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COMO NOS DEVEMOS APROXIMAR DA PALAVRA DE DEUS? 

O NOSSO PROPÓSITO___________________________________________________________________ 

O estudo bíblico que estás prestes a começar pode ser diferente de alguns outros 

estudos que já tenhas feito. Não irá abordar um determinado tema de diferentes 

pontos de vista. Não terá poesia nem histórias que te deixem a rir, a chorar ou 

particularmente inspirada. Não se irá focar na pergunta: “O que é que a Bíblia diz 

acerca de mim?”. Não te irá conduzir pelo caminho do autoconhecimento, ou pelo 

menos essa não é a intenção primária deste estudo. 

Este estudo irá ensinar-te uma importante passagem da Bíblia de forma a que 

não a esqueças durante muito tempo. Irá desafiar-te a deixares de apenas amares 

Deus com o teu coração, mas a amá-lo também com a tua mente. Irá focar-se em 

responder à questão: “O que é que a Bíblia diz acerca de Deus?”. Irá ajudar-te na 

recompensadora tarefa de conhecer Deus. 

Como verás, a Bíblia não é um livro para te conheceres melhor; é um livro acerca 

de Deus, e serve para o conhecermos melhor. A Bíblia é Deus a revelar-se a nós, 

intencionalmente. Ao aprendermos mais sobre quem Deus é, através da 

Escritura, iremos aprender mais de quem nós somos, mas este último não deve 

ser o objectivo principal do nosso estudo. O objectivo principal tem que ser o 

próprio Deus. 

Este foco muda a forma como estudamos. Primeiro procuramos na passagem e 

tentamos descobrir o que ela tem para nos ensinar acerca do carácter de Deus, 

permitindo que o autoconhecimento seja a consequência de conhecermos Deus. 

Esta abordagem é mais correcta, porque não pode haver autoconhecimento sem 

conhecimento de quem Deus é. Então, quando eu leio acerca da história de Jonas, 

primeiro concluo que Deus é justo e fiel à sua palavra – ele é fiel à proclamação 

da sua palavra aos ninivitas, seja de que forma for. Em segundo lugar, em 

contraste (tal como Jonas), concluo que sou injusta para com os outros e infiel à 

palavra de Deus. Assim, o conhecimento de Deus leva-nos ao conhecimento de 

nós próprios, que por consequência nos leva ao arrependimento e transformação. 

Isto era o que Paulo queria dizer quando escreveu que somos transformados pela 

renovação da nossa mente (Romanos 12:2). 

Como mulheres, temos uma propensão natural para buscarmos Deus de forma 

emocional. Mas Deus não só nos ordena a amá-lo com todo o nosso coração, alma 

e forças, como também nos ordena a amá-lo com toda a nossa mente. E se 
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acreditamos que Deus ordena aos seus filhos coisas que eles podem fazer, então 

podemos ter a certeza de que se ele assim pede, é porque é possível que o 

amemos também com a nossa mente, caso contrário ele não o ordenaria. 

Podemos trazer as nossas emoções para este estudo da Palavra de Deus, e isso é 

bom e não tem mal nenhum. Mas é a tua mente que quero cativar. Deus deseja 

que sejas uma boa estudante, renovando a tua mente e, por causa disso, 

transformando o teu coração. 

O NOSSO PROCESSO___________________________________________________________________ 

Ser um bom estudante implica adoptar bons hábitos de estudo. Quando nos 

sentamos para ler, muitas de nós gostam de ler uma determinada passagem e 

depois descobrir uma forma de a aplicar às nossas vidas diárias. Podemos ler um 

livro completo da Bíblia ou podemos ir lendo passagens soltas. Quero sugerir 

uma estratégia diferente, uma que nem sempre trará uma aplicação imediata, ou 

trará conforto, ou paz, mas uma que traga, com o tempo, uma compreensão cada 

vez mais sólida da mensagem da escritura. 

LENDO NO CONTEXTO E REPETIDAMENTE_______________________________________ 

Imagina que recebeste uma carta no correio. O envelope vem escrito à mão, mas 

nem te dás ao trabalho de ler quem é o remetente. Em vez disso, rasgas o 

envelope depois de abrir a carta, viras para a segunda página, lês dois parágrafos, 

e colocas a carta de lado. Mesmo sabendo que se alguém se deu ao trabalho de te 

escrever, deverias ler atentamente o seu conteúdo, e pensar na resposta a dar a 

cada assunto. Ninguém leria uma carta assim, pois não? Mas esta é precisamente 

a forma como muitas de nós lemos a Bíblia. Saltamos a parte do envelope – Quem 

escreveu isto? Para quem foi escrito? Quando foi escrito? Onde foi escrito? – e 

depois tentamos perceber o seu significado, lendo apenas uma porção de um 

grande todo. Que tal se gastarmos tempo a ler o envelope? Que tal se, depois 

disso, começarmos por ler desde o seu início até ao final? Não fará muito mais 

sentido? 

No nosso estudo, vamos escolher este tipo de abordagem. Vamos começar por 

colocar o texto no seu contexto histórico e cultural. Iremos “ler o envelope”. 

Depois iremos ler o texto múltiplas vezes, para que cheguemos a um ponto em 

que possamos concluir o que nos quer dizer. Iremos ler repetitivamente, de 

forma a que cheguemos a três etapas de conhecimento: compreensão, 

interpretação e aplicação. 
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ETAPA 1: COMPREENSÃO 

Recordas-te das perguntas de compreensão do texto nos testes de português? O 

objectivo dessas perguntas era obrigar-te a ler o texto, prestando atenção aos 

detalhes. Vamos aplicar o mesmo método neste estudo. Quando lemos para 

compreender, pensamos: o que é que diz? É trabalho árduo. Uma pessoa que 

compreende o relato dos seis dias da criação sabe dizer com precisão o que 

aconteceu em cada dia. Este é o primeiro passo para sermos capazes de 

interpretar e aplicar a história da criação às nossas vidas. 

ETAPA 2: INTERPRETAÇÃO 

Enquanto que a compreensão pergunta, “O que é que diz?”, a interpretação 

pergunta, “O que significa?”. Uma vez lida uma passagem vezes suficientes para 

sabermos o que diz, estamos preparadas para procurar o seu significado. Uma 

pessoa que interpreta a história da criação sabe dizer por que razão Deus criou as 

coisas por determinada ordem. Essa pessoa é capaz de concluir coisas além do 

que o texto diz. 

ETAPA 3: APLICAÇÃO 

Depois de trabalharmos para perceber o que o texto diz e o que quer dizer, 

estamos finalmente aptas para perguntar, “Como é que isto me pode 

transformar?”. É aqui que mergulhamos na nossa perspectiva centrada em Deus, 

para perguntarmos 3 coisas: 

- O que é que esta passagem me ensina acerca de Deus? 

- Como é que este aspecto do carácter de Deus muda a perspectiva de quem sou? 

- O que devo fazer em resposta? 

Uma pessoa que aplica a história da criação consegue dizer-nos que, por causa de 

Deus ter criado numa determinada ordem, nós também devemos viver vidas 

ordenadas. O conhecimento de Deus adquirido através da compreensão e 

interpretação do texto pode agora ser aplicado à minha vida de uma forma que 

me desafie a ser diferente. 

ALGUMAS ORIENTAÇÕES____________________________________________________________ 

É importante que, neste processo de aprendizagem, te permitas passar por estas 

três etapas sozinha, sem o auxílio de comentários ou notas de estudo. As 

primeiras vezes que leres uma passagem ficarás, provavelmente, confusa. Isto 
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pode ser uma coisa positiva. Permite-te passar por uma fase em que te sentes 

perdida, e te demores no “não sei”. Isso fará desta fase um momento de 

descoberta. 

Ninguém gosta de se sentir perdido ou confuso, mas este é um passo importante 

na aquisição e retenção do conhecimento. Por causa disso, tenho algumas 

orientações que te explicam como deves percorrer este estudo. 

1. Evita todos os comentários bíblicos até que a compreensão e a 

interpretação tenham sido conquistadas por ti própria. Por outras 

palavras, espera por ler qualquer comentário até que tenhas feito o 

trabalho de casa, debatido em grupo. Depois disso, podes consultar 

comentários fidedignos. 

 

2. Arranja uma Bíblia sem notas de rodapé. 

 

 

3. Embora os comentários sejam proibidos, há algumas ferramentas que 

podes usar: 

 

- Referências bíblicas. Falo dos versículos de referência que se podem 

encontrar em rodapé na Bíblia, que te apontam para outras passagens 

que lidam com o mesmo tópico ou tema. 

 

- Dicionário. Para pesquisar o significado de algumas palavras mais 

difíceis. 

 

- Outras traduções da Bíblia. Vamos usar a tradução de João Ferreira 

de Almeida Século 21 (Almeida 21), como versão principal, e a Bíblia 

para Todos (BPT), como secundária. 

 

- Uma cópia do texto, para que possas sublinhar, colocar notas de lado, 

rabiscar. O texto completo deste estudo está no final do caderno, no 

apêndice, na versão Almeida 21. 
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ARMAZENANDO TESOUROS_________________________________________________ 

Aproximarmo-nos da Bíblia com uma perspectiva centrada em Deus, com 

contexto e com cuidado requer esforço e compromisso. É um estudo a 

longo prazo. Em alguns dias, o estudo pode não te dizer rigorosamente 

nada. Podes nem sequer conseguir uma aplicação para determinada 

passagem. Mas e se, daqui a dez anos, numa noite escura e triste, aquela 

passagem de repente se abrir para ti por causa do trabalho que fizeste 

hoje? O teu investimento a longo prazo não terá valido a pena? 

Em Mateus 13, vemos Jesus começar a ensinar em parábolas. Ele conta 

sete histórias enganosamente simples que deixam os discípulos às lutas 

com a compreensão - permanecendo no "Não sei". Depois da última 

parábola, ele volta-se para eles e pergunta: "Entenderam todas estas 

coisas?" Apesar da sua evidente confusão, eles respondem sinceramente 

com um “Sim". Jesus diz-lhes que a sua nova compreensão os torna "como 

o chefe de família que retira do seu tesouro coisas novas e velhas". 

 

Um armazém, como Jesus indica, é um lugar para guardar objectos de 

valor durante um longo período de tempo para uso quando necessário. O 

estudo fiel da Palavra de Deus é um meio de encher os nossos armazéns 

espirituais com a verdade, de modo que na hora de necessidade possamos 

trazer tanto o velho e o novo como uma fonte de rica provisão. Eu oro 

para que este estudo seja para ti uma fonte de muito tesouro, e que possas 

trabalhar bastante para o adquirires. 

 

Graça e paz, 
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SEMANA 1 

HEBREUS – Introdução 

Quem escreveu a carta aos Hebreus? 

 

 

Quando foi escrito? 

 

 

Para quem foi escrito? 

 

 

Em que género literário foi escrito? 

 

 

Quais são os temas centrais da carta? 
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SEMANA 2    

Tal como falámos na introdução, a leitura repetitiva de um livro da Bíblia 

ajuda a aprender e reter melhor a sua mensagem. Esperemos que a esta 

altura já tenhas aproveitado a oportunidade para ler a carta aos Hebreus 

de forma a podermos ter uma visão panorâmica do que iremos estudar. 

Faz um esforço para continuar a ler a carta inteira repetidamente ao 

longo deste estudo. Tenta fazê-lo pelo menos cinco vezes. Ao ler, pensa no 

que aprendeste na introdução. Pensa nas "questões arqueológicas" que 

respondemos sobre a carta. Para ler Hebreus cinco vezes durante este 

estudo, tenta ler metade da carta em cada semana. Podes alternar a 

leitura dos capítulos 1-6 em semanas pares e dos capítulos 7-13 em 

semanas ímpares. 

O teu trabalho de casa semanal consistirá numa passagem particular para 

ver o que ela tem a dizer e como ela se encaixa no contexto maior da carta 

como um todo. Este trabalho de casa é projectado para te ajudar examinar 

cada pormenor do que estás a ler. 

No apêndice deste caderno tens a carta aos Hebreus na íntegra. Vais 

precisar dela para poderes fazer o teu estudo. Também vais precisar de 

um conjunto de canetas coloridas ou lápis. Estaremos a sublinhar 

palavras-chave ou frases, bem como pesquisando algumas palavras no 

dicionário.  

Não irás conseguir responder sempre no imediato a todas as perguntas. 

Se não tens certeza da resposta, arrisca ou deixa em branco. Iremos 

expandir o nosso conhecimento com o passar do tempo e também nas 

discussões de grupo. 

Vamos começar. 
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Lê a passagem desta semana em Hebreus 1:1-2:18 
 

1. Em 2-3 palavras/frases resume as ideias centrais desta passagem:  
 
 
 
 
 
 
 

 

2. De acordo com a passagem desta semana, com quem ou com o quê 
que Jesus se assemelha?  

 
 
 
 

3. Marca a palavra anjos com um A vermelho. Quantas ocorrências 
encontraste? ________ 
 

Agora lê mais detalhadamente em Hebreus 1:1-4 

4. Baseada nestes versículos de abertura, qual é a preocupação 

principal do autor que escreve esta carta? 

 

5. No espaço abaixo, anota tudo o que aprendeste sobre Cristo 

nestes primeiros versículos: 

 

Quem ele é  Onde ele está  O que ele faz/fez 

 

 

 

6. Que contraste faz o autor em 1:1-2? Presta atenção às palavras 

repetidas para te ajudar na resposta. 

 

 

 



 

11 
 

Escreve 1:1-2 nas tuas próprias palavras. 

 

7. Quais foram algumas das formas que Deus usou para falar com o 

seu povo no passado? Pesquisa nas seguintes passagens para 

encontrares uma resposta: 

Genesis 28:10-15 

 

Êxodo 3:1-6 

 

Êxodo 20:1-21 

 

Números 22:28, 32 

 

II Pedro 1:21 

 

8. A que tempo/período o autor se refere quando diz “nestes últimos 

dias” (1:2)? 

 

9. Em 1:3-4 o autor traça o contraste que irá explorar nos capítulos 

1 e 2. Por que razão será necessário os seus leitores originais 

terem um contraste entre Cristo e os anjos? Verifica os versículos 

abaixo para teres ajuda na tua resposta. 

 

Colossenses 2:18 

 

Apocalipse 22:8-9 
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10. APLICA: Escolhe a descrição de Cristo que mais te impressiona. 

Escreve-a abaixo: 

De que forma é que esta passagem muda a tua perspectiva de 

como deves viver estes “últimos dias” como seguidor de Cristo? 

 

 

 

 

Agora lê Hebreus 1:5-14 

11. O autor usa sete passagens do Velho Testamento para ilustrar a 

superioridade de Cristo em relação aos anjos (Salmos 2:7, II Sam 

7:14, Salmos 97:7, Salmos 104:4, Salmos 45:6-7, Salmos 102:25-

27, Salmos 110). Baseada no que já sabes acerca de quem o autor 

se dirigia na sua carta, por que razão seria esta uma boa estratégia 

ao escrever isto? 

 

 

 

O que é que estas passagens te dizem acerca do seu autor? 

 

 

 

12. No quadro abaixo, anota as comparações entre Cristo e os anjos 

nos versículos indicados (algumas são óbvias, outras estão 

implícitas): 
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 CRISTO ANJOS 
1:5 
 

  

1:6 
 

  

1:7-9 
 

  

1:10-12 
 

  

1:13-14 
 

  

 

13. APLICA: Como é que hoje, nos tempos modernos, podemos 

ser cristãos culpados de darmos mais atenção – até louvor – a 

outras coisas espirituais que não a Cristo? Por que é que isso 

é tentador? Por que é que é perigoso? 

 

Agora lê Hebreus 2:1-4 

14. Que palavra de transição encontras no início de 2:1? _______________  

Marca isso na tua cópia do texto com um T roxo e sublinha essa 

expressão. De que forma 2:1 flui da passagem anterior? 

 

 

 

 

15. Qual a mensagem declarada pelos anjos em 2:2? Verifica os 

seguintes versículos para encontrares ajuda na tua resposta: 

 

Deuteronómio 33:2 
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Actos 7:53 

Gálatas 3:19 

 

16. Em 2:2 o autor pretende remexer nas memórias do Velho 

Testamento dos seus ouvintes, que eram os judeus cristãos. 

Baseada no conhecimento que tens do VT, dá dois exemplos de 

tempos em que o povo desobedeceu e que foi castigado de acordo 

com essa desobediência. 

 

 

Como é que estes exemplos comprovam a mensagem declarada 

pelos anjos (Lei de Deus)? 

 

17. Que três razões são dadas em 2:3-4 para comprovar a 

credibilidade da nossa salvação? Escreve-as abaixo. Junto a cada 

uma, anota que evento ou acontecimento do Novo Testamento 

elas se referem. 

1. 

2. 

3. 

 

18. APLICA: De que formas os crentes de hoje são tentados a 

negligenciar a verdade que conhecem? Que práticas 

regulares nos podem ajudar a prestar mais atenção aquilo 

que temos ouvido?  
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19. Em 2:5-9 o autor cita e discute o Salmo 8:4-9 acerca da 

humanidade em geral. Por que razão o autor de Hebreus o aplica a 

Jesus em particular? O que é que ele quer que entendamos? 

Compara Hebreus 2:9 com I Coríntios 15:22 para encontrares 

ajuda para a tua resposta. 

 

 

 

 

 

20. Lê 2:10. De que forma Cristo se aperfeiçoou no sofrimento? Dá a 

resposta mais correcta que conseguires. Se não tens certeza, 

começa por pensar o que é que esta expressão não quer dizer, 

baseado no que sabes ser verdade acerca de Deus. 

 

 

 

21. Em 2:10-18 marca cada palavra que tenha um significado de 

parentesco/familiar (filhos, irmãos, crianças) sublinhando a azul. 

(O termo “filhos” refere-se a filhos e filhas e o termo “irmãos” 

refere-se a irmãs e irmãos. Podem ser lidos sem qualquer 

conotação de género). 
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Por que é que é importante para nós compreendermos a nossa 

salvação em termos familiares? 

 

 

 

22. Que razão é dada para a morte de Jesus em 2:14-15? Resume 

esses dois versículos abaixo: 

 

 

 

23. Em 2:16, a quem é que Deus ajuda? ________________________________ 

Verifica em Romanos 9:6-8 e Gálatas 3:7 para te clarificar a quem 

é que esta frase se refere. 

 

 

 

 

24. Quais são as diferenças entre crentes e anjos, segundo 2:16? São 

os anjos parte da família de Deus? 

 

 

 

25. Em 2:17-18 o autor introduz o tema de Jesus como o sumo 

sacerdote. Ele irá desenvolver este assunto com maior 

profundidade nos capítulos seguintes. Por agora, procura o 

significado da palavra propiciação e escreve a definição que mais 

se adequa no contexto de 2:17-18. Verifica a BPT para ver qual a 

palavra que usa neste contexto. 
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Propiciação: 

(dica: procura também por “propiciar”) 

 

 

26. APLICA: Relê 2:8. Quanto é que Jesus, que te chama parte da 

sua família, controla? 

 

Que área da tua vida sentes mais fora do teu controlo? Que 

coisas te assustam mais? Que pecado te parece mais difícil de 

batalhar? Como é que a verdade em 2:7-9 traz paz aos teus 

maiores medos? 
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RESUMINDO… 

Que aspecto do carácter de Deus esta passagem te mostrou com 

maior clareza? 

 

 

Completa a seguinte frase:  

Saber que Deus é __________________mostra-me que eu 

sou___________________ 

Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 

verdade? 
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SEMANA 3 

Depois de enfatizar a superioridade de Jesus sob os anjos nos 

capítulos 1 e 2, o autor de Hebreus avança com a sua mensagem 

de como o Velho Testamento encontra o seu completo significado 

em Cristo. Para a audiência original desta carta, judeus cristãos, 

nenhum profeta do VT seria mais reverenciado do que Moisés, um 

homem em quem Deus confiou a responsabilidade de guiar Israel 

e libertá-la da escravidão do Egipto, já para não mencionar a 

responsabilidade de escrever a Torah (os primeiros cinco livros da 

Bíblia).  

Embora sendo apenas um homem, ele falou face a face com Deus, 

recebendo e administrando a Lei entregue no Monte Sinai. Por 

causa da enorme influência de Moisés e do legado que deixou, o 

autor da carta aos Hebreus pede aos seus leitores que 

“considerem Jesus” em relação a Moisés, apontando-os para um 

libertador ainda maior. 

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 3:1 a 4:13 

1. Em duas ou três frases, resume as ideias centrais desta 

passagem. 

 

 

2. De acordo com a passagem desta semana, Jesus é melhor do 

que quem ou do que o quê? 

 

 

3. Marca cada ocorrência da palavra “Moisés” na passagem esta 

semana com um M vermelho. (Nota: Josué é o seu sucessor, 
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por isso marca o nome dele também). Quantas ocorrências 

encontraste? 

 

 

 

4. Marca a palavra “portanto” e “pelo que” com um P roxo, e 

sublinha-a. 

 

5. Que ideia “pelo que” pretende transmitir em 3:1? 

 

 

 

Agora lê novamente e com atenção Hebreus 3:1-6 

6. Relê 3:2. Que aspecto do caracter de Moisés é realçado e 

comparado com o de Cristo? 

“Sendo ____________ ao que o constituiu, como, também, o foi 

Moisés, em toda a sua casa.” 

Sublinha cada ocorrência desta palavra a verde. 

7. Que contraste nos é dado em 3:5-6 entre Moisés e Jesus? 

“_______________Moisés foi fiel em toda a sua casa, como 

____________” 

“______________Cristo foi fiel sobre a sua própria casa como 

____________” 

 

 

 



 

21 
 

Qual a distinção que o autor quer que compreendamos? 

 

 

 

8. O autor amplia a ideia de família que vimos na introdução da 

semana passada em 2:10-18. Ele acrescenta “casa” à lista 

destes termos familiares. Tal com fizeste anteriormente, 

sublinha cada ocorrência de “irmãos” ou “casa” na passagem 

desta semana a azul. 

 

 

9. O que achas que o autor quer dizer com o “se” em 3:6? Vai a II 

Coríntios 13:5 para encontrares ajuda na tua resposta. 

 

 

10. Por que razão um contraste entre Cristo e Moisés seria 

necessário para os leitores a quem esta carta se destinava 

originalmente? 

 

 

11. APLICA: Que homem ou mulher de fé tens colocado num 

pedestal? Qual o perigo de acreditar ou esperar que os 

nossos líderes nunca errem? 
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Agora lê Hebreus 3:7-19 

12. Qual a ideia prévia a “portanto” que 3:7 ajuda a fundamentar? 

Resume-a. 

 

 

13. Quantas vezes a palavra “hoje” se repete na passagem desta 

semana? O que é que o autor pretende enfatizar com esta 

repetição? 

 

 

 

14. O autor de Hebreus cita Salmos 95:7-11, referindo os 40 anos 

que Israel vagueou no deserto por causa da sua desobediência. 

Vai a Números 14:21-30 e responde às perguntas abaixo: 

 

Quem morreu no deserto e não entrou na terra prometida? 

 

Que dois homens entraram na terra prometida? (Versículo 30) 

 

15. Repara que Moisés não é um dos nomes que escreveste acima. 

Lê Números 20:2-13 e anota o que aprendeste acerca dele. 

 

 

De que forma a tua resposta reforça a ideia do autor de que 

Jesus é maior que Moisés? 
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16. Compara 3:14 com 3:6. Que ideia repetida encontras? 

 

 

17. Repara na repetição em 3:15. Os israelitas que morreram no 

deserto tinham a sua confiança mal colocada por causa de 

terem o coração como? 

 

 

18. Que razões 3:18 dá para Israel não poder entrar na terra 

prometida? 

 

 

Que razões 3:19 dá para Israel não poder entrar na terra 

prometida? 

 

 

19. APLICA: Que circunstância do presente te vês tentada a 

colocar a tua confiança em algo ou outra pessoa que não 

Deus? Em que área o teu coração já se encontra 

endurecido?  
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Agora lê Hebreus 4:1-10 

20. Que ideia prévia “Portanto”, ou “Porventura” 4:1 está a 

desenvolver? Resume-a. 

 

 

21. Que tipo de medo 4:1 nos exorta a termos? Compara a versão 

BPT para encontrares ajuda na tua resposta. 

 

 

 

22. Que boas notícias ouviram os israelitas que os leitores 

originais de Hebreus também ouviram? (4:2) 

 

 

23. Os israelitas do Velho Testamento tiveram a oportunidade de 

entrar na terra prometida – um descanso que lhes foi dado 

depois de tantos anos vagueando e fugindo de inimigos. 

Verifica Mateus 11:28-29 e anota o que Jesus tem a dizer 

sobre o descanso que podemos ter: 

 

 

Baseada no que escreveste acima, de que preocupações nos 

livramos quando descansamos em Cristo? 

 

 

24. Tendo ouvido as boas notícias, os israelitas não entraram na 

terra prometida porque desobedeceram. O que é que essa 
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desobediência revela acerca da confiança que tinham nessas 

boas notícias? Verifica Mateus 13:18-23 para encontrares 

ajuda na tua resposta. 

 

 

25. APLICA: A nossa incredulidade manifesta-se muitas vezes 

sob a forma de autoconfiança. Pensa acerca da tua vida. 

Que área de autoconfiança e incredulidade te impede de 

gozares o descanso que só podes encontrar em Cristo? 

 

 

 

Agora lê Hebreus 4:11-13. 

26. Que ideia é transmitida com “Procuremos, pois…”? Resume-a. 

 

 

 

27. Compara 4:11 na versão JFA e na BPT. Que palavra é usada na 

BPT para “procuremos”?  
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O que achas que este versículo nos exorta a fazer? 

 

 

 

28. De que forma achas que a ideia transmitida em 4:11 se 

interliga com as ideias em 4:12-13? 

 

 

 

29. Que cinco descrições são dadas para a palavra de Deus em 

4:12? 

 

 

 

30. Hebreus 4:12 é-te, provavelmente, familiar. É usada 

comumente para ilustrar o poder que a palavra de Deus tem 

para nos transformar. De que forma lê-lo no seu contexto 

(mais particularmente complementando-o com o versículo 13) 

muda ou aumenta a tua compreensão desta mensagem? 

 

 

31. APLICA: De que forma já experimentaste a verdade de 

4:12-13? Descreve um momento em que a palavra de Deus 

te tenha dividido. Qual foi o resultado? 
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RESUMINDO… 

Que aspecto do carácter de Deus, te revelou em maior destaque a 

passagem desta semana? 

 

 

 

Preenche os espaços em branco: 

 

Saber que Deus é ___________________ mostra-me que eu sou 

_________________ 

 

Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 

verdade? 
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SEMANA 4 

A semana passada nós vimos Jesus como melhor que Moisés, conduzindo-

nos a um melhor descanso. Fomos encorajadas de forma séria a procurar 

esse descanso como crianças obedientes.  

Esta semana o autor de Hebreus desenvolve a ideia de Jesus como o nosso 

grande sumo sacerdote, cheio de simpatia e misericórdia, em quem 

podemos depositar a nossa total confiança.  

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 4:14 - 5:14 

1. Em 2-3 frases, resume as ideias principais desta passagem:  

 

 

 

 

2. De acordo com a passagem desta semana, Jesus Cristo é melhor do 

que quem ou o quê?  

 

3. Assinala todas as vezes em que aparece “sumo sacerdote” na 

secção de texto desta semana, com um S vermelho.  

 

Quantas assinalaste?__________ 

 

4. Assinala todas as vezes que aparece a palavra “Portanto”, com um 

P roxo e sublinhando a palavra.  

 

5. De que forma o texto desta semana se interliga com o anterior? 
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Agora lê Hebreus 4:14-16 

6. Compara o versículo 4:14 na versão BPT. Com que palavra 

começa o versículo? ____________________ 

Se ainda não o fizeste, marca este versículo como já tens marcado 

outros. 

 

 

7. Em 4.14 a ideia de reter firmemente é uma ideia que já tinha 

aparecido em outros dois versículos anteriores. A mesma ideia irá 

aparecer mais duas vezes no livro de Hebreus. Preenche os 

espaços em branco, sobre o que devemos reter firmemente:  

 

3:6 conservarmos firme a  ___________________ e a ____________________ 

 

3:14 retivermos firmemente o princípio da nossa ___________________ 

até ao fim. 

 

4:14 conservemos firmes a nossa ____________________ (ver também I 

João 4:15) 

 

6:18 a fim de lançar mão da ___________________________________________ 

 

10:23 guardemos firme a _______________________________, sem vacilar. 

 

Com base nestas comparações, em que nos devemos firmar? Sê o 

mais específica que conseguires.  

 

 

 

 

 

8. Procura a palavra “Simpatizar” no dicionário e escreve a definição 

que melhor se encaixa no contexto de 4:15.  
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Simpatizar:  

 

9. Os cristãos afirmam que Jesus foi totalmente Deus e totalmente 

homem. Como é que 4:15 enfatiza a verdadeira humanidade de 

Jesus? 

 

 

 

10. Compara 4:15 na versão BPT. Em quantas maneiras refere que 

Jesus foi tentado como nós? 

 

 

 

Que facilidade tens em acreditar nisto? Explica a tua resposta.  

 

 

 

 

Quão importante é para ti acreditar que isto é verdade? Explica a 

tua resposta. 

 

 

 

 

 

11. Porque é que a palavra “portanto” está incluída no versículo 4:16? 

Como podes assinalar essa palavra com um lápis de cor, caso 

ainda não o tenhas feito?  
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12. Que atitude desperta em nós quando reconhecemos que Jesus é 

capaz de simpatizar connosco quando somos tentados? (4.16)  

 

 

 

 

 

13. APLICA: Qual é a tentação com que te debates actualmente, 

em que acreditas que é uma tentação unicamente sentida por 

ti e impossível de resistir? Como é que deves orar com 

confiança sobre essa tentação?   

 

 

Agora lê em Hebreus 5:1-6 

14. Quais são os dois deveres que são esperados de todos os sumos 

sacerdotes? (5:1) 

 

 

 

 

 

 

 

15. Que comparações o autor faz entre o sacerdócio do Velho 

Testamento e o sacerdócio de Jesus?  
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 Sacerdócio Velho 

Testamento 

Cristo, o nosso 

grande sumo 

sacerdote 

É chamado por 

quem: 

(5:4)  

Está rodeado de 

fraquezas? 

(sim/não) 

  

Oferece 

sacrifícios a 

quem: 

  

É sacerdote por 

quanto tempo? 

  

 

 

16. Porque é que é importante um sumo sacerdote ser chamado por 

Deus em vez de alcançar ou ser eleito para esse cargo? (5:4) 

 

 

17. Em 5:5-6, o autor cita Salmos 2:7 e Salmos 110:4. 

 

Lê Salmos 2:6-7 e anota que título é dado a Jesus no verso 6, 

antes de ser descrito como filho no verso 7. ____________________ 

 

Vamos guardar Melquisedeque para ser discutido na semana 6, 

por enquanto lê Génesis 14.18 e anota quais são os dois títulos 

dados a Melquisedeque. Como é que os seus dois títulos 

prefiguram (desfocam ou apontam para) Cristo? 
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18. Porque é que é necessário este contraste entre Cristo e o sumo 

sacerdote do templo, para os ouvintes originais de Hebreus? 

 

 

19. APLICA: Com Cristo como nosso grande sumo sacerdote, 

todos os que crêem são chamados a servir como sacerdócio 

real (I Pedro 2:9). Quão boa és tu a “condoer-se dos ignorantes 

e dos que erram” que Deus colocou sob a tua esfera de 

influência?  

 

 

 

 

 

Agora lê Hebreus 5:7-10.  

20. Procura Mateus 26:36-39, a oração de Jesus ao Pai no Getsémani. 

Como é que o Pai respondeu ao pedido de Jesus no verso 39? 

 

21. O autor diz que Jesus “tendo sido ouvido por causa da sua 

piedade” (5:7). O que significa o facto de Deus ouvir as nossas 

orações? E o que não significa? 

 

 

22. Na semana 2 discutimos que Jesus foi aperfeiçoado através do 

sofrimento (5:9 e também 2:10)  no sentido em que ele 

completou o trabalho, que Deus tinha ordenado, de forma perfeita. 
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O que achas que significa que Jesus “aprendeu obediência pelas 

coisas que sofreu”? (5:8) O que achas que isto não significa?  

 

 

 

23. Porque é que achas que 5:9 diz que Cristo “tornou-se o autor da 

salvação eterna para todos os que lhe obedecem”? Que relação 

existe entre a nossa obediência e a nossa salvação? Procura em 1 

João 2:3-6 para te ajudar na resposta.  

 

 

 

24. APLICA: Como é que Deus já usou o sofrimento para te 

ensinar a obediência? Que atitudes ou comportamentos 

errados Deus te ensinou a mudar através do sofrimento? Que 

atitudes e comportamentos aprendeste a praticar em vez dos 

errados? 

Agora lê Hebreus 5:11-14  

25. Como é que caracterizas o tom do autor nestes versículos? Porque 

é que achas que ele fala neste tom?  

 

 

26. Qual é a prática indicada no versículo 5:12 como sinal de 

maturidade espiritual?  
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27. Que tipo de ensinamento achas que o autor tem em vista no 

versículo 5:12? Escolhe a melhor resposta. 

_____ exercitar o dom do ensino numa sala cheia de gente.  

_____ transmitir as bases da nossa fé a outra pessoa 

 

28. No quadro abaixo, anota cada descrição oposta que conseguires 

encontrar em 5:11-14.  

 

O Crente imaturo O crente maduro 

tardios em ouvir (v.11)  

 

29. Quais são dois exemplos de “leite” (princípios básicos) que todos 

os crentes devem entender o mais cedo possível no seu processo 

de amadurecimento?  

 

30. Quais são dois exemplos de “comida sólida” que crentes maduros 

(ou em amadurecimento) devem esforçar-se para entender?  

 

31. Que capacidades devemos praticar constantemente? (5:14)  

 

32. Procura a palavra “discernir” no dicionário e escreve a definição 

de “discernimento” que melhor se enquadra no contexto de 5:14:  
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Discernimento:  

 

 

 

33. Que ferramenta é essencial para treinar o discernimento? Lê 

novamente Hebreus 4:12 encontrares uma resposta.  

 

 

34. APLICA: Refere uma área da tua vida onde o teu 

discernimento tenha crescido. Como é que tens aprendido a 

ser melhor a discernir o bem do mal? 

 

 

 

Refere uma área da tua vida onde precises de mais 

discernimento. Que passos podes tomar para crescer nesta 

área?  
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RESUMINDO… 

Que aspectos do carácter de Deus a passagem desta semana te revelou 

mais claramente?  

 

 

 

Completa a seguinte frase:  

Saber que Deus é ____________________mostra-me que eu 

sou______________________ 

 

Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 

verdade? 
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SEMANA 5 
 
Lembra-te de tirar algum tempo durante esta semana para ler 
repetidamente o livro de Hebreus. Escolhe uma pequena passagem que se 
tenha destacado para ti. Copia essa passagem para o livro e compromete-
te a memorizá-la.  
 
Na semana passada explorámos o significado de Jesus ser o nosso melhor 
sumo sacerdote, um tema que o autor irá voltar e expandir à medida que 
avançamos nos próximos cinco capítulos. 
 
Esta semana iremos receber a garantia de que nos foi dada uma promessa 
melhor do que aquela que foi dada a Abraão. A nossa promessa é uma 
promessa de salvação, garantida pelo juramento do Deus altíssimo, uma 
esperança firmada no trabalho concluído por Cristo no nosso lugar 
 
Lê a passagem desta semana: Hebreus 6:1-20 
 
1. Em 2 ou 3 frases, resume as principais ideias desta passagem: 
 
 
 
 
 
 
 
2. A cada semana temos reflectido sobre Jesus ser melhor do que alguém 

ou alguma coisa que o precedeu.  Que comparações são feitas esta 
semana “melhor que”? Vê 6:9 e 6:16 para te ajudar a responder. 

 
Agora lê atentamente Hebreus 6:1-3 
 
3. Continua as fazer as marcações como anteriormente: 

 
Marca “sumo sacerdote” na passagem  desta semana com um S vermelho. 
 
Marca a palavra “portanto” na cópia do texto a roxo com o P maiúsculo e  
sublinhado. 



 

39 
 

 
 
 
4. De que forma é que esta secção do texto flui logicamente com a 

passagem anterior. Que ideia é que a palavra “pelo que” em 6:1 está a 
construir? Faz um pequeno resumo abaixo. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5. Que problema é que se fala em 6:1-3? Que acção o autor quer que os 

seus ouvintes tomem ?     
 
 
 
 
 
 
 
6. O autor chama a atenção dos leitores para seis ensinamentos 

fundamentais. Escreve cada uma dessas palavras tal como estão 
escritas no texto, e explica aquilo que achas a que se refere: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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6. 

 
 
7. Compara a frase, “Assim, deixando os aspectos elementares do ensino 

de Cristo” (6:1a) na BPT. Será que o autor quer que deixemos 
completamente de lado estes 6 ensinamentos? 

 
 
 
 
 
 
 
8. Sabendo que os primeiros ouvintes da carta eram os Hebreus (judeus 

convertidos ao cristianismo), onde é que eles aprenderam primeiro a 
“o ensino de Cristo” que não os levou à maturidade? Lê João 5:39-40, 
46 para te ajudar a responder. 

 
 
 
 
 
 
 
9. APLICA: Que medos ou equívocos impedem os crentes de 

amadurecerem? De que forma permaneces eternamente na vala 
da imaturidade espiritual? 
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Agora relê Hebreus 6:4-8 
 
10. Estes 5 versículos têm sido fonte de alguma controvérsia. Iremos 

discuti-los mais adiante. Por agora, vamos dar uma leitura atenta e 
considerarmos o seu contexto. Assinala qual destas interpretações 
pensas que se encaixa melhor: 

 
____  A passagem ensina que é possível perder a salvação 

 
_____ A passagem dá-nos uma situação hipotética que ilustra a loucura 
de abandonar a palavra 

 
_____ A passagem descreve aqueles que estiveram em contacto com a 
palavra, ouvem a sua chamada para o arrependimento, mas viraram 
as costas e não se arrependeram. 

 
Escreve uma lista de passagens que conheças que fundamentem a 
resposta que escolheste. 
 
 
 
 
 
11. Como é que os verdadeiros crentes que crescem em maturidade como 

a terra são descritos em 6:7? 
 
 
 
 
 
12. Como é que são descritos aqueles que apenas aparentam 

exteriormente serem crentes como a terra, em 6:8? 
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13. Lê Isaías 55:10-13 e anota como aumenta o nosso entendimento de 
Hebreus 6:7-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Resume a ideia central de 6:4-8: 
 
 
 
 
 
 
 
15. APLICA: Como é que o aviso de 6:4-8 molda a forma como os 
crentes encaram o pecado, em particular o pecado do dia-a-dia? Qual 
deveria ser a resposta dos crentes a esta passagem? 
 
 
 
 
Agora lê Hebreus 6:9-12 
 
16. Que atitude tem o autor perante os seus ouvintes em 6:9? Marca a 
palavra “melhor” com um marcador amarelo. Irá começar a aparecer com 
alguma regularidade no resto da carta. 
 
 
 
 
      Que exemplos tens de “coisas que pertencem à salvação”? 
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17. Que atributo de Deus o autor se refere em 6:10 para encorajar os seus 
ouvintes? 
 
 
 
 
 
   Que evidências de salvação dos seus ouvintes ele cita? 
 
 
 
18. Compara 6:11-12 na versão JFA com a versão BPT. Que palavra utiliza 
a versão BPT para “negligentes”? 
 
 
 
 
O que é que isto implica como necessário se nós queremos imitar “sejais 
imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas”? 
 
 
 
 
 
19. O que é que o autor quer que os seus ouvintes façam? Escreve por tuas 
palavras 6:11-12 usando o menor número de palavras que consigas, de 
forma a captar o seu significado. 
 
 
 
 
 
20. Que duas práticas nos inibem de herdar aquilo que nos foi prometido? 
(6:12) Escreve-as em baixo e escreve porque é que elas são necessárias 
na vida dos crentes. 
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  1. 
 
  2. 
 
 
21. Baseado naquilo que a carta nos tem dito até agora e naquilo que irá 
dizer no restante do capitulo 6, que tipo de pessoas é que os ouvintes de 
Hebreus pensam serem as pessoas certas para imitar? 
 
 
 
 
 
 
 
22. APLICA: Pensa em alguém que Deus colocou na tua vida que vale 
a pena imitar. Como é que esta pessoa tem sido para ti um exemplo 
de fé e paciência? Como é que essa pessoa se tem esforçado neste 
trabalho duro de alcançar a maturidade? 
 
 
 
 
 
Agora lê Hebreus 6:13-20 
 
23. Que exemplo de imitação digna de fé e paciência nos é dado nesta 
passagem? 
 
 
 
 
24. Olha para Génesis 22:16 e lê o seu contexto para descobrir em que 
ponto na história de Abraão Deus fala da promessa descrita em 6:14.  
Escreve o que encontraste abaixo. 
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25.  De acordo com 6:16, por que é que as pessoas faziam juramentos 
para selar uma promessa? Escreve qual a tua ideia. 
 
 
 
 
Descreve uma situação em que tenhas feito algo semelhante. O juramento 
ajudou-te a cumprir a promessa? 
 
 
 
 
 
 
26. De acordo com 6:17-18, porque é que Deus jurou para selar a sua 
promessa? 
 
 
 
 
 
 
 
27. A que “duas coisas imutáveis” se refere 6:18 (pista: foi discutido em 
6:13-17)? 
 
28. O “interior do véu” (6:19) refere-se ao Santo dos santos no templo, 
onde o sumo sacerdote  entrava apenas uma vez por ano para fazer 
sacrifícios pelos pecados do povo. Porque é que achas que o autor diz que 
a nossa esperança está ancorada aí, especificamente? 
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29. No espaço abaixo, esboça uma imagem de um barco no oceano que 
ancorou sobre uma rocha sólida. Descreve cada parte da imagem para te 
ajudar a entender completamente esta metáfora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. APLICA: De que forma é que uma âncora é uma metáfora 
adequada para a esperança que temos em Deus da nossa salvação?  
Como é que a tua fé tem sido uma âncora para ti? 
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RESUMINDO… 
Que aspectos do carácter de Deus é que a passagem de Hebreus desta 
semana te mostrou de uma forma mais clara? 
 
 
 
 
 
 
Completa a seguinte frase:  
 
 
 
 
Saber que Deus é _________________________mostra-me que eu 
sou______________________ 
 
 
 
Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 
verdade? 
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SEMANA 6 

Na semana passada, saboreamos a certeza da nossa posição correcta 

diante de Deus, firmada por Jesus. Esta semana vamos finalmente focar a 

nossa atenção sobre a ligação entre Jesus e a figura de Melquisedeque, 

que falámos primeiro em Hebreus 5 e cuja história é descrita em 

Génesis14:17-18 e também em Salmos 110:4. Até agora, vimos o nome de 

Melquisedeque mencionado três vezes na carta aos Hebreus, e vemos 

também um total de oito referências a Melquisedeque no Salmo 110. 

Veremos mais seis referências na passagem desta semana. Claramente, o 

autor da carta aos Hebreus está a chamar-nos à atenção para algo 

específico sobre este antigo sumo sacerdote do livro de Génesis.  

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 7:1- 8:13 

1. Em 2-3 frases, resume as ideias principais desta passagem: 

 

 

 

2. Que comparações “melhor que” são feitas na passagem desta 

semana? Escreve o máximo que conseguires encontrar.  

 

 

3. Continua as tuas anotações como nas semanas passadas:  

 

Marca todas as vezes que aparecer “sumo sacerdote” no texto 

desta semana, com um H vermelho. 

 

Marca todas as vezes que aparecer a palavra “pacto” no texto 

desta semana, com um P vermelho. 
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Marca todas as vezes que aparecer a palavra “melhor” no texto 

desta semana, com um sublinhado amarelo. 

 

4. Como é que o texto desta semana flui logicamente do texto da 

semana anterior? 

 

 

 

 

 

Agora lê em Hebreus 7:1-10. 

Nesta secção de texto, pode ser difícil seguir a lógica do autor da 

carta aos Hebreus. Dá o teu melhor para responder às questões 

abaixo. Passaremos algum tempo a clarificar e a meditar durante 

este processo de ensinamento.  

 

5. Procura as seguintes profecias acerca de Cristo e compara os 

títulos que encontras nessas profecias com aqueles dados a 

Melquisedeque em  

7:1-2: 

 

 

Isaías 9:6-7 

 

Jeremias 23:5-6 

 

 

6. Pesquisa em Génesis 14:17-18 e anota possíveis paralelismos 

entre Cristo e Melquisedeque.  

7. Achas que o autor está a ser literal ou figurativo em 7:3? Explica a 

tua resposta.  
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8. Abraão é o “hebreu original”, o pai fundador da nação de Israel. O 

que é que o autor quer que nós reconheçamos em 7:4? 

 

 

Como é que ele continua em 7:5-10 para marcar o seu ponto de 

vista? Faz uma lista das evidências que o autor aponta para 

suportar a sua ideia.  

 

 

 

9. Que contraste faz o autor entre o sumo sacerdócio levítico e o 

sumo sacerdócio de Melquisedeque em 7:4-10? Como é que o de 

Melquisedeque é melhor? 

 

 

10. A quem achas que o autor se está a referir em 7:8 “aquele de 

quem se afirma que vive”. Vê em João 11:25 para te ajudar na tua 

resposta.  

 

 

11. Que ideia é que o autor quer que nós entendamos em 7:9-10? 

Reescreve estes dois versículos pelas tuas próprias palavras.  
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12. APLICA: A Bíblia realça a prática de dar o dízimo, porque a 

forma como nós damos e gastamos o nosso dinheiro revela 

muitas vezes o estado dos nossos corações. Se o teu extracto 

bancário fosse tornado público, revelaria que honras o quê 

ou quem? 

 

 

 

Agora lê em Hebreus 7:11-19.  

13. O autor volta à ideia de perfeição, que já tinha introduzido 

anteriormente nesta carta. Na tua cópia do texto, marca cada vez 

que aparecer as palavras “perfeito/perfeição/aperfeiçoou” no 

capítulo 7 com um P laranja e sublinha. Marca também em 2:10 e 

em 5:9.  

 

14. O que é que o autor quer que nós entendamos como imperfeito? 

(7:11) 

 

 

O que é que ele quer que entendamos como perfeito? (7:15-17) 

 

 

 

15. Tendo comparado o sumo sacerdócio Levítico com o de 

Melquisedeque, o autor agora aborda uma objecção silenciosa que 

os seus ouvintes teriam levantado sobre a linhagem de 

descendência de Jesus. Que objecção é essa?  
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Pela lei, os sacerdotes tinham que descender da tribo de -

___________________________. 

Jesus, no entanto, é descendente da tribo de -

______________________________ (7:14). 

 

16. Como é que o autor caracteriza esta mudança de sacerdócio? 

(7:18-19) Explica o contraste entre bom e melhor que ele 

estabelece nestes versículos. 

 

 

17. Especificamente, de que forma o sumo sacerdócio de Cristo 

introduz uma melhor esperança para o crente? (7:19 – vê também 

7:24) 

 

 

18. APLICA: Anteriormente ao perfeito sumo sacerdote que é 

Cristo, apenas os sacerdotes Levíticos podiam chegar à 

presença de Deus, e apenas o podiam fazer uma vez por ano 

com temor. Como é que a realidade da nossa aproximação a 

Deus, comprada através do sangue, deveria ter impacto na 

forma como pensamos sobre o nosso pecado? E sobre o nosso 

sofrimento? 

Agora lê em Hebreus 7:20-28 

 

19. Que contrastes encontras em 7:20-28 entre o sumo sacerdócio de 

Cristo e de Levi? Anota no quadro abaixo tudo o que conseguires 

encontrar. 
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Cristo Levi 
  

 

 

20. O autor regressa ao significado do juramento mencionado em 

Hebreus 6:17 e em Salmos 110:4. Que tipo de aliança este 

juramento assegura? (7:22) 

 

 

21. Qual é o papel de Jesus nessa aliança? (7:22) 

Procura num dicionário a definição que melhor se encaixa no 

contexto:  

Fiador: 

 

 

 

22. Em 7:23-25, que ideia o “portanto” está a comunicar? 

 

 

O que achas que significa que Cristo “pode também salvar 

perfeitamente”? Lê na versão da BPT para te ajudar na resposta.  
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23. O eterno Cristo viveu para fazer o quê por nós? (7:25) 

Procura a seguinte palavra num dicionário e escreve a definição 

que melhor se encaixa no contexto:  

Interceder:  

 

 

 

24. Antes da Nova aliança através de Cristo, o que tinha de ser feito 

segundo a lei para tratar dos pecados “dos homens fracos”? (7:28) 

Lê Levítico 4:3-21. Escreve que situação exigiu cada um dos 

sacrifícios descritos:  

 

4:3-12 

 

 

4:13-21 

 

 

 

25. No versículo 7:18, o autor refere a fraqueza e inutilidade da lei no 

Velho Testamento. Como é que a tua resposta na pergunta 

anterior suporta esta descrição do autor. 

 

 

26. APLICA: Como é que a mensagem do grande sumo sacerdócio 

de Cristo encoraja os ouvintes originais da carta aos Hebreus 
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a não voltar a velhos padrões de adoração? Como nos deve 

encorajar a nós? 

 

Agora lê em Hebreus 8:1-13 

27. Como é que a localização actual de Jesus é “melhor” do que a que 

qualquer outro sacerdote/pastor terreste? (8:1) 

 

 

 

28. Os Judeus consideravam o tabernáculo (e mais tarde, o templo) 

como o local onde o céu tocava na terra, onde Deus se encontrava 

com o homem. O que pretende o autor que os ouvintes entendam 

sobre o tabernáculo e a sua relação com o céu? (8:2-6)  

 

 

 

29. Como é que a bela profecia em Jeremias 31:31-34 (8:7-12) reforça 

a mensagem do autor sobre o que estava incompleto/imperfeito e 

o que é melhor? 

30. Mais especificamente, como é que Jeremias diz que a Nova aliança 

será melhor do que a antiga? No quadro abaixo, parafraseia cada 

forma em que a Nova Aliança é melhor, a seguir a cada versículo. 

Depois escreve uma frase contrária, que descreva como é que a 

Velha Aliança era incompleta/imperfeita.  

 

Velha Aliança 

(incompleta/imperfeita) 

Nova Aliança  

(melhor) 
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- v10a 

 

 

-v10b 

 

 

-v11 

 

 

-v12 

 

 

31. Procura a palavra “obsoleto/antiquada” no dicionário e escreve a 

definição que melhor se encaixa no contexto de 8:13:  

 

Obsoleto/antiquada: 

 

Agora escreve 8:13 pelas tuas próprias palavras: 

 

 

 

 

32. APLICA: Copia o versículo 8:12 no espaço abaixo. 

 

 

 

 

Que passados do teu passado são difíceis de esquecer? Que 

resposta deve a verdade deste versículo causar em nós 

perante Deus? E perante aqueles que pecaram contra nós? 

 

 



 

57 
 

 

RESUMINDO… 

Que aspectos do carácter de Deus é que a passagem de Hebreus 

desta semana te revelou? 

 

Completa a seguinte frase:  
 
Saber que Deus é ___________________mostra-me que eu 
sou___________________ 

 
 

Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 
verdade? 
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SEMANA 7 
Lembra-te de tirar algum tempo durante esta semana para ler 
repetidamente e memorizar a passagem que copiaste para o teu livro. 
 
Na semana passada Jesus Cristo foi-nos apresentado como mediador de 
uma Nova aliança e melhor, servindo-nos como o nosso grande Sumo 
Sacerdote. Esta semana iremos ver sombras tornadas em realidade. O 
nosso grande Sumo Sacerdote fez aquilo que mais nenhum sacerdote 
poderia fazer oferecendo-se a ele mesmo como um grande sacrifício, 
garantindo-nos assim acesso ao verdadeiro e superior tabernáculo. 
 
Lê a passagem desta semana: Hebreus 9:1-28 
 
1. Em 2 ou 3 frases, resume as principais ideias desta passagem: 
 
 
 
 
 
 
2. Que comparações são feitas esta semana “melhor que”? 
 
 
 
 
3. Continua as tuas anotações semelhantemente às das semanas 
anteriores: 
 
Marca cada vez que aparecem as palavras “sumo sacerdote” na secção que 
lemos esta semana com um S vermelho. 
 
Marca cada vez que aparece a palavra “aliança” na secção que lemos esta 
semana com A vermelho. 
 
Marca a palavra “portanto” na cópia do texto a roxo com o P maiúsculo e  
sublinhado. 
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Marca cada vez que aparece a palavra “melhor” na secção que lemos esta 
semana com um marcador amarelo. 
 
Marca  cada vez que aparece a palavra “sangue” no capítulo 9 com um S a 
vermelho e sublinhado. 
 
4. De que forma é que esta secção do texto flui logicamente com a 
passagem anterior? 
 
 
 
5. No versículo 9:1 que palavra utiliza o autor para descrever o “lugar da 
santidade”? 
 
 
 
Volta ao versículo 8:5. Qual era a intenção de Deus para o tabernáculo 
terreno e a Antiga Aliança? 
 
 
6. Abaixo temos um diagrama do Tabernáculo (ou tenda) descrito em 9:1 
Marca o seguinte no diagrama: 
 
               . Pinta a primeira secção do tabernáculo(9:2) a verde. 
               . Em cima do diagrama, escreve o nome da primeira secção. 
               . Pinta segunda secção do tabernáculo (9:3-5) a laranja. 
               . Em cima do diagrama, escreve o nome da segunda secção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Volta ao versículo 9:7 e responde às seguintes questões: 
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Quem é que podia entrar no Santo dos Santos?__________________________ 
 
 
Quantas vezes podia ele entrar no Santo dos 
Santos?_______________________________ 
 
 
O que é que era pedido para entrar no Santo dos Santos? 
 
 
 
 
 
 
8. Lê Levítico 16, um capitulo que descreve o dia a que o autor de 
Hebreus se refere em 9:7. A que é se refere “uma vez por ano”? 
 
 
 
 
Lê Levítico 16:2. Porque é que o Santo dos Santos é um lugar tão 
especial? 
 
 
 
 
 
 
9. De acordo com 9:9, o que é o sistema sacrificial era incapaz de fazer? 
 
 
    
 
Olha para a palavra “consciência” num dicionário e escreve uma definição 
que melhor se encaixe no contexto de 9:9. 
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Consciência:  
 
10. APLICA: Como é que uma melhor compreensão acerca do ritual 
da Velha Aliança aumenta a nossa gratidão para com o trabalho que 
Cristo fez para estabelecer a Nova Aliança? 
 
 
 
 
Agora volta a Hebreus 9:11-14 
 
11. O que é o autor quer dizer com “bens já presentes”? (9:11) Baseado 
no estudo de Hebreus até agora, dá três exemplos de bens presentes que 
já vieram por causa de Cristo. 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
12. Cristo, o grande sacrifício, é dado através de uma tenda melhor. De 
que “melhor tenda” é que o autor de Hebreus está a falar? Volta a ler 9:24. 
 
 
13. O autor dá-nos quatro provas de que Cristo é um melhor sacrifício do 
que os animais sacrificados debaixo do sistema da Velha Aliança. 
Preenche a tabela abaixo e contrasta os dois sacrifícios.  
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Sacrifícios de Animais  
(Incompletos/Imperfeitos) 

Jesus   
(Melhor) 

Eles eram feitos todos os anos 9:12ª 
 

O seu sangue oferecia uma rendição 
parcial 

9:12b 
 

Eles não tinham dano exterior/físico 9:14b 
 

Eles eram incapazes de aperfeiçoar a 
consciência 
 

9:14b 
 

 
 
 
14. Em 9:12 o autor diz-nos que o sangue de Cristo nos assegura uma 
“redenção eterna”. “Redimir” e “resgate” são palavras usadas na Bíblia 
que transmitem a mesma ideia. Vê os seguintes versículos e escreve 
aquilo de que Cristo nos redimiu ou resgatou. 
 
Tito 2:14 
 
I Pedro 1:18 
 
 
15. Agora vê 9:14. Considerando o que escreveste em cima, o que será 
que o autor de Hebreus quer dizer com o sacrifício de Cristo “purificará 
das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo”? 
 
 
 
 
 
16. APLICA: Por vezes, mesmo como crentes cujos pecados foram 
perdoados, nós podemos continuar a viver com a consciência pesada 
pelo nosso passado ou pelas nossas falhas. Que pecado pesa mais na 
tua consciência, apesar de saberes que já foi perdoado? Como é que a 
consciência pesada te tem impedido de servir ao Deus vivo? 
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Agora lê Hebreus 9:15-22 
 
17. Que ideia anterior está a palavra “por isso” no 9:15 a construir? 
Resume. 
 
 
 
 
 
18. Que papel representa Cristo no início da Nova Aliança (9:15)? Procura 
a forma verbal dessa palavra num dicionário e escreve uma definição 
abaixo: 
 
Mediar: 
 
Agora lê 1Timóteo 2:5. Entre que duas partes é Cristo o mediador? 
 
entre___________________________e ___________________________________________ 
 
 
19. Que imagem legal usa o autor em 9:16-17? 
 
 
 
 

De que forma é que esta imagem te ajuda a compreender a 
necessidade da morte de Cristo para o estabelecimento da Nova 
Aliança? 
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20. Em 9:18-21 o autor resume os acontecimentos de Êxodo 24:3-8. Ele 
faz isso para nos ajudar a entender o papel da aliança de Cristo em relação 
a Moisés. Lê o relato de Êxodo. Que papel teve Moisés entre Deus e os 
israelitas ao dar-lhes a lei?  
 
 
 
 
Que acto específico ( mencionado quer em Hebreus que em Êxodo) 
mostra o seu papel? 
 
 
 
 
21. Que princípio bíblico que diz respeito ao sangue é apresentado em 
9:22? 
 
 
Lê Levítico 17:11. Que razão é apresentada neste princípio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. APLICA: Através de sangue derramado, Cristo mediou a paz entre 
Deus e o homem. De facto, “pacificador” é sinónimo de “mediador”. 
Lê Mateus 5:9. Como é que aqueles que foram aspergidos pelo 
sangue do grande mediador podem ser imitadores dele? 
 
 
 
Especificamente, em que áreas necessitas ser mais pacificador? De 
que maneira? 
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Agora lê Hebreus 9:23-28 
 
23. De acordo com 9:23-24, o que é que o sacrífico de Cristo lhe 
assegurou ( e nos assegurou? 
 
 
 
 
 
24. Especificamente, que trabalho está Jesus a fazer agora em nosso nome 
na presença de Deus? Volta ao que escreveste na semana 6, questão 23 
(Hebreus 7:25). 
 
 
 
 
 
 
25.  Aqui podemos observar de novo um contraste no sacrifício de Jesus 
comparado com o sacrifício da Velha Aliança feito pelo sumo sacerdote. 
No quadro abaixo, marca com um visto quem cumpre o item e com um X 
quem não cumpre. 
 
 Velha Aliança 

Sumo sacerdote 
Jesus Cristo 

Estar na presença de Deus face a 
face 
(Lê Levítico 16:11-13 para te ajudar 
a responder) 
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Sofreu pessoalmente para 
providenciar o sacrifício requerido 
 

  

Ele mesmo entrou no céu 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
26. De acordo com 9:26, qual é o resultado de Jesus ter providenciado um 
sacrifício maior do que o sacrifício animal anual? 
 
 
 
 
 
 
27. De que forma é que 9:27-28 nos diz que estará o trabalho de Cristo 
finalmente acabado? 
 
 
 
 
 
Que palavras descrevem a forma como os crentes devem esperar? 
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RESUMINDO…. 
 

27. APLICA: Esta ânsia do regresso de Cristo é apenas um estado 
de espírito? De que forma é que esta nossa ânsia do regresso 
de Cristo se pode tornar em acção? 

 
 
 
Que medos ou pecados ameaçam danificar a tua ânsia para o 
Seu regresso? Escreve dois deles e confessa-os em oração. 

 
 
 
 
Que aspectos do carácter de Deus é que a passagem de Hebreus desta 
semana te mostrou de uma forma mais clara? 
 
 
 
Completa a seguinte frase:  
 
 
Saber que Deus é _________________________mostra-me que eu 
sou______________________ 
 
 
 
Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 
verdade? 
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SEMANA 8 

Abraão, Moisés, Melquisedeque, o tabernáculo, o sacerdócio, o sumo 

sacerdote, os sacrifícios de animais: tudo isto apontava uma verdade 

maior que eles próprios. Se o Velho Testamento é uma sala bem decorada 

mas mal iluminada, o Novo Testamento liga os holofotes. À medida que o 

autor começa a concluir as suas comparações, ele enfatiza a permanência 

de Cristo como o melhor sacrifício de todos, exortando os seus leitores a 

responder com fé, esperança, amor e obediência.  

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 10:1-39 

1. Em duas ou três frases, resume as principais ideias desta 

passagem: 

 

 

 

2. Que comparações acerca de “melhor que” são feitas neste texto? 

 

3. Continua a marcar o texto como fizeste nas semanas anteriores: 

 

Marca cada ocorrência da palavra “aliança” com um A vermelho. 

 

Sublinha a  palavra “melhor” a amarelo. 

Sublinha a palavra “perfeito/perfeição” a laranja e assinala-a com 

um P. 

Marca cada ocorrência da palavra “fiel” com um sublinhado verde 

ondulado 



 

69 
 

4. De que forma a passagem desta semana flui da anterior? Que ideia 

é desenvolvida? 

 

5. O que é que autor diz que a Lei (Velha aliança) é incapaz de fazer? 

 

10:1 

 

10:4 

 

6. Segundo o autor, qual o propósito da Lei? 

10:1 

 

10:3 

 

7. Em 10:5-10, O autor cita o Salmo 40. Descreve a distinção que ele 

faz entre os sacrifícios feitos no templo e o sacrifício de Cristo.  

 

 

 

8. Se Deus não retirava nenhum prazer de sacrifícios ou ofertas, por 

que razão ele ordenava a que o povo as fizesse? Dá a melhor 

resposta que conseguires. 
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9. APLICA: Os leitores originais de Hebreus eram tentados a 

voltar a práticas antigas como formas de agradar a Deus. Que 

“sacrifícios e ofertas” somos nós, como crentes modernos, 

mais tentados a acreditar que Deus se agrada? 

 

 

Agora lê Hebreus 10:11-18. 

10. Que contraste é feito em 10:11-14? 

 

 

11. Em 10:12 lemos três ou quatro vezes de como a carta aos 

Hebreus fala de Cristo sentado (vê também em Hebreus 1:3, 8:1, 

12:2). Qual achas ser o significado destas repetições? 

 

 

 

12. Em 10:13 é-nos dito o que Cristo faz enquanto está sentado. O que 

é? 

 

Em que momento pensas quando lês: “esperando, daí por diante, 

que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés”? 

 

13. Em 10:16 o autor volta a citar Jeremias 31:33. Que importante 

diferença entre Velha e Nova aliança indica esta profecia? 

Compara com Êxodo 34:1 para obteres ajuda na tua resposta. 
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14.  Quais as vantagens em ter uma aliança escrita nas mentes e 

corações do que ter a aliança escrita numa pedra? 

 

 

15. Parafraseando Isaías 43:25, o autor aponta uma outra 

característica pela qual a Nova aliança é melhor do que a velha. 

Qual é? (10:17) 

 

 

16. APLICA: Relembra um momento em que o Espírito Santo te 

trouxe à mente palavras de verdade no meio da tentação ou 

de pecado. Como é que é teres um discernimento espiritual 

de como diferenciar o bem e o mal? 

 

 

 

Agora lê Hebreus 10:19-31 

17. Que ideia prévia está o “portanto” a conduzir? Resume-a. 

 

 

18. Que certeza a Nova aliança nos pode dar que a Velha não dava? 

(10:19) 

 

19. Parafraseia as ideias centrais de 10:19-24 completando as frases 

abaixo por tuas próprias palavras: 

 



 

72 
 

10:19 Desde…. 

10:21 e desde… 

10:22 aproximemo-nos… 

10:23 mantenhamos… 

10:24 pensemos… 

10:25 não abandonemos… 

10:25 animemo-nos… 

 

20. Compara 10:26-31 com 6.1-5? Que mesmo argumento é 

apresentado? 

 

 

21. Numa carta que pretende deixar bem claro quanto Cristo é melhor 

do que as sombras no Velho Testamento que para ele apontavam, 

que tipo de contraste é feito em 10:28-29? 

 

 

22. Anota cada descrição dada em 10:29 para a pessoa que continua 

deliberadamente a pecar: 

Merecerá_________________________________________________________________ 

Tratou____________________________________________________________________ 

Afrontou _________________________________________________________________ 

23. Que tipo de pecado te parece que encaixa nas descrições que 

escreveste acima? 
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24. Que atributo de Deus será experimentado por aqueles que 

rejeitarem a verdade? (10:30-31) 

 

 

25. APLICA: Qual das definições dadas em 10:22-24 é mais fácil 

para ti de obedecer? Qual é a mais difícil? Porquê? 

 

Agora lê Hebreus 10:32-39 

26. O que é que os detalhes mencionados em 10:32-34 revelam 

acerca de experiências passadas com estas pessoas que liam a 

carta? Anota o que já aprendeste: 

 

Nas circunstâncias passadas… 

Nas suas atitudes do passado… 

Na sua velha fé… 

 

 

 

27. O que é que estas experiências passadas não devem eliminar? 

(10:35) 

 

Servirão para o quê, no futuro? (10:36) 
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28. De que forma a profecia de Habacuque 2:3-4 (citada em 10:37-

38) reforça a mensagem do autor da carta? 

 

 

29. Baseada no contexto do capítulo, o que significa “recuar”? 

 

 

 

30. APLICA: De que forma uma circunstância difícil no passado te 

ensinou a ter alegria e a fortaleceres a tua fé? 

 

Como é que lembrares-te dos “primeiros dias” (10:32) te 

ajuda a enfrentar uma presente dificuldade ou elimina os 

teus medos acerca do futuro? 
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RESUMINDO… 

Que aspecto do carácter de Deus se tornou mais visível para ti, no 

estudo desta semana? 

 

Completa a seguinte frase:  
 
Saber que Deus é _______________mostra-me que eu 
sou______________________ 
 
 
 
Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 
verdade? 
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SEMANA 9 

Lembra-te de, esta semana, retirar algum tempo para fazer uma leitura 

repetitiva. Passa algum tempo a memorizar a passagem que escolheste. 

Tenta recitá-la em voz alta a alguém. Esta semana vamos passar pelos 

famosos “Heróis da fé” em Hebreus 11. Vai-te ser pedido que vejas o 

Velho Testamento para conseguires perceber a razão destes nomes serem 

aqui mencionados.  

Pode-te demorar mais um pouco, mas faz o teu melhor para leres e 

saboreares cada uma destas histórias, reflectindo em como elas 

aumentam a fidelidade da pessoa descrita , e a fidelidade do Deus que 

todas elas serviram.  

Esta semana vais ter menos perguntas para que tenhas tempo para 

fazeres todas as ligações. Para os seus destinatários originais, este 

capítulo não teria necessitado de nenhuma sessão de revisão, pois eles 

estavam bastante familiarizados com os nomes mencionados. A minha 

esperança é que o nosso estudo desta semana nos ajude a mover para 

uma perspectiva mais aproximada, ao lembrar-nos as histórias destes 

nomes familiares e explorando aqueles que não conhecemos tão bem. 

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 11:1-40 

1. Em 2 ou 3 frases, resume as principais ideias da passagem: 

 

2. Que “melhor que” comparações são feitas na passagem deste semana? 

 

3. Continua a sublinhar como nas semanas anteriores: 

 

Marca “portanto” na tua cópia da carta com um P em roxo e sublinhado. 
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Marca todas as vezes que aparece a  palavra “melhor” na passagem desta 

semana sublinhando a amarelo. 

 

Marca sempre que aparecer a palavra “perfeito/perfeição” com um P em  

laranja e sublinhado. 

 

Marca todas as vezes que aparece a palavra “fé” sublinhando com uma 

ondulação a verde. 

 

4. Como é que a passagem desta semana flui logicamente da anterior? 

 

Agora olha mais atentamente para Hebreus 11:1-7 

 

5. Em 11:1-3 o autor inicia com um resumo sobre a natureza da fé. 

 

Como é que ele define fé? (11:1) 

 

o ______________________ das coisas ________________, 

a ______________________ das coisas ________________. 

 

Qual é o papel que ele diz que a fé teve na vida dos “antigos”? (11:2) 

 

Como é que 11:3 complementa 11:1? 
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6. Lê 2 Coríntios 4:16-18. Como é que esta mensagem reforça a imagem 

da fé descrita em Hebreus 11:1-3? 

 

 

7. Junto a cada referência do lado esquerdo escreve “quem fez acontecer o 

quê”, consoante cada versículo, pela fé. Depois vai ver as passagens que se 

encontram do lado direito. Faz uma linha a unir cada pessoa à passagem 

onde a sua história se encontra. 

 

11:3 Pela fé     entendemos que os mundos, pela palavra Génesis 5:18-24 

                              de Deus, foram criados 

 

 

11:4 Pela fé                                                                                           Génesis 6:9-14 

 

 

11:5 Pela fé                                                                                           Génesis 4:1-10 

 

 

11:7 Pela fé                                                                                            Génesis 1:1 

 

 

O que é que te apercebes sobre a forma como o autor de Hebreus está a 

contar a história da fé? 
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De que maneira é que existe alguma ordem na forma como ele o faz? 

 

 

 

8. Quais são os dois requerimentos dados em 11:6 aos que se aproximam 

de Deus? Escreve-os abaixo e menciona a importância de cada um. 

 

       1. 

 

       2. 

 

 

9. De que forma 11:6 responde a quem afirma que não podemos fazer 

nada que agrade a Deus? 

 

10. APLICA: A fé de Abel foi demonstrada através de uma oferta 

generosa. A fé de Enoque demonstrou-se através de uma vida de 

obediência. A fé de Noé demonstrou-se quando o seu temor a Deus 

foi maior do que o seu medo da opinião dos homens. Com qual 

destas pessoas fiéis, que vimos até agora, te identificarias melhor? 

Porquê? 

Agora lê Hebreus 11:8-22 

11. Hebreus 11:1-7 fala do que é conhecido como o “início da história” do 

livro de Génesis (Génesis 1-11). Em 11:8-22, o autor fala da “história 

patriarcal” de Génesis (Génesis 12-50) pois conta a história dos patriarcas 
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Abraão, Isaac, Jacob e José. Junto a cada referência do lado esquerdo 

escreve “quem fez acontecer o quê”, consoante cada versículo, pela fé. 

Depois vai ver as passagens que se encontram do lado direito. Faz uma 

linha a unir cada pessoa à passagem onde a sua história se encontra. 

 

11:8-9 Pela fé     Génesis 48:1-21 

 

11:11 Pela fé     Génesis 12:1-9 

 

11:17 Pela fé     Génesis 22:1-19 

 

11:20 Pela fé     Génesis 21:1-7 

 

11:21 Pela fé     Génesis 50:24-26 

 

11:22 Pela fé     Génesis 27:1-40 

 

 

12. Qual é a pessoa que o texto fala mais? _________________________________ 

 

Na tua opinião, qual é a parte da sua história que mais demonstra a sua 

fé? Porquê? 
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14. Qual foi a postura de Abraão, na terra, para com a vida? Como é que 

ele definiria “pátria”? Faz uma lista com todas as evidências disso que 

se encontram em 11:8-16. 

 

 

 

15. Abraão, Isaac e Jacob viveram como estranhos e exilados esperando 

alcançar uma “pátria melhor”. Como é que o seu exemplo pode ser 

tanto reconfortante como condenador para os destinatários originais 

desta carta? 

 

 

15. APLICA: Como é que o exemplo de Abraão, Isaac e Jacob vivendo 

como estranhos e exilados, esperando alcançar uma “pátria melhor” 

pode ser tanto reconfortante como condenador para ti? 

 

 

 

 

 

Vê agora Hebreus 11:23-31 

16. Continuando esta caminhada pelo Antigo Testamento, o autor 

encontra mais exemplos de fé em Êxodo e Josué. Junto a cada referência 

do lado esquerdo escreve “quem fez acontecer o quê” pela fé, consoante 

cada versículo de 11:23-31. Depois vai ver as passagens que se 
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encontram do lado direito. Faz uma linha a unir cada pessoa à passagem 

onde a sua história se encontra. 

 

 

11:23 Pela fé      Josué 6:1-21 

 

11:24-26 Pela fé     Êxodo 14:1-30 

 

11:27-28 Pela fé     Êxodo 2:1-2 

 

11:29 Pela fé      Êxodo 4:18-20 

 

11:30 Pela fé      Josué 6:22-25 

 

11:31 Pela fé      Êxodo 12:21-32 

 

 

 

16. Dentro destas passagens escolhe uma destas pessoas de fé e lista 

todos os medos, que achas, que ele/ela poderão ter sentido na sua 

vida. 
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17. Qual é a relação certa entre medo e fé, baseado no exemplo da pessoa 

que escolheste acima? 

 

 

19. APLICA: Que medos específicos estás a enfrentar neste momento? 

Como é que as pessoas mencionadas em Hebreus 11 te encorajam a 

enfrentá-los? 

 

 

 

Vê agora Hebreus 11:32-40 

20. Como é que os nomes mencionados em 11:32 continuam a caminhada 

do autor através do Velho Testamento? Em que livro é que estão as suas 

histórias? 

 

21. Como é que esta passagem daria resposta a alguém que afirme que 

Deus dá uma vida de facilidades a quem tem fé? 

 

 

22. Lê 11:39-40 em voz alta dando ênfase às palavras “nós” e “eles”. 

Depois escreve os versículos por tuas próprias palavras, aproximando-te 

o mais que conseguires daquilo que o autor quer dizer, tendo em conta 

tudo o que já aprendeste neste capítulo. 

 

23. APLICA: Que pessoa de fé que conheças descreverias como 

alguém “de quem este mundo não é merecedor”? Que aspecto da sua 
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semelhança com Cristo é mais saliente para ti? Que passo poderias 

tomar para imitar essa semelhança? 

 

 

 

 

 

 

RESUMINDO… 

Que característica de Deus foi mais evidenciada na passagem deste 

semana de Hebreus? 

 

Completa a seguinte frase:  

Saber que Deus é _________________________mostra-me que eu 

sou______________________ 

 

 

Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 

verdade? 
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SEMANA 10 

Anteriormente, o autor de Hebreus colocou à nossa frente um conjunto de 

fiéis, que pôs de lado os seus medos para andar em obediência, agora 

somos exortados a olhar para o seu exemplo. O autor encoraja a ter 

paciência quando enfrentamos oposição, relembrando que o Pai do céu é 

sempre benevolente a disciplinar os seus filhos. Ele eleva os nossos olhos 

para uma visão carregada de alegria do Monte de Sião, a morada do nosso 

Deus em chamas de glória.  

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 12:1-29 

1. Em 2-3 frases, resume as ideias principais desta passagem: 

 

 

 

2. Que comparações “melhor que” são feitas na passagem desta 

semana? 

 

 

3. Continua as tuas anotações, como nas semanas anteriores:  

 

Marca as palavras “Aliança” e “Moisés” na passagem desta semana 

com um A e um M vermelho.  

 

Marca a palavra “Portanto” na tua cópia do texto, com um P roxo e 

sublinha.  

 

Sublinha com um marcador amarelo, cada vez que a palavra 

“melhor” aparecer no texto desta semana. 



 

86 
 

 

Marca cada vez que aparecer a palavra “perfeito/aperfeiçoado” 

com um P cor de laranja e sublinha. 

 

Marca todas as palavras relacionadas com família e parentescos 

(filhos, irmãos, crianças) com um sublinhado a azul. 

 

Marca sempre que aparecer a palavra “fiel/fé” com um sublinhado 

a verde.  

 

4. Como é que o texto desta semana flui logicamente do texto 

anterior? Que ideia, anteriormente transmitida, está assente o 

“portanto” em 12:1? Explica sumariamente.  

 

 

5. Quais são as duas exortações que nos são dadas em 12:1? Como é 

que elas se relacionam uma com a outra? 

 

 

 

6. O autor utiliza a metáfora de um corredor numa corrida para 

ilustrar a vida cristã. Como é que essa metáfora pode ser uma 

imagem correcta e útil? 

 

 

7. Que papel duplo é que Jesus cumpre em 12:2? Porque é que cada 

um destes papéis tem a sua importância?  
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8. A virtude da Paciência é apontada como algo necessário para a 

nossa corrida. Marca cada vez que aparecer a palavra 

“suportou/suportais” com sublinhado castanho. Desenha uma 

seta a apontar para essas palavras sublinhadas. E depois completa 

a seguinte frase:  

 

_______________________devo suportar porque_____________________ 

suportou. 

 

 

9. Procura o significado da palavra “suportar” escreve a definição 

que melhor se encaixa no contexto de Hebreus 12: 

 

Suportar: 

 

 

 

10. Em 12:6-7 o autor conecta a virtude da disciplina com a chamada 

para suportar, citando Provérbios 3:11-12. Em 12:5-11, marca 

cada vez que aparecer a palavra “Correcção” com um C a preto. 

Quantas vezes aparece a palavra ao longo destes sete versículos?  
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11. Que relação entre os homens o autor utiliza para explicar a 

disciplina de Deus? Como é que esse exemplo te ajuda a 

compreender melhor? 

 

 

 

 

 

 

12. APLICA: Como é que já experimentaste a disciplina do 

Senhor? Como é que isso te afastou do pecado e te 

direccionou para a santidade? Que “fruto pacífico de justiça” 

produziu na tua vida? 

 

 

Agora lê em Hebreus 12:12-17. 

13. Em que ideia, anteriormente falada, está baseado o “portanto” em 

12:12? Resume em baixo. 

 

 

 

14. Como é que a admoestação de 12:14 aponta para a certeza em 

12:11? 

 

 

15. Que três coisas nos são ditas para termos cuidado em 12:15-16? 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

16. Esaú é nos apresentado como um mau exemplo em 12:16-17. Lê a 

sua história em Génesis 25:29-34. Especificamente, que atitudes 

pecaminosas levaram Esaú a ser listado na carta aos Hebreus 

como profano? 

 

 

17. Como é que a visão de Esaú acerca do que era de verdadeiro valor, 

seria um exemplo oportuno para os ouvintes originais da carta 

aos Hebreu considerarem? 

 

 

18. APLICA: Como é que a história de Esaú é um exemplo 

oportuno para tu considerares? Qual das suas atitudes 

pecaminosas tens tu mais propensão para cair? 
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Agora lê em Hebreus 12:18-24 

19. Quais são as duas imagens contrastantes apresentadas no texto? 

Aponta no quadro abaixo e de seguida descreve cada uma. Depois 

escolhe um adjectivo que achas que melhor descreve cada uma 

delas.  

 

Monte____________________ 

(ver também Êxodo 19:1-25) 

Monte__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Que tipo de comparação está o autor a fazer? Marca a resposta 

que achas correcta:  

_____ Mau versus Bom 

_____ Bom versus Melhor 

 

Explica a tua escolha. 

 

 

 

 

 

 

21. Olha para trás em Hebreus11:1-3. Como é que se relaciona com o 

contraste feito em 12:18-24? 
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22. Na semana passada, vimos brevemente a história de Abel (11:4). 

Agora vemos o seu sangue derramado comparado com o de Cristo 

(12:24). Em que sentido o sangue espargido de Cristo fala melhor 

do que o sangue de Abel? Dá a tua melhor resposta.  

 

O que fala o sangue de Abel:  

 

 

O que fala do sangue de Cristo: 

 

 

23. APLICA: Como é que a imagem do Monte de Sião nos dá uma 

razão de esperança? Como é que nos deve encorajar a viver 

como “estrangeiros e exilados” neste mundo? 

 

 

Agora lê em Hebreus 12:25-29 

24. À luz daquilo que o autor está discutir, que aviso faz acerca de 

“como costumava ser” e “como é/irá ser”? (12:25) 

 

 

Este aviso é direccionado aos crentes ou aos descrentes? Explica a 

tua resposta. 

25. O autor cita Ageu 2:6, uma profecia sobre a segunda vinda de 

Cristo. Segundo 12:26-27, o que pode ser “comovido”? O que não 

poderá ser “comovido”? Resume a ideia do autor numa frase.  
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26. De acordo com 12:28-29, qual é a resposta apropriada ao 

entendimento de que um dia o Deus do Monte de Sião, irá julgar a 

terra e o céu? 

12:28a: 

12:28b: 

 

 

27. Procura as palavras “reverência” e “temor” num dicionário e 

escreve a definição que melhor se encaixa no contexto de 

Hebreus 12:28: 

 

Reverência: 

 

Temor: 

 

 

28. Com base nas definições que escolheste, como é que descreverias 

uma adoração “inaceitável”? 

 

 

 

29. APLICA: Pensa acerca das nossas concepções modernas 

acerca do que constitui um "louvor aceitável". Até que ponto 

é que estas concepções estão relacionadas com a descrição de 

Hebreus 12:28-29? Como é que será que estas expressões de 
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louvor podem ser diferentes se tiverem como ponto de 

referência "o nosso Deus que é fogo consumidor"? 

 

 

 

 

 

RESUMINDO… 

Que aspectos do carácter de Deus é que a passagem de Hebreus desta 

semana te revelou? 

 

Completa a seguinte frase:  
 
Saber que Deus é _________________________mostra-me que eu 
sou______________________ 
 
 
Que passo podes tomar esta semana para viver melhor à luz desta 
verdade? 
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SEMANA 11 

O autor de Hebreus escreveu, em doze capítulos, uma mensagem que é ao 

mesmo tempo profundamente teológica e profundamente prática. Tem, 

ao terminar a sua carta, o cuidado de mostrar aos seus leitores as 

implicações dos seus argumentos. De que forma deve o reconhecimento 

de que Jesus é melhor os incentiva no dia-a-dia a correr a corrida e a 

oferecer louvor aceitável a Deus? 

 

Lê a passagem desta semana: Hebreus 13:1-25. 

1. Em 2-3 frases, resume as ideias principais da passagem: 

 

 

 

2. Que comparações “melhor que” são feitas na passagem desta 

semana? 

 

 

 

3. Continua as tuas anotações como fizeste nas semanas anteriores: 

 

Marca as palavras “aliança” e “sumo sacerdote” na passagem desta 

semana com um A ou S vermelhos. 

 

Marca “portanto” na tua cópia do texto com um P maiúsculo de 

cor púrpura e sublinha a palavra. 
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Assinala cada ocorrência de um termo familiar (filhos, irmãos) 

com sublinhado azul. 

 

Marca a palava “fé” com sublinhado ondulado verde. 

 

 

4. De que forma flui logicamente a secção de texto desta semana a 

partir da secção da semana anterior? 

 

 

 

Agora observa Hebreus 13:1-6 com mais atenção. 

 

5. É feita uma admoestação em 13:1, a qual estabelece o tom para as 

admoestações que se seguem nos próximos 5 versos. Qual é? 

(Lembra-te que a palavra “fraternal” aplica-se 

independentemente do sexo de cada um dos irmãos.) 

 

 

 

Parafraseia cada uma das admoestações que se seguem à 

primeira. Depois nota como a submissão ao mandamento que 

escreveste acima nos ajudaria a submetermo-nos a cada um dos 

restantes. 

 

13:2 
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13:3 

 

13:4 

 

13:5 

 

 

6. Ao discutir o amor pelo dinheiro em 13:5-6 o autor cita 

Deuteronómio 31:6 e o Salmo 118:6. O que nos dizem estas 2 

citações sobre os medos que servem de base ao amor pelo 

dinheiro? 

 

 

 

 

7. Por que seria um apelo ao amor fraternal oportuno para as 

pessoas a quem o autor se dirige, as quais encaravam 

perseguições e dificuldades? 

 

 

 

 

8. APLICA: A qual das quatro admoestações precisas de prestar 

mais atenção? Escreve-a abaixo. Que irmão ou irmã se 
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aperceberia melhor do teu amor por eles se fizesses um 

maior esforço para obedecer a essa admoestação? 

 

 

 

 

Agora considera Hebreus 13:7-19. 

9. Qual é a relação entre a admoestação em 13:7 e a afirmação em 

13:8? 

 

 

 

10. O que te parece que o autor quer transmitir em 13:9-10? Olha 

para Deuteronómio 18:1 para que te ajude a compreender. 

 

 

 

 

11. No Velho Testamento, eram feitos vários tipos de ofertas, por 

várias razões. Como vimos acima, comia-se determinadas partes 

das ofertas. No entanto, a “oferta pelo pecado” nunca era comida, 

sendo em vez disso queimada fora do arraial. Procura Marcos 

15:20-22 e nota como a morte de Jesus seguiu o padrão da oferta 

pelo pecado. 
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12. Imediatamente a seguir ao “portanto” em 13:13, o autor refere 3 

sacrifícios agradáveis que os seus ouvintes podem oferecer a 

Deus. Escreve-os abaixo nas tuas próprias palavras: 

 

13:13 

 

13:15 

 

13:16 

 

 

13. Quais são os três pedidos que o autor faz a respeito da forma 

como nos devemos relacionar com os nossos líderes? (13:17-19) 

 

 

 

 

 

Qual deles parece ser considerado pelo autor como mais urgente? 

Explica a tua resposta. 
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14. APLICA: De que forma tornam os membros de igreja actuais 

mais difícil aos seus líderes a tarefa de liderar? De que forma 

a aplicação do princípio geral do amor fraternal às nossas 

relações afecta a forma como seguimos a sua liderança? 

 

 

 

 

 

 

Agora considera Hebreus 13:20-25. 

 

15. Como é Deus descrito na bela bênção em 13:20-21? Quem é ele? 

O que fez ele? O que fará ele? 

 

 

 

 

Como é Jesus descrito? 
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16. Toda a escritura é “inspirada por Deus e proveitosa” (II Timóteo 

3:16). Que proveito podemos tirar das saudações finais de 13:22-

25? Lista alguns pensamentos abaixo. 

 

 

 

Agora considera o nosso estudo de Hebreus na sua totalidade. 

 

17. Que atributo de Deus - revelado em Jesus Cristo - surgiu mais 

claramente durante o estudo desta carta? 

 

De que forma conhecer esta verdade sobre Ele muda a forma 

como te vês a ti mesmo(a)? 

De que forma deve o conhecimento desta verdade mudar a forma 

como vives? 

 

 

 

18. De que forma usou o Espírito Santo a carta aos Hebreus para te 

convencer de pecado? Que pensamentos, palavras, ou acções te 

mostrou Ele para que sejam redimidos? O que precisas tu de parar 

de fazer? 
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19. Como usou o Espírito Santo a carta aos Hebreus para te treinar em 

rectidão? Que disciplinas te deu Ele o desejo de praticar? O que 

precisas de começar a fazer? 

 

 

 

 

 

20. Como usou o Espírito Santo a carta aos Hebreus para te encorajar? 

Que motivo para celebração trouxe esta carta ao teu coração? 

 

 

 

 

 

21. Que verso ou passagem de Hebreus se destaca mais na tua mente 

depois de dez semanas de estudo? Porquê? 
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Termina em oração. Ora usando a bênção em 13:20-21: 

 

“Ó Deus de paz que trouxe dos mortos o meu Senhor Jesus Cristo, o 

grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, 

aperfeiçoa-me com tudo o que é bom, para que eu possa fazer a tua 

vontade, operando em mim aquilo que é agradável à tua vista, 

através de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. 

Amém.” 
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APÊNDICE 1 

 

CARTA AOS HEBREUS 
Versão Almeida Século 21 (João Ferreira de Almeida) 

 

CAPÍTULO 1 
A revelação de Deus - O Filho é superior aos anjos 
 

1 No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de 

muitas maneiras; 

2 nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou 

herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. 

3 Ele é o resplendor da sua glória e a representação exacta do seu Ser, 

sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a 

purificação* dos pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas, 

4 tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente 

do que eles. 

5 Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E 

outra vez: Eu lhe serei Pai, e ele me será Filho? 

6 E ao introduzir o Primogénito no mundo, outra vez diz: E todos os anjos de 

Deus o adorem. 

7 Sobre os anjos ele diz: De seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros, 

labaredas de fogo. 

8 Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos 

séculos, e o ceptro do teu reino é ceptro de equidade. 

9 Amaste a justiça e odiaste o pecado; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com 

óleo de alegria, mais do que a teus companheiros; 

10 e também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras 

de tuas mãos; 

11 eles serão destruídos, mas tu permaneces; e todos eles envelhecerão como 

roupa, 

12 e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados; mas tu és o 

mesmo, e os teus anos não terão fim. 

13 Mas a qual dos anjos disse alguma vez: Assenta-te à minha direita até que 

eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés? 

14 Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor 

dos que herdarão a salvação? 
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CAPÍTULO 2 
Cristo, o Filho do homem, é superior aos anjos, sumo sacerdote idóneo e cheio de 

compaixão 
 

1 Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, 

para que nunca nos desviemos delas. 

2 Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda 

transgressão e desobediência receberam justa punição, 

3 como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, 

tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós 

pelos que a ouviram. 

4 E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos 

extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos 

segundo a sua vontade. 

5 Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que 

falamos. 

6 Mas em certo lugar alguém testemunhou, dizendo: Que é o homem para que 

te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? 

7 Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra, 

8 todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as 

coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos 

todas as coisas sujeitas a ele; 

9 vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de 

glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, 

sofresse a morte em favor de todos. 

10 Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de 

quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do 

sofrimento o autor da salvação deles. 

11 Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por 

essa razão ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, 

12 dizendo: Anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no 

meio da congregação. 

13  

E outra vez: Porei nele a minha confiança. E ainda: Aqui estou, e os filhos que 

Deus me deu. 

14 Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também 

participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o 

poder da morte, isto é, o Diabo; 
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15 e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, 

por medo da morte. 

16 Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de 

Abraão. 

17 Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus 

irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas 

coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do 

povo. 

18 Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que 

estão sendo tentados. 

 

CAPÍTULO 3 
Cristo é superior a Moisés - O perigo da incredulidade e da desobediência 

 

1 Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com 

atenção o Apóstolo e Sumo Sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. 

2 Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda 

a casa de Deus. 

3 Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor 

tem honra maior do que a casa. 

4 Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas 

é Deus. 

5 Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das 

coisas que seriam anunciadas, 

6 mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se 

conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. 

7 Assim, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 

8 não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto, 

9 onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que, durante 

quarenta anos, tenham visto as minhas obras. 

10 Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram em 

seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. 

11 Assim, jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso. 

12 Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um 

coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo; 

13 antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama 

Hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 

14 Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa 

confiança inicial firme até o fim, 
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15 enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, 

como na rebelião. 

16 Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que 

saíram do Egipto conduzidos por Moisés? 

17 E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que 

pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 

18 E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos 

desobedientes? 

19 Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. 

 

CAPÍTULO 4 
A entrada no descanso de Deus 

 

1 Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu 

descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. 

2 Porque as boas-novas também foram pregadas a nós, assim como a eles; mas 

a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada 

pela fé nos que a ouviram. 

3 Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme 

ele disse: Assim jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso, embora as 

suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. 

4 Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia: E, no sétimo dia, 

Deus descansou de todas as suas obras; 

5 e nesse mesmo lugar, diz outra vez: Não entrarão no meu descanso. 

6 Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram 

pregadas as boas-novas não entraram por causa da desobediência, 

7 determina outra vez certo dia, chamado Hoje, depois de passado tanto 

tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: Hoje, 

se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. 

8 Pois Deus* não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué 

lhes houvesse dado descanso. 

9 Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. 

10 Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no 

descanso de Deus também descansou das suas. 

11 Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que 

ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. 

12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer 

espada de dois gumes; penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e 

medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. 
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13 E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão 

descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. 

14  

Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança 

Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou 

no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. 

15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas 

as coisas, porém sem pecado. 

16 Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que 

recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no 

momento oportuno. 

 

CAPÍTULO 5 

 

1 Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais 

é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e 

sacrifícios pelos pecados, 

2 capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque 

ele mesmo também está rodeado de fraqueza. 

3 Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo 

como também por si mesmo. 

4 Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, 

como no caso de Arão. 

5 Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo 

sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei; 

6 e que também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a 

ordem de Melquisedeque. 

7 Nos dias de sua vida,* com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu 

orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e, tendo sido ouvido por 

causa do seu temor a Deus, 

8 embora sendo Filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. 

9 Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os 

que lhe obedecem, 

10 proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. 

11 Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois 

vos tornastes lentos para ouvir. 

12 De fato, embora já devêsseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos 

ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes 
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necessitados de leite, e não de alimento sólido. 

13 Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da 

justiça, pois é criança. 

14 Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas 

faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. 

 

CAPÍTULO 6 

 

1 Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos 

para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento 

de obras mortas e da fé em Deus, 

2 o ensino sobre baptismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e 

juízo eterno. 

3 Faremos isso, se Deus assim o permitir. 

4 Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, 

experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, 

5 e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 

6 e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento; visto que eles 

estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. 

7 Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz 

planta útil para aqueles por quem é cultivada recebe a bênção da parte de 

Deus; 

8 mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da 

maldição. O seu destino é ser queimada. 

9 Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de 

coisas melhores e relativas à salvação. 

10 Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor 

que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos, e ainda os 

servis. 

11 E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o 

fim, para a completa certeza da esperança, 

12 para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam 

as promessas por meio da fé e da paciência. 

13 Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter 

outro maior por quem jurar, 

14 e disse: Por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. 

15 Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. 

16 Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento 

para confirmação é o fim de toda disputa. 
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17 Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa 

a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, 

18 para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, 

tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é 

impossível que Deus minta. 

19 Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no 

lugar interior, além do véu, 

20 onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote 

para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 

 

CAPÍTULO 7 
O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo 

 

1 Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-

se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. 

2 E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, 

primeiramente, Rei de Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. 

3 Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de 

vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para 

sempre. 

4 Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca 

Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. 

5 Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, 

segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que 

estes também sejam filhos de Abraão. 

6 Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles recebeu dízimos de 

Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. 

7 Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. 

8 Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos; no outro, porém, 

aquele de quem se afirma que vive. 

9 E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de 

Abraão, 

10 pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se 

encontrou com Abraão. 

11 Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico (pois foi 

com base nele que o povo recebeu a lei), que necessidade haveria ainda de que 

outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não 

segundo a ordem de Arão? 

12 Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de 
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lei. 

13 Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra 

tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, 

14 visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés 

nada falou acerca de sacerdotes. 

15 E isso é ainda muito mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, 

levanta-se outro sacerdote, 

16 não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o 

poder de uma vida indestrutível. 

17 Porque dele se dá este testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a 

ordem de Melquisedeque. 

18 Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e 

inutilidade 

19 (pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma) e, por outro lado, uma esperança 

melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. 

20 Não foi sem juramento que isso aconteceu. Pois aqueles foram feitos 

sacerdotes sem juramento, 

21 mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: O 

Senhor jurou e não mudará: Tu és sacerdote para sempre. 

22 Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. 

23 E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram 

impedidos de permanecer, 

24 mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. 

25 Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se 

chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 

26 Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este: santo, inocente, 

imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu 

27 e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos 

sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. 

Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. 

28 Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, 

mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, 

aperfeiçoado para sempre. 

 

CAPÍTULO 8 
A antiga aliança era um símbolo transitório - Cristo é mediador de uma aliança melhor 

e eterna 

 

1 O ponto principal do que estamos dizendo é este: Temos um sumo sacerdote 
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que se assentou à direita do trono da Majestade no céu, 

2 ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não 

o homem. 

3 Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios; 

por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa 

a oferecer. 

4 Se ele estivesse na terra nem seria sacerdote, uma vez que existem os que 

apresentam ofertas segundo a lei, 

5 os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como 

Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi 

falado: Vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. 

6 Mas agora tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador 

de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. 

7 Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado 

lugar para a segunda. 

8 Porque ele diz, repreendendo-os: Dias virão, diz o Senhor, em que 

estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. 

9 Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela 

mão para tirá-los da terra do Egipto; pois não permaneceram naquela minha 

aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 

10 Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o 

Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu 

lhes serei Deus, e eles me serão povo. 

11 Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conhece 

ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. 

12 Pois serei misericordioso para com suas obras más e não me lembrarei mais 

de seus pecados. 

13 Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que 

se torna antiquado e envelhece, está perto de desaparecer. 

 

 

 

CAPÍTULO 9 
Os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo 

 

1 A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno. 

2 Pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamada lugar santo, 

estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. 

3 Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o lugar santíssimo, 
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4 que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta 

de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão, que tinha 

brotado, e as tábuas da aliança. 

5 Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas 

não falaremos disso agora em detalhes. 

6 Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam 

continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os actos de culto. 

7 Mas na segunda tenda somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, 

nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, 

cometidos por ignorância. 

8 Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo 

não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. 

9 Isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, quanto à 

consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem 

aperfeiçoar quem presta o culto. 

10 Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens 

cerimoniais, ordenanças humanas* impostas até o tempo de uma reforma. 

11 Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do 

tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não 

desta criação, 

12 e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, 

entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. 

13 Porque, se quanto à purificação da carne o espalhar do sangue de bodes e 

touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, 

14 quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado, por meio do Espírito 

eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa 

consciência, para servirdes o Deus vivo! 

15 Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a 

morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os 

chamados recebam a promessa da herança eterna. 

16 Pois onde há testamento é necessário que ocorra a morte de quem o fez. 

17 Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá 

valor enquanto viver quem o fez. 

18 Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, 

19 visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo 

a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e 

hissopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, 

20 dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. 

21 Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os 
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utensílios para o culto. 

22 E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem 

derramamento de sangue não há perdão. 

23 Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem 

purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com 

sacrifícios melhores do que estes. 

24 Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do 

verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face 

de Deus. 

25 Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que 

entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. 

26 Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a 

fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou 

de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si 

mesmo. 

27 E, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o 

juízo, 

28 assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de 

muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a 

salvação dos que esperam por ele. 

 

CAPÍTULO 10 

 

1 Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exacta das coisas 

boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos 

mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. 

2 Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, se os 

adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam 

consciência do pecado. 

3 Porém, por meio desses sacrifícios se faz recordação dos pecados a cada 

ano, 

4 pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. 

5 Por isso, entrando no mundo, ele diz: Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas 

me preparaste um corpo; 

6 não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. 

7 Então, eu disse: Estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para 

fazer, ó Deus, a tua vontade. 

8 Tendo dito acima: Tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, 

holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei; 
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9 agora disse: Estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o 

primeiro, para estabelecer o segundo. 

10 É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus 

Cristo, feita de uma vez por todas. 

11 Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas 

vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados, 

12 mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados,* assentou-se 

para sempre à direita de Deus, 

13 esperando, daí por diante, que os seus inimigos sejam colocados por 

estrado de seus pés. 

14 Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo 

santificados. 

15 E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque, 

depois de ter dito: 

16 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: 

Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, 

acrescentando: 

17 E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. 

18 Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. 

19  

Exortação à perseverança na fé 

Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do 

sangue de Jesus, 

20 pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu 

corpo.* 

21 Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 

22 aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o 

coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. 

23 Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois 

quem fez a promessa é fiel. 

24 Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, 

25 não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, 

pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o Dia se 

aproxima. 

26 Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno 

conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, 

27 mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os 

adversários. 

28 Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela 
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palavra de duas ou três testemunhas. 

29 Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou* o Filho de Deus e 

tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o 

Espírito da graça? 

30 Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E 

outra vez: O Senhor julgará o seu povo. 

31 Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo! 

32 Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes 

iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. 

33 Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições e, 

outras vezes, vos associastes aos que assim foram tratados. 

34 Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também 

aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a 

posse de algo melhor e permanente. 

35 Portanto, não jogueis fora a vossa confiança; ela vos trará uma grande 

recompensa. 

36 Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois 

de haverdes feito a vontade de Deus. 

37 Pois aquele que vem, virá dentro em breve e não tardará. 

38 Mas o meu justo* viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará 

dele. 

39 Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que 

crêem para a preservação da vida. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 11 
Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento 

 

1 A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. 

2 Pois por meio dela os antigos alcançaram aprovação. 

3 Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de 

modo que o visível não foi feito do que se vê. 

4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do 

qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, 

mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. 

5 Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte; e não foi 
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achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido 

aprovado por agradar a Deus. 

6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se 

aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. 

7 Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua 

família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, 

condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. 

8 Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que 

receberia por herança; e partiu, sem saber para onde ia. 

9 Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, 

habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma 

promessa. 

10 Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o 

arquitecto e construtor. 

11 Pela fé, até a própria Sara, que era estéril* e de idade avançada, recebeu o 

poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a 

promessa. 

12 Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma 

descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a 

areia na praia do mar. 

13 Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas; mas 

tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e 

peregrinos na terra. 

14 Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. 

15 E, se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam 

oportunidade de voltar. 

16 Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também 

Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes 

preparou uma cidade. 

17 Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado; sim, 

aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único 

filho, 

18 sobre o qual se havia falado: Em Isaque será contada a tua descendência. 

19 Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e, 

assim, também, simbolicamente o recuperou. 

20 Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda 

aconteceriam. 

21 Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de 

José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. 
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22 Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel 

do Egipto e deu ordens relativas aos seus ossos. 

23 Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante três 

meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. 

24 Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, 

25 escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de 

experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. 

26 Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os 

tesouros do Egipto, pois tinha em vista a recompensa. 

27 Pela fé, ele deixou o Egipto, não temendo a ira do rei, e perseverou como 

quem vê aquele que é invisível. 

28 Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor 

não tocasse nos primogénitos. 

29 Pela fé, os israelitas atravessaram o mar Vermelho, como se estivessem em 

terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. 

30 Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por sete dias. 

31 Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu 

em paz os espias. 

32 E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gedeão, de Baraque, 

de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 

33 Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram 

promessas, fecharam a boca de leões, 

34 apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram 

força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos 

estrangeiros. 

35 Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns 

foram torturados e não aceitaram ser livrados, para alcançar uma melhor 

ressurreição; 

36 e outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. 

37 Foram apedrejados e provados, serrados ao meio, morreram ao fio da 

espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos 

e maltratados. 

38 O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e 

montes, por cavernas e buracos da terra. 

39 E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a 

promessa; 

40 visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, 

sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. 
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CAPÍTULO 12 
Perseverança no meio das provações - O exemplo de Cristo 

 

1 Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, 

depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos 

assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, 

2 fixando os olhos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, o qual, por 

causa da* alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso 

da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. 

3 Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si 

mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. 

4 No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar 

sangue. 

5 Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos: Filho meu, 

não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele 

és repreendido. 

6 Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. 

7 É visando à disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual 

é o filho a quem o pai não disciplina? 

8 Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, 

então, não sois filhos, mas filhos ilegítimos. 

9 Além disso, tínhamos nossos pais humanos* para nos disciplinar, e nós os 

respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, e 

assim viveremos? 

10 Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, 

mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua 

santidade. 

11 Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. 

Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido 

exercitados. 

12  

Exortação à santidade 

Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes; 

13 endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, 

mas, pelo contrário, seja curado. 

14 Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém 

verá o Senhor. 

15 Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma 

raiz de amargura, brotando, vos perturbe e muitos sejam contaminados por 
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meio dela. 

16 Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição 

vendeu o seu direito de primogenitura. 

17 Porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi 

rejeitado; e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com 

lágrimas. 

18 Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às 

trevas, à tempestade, 

19 ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram 

suplicaram que não se lhes falasse mais; 

20 porque não podiam suportar o que lhes era ordenado: Mesmo um animal, 

se tocar no monte, será apedrejado. 

21 E a visão era tão terrível, que Moisés disse: Estou aterrorizado e trémulo. 

22 Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém 

celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva;* 

23 à igreja dos primogénitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos 

espíritos dos justos aperfeiçoados; 

24 a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala 

melhor do que o sangue de Abel. 

25 Cuidado para não rejeitardes aquele que fala. Porque, se não escaparam os 

que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos 

desviarmos daquele que nos adverte dos céus. 

26 A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: Ainda 

uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. 

27 Ora, estas palavras Ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que 

podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as 

inabaláveis. 

28 Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, dessa forma, 

adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor; 

29 pois o nosso Deus é fogo que consome. 

 

CAPÍTULO 13 

 

1 O amor fraternal seja contínuo. 

2 Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, fazendo isso, mesmo sem saber, 

alguns hospedaram anjos. 

3 Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos junto com eles, e dos 

maltratados, como se vós mesmos também estivésseis sendo maltratados. 

4 Sejam honrados entre todos o matrimónio e a pureza do leito conjugal; pois 
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Deus julgará os imorais e adúlteros. 

5 Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes; 

porque ele mesmo disse: Nunca te deixarei, jamais te desampararei. 

6 Desse modo, com plena confiança, digamos: O Senhor é quem me ajuda, 

não temerei. Que poderá me fazer o homem? 

7 Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus; 

observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. 

8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 

9 Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas; pois é bom que o 

coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos, que não trouxeram 

benefício algum aos que se preocuparam com eles. 

10 Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de 

comer. 

11 Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote 

para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora 

do acampamento. 

12 Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também 

sofreu fora da porta da cidade. 

13 Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele 

sofreu. 

14 Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. 

15 Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de 

louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. 

16 Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque 

Deus se agrada de tais sacrifícios. 

17 Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando 

de vós, como quem há de prestar contas; para que o façam com alegria e não 

gemendo, pois isso não vos seria útil. 

18 Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, 

desejando portar-nos correctamente em tudo. 

19 É com insistência que vos exorto para que assim façais, para que logo eu 

vos seja restituído. 

20  

Votos e despedidas 

O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos 

nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas, 

21 vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando 

em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a 

glória para todo o sempre. Amém. 



 

121 
 

22 Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos 

escrevi de modo resumido. 

23 Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar 

logo, eu vos verei com ele. 

24 Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos 

cumprimentam. 

25 A graça seja com todos vós. 

 

 

APÊNDICE 2 

ATRIBUTOS DE DEUS 
 

Atento: Deus ouve e responde às necessidades dos seus filhos.  

 

Compassivo: Deus cuida dos seus filhos e age em seu favor.  

 

Criador: Deus fez tudo. Ele é incriado. 

 

Libertador: Deus salva e salva os seus filhos.  

 

Eterno: Deus não está limitado e existe fora do tempo.  

 

Fiel: Deus cumpre sempre as suas promessas. 

 

Generoso: Deus dá o que é melhor e além do que é merecido.  

 

Glorioso: Deus demonstra a sua grandeza e valor. 

 

Bom: Deus é o que é melhor e dá o que é melhor. Ele é incapaz de fazer mal.  

 

Santo: Deus é perfeito, puro e sem pecado. 

 

Incompreensível: Deus está além do nosso entendimento. Podemos 

compreendê-lo em parte, mas não em todo.  

 

Infinito: Deus não tem limites na sua pessoa ou no seu poder. 

 

Imutável: Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. 
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Ciumento: Deus não compartilhará a sua glória com mais ninguém. Toda a 

glória pertence a Ele. 

 

Justo: Deus é justo em todas as Suas acções e julgamentos. Ele não castiga 

nem de menos nem de mais. 

 

Amoroso: Deus sente e exibe infinita afeição incondicional pelos seus filhos. 

O seu amor por eles não depende do seu valor, resposta ou mérito. 

 

Misericordioso: Deus não dá aos seus filhos o castigo que merecem. 

 

Omnipotente / Todo Poderoso: Deus detém todo o poder. Nada é muito 

difícil para Deus. O que Ele quer, Ele pode fazer.  

 

Omnipresente: Deus está plenamente presente em toda parte. 

 

Omnisciente: Deus sabe tudo, passado, presente e futuro, todos os resultados 

potenciais e reais, todas as coisas micro e macro. 

 

Paciente / Longânimo: Deus é incansável e carrega ao colo os seus filhos.  

 

Providenciador: Deus atende às necessidades dos seus filhos. 

 

Refúgio: Deus é lugar de segurança e protecção para os seus filhos.  

 

Auto existente: não depende de nada nem de ninguém para lhe dar vida ou 

existência.  

 

Auto-suficiente: Deus não é vulnerável. Ele não tem necessidades. 

 

Soberano: Deus faz tudo de acordo com o seu plano e prazer. Ele controla 

todas as coisas.  

 

Transcendente: Deus não é como os humanos. Ele é infinitamente mais 

elevado no ser e na acção.  

 

Verdadeiro: Tudo o que Deus fala ou faz é verdade e realidade. 

 

Irado: Deus odeia a injustiça. 
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Sábio: Deus sabe o que é melhor e age em conformidade. Ele não pode 

escolher erradamente.  

 

Digno: Deus merece toda a glória, honra e louvor. 
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