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1. Por que a carta aos Hebreus foi escrita?
a. Para encorajar crentes a permanecer firmes na fé, apesar das adversidades.
b. Para incentivar a perseverança durante as provações.
c. Para apresentar Jesus como superior Profeta, Sacerdote e Rei.

2. Quem é o autor de Hebreus?
O autor é desconhecido, mas com certeza foi inspirado por Deus.

3. Quem eram os leitores da carta aos Hebreus?
Crentes judaicos com conhecimento profundo das Escrituras do AT.

4. Quando a carta foi escrita?
Provavelmente entre 65-70 d.C.

5. Qual é a mensagem da carta aos Hebreus? 
a. A superioridade de Jesus aos profetas e anjos (1:1–2:18).
b. A superioridade de Jesus a Moisés e Josué (3:1–4:13).
c. A superioridade de Jesus como Sacerdote (4:14–10:39).
d. A superioridade da fé cristã (11:1–13:25).

JESUS É...
1. Jesus é o herdeiro de todas as coisas

2. Jesus é o Criador do universo, junto com o Pai

3. Jesus é o resplendor da glória de Deus

4. Jesus é a expressão exata de Deus

5. Jesus é o sustentador de todas as coisas

6. Jesus é o purificador dos pecados

7. Jesus é a autoridade no céu, junto ao Pai



FALSO OU VERDADEIRO?

( ) Anjos são mensageiros de Deus. A palavra anjo, do hebraico, malák, e do grego, 
angelos, significa mensageiro.

( ) Os anjos não têm corpo físico e são formados de pura energia etérea, por isso são 
representados de maneira luminosa; são leves e rápidos, por isso os representamos 
com asas; e possuem natureza divina, por isso são representados com auréolas sobre 
a cabeça.

( ) Os anjos estão acima de todas as criaturas naturais na hierarquia universal, superando 
a todas em perfeição. Jesus é superior aos anjos.

( ) Os anjos adoram a Jesus, o Rei dos reis, que está no trono no céu. Eles proclamam Seu 
poder, Sua força, Sua honra e glória.

( ) Os anjos são mensageiros entre o céu e a terra. Assim como os anjos trazem a mensagem 
de Deus para nós, eles levam nossas mensagens a Deus. Basta entrar em sintonia com 
o anjo que Deus escolheu para você, seu “anjo da guarda”, e orar com sinceridade de 
coração, que ele levará seu pedido ao céu.

( ) Os anjos são todos puros, santos e bons. Neles não há maldade, nem mentira ou 
engano. Todos querem o nosso bem.

( ) Deus criou os anjos para nos socorrer, guiar, ajudar, proteger, responder nossas orações 
e nos conduzir em paz na hora da morte. A missão deles é orientar as pessoas em seu 
processo de evolução.

Revista Adultos 20 - A supremacia de Cristo • Lição 2 - Cristo é superior aos anjos • Guia do Professor, pág.18 e 19.



Relacione a primeira coluna com a segunda e a terceira, de acordo com o primeiro tópico da lição.

1. “Importa que nos
     apeguemos” (2:1)

2. “às verdades ouvidas”
     (2:1)

3. “para que delas jamais
     nos desviemos” (2:1)

4. “tão grande salvação”
     (2:2-3)

5. “por sinais, prodígios
     e vários milagres”
     (2:4)

( ) Precisamos dar ouvidos 
e guardar as verdades de 
Deus para conseguirmos 
viver de acordo com elas.

( ) Não podemos negligenciar 
as verdades de Deus e a 
Sua salvação, cumprida na 
pessoa de Cristo, em Seu 
sofrimento e morte.

( ) É muito importante que o 
cristão preste toda atenção 
e guarde no coração o que 
ouve sobre a Palavra de 
Deus. 

( ) Deus também comprovou 
Sua verdade por meio 
de sinais, maravilhas 
e milagres, o que 
nos constrange a nos 
apegarmos ainda mais a 
elas. 

( ) O que ouvimos da Palavra 
de Deus é a verdade, 
e uma verdade que 
transforma, se dermos 
ouvidos a ela.

( ) O que tenho feito para 
aprender mais sobre a 
Palavra de Deus e guardá-
la no meu coração?

( ) Tenho observado as 
maravilhas que Deus 
operou no passado e as 
que opera em minha vida, 
fortalecendo minha fé?

( ) Tenho vivido de acordo 
com as verdades de Deus, 
esforçando-me para não 
me desviar delas?

( ) Tenho dado ouvido 
às verdades de Deus e 
buscado ser transformado 
por elas? O que elas 
mudaram em mim 
ultimamente?

( ) Tenho me descuidado 
das verdades de Deus que 
aprendo e sido relaxado 
no desenvolvimento da 
minha salvação?
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CRENTES ATROFIADOS

1. São tardios em ouvir (5:11-12) – é necessário repetir as mesmas verdades muitas vezes.

2. Agem como crianças na fé (5:12-13) – apesar de viverem há muitos anos na fé, não estão 
amadurecidos para receber “alimento sólido” espiritual, somente “leite”.

3. Não crescem espiritualmente (5:12-14) – a vida prática e seu discernimento do bem e do 
mal são totalmente imaturos.

4. Mantêm crenças e práticas de sua antiga religião (10:1-4) – não conseguem abandonar 
crenças e práticas anteriores à sua conversão (como do catolicismo, espiritismo, esoterismo, 
etc.).

5. Não confiam nas promessas de Deus (10:35-36) – perderam a confiança em Deus e não 
perseveram mais em fazer a Sua vontade.

6. Não são assíduos aos cultos (10:25) – freqüentam a igreja de vez em quando, sem 
regularidade ou compromisso.

7. Desprezam a comunhão com os irmãos (10:24-25) – não convivem com os irmãos em 
Cristo, nem praticam a mutualidade cristã.

8. Deixam-se levar por modismos doutrinários (13:9) – entusiasmam-se pelas novidades 
doutrinárias em vez de firmarem o coração nas verdades de Cristo.

9. Alguns até desertam da fé em Jesus (6:4-6) – acabam afastando-se da fé e, abandonando-a, 
rejeitam a vida cristã e a Cristo.

MOISÉS

• Colaborador temporário do projeto de 
Deus para redimir Seu povo.

• Seus méritos são compatíveis aos limites 
designados por Deus, como parte da 
grandiosa obra de Jesus.

• Mordomo da “casa de Deus”.

• Anunciador da revelação que iria chegar.

JESUS

• Co-participante eterno de Deus no projeto 
de redimir Seu povo.

• Merecedor de toda honra, glória e louvor, 
por ter estabelecido e consumado Sua 
obra redentora.

• Filho, herdeiro e legítimo dono da “casa 
de Deus”.

• A própria revelação.



ISRAEL

• Escravizados pelo 
Egito.

• Deixaram o Egito 
cheios de esperança.

• Vacilaram na fé diante 
das dificuldades da 
jornada.

• Tentaram voltar ao 
Egito.

• Pereceram no 
deserto   por causa da 
incredulidade.

HEBREUS

• Escravos do judaísmo.

• Deixaram o judaísmo e    
abraçaram o cristianismo   
com zelo e entusiasmo.

• Vacilaram na fé por causa   
das perseguições e do  apego 
às tradições judaicas.

• Tentaram voltar ao judaísmo.

• Iriam fracassar na fé se  
insistissem na incredulidade.

NÓS

• Escravos do pecado.

• Deixamos a velha vida e a 
velha religião e abraçamos 
Jesus com alegria  e 
disposição.

• Podemos vacilar na fé se não 
tivermos    conhecimento 
bíblico e testemunho   cristão 
autêntico, sendo seduzidos 
pelos modismos evangélicos.

• Alguns de nós estão voltando 
ao   misticismo (experimentam 
práticas   místicas de outras 
religiões).

• Corremos o risco de perder 
as bênçãos do céu pela falta 
de um comprometimento 
verdadeiro.
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• incredulidade
   (Hb 3:12,19)

• rebeldia
   (Hb 3:16)

• desobediência
   (Hb 3:18)

• vida em 
   pecado
   (Hb 3:13)

• fé (Hb 4:2-3)

• submissão

• obediência

• vida em
   santidade
   (Hb 4:11)

• afastamento 
   de Deus
   (Hb 3:10,12)

• morte no
   deserto
   (Hb 3:17)

• perda do 
   descanso
   (Hb 3:11,18)

• comunhão 
   com  Deus
   (Hb 3:14)

• vida plena

• ganho do 
   descanso
   (Hb 4:9-10)HOJE ETERNAMENTE

PALAVRA DE DEUS

viva e eficaz
Hb 4:12

PROMESSA 
DE

DESCANSO

PASSADO
(Hb 3:8)

ISRAEL

HOJE
(Hb 4:7,13)

Abrirei o coração
Hb 3:7

Endureceu o
coração
Hb 3:8

Endureceu o
coração
Hb 3:8

EU
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A FELICIDADE DO CRENTE JÁ COMEÇA AQUI, NESTA VIDA!

• Os que seguem os ensinamentos de Cristo têm vida bem-aventurada (Mt 5:3-11).

• Os que vivem em Cristo desfrutam de alívio, leveza e descanso (Mt 11:28-30).

• Quem vive no Espírito evidencia vida controlada por Deus (Ef 5:18) e produz Seu fruto
 (Gl 5:22-23).

• Quem é fiel e busca santidade não vive como escravo do pecado (Rm 6:14) e, quando
    “escorrega”, encontra em Cristo perdão e purificação (1Jo 1:5-2:2).
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TESTE DOS DOIS “I”s
(Ignorância e Imaturidade)

1. Leio a Bíblia...
(   )  todos os dias
(   )  duas ou três vezes por semana
(   )  eventualmente, durante a semana
(   )  só aos domingos
(   )  nem aos domingos (não levo minha Bíblia à igreja)

2. Guardo a Palavra de Deus em meu coração...
(   )  memorizando um versículo por dia
(   )  memorizando um versículo por semana
(   )  memorizando um versículo por mês
(   )  memorizando um versículo por trimestre
(   )  não tenho o hábito de memorizar versículos 

3. Quando leio a Bíblia...
(   )  medito sempre nos mesmos versículos (os que mais gosto)
(   )  medito sempre nos mesmos livros (os que já conheço)
(   )  procuro conhecer novos textos e comparar com os que já conheço
(   )  leio qualquer um, depende de onde eu abrir a Bíblia
(   )  na verdade, não costumo ler a Bíblia regularmente

4. Quando estou estudando a Bíblia...
(   )  uso um dicionário de língua portuguesa para entender as palavras mais difíceis
(   )  procuro livros que falem sobre o que estou lendo, para que me ajudem a entender 

melhor
(   )  uso dicionários, concordância bíblica e outros livros, até sentir que entendi bem o 

texto
(   )  fico satisfeito quando consigo estudar a Bíblia por mais que cinco minutos
(   )  não tenho o hábito de ler a Bíblia, quanto mais de estudá-la

5. Quando estou estudando um livro...
(   )  leio capítulos completos do livro e retomo partes, quando necessário
(   )  leio pequenos trechos, pouco a pouco, até chegar ao fim
(   )  escolho livros pequenos, para conseguir chegar logo até o fim
(   )  não tenho o hábito de estudar livros inteiros
(   )  acho que nunca li um livro inteiro da Bíblia

6. Já estudei as doutrinas básicas da fé cristã, como...
(   )  Doutrinas do pecado e da salvação
(   )  Doutrina de Deus
(   )  Doutrina da Igreja
(   )  Doutrina dos últimos dias (escatologia) 
(   )  Nunca pensei em estudar a Bíblia por esse ponto de vista
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QUEM FOI MELQUISEDEQUE? QUEM É JESUS?

•  Foi uma pessoa histórica (não um nome 
    fictício).

•  Uma pessoa histórica.

•  Foi rei de Salém (cidade-referência a Jerusalém
    – ambas significam “paz”).

•  Rei dos reis e Príncipe da paz (Is 9:6).

•  Foi rei de justiça e de paz (segundo o significado
    de seu nome).

•  Governará com justiça e paz (Is 9:7).

•  Não se sabe sua genealogia (sem registros do pai
    e da mãe, o que era incomum para a época).

•  “não teve princípio de dias, nem fim de 
    existência” (v.3).

•  Foi sacerdote em Salém. •  Perfeito Sumo sacerdote que “permanece 
    perpetuamente” (v.3) .

•  Era sacerdote do Deus Altíssimo. •  Sumo sacerdote do Deus Altíssimo.

•  Era superior a Abraão (pois este lhe pagou o 
    dízimo de seus melhores despojos).

•  Superior a Abraão, pois foi “feito semelhante   
    ao Filho de Deus” (v.3).

•  Era superior aos sacerdotes levitas (descendentes
    de Abraão).

•  Superior aos sacerdotes levitas – “constituído 
    não conforme a lei de mandamento carnal,
    mas segundo o poder de vida indissolúvel”
    (v.16).

•  Sua ordem sacerdotal foi superior à ordem
    sacerdotal arônica.

•  Sua ordem sacerdotal é superior à ordem 
    sacerdotal arônica.

• É tipo de Cristo.
•  “É sacerdote para sempre, segundo a ordem
     de Melquisedeque” (v.17).

A TOTAL SUPERIORIDADE DE CRISTO – INCOMPARÁVEL E PERFEITO SACERDOTE

1º Cristo foi constituído sacerdote sob juramento divino (v.21) – os levitas, não.
2º O sacerdócio de Cristo é eterno e imutável (v.21-24) – o dos levitas acabava com a morte.
3º Só Cristo tem graça e poder suficientes para nos salvar totalmente (v.25).
4º Só Cristo é capaz de nos prestar assistência permanente (v.25).
5º Só Cristo é santo, inculpável, sem pecado (v.26) – diferente de todos os homens, 

pecadores.
6º O sacrifício de Cristo foi perfeito, suficiente e definitivo (v.27) – não é mais necessário 

oferecer outros sacrifícios pelo pecado.
7º Ele é o Filho de Deus, constituído pelo Pai, Sumo Sacerdote perfeito para sempre (v.28).
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A ANTIGA ALIANÇA (AT) A NOVA ALIANÇA (NT)

AT – Palavra viva de Deus, baseada em 
promessas e profecias

NT – Revelação superior de Deus,   na qual 
se cumprem promessas e profecias

8:6 - Aliança outorgada segundo promessas 
inferiores – Só recebia quem obedecia 
condições (“Se...” – Êx 19:5-7)

8:6 – Aliança instituída com base em 
superiores promessas – Vem da parte de 
Deus, pela graça, independente da conduta 
humana.

8:7-8,13 - Não era definitiva nem perfeita 
– Se fosse satisfatória, não seria necessário 
ser substituída por outra.

8:12 – Imaculada e definitiva – O sacrifício 
de Cristo promove redenção completa e 
resolve, de uma vez por todas, o problema 
do pecado.

8:8-9 – Não tinha eficácia – Embora indicasse 
padrão de conduta, não dava ao pecador 
forças para atender suas condições.

8:10b,11 – Espiritualmente eficaz – Resulta 
em regeneração espiritual e conhecimento 
do Senhor.

O TABERNÁCULO E OS SACRIFÍCIOS DA 
ANTIGA ALIANÇA

O TABERNÁCULO E O 
SACRIFÍCIO DA NOVA ALIANÇA

9:1-5 - Um tabernáculo terrestre imperfeito 
– Nele era necessário cumprir ordenanças, 
rituais e sacrifícios diários (no Lugar Santo) 
e anuais (no Santo dos Santos). 

9:12 - Cristo é o tabernáculo espiritual 
perfeito – Cada objeto do tabernáculo 
terreno é tipo de Cristo, Sua pessoa e obra.

9:6-8, 10 - Ordenanças, rituais e sacrifícios 
ineficazes – Eram repetidos pelo sacerdote 
diariamente e pelo sumo sacerdote 
anualmente; sugeriam que o acesso direto 
a Deus não era aberto a todo crente; 
eram ineficazes para aperfeiçoar os que 
cultuavam.

9:9-10 – Cristo realizou todas essas 
ordenanças, rituais e sacrifícios de maneira 
eficaz – Ele garantiu acesso direto a Deus e 
foi plenamente eficaz em reformar (retificar) 
todas as coisas, inclusive o pecador.
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EFEITOS DA ANTIGA ALIANÇA EFEITOS DA NOVA ALIANÇA

9:11-13 – Sangue de bodes e bezerros era 
ineficaz - Podia santificar a carne (o exterior), 
mas não a consciência do pecador.

9:12,14 – O sangue de Cristo é totalmente 
eficaz - Com Seu próprio sangue Jesus 
nos garantiu redenção e purificação de 
consciência (o interior).

9:11-13 – Os sacrifícios de animais eram 
paliativos e temporários – Um encobrimento 
transitório do pecado.

9:12,14 – O sacrifício de Cristo é suficiente 
e definitivo – Assegura redenção eterna e 
total purificação dos pecados.

9:14 – O cumprimento de rituais eram 
tentativas humanas de buscar a própria 
salvação (“obras mortas”).

9:14 – É o sacrifício de Cristo que nos 
purifica para a salvação (e não nossas obras) 
– A partir disso podemos servir ao Deus vivo 
com consciência purificada.

A ANTIGA ALIANÇA A NOVA ALIANÇA

• era imperfeita, falha, incompleta e
    temporária;

• seu cumprimento e seus benefícios
    dependiam do esforço humano;

• era insuficiente para nos redimir, perdoar,
    purificar e salvar;

• era inferior;

• serviu como “parábola“ terrena para a
    Nova Aliança.

• é perfeita, infalível, completa e eterna;

• foi totalmente cumprida por Cristo, que
    nos doa Seus benefícios por graça,
    mediante a fé;

• é suficiente para trazer plena redenção,
    perdão, purificação e salvação;

• é superior;

• é a perfeita aliança espiritual e eterna.
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COMO SEGUIR A SANTIFICAÇÃO?

1º  Não se deixe abater pelo desânimo (v.12)
 - permaneça firme na fé
 - pratique a vigilância espiritual
 - tenha esperança na promessa da vitória em Cristo

2º  Não pegue atalhos (v.13)
 - evite desvios que conduzem à perdição
 - siga em frente no caminho da salvação
 - não tire os olhos de Cristo, o Caminho

3º  Siga a paz (v.14) 
 - deixe a paz de Deus dominar seu coração
 - compartilhe com o próximo a paz de Deus
 - deixe a paz guiar seus relacionamentos

4º  Busque a santidade (v.14) 
 - viva separado do pecado, para Deus
 - zele pela pureza da sua alma
 - evite contendas
 - fuja da imoralidade, da incredulidade e de qualquer tipo de idolatria
 - busque a santidade constantemente
 - aceite ser corrigido por causa de suas imperfeições 

5º  Evite a contaminação (v.15)
 - combata qualquer raiz de amargura
 - aproprie-se da graça

6º  Cuidado com as escolhas (v. 15-18)
 - não coloque vantagens materiais ou sensuais antes da herança espiritual
 - não troque sua santidade por prazeres da carne
 - não ande na contramão da espiritualidade
 - lembre-se de que escolhas erradas podem deixar marcas irreversíveis
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O Sinai terreno (Antiga Aliança) A Sião celestial (Nova Aliança)

Seus sinais eram percebidos através dos 
sentidos físicos
v.18-19: fogo palpável e ardente, escuridão, 
trevas, tempestade, som de trombeta...

Seu caráter é totalmente espiritual 

v.22: Jerusalém celestial, hostes de anjos, 
universal assembléia.

Era caracterizada por manifestações 
aterradoras
v.20-21: fogo, trevas, tempestade, trombetas 
– era um espetáculo aterrorizador, horrível e 
insuportável.

É caracterizada pela alegria 

v.22-23: uma assembléia festiva, alegre e 
encorajadora.

Seu protagonista era Deus distante
v.20: o relacionamento com Deus era marcado 
pela separação – nem um animal poderia tocar 
o monte santo.

Seu protagonista é Deus acessível
v.24: Jesus é o Deus Filho, Mediador da 
Nova Aliança – Seu sangue nos dá livre 
acesso a Deus.

POR QUE TER CUIDADO PARA NÃO RECUSAR AO QUE FALA (v.25)

1.  Porque Deus ainda é o mesmo (v.25)

 - Nosso Deus é o mesmo Deus terrível do Sinai.

 - A severidade do nosso Deus transcende o tempo e a geografia do universo.

 - Se não escaparam os israelitas que se recusaram a ouvir, crer e obedecer, muito
   menos nós escaparemos se nos recusarmos a ouvir a Sua voz, crer e obedecer,
   porque temos a perfeita revelação de Cristo.

2.  Porque a aliança inabalável exige santidade (v.26-27)
  - Devemos remover as “coisas abaladas”, isto é, afastar-nos das coisas terrenas e
    ocupar-nos com as espirituais.
  - Devemos buscar a santificação constantemente.
  - A santificação deve ser o nosso alvo, o nosso estilo de vida.

3.  Porque é essencial demonstrar gratidão e serviço (v.28-29)
  - Devemos servir a Deus de modo agradável.
  - Devemos adorá-Lo com toda reverência.
  - Devemos temê-Lo, porque “nosso Deus é fogo consumidor”.


