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09/13: “O Povo de Israel Diante da Graça” – Romanos 9
“Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço” (Rm 9.33)

Olá Amado(a).
Após a apresentação da extraordinária “Boas Novas” extensiva aos gentios (a todo aquele que
crê), o Apóstolo Paulo passa, a partir do Capítulo 9, a nos apresentar algumas consequências desta
Nova Ordem de DEUS.
Como não poderia ser diferente, Paulo inicia fazendo uma análise acerca da exclusão do judeu,
como povo, a esta “Maravilhosa Graça”.
Poderíamos indagar: - Não é a graça “superabundante”? Porque então não a vemos assim em
relação ao povo judeu?
Já antes havíamos alertado para esta análise. A superabundância da graça não se relaciona à
“quantidade de graça”, mas à “qualidade da graça”. A classificamos como “maravilhosa”,
“extraordinária”, “exuberante” e “indescritível”, pois, se a “ofensa” é grande, bem maior ainda é o
“perdão” que recebemos, com a garantia de Vida Eterna!
Mas, então, se DEUS tomou Israel como a um filho, glorificou-o tantas vezes, fez com ele
pactos, deu-lhe a Lei, o culto, tantas promessas, e, ainda através dele trouxe-nos o “Cristo” (Seu
representante ungido), porque este povo rejeitou Jesus, ficando fora do alcance da Graça?!
A resposta de Paulo se reporta à própria Soberania de DEUS, afirmando: “Sobre todas estas
coisas, é DEUS Bendito eternamente” (9.4-5).
A Soberania de DEUS está sempre ressaltada nas apologias deste Apóstolo, como destacamos:
“Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher,
e DEUS o cabeça de Cristo” (1Co 11.3); e ainda, “Um só DEUS e Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos” (Ef 4.6).
Especificamente, neste ensino, Paulo lembra fatos presentes na própria revelação dada ao povo:
- “Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer”
(Palavra dita por DEUS a Moisés conforme Ex.33.19);
- “Chamarei meu povo ao que não era meu povo; chamarei amada à que não era amada” (Palavras
ditas através do profeta Oséias, conforme Os.2.23.);
- “Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será
salvo” (Palavra ditas através do profeta Isaías, conforme Is.10.22-23);
- “Amei a Jacó e aborreci Esaú”; (Palavra dita através do profeta Malaquias, conf. Ml 1.2-3).
Parafraseando o profeta Jeremias, na parábola do barro e do oleiro, indaga-nos Paulo:
- Mas ó homem, quem és tu que a DEUS replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou: - porque
me fizeste assim? (9.20).
O fato, Amado(a), é que Jesus continua sendo uma “pedra de tropeço” para multidões que,
como o povo judeu, prefere buscar “justiça diante de DEUS” através da Lei (através de boas obras e
méritos próprios), negando, assim, a Soberania do próprio “autor da Vida”, ao nos exigir Fé somente.
Como está Escrito: “Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e
aquele que nela crê não será confundido” (9.33). Bendita Salvação de YAHU! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

