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Quem é Israel? 
(1ª edição – Junho 2013) 

 
No estudo de hoje, iremos analisar quem é Israel. Alguns dizem que a “Igreja” é “Israel” 
e que esta substituiu “Israel”. Outros dizem que a Nação de Israel que está na Terra de 
Israel é Israel. E outros dizem ainda que Israel são Judá e Efraim reunidos. 
 
O que gira em torno destas percepções é, respectivamente, no ponto de vista de alguns 
que dizem que o Primeiro Pacto foi abolido e substituído pelo Novo Pacto. Que ambos 
os pactos são válidos, mas que um é para os “Judeus” e outro para a “Igreja”; ou que 
ambos, o Primeiro e o Segundo Pacto foram dados a “Israel” e para “Israel”, e que à 
“Igreja” nunca foi dado qualquer pacto.  
 
Qual é a verdade respeitante a este tema? Qual é a resposta correcta? YaHWeH terá de 
facto abandonado do seu povo? Os Judeus e os Gentios são na verdade participantes do 
mesmo Pacto? O Segundo Pacto, fundado sobre o Sacrifício de Yeshua aboliu a Torá (A 
Lei do Eterno) do Primeiro Pacto? É verdade que existe uma bandeira para os crentes 
Judeus no Messias e outra para os Gentios que crêem no Messias? 
 
Todas estas perguntas e outras serão respondidas neste estudo intitulado “Quem é 
Israel”. 
 
Para começar com este estudo, comecemos com um homem, que tanto Judeus como 
Cristãos clamam em herança comum. Um homem chamado Abrão. 
 
Começando em Génesis 12:1-3 podemos ver Abrão a ser Chamado para que saia da sua 
terra. Israel ainda não existia nesta época, pois, o seu neto Jacob/Israel, ainda não tinha 
nascido, e o Pacto da circuncisão (em hebraico: Brit Milá) ainda não tinha sido dado.  
 
Então Abrão era alguém que falava hebraico, um gentio incircunciso (um homem das 
nações), Chamado pelo Eterno YHWH, para ser uma pessoa separada daqueles que o 
rodeavam. Chamado para fora, para se tornar o pai da Nação. 
 
Como lemos em Génesis 12:1-3: 
 
12:1 “Ora, YHWH disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, 
para a terra que eu te mostrarei.  
 
12:2 E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu 
serás uma bênção. 
  
12:3 E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da terra.”  
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Então Abrão aceita o Chamado, e juntamente com a sua Esposa, com o seu sobrinho Lot, 
e com todos os seus servos e posses, sai da sua terra em direcção à Terra de Canaã tal 
como YHWH lhe instruíra. E em Génesis 12:7 YHWH Diz a Abrão: 
 
12:7 “E apareceu YHWH a Abrão, e disse: À tua descendência darei esta terra. E edificou 
ali um altar a YHWH, que lhe aparecera.”  
 
Abrão, que era um gentio incircunciso, tinha sido Chamado para sair de entre os outros 
Gentios para que se converter numa nação; para ser a Benção para todas as famílias da 
terra; e finamente, para herdar a terra de Canaã, a Terra de Israel. E Abrão edificou um 
altar, o que demonstra um entendimento da “lei” dos sacrifícios.  
 
Este entendimento é revelado mais adiante em Génesis 14:18-20 quando Abrão se 
encontra com Melquisedeque; quando este lhe deu o pão e o vinho, e Abrão dá a 
Melquisedeque os dízimos de tudo. 
 
Como está escrito: 
 
14:18 “E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus 
Altíssimo.  
 
14:19 E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus 
e da terra;  
 
14:20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E 
Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.” 
 
Então Abrão, um gentio incircunciso, sabia como edificar um altar para os sacrifícios a 
YHWH e reconheceu em Melquisedeque o Sacerdote de YHWH. Abrão compreendia o 
simbolismo do pão e do vinho, e também a “lei” do dízimo. 
 
Ou seja, todas as coisas que tradicionalmente descrevem os costumes e a religião judaica, 
mas praticados por Abrão, o incircunciso, alguém que falava hebraico, e era gentio. 
 
De onde Abrão obteve este Conhecimento a maioria não compreende, mas Shem (filho 
de Noé), que tinha 100 anos antes do dilúvio, e que viveu mais 500 anos depois do dilúvio, 
não morreu até que Abrão tinha 80 anos de idade.  
 
Shem, que em hebraico significa “nome”, foi aquele que foi achado fiel para preservar o 
Nome de YHWH e o Conhecimento da fé que foi dada a Adão, e passado a Abel, Set e 
Noé. Este Conhecimento foi dado por sua vez a Abrão, Job e Melquisedeque, que ao que 
tudo indica, foram contemporâneos entre si. 
 
Por essa razão Abrão sabia e conhecia a forma de edificar um altar, sabia quais eram os 
animais “limpos” (como também Noé Gén. 7:2) para o sacrifício aceitável, como também 
conhecia a ordem sacerdotal, sobre os dízimos, e tudo o resto sobre a Torá. 
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Como lemos em Génesis 26:2-5: 
26:2 “E apareceu-lhe YHWH, e disse: Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser;  

 

26:3 Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei; porque a ti e à tua descendência 

darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai;  

 

26:4 E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua 

descendência todas estas terras; e por meio dela serão benditas todas as nações da terra;  

 

26:5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou os meus mandamentos, 

os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis.”  

Como um gentio, Abrão conhecia os Mandamentos do Eterno. Conhecia os Seus Tempos 

assinalados (sábados, luas novas, e Festas), a lei dos sacrifícios que apontava para o 

Testemunho do Sangue do Messias; e conhecia as leis da Torá, as quais definem o 

caminho do bem e do mal. E é por Abrão ter feito estas coisas que YHWH transladou o 

Pacto Abraâmico aos seus descendentes.  

Em Génesis 15:13-16 continua-se a profetizar e a Escrever: 

15:13 “…sabe no entanto, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será 
reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos,  
 
15:14 Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande 
riqueza. 
  
15:15 E tu irás a teus pais em paz; em boa velhice serás sepultado. 
  
15:16 E a quarta geração tornará para cá; porque a medida da injustiça dos amorreus não 
está ainda cheia.” 
 
Então aqui está profetizado que a sua semente (a sua descendência) viveria no Egipto, e 
eventualmente se tornariam escravos nessa terra. Mas que finalmente, na quarta 
geração, eles seriam Libertados do cativeiro. 
 
Mas o que é o Pacto Abraâmico? Sabemos que YHWH Prometeu a Abrão que ele seria o 
pai de uma grande nação. Estra grande Nação da Promessa, é a Nação de Israel. 
 
YHWH também Prometeu para a sua descendência a terra de Canaã como possessão 
eterna, o que ainda não tinha acontecido. Esta terra posteriormente seria, 
consequentemente, chamada de Terra de Israel.  
 
YHWH também declara que os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus, o 
que tampouco não tinha ocorrido. E que todas as famílias da terra seriam Benditas nele; 
o que profeticamente ocorrerá plenamente, na consumação final. 
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Além do Pacto que YHWH dá, ser declarado como um Pacto Eterno; e que não seria 
revogado. 
 
Como está Escrito em Romanos 11:29:“Porque os dons e a Chamado de YHWH são 

irrevogáveis.”; ou mesmo em Números 23:19: “Deus não é homem, para que minta; nem 

filho do homem, para que se arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e 

não o confirmaria?” 

O que Ele Disse, Ele Fará, e aquilo que Ele Falou, Ele Cumprirá. 

Então, por que razão o Pacto de Abraão é tão cobiçado por ambos, Judeus e Cristãos? 

Continuemos em Génesis 17:1-10: 

17:1 “Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu YHWH a Abrão, e disse-
lhe: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito.  
 
17:2 E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente.  
 
17:3 Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou YHWH com ele, dizendo:  
 
17:4 Quanto a mim, eis a minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações;  
 
17:5 E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por 
pai de muitas nações te tenho posto;  
 
17:6 E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti;  
 
17:7 E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em 
suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohim, e à tua descendência 
depois de ti. 
  
17:8 E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a 
terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Elohim.  
 
17:9 Disse mais YHWH a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, e a tua 
descendência depois de ti, nas suas gerações.  
 
17:10 Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois 
de ti: Que todo o homem entre vós será circuncidado.” 
 
Então, o Pacto Abraâmico foi o Pacto da circuncisão, e Abraão e toda a sua casa 
converteram-se nos primeiros gentios circuncisos. 
 
Foi então por meio desde Pacto que YHWH declarou que Abraão não só seria agora uma 
Grande Nação, mas também seria pai de muitas nações.  
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Este pacto seria Eterno, que reis sairiam dele, e que em adição a este Pacto, a Promessa 
sobre a terra de Canaã como herança perpétua. 
 
E é assim que Abraão, que falava Hebraico, um Gentio que sacrificava animais, fez com 
que ele, os seus filhos, e todos os seus servos comprados de outros gentios se 
circuncidassem. 
 
E como Génesis 26:5 declara, este Pacto foi dado a Abraão, e aos seus descendentes, 
porque Abraão obedeceu à voz de YaHWeH, e guardou os seus mandamentos, 
preceitos, estatutos e as suas Leis (Torá). E ele recebeu todas estas coisas quando ainda 
era um incircunciso, um gentio de língua hebraica. 
 
Tudo soa muito a “judeu”, mas Judá ainda não tinha nascido, e isso só acontece três 
gerações adiante. E, quem era um judeu nos dias de Yeshua? Um descendente de Judá 
e/ou partidário da Fé da Torá preservada através do Reino do Sul (Judá). 
 
Ora bem, este Pacto completo com todas as suas Promessas, logo após passar para 
Isaque, em Génesis 26:2-5, é passado a Jacob, como está escrito em Génesis 35:9-12: 
 

35:9 “E apareceu YHWH outra vez a Jacob, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o.  
 
35:10 E disse-lhe YHWH: O teu nome é Jacob; não te chamarás mais Jacob, mas Israel será 
o teu nome. E chamou-lhe Israel.  
 
35:11 Disse-lhe mais YHWH: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso; frutifica e multiplica-te; uma 
nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos;  
 
35:12 E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua 
descendência depois de ti darei a terra.”  
 
Vemos então que este é o mesmo Pacto que foi dado em Génesis 17. 
 
É também importante destacar, que da mesma forma que YHWH Declara a Abraão que 
se converterá numa Grande Nação, e no pai de muitas nações; de igual modo, a Jacob 
que é chamado Israel, foi-lhe Dito que ele seria ambos, uma Nação e um conjunto de 
nações. 
 
A nação em que ele se tornaria é Israel e as 12 tribos que a formam.  
Mas qual é o conjunto de nações na qual Israel se tornará, e das quais Abraão será o Pai? 

Bem, teremos que aguardar até ao final deste estudo para encontrar a resposta concreta; 

mas a resposta será deveras interessante, por agora, continuemos em Êxodo 2:23-25 onde 

está escrito: 
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2:23 “E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel 

suspiraram por causa da servidão, e clamaram; e o seu clamor subiu a YHWH por causa 

de sua servidão.  

2:24 E ouviu YHWH o seu gemido, e lembrou-se YHWH da sua aliança com Abraão, com 

Isaque, e com Jacó;  

2:25 E viu YHWH os filhos de Israel, e atentou YHWH para a sua condição.”  

E logo nos versículos seguintes, vemos que YHWH se lembra do Pacto que passou de 

um para outro, começando com o juízo do Egipto na quarta geração desde a época em 

que Israel entrou no Egipto por José, como está profetizado em Génesis 15:14-16 e escrito 

em Êxodo 6:1-5: 

6:1 “Então disse YHWH a Moisés: Agora verás o que hei-de fazer a Faraó; porque por uma 
mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra.  
 
6:2 Falou mais Elohim a Moisés, e disse: Eu sou YHWH.  
 
6:3 E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Elohim Todo-Poderoso; mas pelo meu 
nome, YHWH, não lhes fui perfeitamente conhecido. 
 
6:4 E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra 
de suas peregrinações, na qual foram peregrinos.  
 
6:5 E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem 
servir, e lembrei-me da minha aliança.”  
 

Então, Ele Liberta Israel do Egipto em consequência da promessa específica do Pacto 
dado a Abraão, e quando Ele os tira do Egipto, gentios saem com eles, como lemos em 
Êxodo 12:37, 38: 
 
12:37 “Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de seiscentos mil 
a pé, somente de homens, sem contar os meninos.  
 
12:38 E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande 
quantidade de gado.” 
  

Depois de YHWH tirar Israel do Egipto, e uma multidão de todo o tipo de pessoas com 
eles, Ele declara em Êxodo 12:49:  
 
12:49 “Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós.” 
(e também Levítico 24:22 e Números 15:16, 29). 
 
Então, vemos que, a mesma Torá é aplicada a todos aqueles que entram no Pacto, 
independentemente se são Israelitas naturais, ou gentios que se ligaram a Israel.  
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De facto, quando os Israelitas foram ao Monte Sinai com a “multidão mista de pessoas” 
para receber a reintrodução da Torá, é declarado que todos eles aceitam submeter-se a 
todas as Palavras do Pacto, como lemos em Êxodo 19:5-8: 
 
19:5 “Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha 

aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a 

terra é minha.  

19:6 E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás 

aos filhos de Israel.  

19:7 E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras, 

que YHWH lhe tinha ordenado.  

19:8 Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse: Tudo o que YHWH tem 

falado, faremos. E relatou Moisés a YHWH as palavras do povo.”  

Então vemos aqui que além da “multidão mista de pessoas”, concordar em obedecer às 

palavras do pacto Abraâmico no Monte Sinai, também vemos que as leis dadas com este 

Pacto deveriam ser aplicadas a todos aqueles que compunham a mesma, 

independentemente se são israelitas naturais, ou enxertados.  

No seguimento disso, podemos ir até Lucas 1:67-77 e ver que a Semente Prometida de 

Yeshua foi também a mesma em que creram por meio do mesmo Pacto Abraâmico, como 

lemos: 

1:67 E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo:  
 
1:68 Bendito é YHWH Elohim de Israel, Porque visitou e remiu o seu povo, 
  
1:69 E nos levantou uma salvação poderosa Na casa de Davi seu servo.  
 
1:70 Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo; 
  
1:71 Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam;  
 
1:72 Para manifestar misericórdia a nossos pais, E lembrar-se da sua santa aliança,  
 
1:73 E do juramento que jurou a Abraão nosso pai,  
 
1:74 De conceder-nos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor,  
 
1:75 Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.  
 
1:76 E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás-de ir ante a face do 
Senhor, a preparar os seus caminhos;  
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1:77 Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, Na remissão dos seus 
pecados;  
 
Vemos que quando o Messias viesse, deveria haver um sacrifício e um Sacerdote segundo 
a ordem de Melquisedeque.  
 
E que Abraão, na sua entrada no Pacto 430 anos antes do estabelecimento do sacerdócio 
segundo a ordem Levita; e que ofereceu o dízimo de tudo a Melquisedeque, foi do 
mesmo modo, participante deste, e entrou no Pacto segundo a Ordem sacerdotal de 
Melquisedeque.  
 
Agora continuando com João 3:16 começamos a ver que o Messias veio só para as ovelhas 
perdidas da casa de Israel. 
 
João 3:16 “Porque YHWH amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
 
Isto faz sentido, porque o Pacto e a Promessa dada a Abraão foi centrada em quê? Em 
torno da terra de Israel como uma possessão Eterna para o povo de YHWH.  
 
É óbvio que Yeshua veio para todo aquele que nele crê, Israelita ou gentio, não façamos 
confusão, mas isso implica que esses se ajuntem a Israel (vide Zacarias 8:23; João 10:16). 
 
E uma vez mais, em Mateus 15:24; 
 
15:24 Yeshua respondeu dizendo: Eu não fui Enviado senão às ovelhas perdidas da casa 
de Israel. 
 

E como Yeshua Disse aos seus discípulos em Mateus 10:5-6; 

10:5 “Yeshua enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos 
gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos;  
 
10:6 Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel;”  
 
E em João 10:16; 
 
10:16 “Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar 

estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.”  

E como é possível? 

Porque tudo está relacionado com um só Pacto, com um só Elohim (YHWH), com um 

Só Messias (Yeshua), e uma só Instrução (Torá) para esse Pacto, independentemente se 

são naturais ou enxertados.  

Lemos em 1 Coríntios 12:2; 
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12:2 “Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados.” 
 
E em Efésios 2;11-12; 19 
 
2:11 “Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamada 

incircuncisão [enxertados] pelos que na carne se chamam circuncisão [naturais] feita pela 

mão dos homens;” 

2:12 Que naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e 

estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo.” 

2:19 Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e 
da família de YHWH;”  
 
Então se alguém não é mais estrangeiro, isto é, não é mais um “gentio” (pessoa das 
nações/não-israelita), mas sim concidadão e membro da família de YHWH, isto converte 
uma pessoa em quê? 
 
Converte-os em Israelitas. Enxertados como oliveira bravia (zambujeiro) dentro da 
oliveira cultivada (natural). Vide Romanos 11:1-24. 
 
Como está escrito em Gálatas 3:26-29; 
 
3:26 “Porque todos sois filhos de YHWH pela fé no Messias Yeshua; 
  
3:27 Porque todos quantos fostes batizados no Messias, do Messias estais revestidos.  
 
3:28 Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; 
porque todos vós sois um no Messias Yeshua. 
 
3:29 E, se sois do Messias, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a 
promessa.”  
 
E no Reino Milenar quando Yeshua voltar para se impor sobre os governantes desta terra; 
(Apocalipse 20:4-6), e a Israel lhe for dado a sua porção da herança Eterna na Terra 
Prometida; aqueles que foram enxertados recebem a herança com eles. 
 
Como está escrito em Ezequiel 47:21-23; 
 
47:21 “Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel.  
 
47:22 Será, porém, que a sorteareis para vossa herança, e para a dos estrangeiros que 
habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós; e vos serão como 
naturais entre os filhos de Israel; convosco entrarão em herança, no meio das 
tribos de Israel.  
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47:23 E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, 
diz o Eterno YHWH”.  
 

Então, logo após o Reino Milenar (Milénio), logo que o Juízo do Grande Trono Branco 
seja realizado e o mal for extirpado permanentemente da terra, e a morte e o inferno 
forem lançados dentro do lado de fogo e enxofre; Apocalipse 20:7-15; e os Novos Céus e 
Nova Terra forem estabelecidos; Apocalipse 21:1, a Nova Jerusalém descerá dos Céus 
como uma noiva ataviada para o seu Marido, Apocalipse 21:2-3. 
 
Esta noiva, esta cidade, de igual modo, tem 12 portas, uma porta para cada uma das 12 
tribos de Israel; mas vemos que não existe nenhuma porta para os gentios; Apocalipse 
21:9-13.  
 
Por que razão? Porque a Promessa e o Pacto foram dados só a Israel, e para todos aqueles 
que se ajuntam a Israel.  
 
Não existe uma porta para os Gentios, porque as nações fora de Israel não existirão mais.  
 
Então, quando é declarado em Apocalipse 21:24 
 
21:24 “E as nações dos salvos andarão à sua luz; e os reis da terra trarão para ela a sua 
glória e honra.” 
 
Se nos lembrarmos, YHWH Disse a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, e a Jacob 
(que foi chamado Israel), que dele sairia um conjunto de nações.  
 
Então, quais são as nações que serão salvas? 
 
Nenhuma outra além das que pertencem às 12 tribos de Israel. Porque cada uma das 
tribos de Israel desta passagem, agora se tornaram numa única nação. 
 
E nós, se obedecemos aos Mandamentos da Torá, e cremos no Testemunho de Yeshua 
como sendo o Filho de YHWH, que morreu para nos perdoar das anteriores violações à 
Torá, então somos parte de Israel.  
 
E como concidadão Israelita que és, dizemos-te: Benvindo à Família.  
 
Além de um só Deus, um só Messias, uma só Fé, um só batismo, e uma só Lei, temos 
também apenas um só Povo salvo; Israel. 
 
Shalom. 
 
Salmos 133:1 


