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10/13: “A Compreensão da Justiça de DEUS” – Romanos 10
“Porque: Todo aquele que invocar o Nome de YHWH será Salvo” (Rm 10.13)

Olá Amado(a).
A exclusão do povo judeu da Graça advinda da Nova Ordem de DEUS, discutida no Capítulo
anterior, foi demonstrada por Paulo, como predita pelo alerta do próprio DEUS através do profeta
Isaías (8.14), conforme lembra: “Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de
escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido” (Rm 9.33).
Ao iniciar o Capítulo 10 o Apóstolo Paulo faz ainda uma colocação acerca do povo judeu que,
na verdade, soa “muito alto” contra as “religiões” que se “dizem importantes” sem a Base das
Escrituras (Palavra de YAHU) ou mesmo sem o Correto Entendimento da Verdade de YHWH.
Afirma Paulo acerca do Povo de Israel: “Pois lhes dou testemunho de que têm zelo de DEUS,
mas não com entendimento” (Rm 10.2). A falta de entendimento os priva da Graça do Evangelho.
Explica Paulo: “Procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à Justiça
que vem de DEUS” (Rm 10.3), ou seja: “Cristo para Justiça de todo aquele que crê” (Rm 10.4).
Não basta Amado(a) ser ético, “politicamente correto” ou mesmo voltar à Lei dos
Mandamentos, ao Pacto passado, ou, ainda, estabelecer novos critérios comportamentais.
Citando Moisés, Paulo sedimenta o valor daquilo que já está estabelecido (10.6,7): “Como está
escrito? A Palavra...., é a Palavra da Fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como
Senhor e em teu coração creres que DEUS o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo...; Porque
todo aquele que invocar o nome de YHWH, será salvo” (Rm 10.8-13). Desta afirmação Paulo mostra
Três Consequências acerca da Verdade do Evangelho, para nosso entendimento:
Primeira, a necessidade de confessar Jesus como Senhor (Rei). Confessar é testemunhar Fé. A
Igreja de Cristo necessita entender que Cristo foi Ungido Rei, Senhor, sobre os seus, e, assim, o Reino
de DEUS foi instaurado na Terra. O objetivo da Pregação de João Batista e do início do Ministério de
Cristo, foi alcançado. Jesus é Rei Ungido, cumprindo-se a Promessa de suceder a casa de Davi;
Segunda, a necessidade de se crer que DEUS Ressuscitou a Jesus. Isto, claro, é consequência
primordial, pois o Apóstolo já havia nos ensinado que estamos no Cristo ressurreto, afirmando que já
fomos sepultados com Cristo em sua morte, conforme Rm 6.3-5;
Terceira, a necessidade de se testemunhar as Escrituras, Antigo Testamento, anunciando a
Soberania e as Promessas do DEUS Vivo de Israel, levando as pessoas a invocar o nome de YHWH,
para Salvação, conforme a Promessa.
A Promessa da Salvação se dá através do Evangelho trazido por Cristo, Seu Ungido. Neste
Evangelho, a Justiça de DEUS (Yahu) se efetiva pela Fé em Cristo, conforme já ensinado.
Pelo Evangelho de Cristo, o Juízo de DEUS é estabelecido. O Mundo continua cultuando outros
deuses, sendo necessário que o DEUS de Israel seja anunciado com Suas Promessas de Salvação.
Mas, “Como invocarão Aquele em quem não creram? Como crerão Naquele de quem não
ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados?” (v.14-15).
A pregação e o testemunho de nossa Fé implicam o conhecimento da Justiça de DEUS pelo
Evangelho de Cristo, a Salvação de YAHU! Cristo é Senhor, para a Glória 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).

