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O Endurecimento de Israel e a 
Inclusão dos Gentios

11:11-32
3

(11-12) O Anseio de Paulo 

1. Rejeição de muitos de Israel
2. Levou Paulo aos gentios (At 18:4-6)
3. Conversão de muitos gentios
4. Paulo deseja ver "Ciúmes" em Israel
5. "Atração ao Evangelho" em Israel
6. Paulo sonha com o impacto no mundo caso 

muitos venham a se converter ("plenitude")
4

Uma Palavra aos Gentios

•(13) "Meu ministério é para vocês"
§"Eu me orgulho disso!"

•(14) "Meu desejo é que Israel note as bênçãos 
desfrutadas pelos gentios, e as desejem para si"
•(15) Caso sejam reestabelecidos: "Vida dentre 

os mortos!"

5

O Que significa essa  "Vida dentre os 
Mortos" ?

•3 opções de interpretação:
1. Literal: evento que antecede a ressurreição dos 

mortos (1Ts 4:16-17)
2. Espiritual: ressurreição em Israel, tal como 

entre os gentios (Cl 2:12-13)

3. Figurada: hipótese de bênção sem igual para o 
mundo (Ez 37:1-6 com Rm 11:12)
(Mais provável - compatível com o contexto)
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O Futuro de Israel: A Possibilidade de 
Conversão pela Fé em Cristo Estará 

Sempre Disponível até a Consumação 
dos Séculos!

11:16-32
7

Eles têm Os Fundamentos Adequados

•(16) Duas ilustrações sobre santidade:
§Primícias da massa - massa toda
§Raiz da oliveira - galhos da oliveira
•"Como houve pessoas fieis no passado, poderá 

haver fidelidade de muitos no futuro"
§Não se trata de um "universalismo" judaico
§Lembrar que nem todos os de Israel são de 

fato Israelitas (Rm 9:6) - "nem todos são 
massa nem todos ramos permanecem" 8

O Endurecimento Condicional de Israel

•(17) "ramos quebrados"
§a oliveira é santa (povo escolhido)
§alguns ramos foram cortados (incredulidade)
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A Salvação Condicional dos Gentios

•(17) "Enxertados"
§Não eram povo
§Não pertencem à linhagem segundo a 
carne
§Passaram a ser povo pela fé
§Cumprimento da promessa a Abraão

(Gn 12:3; Rm 4:16-17; Gl 3:29)
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Um Chamado à Humildade

•(18) "Não se exaltem menosprezando 
os judeus que se perdem"
•(18) "O pacto que te salva veio 
através de Israel"
§Promessa a Abraão
§O sangue israelita de Cristo
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Um Chamado ao Temor

•(19-21) "Se Deus não poupou 
indivíduos de Israel, também não 
poupará indivíduos dentre os gentios"
§gentios com fé - estão firmes
§gentios sem fé - estão fora
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Um Alerta do Perigo

•(22) Deus é bom, mas é severo
§depende da atitude do homem
‣severidade - aos judeus que caíram 
‣bondade - aos gentios crentes

§gentios descrentes - severidade na mesma 
medida que aos judeus descrentes
‣é claro que não se trata de perda de salvação 

(Rm 8:38-39; Jo 6:35-37 ; Jo 10: 26-30)
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Um Futuro Reavivamento de Israel?

•(23-24) Deus pode salvar judeus quando e 
"se" eles creem ("enxertar de novo")
§Se Deus salva "ramos de oliveira brava", 

quanto mais os "ramos naturais"
§A salvação é sempre condicional: "Se não 

permanecerem na incredulidade"

14

Um Futuro Reavivamento de Israel?

•(25)Endurecimento parcial de Israel até a 
"plenitude dos gentios"
§Pode ser que Paulo esteja profetizando que assim 

que o evangelho atingir um determinado nível na 
aceitação dos gentios, Israel será despertada a um 
reavivamento nacional
‣Historicamente esta profecia ainda não se cumpriu

§Pode ser que Paulo esteja expressando somente 
seu "anseio" (Rm 9:1-3; 10:1) 15

Um Futuro Reavivamento de Israel?

•(26-27)"todo Israel salvo" - conversão em 
massa na nação de Israel - nação de crentes
§"está escrito" - Is 59:1-21
§Pelo contexto de Isaías "todo Israel salvo" refere-

se aos sobreviventes da disciplina de Deus
‣ Is 59:20 - "aos que se converterem" - Salvação  

CONDICIONAL
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O Inimigos entre os Amados

•(28) inimigos de Deus
§Rejeitaram a Cristo
§"por vossa causa" - (cf 15 e 19)
‣por sua rejeição houve bênção aos gentios

•(28) amados de Deus
§promessas aos patriarcas 
§(29)povo continua "privilegiado" e "eleito", 

embora haja a condenação de indivíduos
‣"dádivas e chamado irrevogáveis"
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Misericórdia para Todos

•(30-31) Sobre a obediência ao Evangelho 
§Gentios:
‣da desobediência passada  à obediência 

presente
§Judeus idem:
‣da desobediência presente para a 

obediência futura
18
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Misericórdia para Todos

•(32) Tanto Judeus quanto Gentios, 
pela misericórdia de Deus podem sair 
da desobediência para a obediência ao 
Evangelho!
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Misericórdia para Todos

•"Porque Deus a todos encerrou na 
desobediência..."
§Rm 3:10-12; Rm 3:23; 

• "...a fim de usar de misericórdia para com todos"
§Rm 3:29; 1Tm 2:4, 2Pe 3:9; 1Jo 2:2; Jo 3:16-18

•"todos" são "todos" e "mundo" é "mundo"

Doxologia

11:33-36
21

(33) Doxologia

•Sua sabedoria e conhecimento são 
"profundamente ricos"
•Seus juízos são "inalcançáveis"
§elevados demais para nós
•Seus caminhos são "incompreensíveis"
§complicados demais para nós 
‣"é impossível seguir seus passos"
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(34) Doxologia

•Sua inteligência é infinita
§ninguém  consegue imaginar o quanto ele 

sabe
•Suas decisões serão sempre as melhores 
possíveis
§Ninguém tem capacidade para lhe dar 

conselhos ou questionar suas escolhas
23

(35) Doxologia

•Ele não deve nada para ninguém
§Nem para judeus nem para gentios
§Ele é auto suficiente - não precisa de nada de 

ninguém
§Nada que façamos torna-O obrigado a 

retribuir de alguma forma

24



ROMANOS - CAPÍTULOS 9 a 16

Igreja Batista Fonte - Escola Bíblica - Outubro/Novembro de 2017
Professor: Vlademir Hernandes 5

(36) Doxologia

•Ele é a fonte, o meio e o fim de tudo o que 
existe
§Ele é a origem de tudo
§Ele sustenta todas as coisas
§Ele é dono de tudo
•A Ele toda e qualquer glória para todo o 
sempre!
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