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Sua identidade em Yeshua - Uma pedra viva
Dan Juster
Convocação da Aglow em Jerusalém de 2019 Quarta-feira Sessão da manhã
Abra comigo em Efésios 2. Quero falar um pouco sobre a identidade da igreja em Israel.
A Igreja não é de Israel. Ela é a comunidade de Israel. A Igreja é muito importante no plano de Deus e
em sua conexão com a nação de Israel.
Identidade é uma coisa realmente estranha. Os antropólogos dizem que os povos tribais não têm muita
identidade individual. A identidade deles é a tribo. Crescemos no ocidente e não conseguimos entender
isso. Por maior que seja a China, eles ainda têm uma mentalidade tribal.
Eu estava falando com um grupo de chineses e disse-lhes publicamente: “Vocês sabem que agora há
uma nova opressão na China.” Muitos de vocês sabem que isso está acontecendo em Hong Kong.
Continuei dizendo: “Devemos orar. Nós devemos ter fé. E se o líder da China fosse atingido por um
câncer, um dos crentes o encontrasse e orasse, ele fosse curado e proclamasse Jesus?”
Eu pensei que seria uma coisa agradável de se dizer. Eles ficaram horrorizados! Não eram de Hong
Kong, eram do continente. Eles ficaram horrorizados porque eu tinha acabado de falar algo muito duro
sobre o líder deles. Mesmo sendo cristãos, eles tinham a sensação de pertencimento da tribo e você
não deve falar negativamente sobre o líder tribal.
Chave: A identidade não é apenas quem você é como indivíduo. A identidade é composta por
tudo o que foi derramado sobre você pela sua família, cultura e comunidade.

É difícil entendermos isso no ocidente pós-iluminismo onde há uma tensão individualista. Mas nossa
identidade não é apenas quem somos como indivíduos, é quem somos em termos de ascendência,
educação, família e relacionamento em comunidade. Há alguns anos, o Senhor me levou para a história
da minha vida. E percebi que sou uma grande integração das pessoas maravilhosas que me deram a
vida e me formaram como sou - anciãos, pastores, líderes de jovens, professores e, especialmente,
meu pai espiritual do Wheaton College, Evan Welsh, que tem sido um modelo na minha vida.
Eu estava chorando quando o Senhor me levou à história da minha vida e então Ele disse: “Você foi
chamado ao judaísmo messiânico porque honrou seu pai e sua mãe. Você honrou a fé norueguesa de
sua mãe, onde a família acreditava em Yeshua. E você honrou seu pai judeu no judaísmo messiânico.
Você está mais conectado a esse chamado judeu por causa de sua família norueguesa do que pelas
raízes da família judia. Fiquei chocado. Então, quando digo que sou judeu messiânico presbiteriano
norueguês, é engraçado, mas é uma coisa muito real para mim.
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Muito do que compartilhei na mensagem dos Cinco Pilares remonta às raízes norueguesas dos pietistas
luteranos e a Zinzendorf na Alemanha. Eu estava descobrindo uma parte da minha identidade.
Chave: Como crente, sua identidade principal vem de quem você é em Cristo e quem Ele é em
você.

Eu preguei no ano de 1987 em Atlanta e disse algo muito importante. Para todo crente em Jesus, sua
identidade principal é quem você é n’Ele e quem Ele é em você. Você é uma nova criação no Messias,
não importa se você é judeu ou gentio, japonês, chinês, africano, sul-americano, inglês etc. Qualquer
que seja a identidade que possa ter nacionalmente, tribalmente ou até mesmo ser judia, essa
identidade deve ser secundária àquela centralidade de sua identidade em Yeshua. Quando você tem
uma identidade em Yeshua, você tem uma identidade de comunidade agora, como uma pedra viva no
corpo do Messias. Você está sendo construído em uma casa sagrada.
Chave: Nossa identidade em Cristo supera todas as outras identidades por herança.

O corpo de Cristo: uma nova revelação
Existe uma coisa chamada Corpo do Messias, que foi um mistério que não foi revelado aos profetas da
antiguidade. Foi uma nova revelação.
A nova revelação não era que as nações gentias entrariam no Reino de Deus e seriam salvas. A
revelação de que os gentios entrariam no Reino foi escrita pelos Profetas e em Salmos. Havia a
expectativa de que algum dia os gentios iriam inundar o Reino de Deus e o Reino de Deus seria um
organismo internacional que cobriria toda a Terra.
Isaías 2:2 diz que “todas as nações correrão para Jerusalém”. A Torá diz “a lei ultrapassará os limites
de Jerusalém.” Isaías 65 - 66 e Salmo após Salmo falam sobre o dia em que toda a comunidade
internacional estará reunida, entrará no Reino de Deus e na bênção do Senhor. O livro de Apocalipse
fala sobre isso, mas é baseado no que já encontramos nos Profetas.
O que há de novo no Novo Testamento é o que chamamos de Corpo de Cristo, Corpo do Messias ou
Igreja. É algo que não estava previsto claramente nos Profetas. Paulo fala sobre isso. Em Efésios 2,
Paulo está fazendo todos os tipos de declarações de identidade. Você precisa olhar mais de perto e
perceber que as declarações de identidade que Paulo está fazendo sobre você e a igreja, são
declarações de identidade relacionadas a Israel. Sua identidade como Igreja está muito ligada a Israel.
Chave: Nossa identidade como Igreja inclui Israel como parte da Igreja.

Em Efésios 2: 1-2, lemos sobre os gentios que “… estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder
do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.” Essa é uma condição muito
sombria.
Então Paulo tem que colocar um parêntese ali, porque poderia parecer algo como “orgulho judaico”.
Efésios 2:3 “Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa
carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.” Em outras palavras, Romanos 3:23 “pois todos
pecaram e estão destituídos da glória de Deus.”
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Efésios 2:3-9 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da
nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza
merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça
vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por
meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.
Se você é crente desde a infância, aprendeu ainda criança sobre essa passagem das escrituras em
Efésios. Paulo está nos dizendo que, se você é um seguidor de Yeshua, Jesus, obtém nele o status mais
alto possível que pode ser alcançado por um ser humano. Agora você tem uma identidade de estar
'com Ele' no trono.
Chave: Nossa identidade está em Cristo e com Cristo.

Quem sou eu?

Eu sou alguém que está sentado com Ele no trono e Seu trono está à direita do Pai. Essa é uma
declaração de identidade surpreendente. Portanto, se você é o zelador da academia ou se você é o
presidente de uma nação importante, todas essas coisas perdem valor em relação à identidade que te
foi dada ao ser gerado n’Ele e estar assentado com Ele nos lugares celestiais à direita do Pai.
Chave: Nossa primeira identidade esta em Cristo. Nós ressuscitamos com Ele e estamos
assentados com Ele.

Portanto, nunca permita que alguém faça com que você pense que, por não ser judeu, tem uma
identidade inferior. Algumas pessoas dizem: “Ah, se eu pelo menos fosse judeu!” Por que você quer
isso? Você quer perseguição e anti-semitismo? Quer dizer que você quer ter um holocausto em sua
história? Nós somos escolhidos. Nós somos eleitos.
Às vezes os gentios têm a sensação de que, porque a salvação de Israel é importante e a eleição de
Israel é tão importante, que ser um gentio é ser apenas algo sem valor. Isso não é verdade. Você é uma
nova criatura no Messias.
Paulo continua nos ajudando a entender esse problema de identidade.
Efésios 2:11-18 Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento
e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e
que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo
estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando
em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si
mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por
meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe
e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um
só Espírito.
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É importante reconhecer que há um contexto cultural sobre barreiras em Efésios 2. No templo havia
várias barreiras.

Divisões dentro do templo
Havia a parte dos gentios, a que um gentio poderia ir para buscar a Deus. Paulo foi acusado de levar
um de seus discípulos gentios para a parte dos judeus. Tinha uma parte para mulheres e uma parte na
qual os homens podiam entrar, então havia essa divisão lá. Somente o sacerdote e a pessoa que traz o
sacrifício que poderiam ir ao altar com o sacrifício. Só então o Sumo Sacerdote poderia entrar no Lugar
Santíssimo.
Agora, se você entende algo sobre o Templo original, ele era como um lugar de transição entre o Céu
e a Terra. Havia uma aproximação de Deus. Quando você estava no Santo dos Santos, você estava em
uma dimensão como nos filmes de ficção científica, onde você realmente está naquela representação
do trono na Arca da Aliança e também está conectado ao trono no céu. Existe uma conexão entre os
dois.
Quando o Sumo Sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava realmente entrando na Presença
de Deus. Espaço e tempo não eram mais relevantes. Isaías viu isso quando viu o trono de Deus e a
representação do trono no templo. Ele viu o Senhor com Suas vestes descerem ao Templo e os anjos
proclamavam: "Santo". Somente o Sumo Sacerdote podia entrar naquele Lugar Santíssimo.
Aprendemos que o Lugar Santíssimo no Templo é uma representação do Tabernáculo no Céu, onde
está o Trono de Deus, onde está o Altar Celestial, onde está o incenso celestial e onde estão os 4 e 20
anciãos e onde as 4 criaturas vivas estão.
Então, os gentios só podiam entrar na parte dos gentios e por isso havia um muro. Com o muro, havia
hostilidade por causa do mandamento da Torá - das Escrituras – de que aquele era o ponto máximo
que um gentio podia ir. Assim, o povo judeu considerava os gentios impuros. Isso criou distanciamento
e hostilidade.
Chave: Jesus derrubou todos os muros de divisão, abrindo caminho para crentes judeus e
gentios terem acesso ao Pai.
Agora, no Messias, em Jesus, mesmo que o Templo terrestre continue, toda essa divisão foi
transcendida. Agora, se você estiver em Jesus, poderá ir ao Lugar Santíssimo - o Céu. Agora, você tem
o status de Sumo Sacerdote. Cada um de vocês pode ir direto ao Trono do Pai.
Isso é surpreendente. Portanto, a idéia de haver uma barreira entre judeus e gentios não existe mais.
Compartilhamos desse status juntos. Compartilhamos dessa identidade como novas criaturas no
Messias. A barreira que existia dentro do templo antes de Cristo não existe mais. Temos que nos
recalibrar.
Chave: O muro de divisão que existia no templo antes de Cristo, não existe mais. Judeus e
crentes gentios são um!
Efésios 2:14-18 Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de
inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele
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era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em
um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que
estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso
ao Pai, por um só Espírito.
Paulo diz que ambos tem acesso - judeus e gentios. Agora, o erro é dizer: “Bem, o que isso significa é
que judeus e gentios, não têm mais relevância. Há um novo homem. É a terceira corrida. Não há mais
importância em ser judeu. Não é mais importante ter identidade nacional. Nós fomos feitos da mesma
forma.” Seria um grande erro dizer isso. Não nos ajudaria a entender a identidade da Igreja e de Israel.

Povo de Deus, os judeus
Paulo diz, “Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e
membros da família de Deus” Efésios 2:19.
Quem é o "povo de Deus" a que Paulo se refere? O povo judeu.
Se você ler Efésios com mais cuidado, o povo judeu não se dissolve em algo novo. Em vez disso, você
que não é judeu é concidadão do povo judeu. Os crentes gentios estão juntos com eles.
Efésios 2:20-22 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo
no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de
Deus por seu Espírito.

Um templo sagrado está crescendo
Você está crescendo com este Santo Templo do Senhor. Você é o templo. O Santo dos Santos habita
aqui quando nos reunimos.
Chave: Quando permanecemos juntos, Sua Presença está entre nós.
Efésios 3:3, 5-6 isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi
brevemente... Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações, mas agora foi
revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho
os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa
em Cristo Jesus.

Herdeiros companheiros
Herdeiros companheiros. Isso começa a nos mostrar que o relacionamento entre judeu e gentio é o
relacionamento mais próximo possível que podemos compartilhar. Somos membros de uma mesma
família juntos.
Chave: Judeus e gentios crentes são herdeiros companheiros em Cristo.
Em Romanos 11:16, Paulo traz isso de uma maneira diferente quando ele fala sobre o enxerto. Ele diz
sobre o povo judeu: “Se os primeiros frutos são santos (judeus crentes em Jesus), todo o restante da
massa é santo. Se a raiz é santa, também são os ramos.” O povo judeu ainda é santo e eleito porque
existem judeus messiânicos. Somos chamados de "remanescente salvo de Israel". A nação ainda está lá.
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Então Paulo diz em Romanos 11:24 sobre a identidade das pessoas que são das nações, os gentios: “se
você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa
oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira?"
Chave: No Antigo Testamento, os judeus eram os únicos conhecidos como povo de Deus.
Quando Jesus veio, os gentios foram enxertados e ficaram conhecidos como o povo de Deus,
também.

Gentios são enxertados
A oliveira é Israel e os gentios são enxertados nessa árvore. A oliveira é o povo de Deus, e o povo de
Deus naquela época era apenas o povo judeu até a Nova Aliança. Agora os gentios se tornaram parte
do povo de Deus porque foram enxertados em Israel.
Agora, se você entender essa imagem de identidade, verá
»
»
»

»

Primeiro, há o povo judeu mas nem todos que fazem parte dele vieram a Yeshua.
Então, você tem os judeus messiânicos que vieram a Yeshua e eles são os remanescentes salvos
de Israel. Nossa existência santifica o resto da nação. Nós somos o aprimoramento da eleição
judaica, porque somos os primeiros frutos que tornaram isso sagrado.
Então, os povos das nações que crêem em Jesus são a antecipação profética de que sua nação
estará no Reino de Deus algum dia.
E o povo judeu que acredita em Jesus é unido como um novo homem e com todas as pessoas
das outras nações que crêem em Jesus.

As nações ainda estão preservadas. Deus não acaba com elas. Lá estão em Apocalipse 21 entrando na
Nova Jerusalém, trazendo sua glória distinta. As nações serão salvas, mas há um remanescente nas
nações que têm o privilégio de ser o sacerdócio dessas nações. O sacerdócio dessas nações, as que são
salvas antes da volta do Senhor, são as que se juntam aos judeus messiânicos.
Chave: O remanescente salvo dentro das nações se tornará o sacerdócio dessas nações e serão
o sacerdócio enxertado com os judeus messiânicos.
Agora veja como isso funciona.
»

»
»
»
»

Os remanescentes salvos das nações trazem santificação para essas nações. Não é ensinado.
Está implícito.
Os judeus messiânicos em Israel trazem santificação à nação de Israel.
Das nações que são santificadas por um remanescente salvo, agora estão unidas como um novo
homem aos judeus messiânicos que são o remanescente salvo de sua nação.
Ao se juntar ao rei de Israel, Jesus, e ao se unir aos judeus messiânicos, você se une a Israel.
A Igreja está - quanto à sua identidade - unida a Israel.

Você se juntou a Jesus, o Rei de Israel, e se juntou aos judeus messiânicos, que são os remanescentes
salvos de Israel, e foi enxertado em uma oliveira judaica. Agora, aqui está a declaração de identidade
que é extraordinária.
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Chave: A Igreja é composta por pessoas de todas as nações que estão unidas a Israel e seu
destino em prol da redenção do mundo.
Pense nisso agora, como um crente em Jesus, que se uniu a Israel. Você tem uma identidade "unida a
Israel". Eu direi novamente. A igreja é composta por todas as nações que se uniram a Israel e sua
identidade em prol da redenção mundial. É por isso que quando você pensa em Israel, está pensando
em sua própria família. Você está pensando no fato de que VOCÊ está unido a eles.
Chave: Nossa conexão com Israel, através da salvação, nos torna numa família.
Então, quando Israel peca e faz coisas ruins, você não condena nem fica orgulhoso de Israel. Você fica
triste. Você intercede porque é como se uma parte sua estivesse pecando.
Quando há vitória e o povo judeu está vindo para Jesus, você se regozija porque é como se um membro
da família, que não era crente, vai até Jesus.
Você está - quanto à sua identidade - junto a Israel! Você não substitui Israel. Agora, você é o Corpo de
Cristo e não menos importante que Israel. Você foi criado com Ele, para governar e reinar com Ele na
era vindoura, com Israel.
Chave: Estarmos enxertados em Israel não os substitui, mas faz de nós co-herdeiros.
Essa é uma mudança incrível que você não vê nas escrituras hebraicas. Quero encorajá-lo hoje a,
quando estiver conectado a esse fardo para ver a Igreja corretamente alinhada, o livro de Asher
“Alignment” ("Alinhamento"), fala em estar alinhado corretamente com a comunidade judaica
messiânica e Israel.
Estamos falando sobre a Igreja recuperar algo de sua própria identidade como sendo adotada na
família de Deus. Eu direi novamente.
A igreja é composta por todas as nações que se uniram a Israel e seu destino em prol da redenção do
mundo.
Como você se juntou a Israel?
»
»

Por ser um com os judeus que são os remanescentes salvos e
Sendo um com Jesus, que é o Messias e rei de Israel.

Você se juntou a nós e nos unimos a você, somos um novo homem juntos.
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