Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 54 - A Igreja e o rompimento com o judaísmo

Introdução
A igreja começou dentro do judaísmo, e, por um tempo, manteve sua cultura, costumes e até
algumas nomenclaturas foram importadas do judaísmo.
Aos poucos a Igreja vai criando sua própria identidade, se distanciando daquilo que era
religião humana, e caminhando “por um novo e vivo caminho”. Passaram a ter um estilo de
vida, culto e comunidade diferente do que era visto nos judeus.
A Igreja vai repensando também a sua doutrina, rompendo com o exclusivismo do judaísmo
e desenvolvendo uma mentalidade mais inclusiva, onde visavam alcançar todos os povos da
terra.
Precisamos rever esses conceitos, pois, a Igreja de nossos dias tem buscado no judaísmo
rejeitado por Jesus e pelos apóstolos, símbolos, conceitos e práticas que são estranhos ao
Evangelho.

1. O perigo da rejudaização do Evangelho
A. Por que não precisamos praticar a Lei?
a. Precisamos entender que os mandamentos da lei mosaica se dividem basicamente
em:
1. Os mandamentos civis.
São aqueles que eram dirigidos à nação. Deus estava organizando uma nação
para Si, justa e correta. Ensinava o povo como viver em sociedade. Haviam leis
sobre a escravidão, pagamento de dívidas, organização social e saúde pública.
2. Os mandamentos cerimoniais.
São aqueles que se referem estritamente às questões religiosas. São as
ordenanças que descrevem os rituais judaicos: como seriam as disposições das
mesas no tabernáculo, como acender o castiçal, as roupas que deveriam usar,
etc..
3. Os mandamentos morais.
Estes dizem respeito ao tratamento para com o próximo: Não matarás, Não
furtarás, etc. Tais ordenanças estão vinculadas à palavra amor.
Quem ama, não mata, não furta.
b. A lei se resume no amor a Deus e ao próximo, como é dito em Gálatas 5:14
“Toda a Lei se resume num só mandamento: Ame o seu próximo como a si mesmo”
1. Os mandamentos civis servem para nós como referência de nosso
comportamento cristão baseados no amor a Deus e ao próximo. Por amar o
próximo, eu respeito seus direitos civis, por amar eu não apoio e nem pratico a
escravidão, etc..
2. Os mandamentos cerimoniais me servem como figuras de realidades maiores
(Hebreus 9:23).
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3. Os princípios morais permanecem válidos no Novo Testamento, mas não por
causa da lei de Moisés e sim por causa da lei de Cristo. A lei de Cristo é amar as
pessoas como Ele amou!
c. O problema era que os Fariseus, agora convertidos, queriam que gregos e outros
convertidos ao evangelho mas sem um transfundo judaico, praticassem leis
cerimoniais, não comendo comidas consideradas cerimonialmente impuras (Atos
15:5)
d. Eles acreditavam que era essa prática que os justificavam, os tornavam aceitos por
Deus. Quanto à isso, eis a resposta de Paulo:
1. Gálatas 2:21
Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus.
Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus,
então a morte de Cristo não adiantou nada!
B. A rejudaização do evangelho
a. Sabendo disso, por que existe hoje um movimento no meio da Igreja Evangélica
brasileira de retorno a algumas práticas judaicas?
1. Busca por novidades. Parece que parte dos evangélicos brasileiros necessitam
desesperadamente de coisas novas em seus ministérios. Insatisfeitos com as
Escrituras Sagradas, precipitaram-se por caminhos escusos em busca de uma
nova revelação. Tais pessoas transformaram-se em entusiastas caçadores de
novidades, cuja expectativa é descobrir algo novo o qual os impulsionem a uma
nova dimensão de vida cristã.
2. Essa coisa de “terra santa”, atos proféticos, comemorar Purim, Festa dos
Tabernáculos, ano-novo judaico e mais um montão de coisa judaica, é uma
aberração. É jogar fora a carta de Paulo aos Gálatas, é costurar de novo o Véu
que Jesus rasgou e trazer de volta os sacerdotes do templo e seus mercadores na
porta do templo vendendo viagens para Israel e objetos da Terra Santa.
3. Outra práticas tais como: Tocar de costas para a congregação, por considerar os
ministros de musica “levitas de Deus”; usar o Shofar, para liberar uma nova
unção ou invocar a presença divina; guardar o sábado fazendo dele o dia do
Senhor; observar TODAS as festas Judaicas; usar o Kipá e o Tálit, que são as
vestimentas que os judeus praticantes usam para ir a sinagoga.
b. A rejudaização do evangelho tem um lado comercial e outro teológico. O seu lado
comercial se vê nas propagandas para visita à “Terra Santa”.
c. O judaísmo girava ao redor de três grandes verdades: um povo, uma terra e um
Deus.
1. No cristianismo há um povo, mas não mais como etnia. A Igreja é o novo povo
de Deus, herdeira e sucessora de Israel, composta de “homens de toda tribo, e
língua e povo e nação” (Apocalipse 5:9).
2. Há um Deus, que se revelou em Jesus Cristo, sua palavra final (Hebreus 1.1-2).
3. Mas não há uma terra santa.
C. No cristianismo não há lugares e objetos santos.
a. O prédio onde a Igreja se reúne e que alguns chamam, na linguagem do Antigo
Testamento, de “santuário”, não é santuário nem morada de Deus. É salão de
cultos. O Eterno não mora em prédios, mas em pessoas. Elas são o santuário (Atos
17:24, 1Coríntios 3:16, 6:19 e Hebreus 3:6).
b. Deus não está mais perto de alguém em Jerusalém que na floresta amazônica, nos
condomínios, favelas e cortiços das grandes cidades. No cristianismo, santo não é
o lugar, são as pessoas. Não é o chão, é o cristão. (Isaltino Gomes, pastor)
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c. E Deus pode ser encontrado em qualquer lugar.
Não temos terra santa, e sim gente santa.
1. A propaganda gera uma teologia defeituosa. Pessoas vão à Israel para se batizar
nas águas onde Jesus se batizou. Ora, o batismo é único, singular e sem
repetição. Ele segue a conversão e mostra o engajamento da pessoa no
propósito eterno de Deus.
2. É lamentável que alguns pastores “batizem crentes já batizados” só porque
estão no Jordão. Isto é vulgarizar o batismo, tirando seu valor teológico.
3. Há um fetichismo com terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha de
oliveira santa! No cristianismo as pessoas são santas, mas as coisas não. A
rejudaização caminha paralelamente com a superstição e feitiçaria. É parente
da paganização.
d. Como diz a letra de uma canção de João Alexandre:
Reconstruindo o que Jesus derrubou
Re-costurando o véu que a cruz já rasgou
Ressuscitando a lei, pisando na Graça
(nesses lugares) É proibido pensar!
D. A Igreja é a nação santa de Deus!
a. A Igreja e não Israel é quem é agora chamada de povo de Deus.
A. 1 Pedro 2:9
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele
que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus;
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam.
b. A igreja precisa amadurecer!
c. Efésios 4:13-15
Até que todos cheguemos à maturidade, e não sejamos mais como crianças
levados ao redor por todo vento de doutrina.

2. Deus ama a Todos!
A. Deus não ama somente o Seu povo.
a. Ele ama a todos! O coração do cristianismo aponta para um Deus que ama a todos
e não faz acepção de pessoas.
1. João 3:16,17
Deus amou O MUNDO de tal maneira, que deu o seu único filho
2. Mateus 5:43-45
Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e
injustos.
B. Não se julgue mais especial do que ninguém!
a. Não queira ser melhor do que os outros irmãos no meio da Igreja. Não queira se
destacar usando um apetrecho judaico para mostrar que você tem uma revelação
maior do que os outros. Ao contrário, seja simples!
b. Marcos 12:38-40
Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar
com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais
importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as
casas das viúvas, e, para disfarçar, fazem longas orações.
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c. Diante dos que não são cristãos, seja servo de todos, faça boas obras, não importa
a quem. Seja gente boa.
d. Não se considere melhor do que os outros. Billy Graham disse que “Evangelizar é o
mesmo que um mendigo, mostrando para outro mendigo, onde encontrar comida!”
C. Viva uma vida sagrada!
a. Uma das características mais marcantes da religião (negativamente falando) é sua
noção de separação entre o que é “sagrado” e o que é “secular”.
b. Por sagrado, entende-se tudo que se relacione com a vida religiosa;
e por secular, tudo que diz respeito à vida cotidiana.
c. A religião sempre cuidou de separar rigorosamente uma da outra, através de
práticas, costumes, vestimentas, etc.
1. Essas roupas, tipo o tálit, o kipá, são uniformes de religião. Só se usa no
momento religioso. Nunca vi alguém pegando um Shofar (berrante!) e tocando
no meio da empresa dele ou em meio a um metrô lotado!
d. A obra redentora de Jesus, que nos redimiu a vida, venceu essa dicotomia na vida
do homem.
e. Romanos 12:1
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos
corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
1. De acordo com as Escrituras, no Novo Testamento, o que é nosso culto?
É a apresentação dos nossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, algo santo e
agradável a ele.
f. Colossenses 3:17
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
1. Este texto de Colossenses nos ensina que o princípio que deve governar nossa
vida é o oferecimento ao Senhor Jesus de cada palavra e atitude, o que acontece
quando decidimos fazer tudo em nome do Senhor Jesus.
g. Gênesis 5:22
Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos
e gerou outros filhos e filhas
1. Vemos na vida de Enoque que não há incompatibilidade entre uma vida de
comunhão íntima com Deus e uma vida normal, de família, na qual se geram e
educam filhos e filhas. Enoque não deixou sua família para desenvolver esse
relacionamento com Deus; ao contrário, foi no meio de uma vida normal, na
qual gerou e educou seus filhos, que ele andou com Deus. (Rui Luis Rodrigues)
h. Efésios 5:15-18
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem;
que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade,
porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito.
1. Isto nos explica porque as cartas do Novo Testamento descem tanto a detalhes
intensamente práticos de nossas vidas: Porque nossa adoração, nossa
comunhão, nosso culto, acontecem em meio a essa mesma vida cotidiana, e
não em alguma dimensão “religiosa”, à parte da nossa experiência diária
(Efésios 5:19-6:9)
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D. Viva uma vida livre!
a. Gálatas 5:1
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão
b. 2 Coríntios 3:17
Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade
c. 1 Pedro 2:11-17
Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vivam entre os
pagãos de maneira exemplar para que, observem as boas obras que vocês praticam
e glorifiquem a Deus. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês
silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, vivam como
servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito.
d. Tire de você e de seus irmãos na fé, todo o peso da religião humana, e todo o peso
que não contribua para uma espiritualidade saudável.
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