jo 15:25 - Sl 69:4)
‣ódio gratuito dos judeus a Jesus

§Paulo está aplicando o salmo a Israel
‣Deus os endureceu pois rejeitaram Cristo
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