
 

REFLEXÃO PARA A SEMANA 8 

 

 

Meditação: Dia 15 - Quando Jesus veio (Hebreus 9) 

 

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 - Nesta passagem, o autor leva os seus leitores para um dos maiores símbolos do judaísmo - o tabernáculo e ao 
serviço dentro dele. “O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus e do acesso a Ele.” (Débora Duarte) Agora 
lê com atenção Hebreus 9:1-10. E responde:  

Quais eram as únicas pessoas que podiam entrar e quando? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Qual era o elemento que o sumo sacerdote tinha que sem falta levar para entrar no Lugar Santíssimo? (versículo 
7) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
3 - Usa um lápis de cor ou um marcador para marcares a palavra no versículo 11 que aponta o contraste que 
aparece a partir deste versículo. Que palavra é esta? E qual é o contraste que nos é apresentado? 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4 - O autor de Hebreus faz uma comparação entre os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício de Jesus. 

Anota estas comparações que se encontram entre os versículos 11 a 15. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

5. Quando Jesus Cristo veio, Ele como perfeito Sumo Sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito (a si mesmo) pelo 
Seu povo de uma vez por todas para dar-nos livre acesso a Deus, Pai. E é por isso que perseveramos com 
esperança até que Jesus volte para buscar o Seu povo. 

Aplica: De que forma no teu dia-a-dia te esqueces deste privilégio e benefício já pago por Cristo? O que te 
impede ou te afasta de desfrutares deste livre acesso ao Pai? Como tens aguardado este regresso de 
Jesus? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Meditação: Dia 16 - Lei escrita em mentes corações (Hebreus 10:1- 18) 

 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 - No versículo 1 vemos que a lei era insuficiente para terminar com o pecado do povo. Mas como a autora da 
meditação refere ela não “milita contra aquilo que Cristo conquistou na cruz”. Assim sendo, qual era o propósito da 
lei?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3 - O versículo 16 e 17 são uma referência por parte do autor a Jeremias 31:33 e 34.  Já o profeta tinha feito 
referência a esta nova aliança.  Que promessa é esta que foi cumprida por Jesus?  Que benefícios nos traz? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Aplica: Que passos tens dado em direção a esta verdade de que a lei de Deus está agora gravada nas nossas 
mentes e corações e que Ele não se lembrará dos nossos pecados. Como tens vivido esta verdade? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meditação: Dia 17 - Confiança e alegria  (Hebreus 10:19 - 39) 

 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 - Nesta passagem, o autor exorta os Hebreus, a viver as verdades do novo e livre acesso ao Pai, através de 
Jesus Cristo. Portanto, ele faz uma lista prática de como devemos viver isto. Lista os seus conselhos usando os 
versículos 19 a 25 para te ajudar.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3 - Lê atentamente agora os versículos 26 a 31. Estes versículos são uma exortação aos Hebreus a não 
negligenciar uma fé verdadeira. Pois Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Este aviso é para nós também, pois 
somos sempre tentadas a viver segundo as nossas próprias vontades.  

Aplica: Será que tens vivido de acordo com a verdade do evangelho de Cristo?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4 - Dos versículos 32 a 39 da passagem, somos lembradas e encorajadas a perseverar na fé, mesmo em meio a 
dificuldades ou perseguições que passemos. Quando sentes a tua fé abalada por momentos difíceis, qual é a tua 
reação: perseverar na Palavra e na comunhão dos irmãos ou será que a tua tendência é afastares-te? Onde está 
a tua esperança? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5 - Escreve uma oração agradecendo o livre acesso que temos ao Pai, pedindo perdão pelas vezes que não damos 
o devido valor a este privilégio e graça de ter os nossos pecados esquecidos por Deus, e pedindo que Ele nos 
ajude a viver de acordo com estas verdades que conhecemos. 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Bons estudos! 

E que Deus vos abençoe 

. 

Equipa das Mulheres da Lapa 


