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Um dos princípios mais importantes para o estudo do novo testamento é a 
estreita relação que existe entre ambas as partes da Bíblia, que em termos gerais pode 
se descobrir com a relação entre a promessa e o cumprimento. Levando em conta este 
principio, nesta palestra me proponho a mostrar, que o propósito que Deus teve ao 
eliger, por sua graça, o povo de Deus para seu povo entre todas as nações da terra é o 
mesmo que ele tem para a Igreja. 

 
Israel como luz das nações  
 
Desde a perspectiva do antigo testamento, Israel é a nação que Deus elegeu 

para ser sua nação especial entre todas as nações da terra. No entanto, sua eleição 
não é somente um privilegio da qual Israel possa se orgulhar, senão também uma 
responsibilidade. Isso é claro no que poderiamos considerar a constituição de Israel, 
que é o pacto de Deus com Abraão em Génesis 12:1-3, segundo o qual Deus não só 
abençoará a Israel senão que por meio de Israel “serão abençoadas todas as nações 
da terra” (V.3). Esta promessa, e ratíficada por Deus a seu filho Isaque (Gen 26:4-5) e 
seu neto Jacó (Gen 28:13-15).  

Em que sentido seria Israel a nação por meio da qual  “serão abençoadas todas 
as nações da terra”? Sobre a base do ensinamento do antigo testamento, a resposta a 
esta pergunta é que a nação de Israel é chamada a ser uma nação modelo, uma nação 
exemplar em sua obediência a vontade de Yavé, o Deus de todas as nações.  

Para aprofundar o sentido dessa afirmação precisamos entender que, desde a 
perpectiva do Antigo Testamento, porque Deus – Yavé, o único Deus verdadeiro – é 
justo e ama a Justiça, a nação de Israel é chamada para por em prática a Justiça de 
Deus em todas as relações interpessoais. Desde esta perspectiva, se pressupõe a 
igualdade entre todos os membros de Israel. Consequentemente, não há lugar para a 
concentração de poder ou acumulação de riqueza em poucas mãos, em troca da 
vulnerabilidade e o empobrecimento das maiorias. 

Efetivamente, o ensinamento bíblico sobre a justiça de Deus é tão abundante 
que, a risco de cair na superficialidade, só podemos esboçar o tema. Para começar, 
temos que entender que, como afirma Abraham J. Heschel, muitas poucas ideias estão 
tão profundamente enraizadas na mente dos escritores bíblicos como a ideia que a 
justiça e a retidão são inerentes ao caráter de Deus. Segundo ele, “esta não é uma 
inferência, mas um a priori da fé biblica, algo tão evidente que não requer 
comprovação, não é um atributo acrescentado a sua essência, mas algo que pertence 
a ideia mesma de Deus. É inerente a sua essência e se indentifica com suas ações”. O 
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Deus de Israel “ama a justiça e o direito”, e enche a terra com seu amor que se traduz 
em Justiça (Sl 33:5; cf. Sl 11:7; 37:28; 89:14).  Portanto, em qualquer situação de 
injustiça, na qual os que tem poder o usam para oprimir os mais fracos, Deus toma o 
lado dos mais fracos. “O Senhor é refúgio dos oprimidos, é baluarte em momentos de 
Angustia” (Sl 9:9), não se esquecerá para sempre do necessitado, nem para sempre se 
perderá a esperança do pobre (v. 18). Por outro lado, porque ele ama a justiça, 
“aborrece aos que amam a violência” (Sl 11:6).  

Porque Deus é justo, ele exige a prática da justiça nas relações humanas e 
espera que seu povo modele essa prática. Convoca a Israel: "Escute-me, meu povo; 
ouça-me, minha nação: A lei sairá de mim; minha justiça se tornará uma luz para as 
nações” (Is 51:4). Como servo do Senhor, na medida em que Israel responde a esse 
chamado de Deus, estará em condições de ser “luz para as nações”(Is 42:6; cf. 49:6). 
A ética do antigo testamento está sintetizada em Miquéias 6:8:  “Ele mostrou a você, ó 
homem, o que é bom e o que o Senhor exige: Pratique a justiça, ame a fidelidade e 
ande humildemente com o seu Deus”. Como nação eleita, é chamada para fazer visivél 
o caráter de Deus na historia em meio de nações onde reina a opressão e a injustiça. 
Encarnando essa ética, Israel se constituirá em “luz para as nações”.  

A nação de Israel como tal teve seu começo com o éxodo, por meio do qual 
seus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó foram libertados por Deus da escravidão 
do Egito e tomaram posse de Canaã, a terra prometida provavelmente no ano 1220 a. 
C., primeiro sob a liderança de Moisés e posteriormente sob a liderança de Josué. 
Moisés primeiro conduziu a Israel até o rio Jordão, e logo subiu ao monte Nebo para 
contemplar a terra prometida e morrer. Sem a menor dúvida, o maior legado que 
deixou a seu povo e a humanidade em geral foi o ensinamento da vontade de Deus 
sintetizada no Pentatêuco, especialmente Deuteronômio.  

A lei mosáica prescreve a designação de “juízes e funcionários que julguem com 
justiça ao povo”, proibe o suborno e condiciona a posse da terra a prática de Justiça (Dt 
16:18-20). Repetidamente afirma que, porque Deus é imparcial, Ele se preocupa 
especialmente pelos membros mais vulneráveis da sociedade, assim que “defende a 
causa do orfão e da viúva, e mostra amor para o estrangeiro, o provendo de roupas e 
alimentos” (Dt 10:18). A justiça de Deus é imparcial porque excluí o favoritismo nos 
tribunais, mas é também corretiva, e, portanto se parcializa em busca da equidade nas 
relações sociais e consequentemente no acesso de todos por igual aos bens da 
criação para satisfazer as necessidades humanas básicas. Esta é a base para 
exortação que vem logo depois do versículo 18: “Amem os estrangeiros, pois vocês 
mesmos foram estrangeiros no Egito” (V.19). E é também a base do  lembrete da 
libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que integra a legislação relativa ao 
ano do jubileu com sua ênfase na remissão das dividas, a prevenção da acumulação 
de riquezas em poucas mãos, as medidas em prol da igualdade de todos os membros 
da sociedade, e a proteção do meio ambiente.(cf. Dt 15:1-11; Lv 25:8-22).  
 Em conclusão, o propósito de Deus ao eleger a Israel como seu povo especial 
foi para que Israel servisse como “luz das nações”, modelo da instituição e da prática 
da justiça de Yavé, o único Deus verdadeiro. Desde essa perspectiva Israel seria 
benção para todas as nações da terra. 
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A igreja como povo de Deus no Novo Testamento e no mundo atual  

 
A tese central do novo testamento é que, em virtude da obra de Cristo Jesus, o 

povo de Deus já naõ se restringe a Israel como tal, mas que se amplia para  incluir a 
todos os que põem sua confiança nele, tantos judeus como não judeus. É chegada 
uma nova era, a era do Reino de Deus, e o lugar de israel do antigo testamento é 
ocupado agora pela comunidade messiânica, a igreja de Jesus Cristo. Pela graça de 
Deus, agora “de nada vale ser circuncidado ou não [a marca dos membros de Israel]; o 
que importa é ser uma nova criação”, ou seja, “o Israel de Deus” (Gal 6:15-16), 
chamado a ser uma comunidade paradigmática  que encarna valores do Reino de 
Deus, e ungida pelo Espirito de Deus, exerce sua influência transformadora na 
sociedade que a rodeia por meio do que é, do que faz e do que proclama.  

A igreja é chamada a modelar na vida prática no mundo atual o que Deus quer 
para toda a sociedade humana. Para esse fim, precisa de uma ética social que tem 
como ponto de partida o ensinamento do Antigo Testamento em relação com diferentes 
aspectos da vida do povo de Israel, tais como a economia e as finanças, a riqueza e a 
pobreza, a justiça e a opressão, a guerra e a paz, a familia e as relações internacionais, 
o governo e a comunidade, o trabalho e o descanso. Sem Deixar de reconhecer as 
grandes mudanças que tem ocorrido na humanidade ao longo dos séculos, surpreende 
a relevância que tem na atualidade o estudo do que Deus esperava do seu povo na 
Antiguidade. 

O que caracteriza essa comunidade? Howard H, Snyder sintetiza em seis 
seguintes dimensões da comunhão (1) Comunhão com Deus através de Jesus Cristo 
pelo Espirito Santo; (2) comunhão de uns com os outros no corpo local de Cristo; (3) 
Comunhão com a igreja mais ampla em nosso país ou região; (4) comunhão com a 
igreja mundial; todos os irmãos e irmãs, de toda a terra; (5) comunhão como todo o 
povo de Deus em todos os tempos e lugares no céu e na terra pelo Espirito e na 
trindade; e (6) solidariedade com toda a familia da terra e com toda a criação  
            Levando a serio essas dimensões em seu proprio contexto histórico a igreja 
local faz vísivel o evangelho do Reino de Deus e, pela ação do Espirito, se põe em 
condições de servir na transformação da socieade que a rodeia para a gloria de Deus. 

Para ele, no entanto, é absolutamente necessário, em primeiro lugar, que todos 
os membros da igreja local aprendam a se nutrir pessoalmente e em grupo da palavra 
de Deus com um método que os ajude a relacionar a mensagem bíblica com sua 
propia situação. Parte da influência que a Reforma protestante do século XVI teve na 
cultura, pelo menos na Alemanha, se deveu a que a tradução da Biblia realizada por 
Lutero pôs a Biblia ao alcance de povo. A formação biblica-teológica é indespensável 
não só para pastores e lideres, mas para todos o povo de Deus. E para isso não basta 
pregação dominical, talvez suprida por um estudo bíblico entre semana. Nada subsitui 
o estudo bíblico pessoal ou em pequenos grupos por parte de todos os membros da 
congregação. 

Em segundo lugar, é necessário que a igreja local mobilize a todos seus 
membros como discípulos-missionários dispostos a participar ativamente na extensão 
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do evangelho. Nenhuma igreja pode cumprir sua missão transformadora se para isso 
só conta com o compromisso missionário de seus pastores e lideres, cuja a tarefa 
inclue a mobilização e a capacitação dos crentes para sua participação na missão em 
seu proprio âmbito de vida e campo de ação. Só assim se pode esperar que se 
reproduzam a experiência que fez possível a inicio da igreja de Antioquía descrita no 
livro de Atos dos Apóstolos 8:1-4 e 11:19-21.  
 

Tudo o que foi dito não excluí a urgente necessidade de aprofundar o estudo 
das escrituras por parte dos especialistas que dedicam tempo ao desenvolvimento de 
uma teología bíblica-contextual que reponda aos desáfios que apresenta o mundo de 
hoje. Pela graça de Deus, nessas últimas décadas se tem dado passos significativos 
neste campo, e tem feito possivel a produção de  livros e artículos de autores latino 
americanos especialmente em relação  com a missão integral da igreja. Esse avanço  
será ilustrado em breve pela publicação em português e castellano do Comentário 
Bíblico Contemporâneo que está sendo preparado com a participação de por volta de 
cem autores, uma parte deles do Brasil. A teologia sistemática tem seu lugar, mas em 
minha modesta opinão uma necessidade mais urgente é uma teologia que tenha como 
foco a prática da missão da igreja como comunidade messiãnica transformadora que 
responda aos desafíos d o mundo de hoje em relação com a familia, a sociedade, o 
trabalho e consequentemente a igreja. 
 
Tradução: José Wilson Barbosa 
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