
Você está Enxertado?

Quando somos salvos pela graça por meio da fé, somos adotados na família de Deus e nos
tornamos irmãos dos filhos de Israel. Como tal, somos co-herdeiros tanto das bênçãos quanto
das maldições relacionadas ao convênio que o Altíssimo fez com seu povo. Este é um assunto
fundamental de extrema importância para todos os crentes em Yeshua(Jesus) entenderem.
Romanos 11, versículos 11 a 25, é uma passagem chave para explicar a importância do papel
que os gentios desempenham no plano de nosso Pai Celestial, bem como nosso lugar em Sua
família.

Deve-se notar primeiro que em Jeremias 11 as nações de Israel são comparadas a uma
“oliveira verde, bela e com bons frutos”.  No entanto, por causa de sua infidelidade repetida na
adoração de falsos deuses, Jeremias avisa que os galhos desta árvore serão quebrados.
Compreender esse simbolismo é essencial para entender a metáfora de Paulo sobre as
oliveiras em Romanos 11.

Em sua ilustração, Paulo menciona uma oliveira cultivada, que representa as nações de Israel;
e uma oliveira selvagem, que representa os crentes gentios. A raiz da árvore cultivada
simboliza a aliança que Yahweh(D'us de Israel) fez com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó.  A
aliança também envolve as bênçãos e maldições prometidas que estão relacionadas com a
obediência às instruções que foram dadas por Yahweh no Monte Sinai. Os ramos da oliveira
cultivada representam os israelitas nativos que cresceram a partir da raiz de Abraão.
Considerando que os ramos da oliveira selvagem são crentes gentios que vêm de uma árvore
distinta e separada.

Uma vez que esta comparação é compreendida, esta passagem confusa se torna bastante
clara. Alguns israelitas nativos foram separados da árvore genealógica devido à sua descrença.
Em seu lugar, o Pai desde então "enxertou" crentes gentios que agora são nutridos e
sustentados pela raiz da árvore cultivada. Tanto israelitas nativos quanto crentes gentios são
advertidos a continuar com o que o Pai considera ser bondade moral, ou integridade, para que
não sejam eliminados.  E faríamos bem em lembrar o que o próprio Yeshua ensinou sobre os
ramos sendo jogados fora.

Assim, com o entendimento de que Paulo está descrevendo os crentes israelitas como ramos
da oliveira cultivada, cuja raiz provém da aliança com Abraão, e os crentes gentios como ramos
da oliveira selvagem, vamos agora ler Romanos 11 e ver se fica mais fácil para entender.

Romanos 11:16-24
● “E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os

ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste
enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories
contra os ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a



raiz a ti. Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está
bem! Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé; então, não te
ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te
não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com
os que caíram, severidade; mas, para contigo, a benignidade de Deus, se
permaneceres na sua benignidade; de outra maneira, também tu serás cortado. E
também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; porque
poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado do natural
zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são
naturais, serão enxertados na sua própria oliveira!”

Como Romanos 11:22 menciona, esta se torna uma imagem surpreendente da bondade e
severidade de nosso Pai. Embora pareça severo, em sua justiça, o Pai deve podar ou remover
quaisquer ramos que não sejam sagrados e "separados", pois a raiz é sagrada.  Da mesma
forma, devido à abundância de sua bondade e misericórdia, ele está disposto a enxertar
qualquer galho que não fosse originalmente parte da árvore.  Em outras palavras, qualquer
gentio que não seja israelita nativo ainda tem permissão para se tornar parte da árvore
genealógica de YHWH.

Paulo afirma este conceito em sua carta aos Efésios, falando aos crentes gentios, ele os
lembra:

Efésios 2:12
● “que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e

estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.”

Portanto, se somos estrangeiros da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da
promessa sem Cristo, então com Cristo seríamos cidadãos de Israel e participantes dos
concertos da promessa. E a verdade fundamental da aliança é resumida na declaração
condicional feita pelo próprio YHWH em Êxodo 19: 5,

Êxodo 19:5
● “agora, pois, SE diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes o meu concerto,

ENTÃO, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos; porque toda a terra
é minha.”

Em última análise, isso significa que se nós, como crentes em Yeshua gentios, realmente
fomos enxertados na árvore genealógica do D'us Altíssimo, então todas as instruções do Antigo
Testamento dirigidas aos Filhos de Israel, que ainda podem ser observadas sem um templo,
também se aplica a nós agora.  Este é talvez o ponto mais significativo a ser compreendido em
relação ao nosso relacionamento com nosso Pai Celestial.  Visto que fomos adotados em Sua
família, agora somos responsáveis   por todas as regras de Sua casa.



Este é exatamente o mesmo cenário que ocorreu com a Multidão Mista durante o Êxodo do
Egito. Moisés veio especificamente para libertar os filhos de Israel da escravidão, entretanto,
quando eles foram finalmente libertados, qualquer egípcio que quisesse se juntar à nação de
Israel também teve permissão para vir.  Contanto que eles estivessem dispostos a concordar
com as condições do pacto, assim como vemos em Êxodo 12:49:

Êxodo 12:49
● “Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós.”

Da mesma forma, o próprio Yeshua disse:

Mateus 15:24
● “E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de

Israel.”

Como Romanos 1:16 ensina, sua morte sacrificial traz a salvação para todo aquele que crê,
primeiro para o judeu e também para o grego.  Então, assim como no Êxodo, os crentes
gentios que desejam se unir à Família de D'us são enxertados na casa de Israel, desde que
estejam dispostos a concordar com as condições da aliança, que é baseada na obediência às
instruções do Pai.

Portanto, como crentes em Yeshua, precisamos entender que nossa identidade como filhos de
D'us é como um membro dos Filhos de Israel. Assim como a conhecida canção infantil que o
pai Abraão nos ensinou.  Precisamos reconhecer que a graça que nos foi mostrada é ainda
maior do que uma vez percebemos, porque Ele podou um ponto para nós em Sua árvore
genealógica. E agora que fomos adotados em sua família e feitos co-herdeiros com Yeshua, o
mínimo que podemos fazer para expressar nossa gratidão é obedecer a todas as regras da
casa de nosso Pai.

Para mais informações visite o site: www.michaelmizeart.com/turning-to-torah.html
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