
REFLEXÃO PARA A SEMANA 4 

Meditação: Dia 7 – A Palavra (Hebreus 4:12-13) – pg. 21  

Antes de responderes às perguntas, começa por ler a passagem e a meditação sugerida. 

Perguntas: 

1- O que se destacou mais para ti nesta passagem?

2 - Na Bíblia, encontramos vários significados para a palavra de Deus e como devemos usá-la. Nesta

passagem, encontramos cinco descrições acerca da palavra de Deus. Lista-as em baixo.

A palavra de Deus é…

3- O que é que o autor do livro quererá dizer com a Palavra ser capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma

e espírito, juntas e medulas? 

4 - Recorda um momento em que, ao te expores à palavra de Deus, ela te tenha confrontado com aquilo que vai 

no mais íntimo do teu coração ao ponto de expor os pensamentos e intenções que tentas esconder de ti mesma 

e de Deus. Qual o resultado que isso trouxe à tua vida?



5 - Tal como a autora refere na meditação, os Israelitas tinham acesso à Palavra mas muitas vezes preferiram 

ignorá-la ou não acreditar nela. Isso também acontece connosco. Esquecemos ou não queremos lembrar este 

valor que encontramos na Palavra, que consegue chegar ao íntimo do nosso ser e revelar a natureza do 

nosso coração. Escreve uma oração agradecendo a Deus pela Sua palavra e pedindo que este significado 

que ela tem possa ser uma realidade na tua vida.  

Meditação: Dia 8- Um novo acesso 

(Hebreus 4:14- 5:6) – pg. 23 

Antes de responderes às perguntas começa por ler a passagem e a meditação sugerida. 

Perguntas: 

1 - O que se destacou mais para ti nesta passagem? 

2 - Lê novamente os versículos 14 a 16. Que afirmações faz o autor de Hebreus nestes versículos acerca de 

Jesus? O que é que isto significa para a nossa relação com Deus, o que é que muda?  

3 - Na meditação, a autora explica a função dos sacerdotes do Antigo Testamento.  

Jesus cumpriu perfeitamente todos os requisitos de sumo-sacerdote. Lê Hebreus 4:15 e 5:1-6 e responde: 

De que forma Jesus cumpriu com estes requisitos e qual é a diferença entre os sumo-sacerdotes do Antigo 

Testamento e Jesus Cristo? 



4 - O autor de Hebreus, em 5:5-6, cita passagens do Antigo Testamento, nomeadamente Salmos 2:7, que 

identifica Jesus como o Filho de Deus e rei das nações, e o Salmo 110:4, que o identifica como sacerdote eterno. 

Lê estes versículos, e pensa em como estas verdades do novo acesso confortam o teu coração...

5 - Lê outra vez Hebreus 4:16. Nestes versículos, vemos quão privilegiadas somos de poder desfrutar de um 

relacionamento pessoal com Deus, cheio de misericórdia e graça. Qual é a tua tendência quando sentes 

dificuldades, ficas ansiosa, ou com medo? Será que tens ouvido esta chamada para te aproximares do trono da 

graça?  

6 - Termina esta semana escrevendo uma oração, agradecendo a Deus por ter te dado livre acesso à Sua 
presença através do Seu Filho Jesus, confessando pecados e tentações específicas que te fazem esquecer ou 
afastar do reconhecimento desta graça, misericórdia e socorro que vem do Seu trono. Pede ajuda para quando 
enfrentares dificuldades, perseguições, medos e ou ansiedades, conseguires correr em direção a Jesus em 
oração e adoração. Pede a Deus que te ajude a lembrar que a Sua presença é o melhor lugar para estar. 

Bons estudos! 

E que Deus vos abençoe 
. 

Equipa das Mulheres da Lapa 




