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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vários textos bíblicos, tais como: I Sm. 15: 22; Os. 6: 6; Mq. 6:6 8, relatam o descontentamento 
de Deus sobre os sacrifícios dos animais, lançando novas e fortes ênfases, sobre o que?  
Sobre ____________ que Deus estava requerendo para Si. 
 
Segundo o texto de Hebreus 10: 4, o que NUNCA CONSEGUIRÁ remover ou apagar pecados e 
o que a obediência de Jesus Cristo não conseguiu fazer?  
O sangue de ____________________. Absolvê-Lo da ____________. 
 
Quando Jesus Cristo exclamou na cruz:” ...está CONSUMADO”, o que se rasgou, simbolizando o 
que?  
O véu se rasgou e o Santo dos __________deixava de ser o direito exclusivo do Sumo 
sacerdote, sendo agora parte vital para todos os _______________________. 
 
O que Deus mesmo dá a estes grandes Heróis da Fé, relatados em Hebreus 11 e do que eu devo 
verdadeiramente me alegrar, segundo Lucas 10: 20? 
UM MEMORIAL, UMA _____________ para SEMPRE.  
E eu devo me alegrar por saber que o meu nome está _______________. 
 
Quais são os TRÊS I’s, atribuídos a Abraão, como protagonista da nação dos hebreus e qual seria 
o destaque do INTEIRAMENTE? 
INTEIRAMENTE, INCONDICIONALMENTE e IMEDIATAMENTE. 
Inteiramente: Quando foi chamado, ele __________________, NÃO ___________________ 
SE ERA BOM, PROMISSOR, LUCRATIVO, ou se teria outras vantagens. Ele _____________ 
de cabeça. Ele CREU que Deus sabia onde _________________. Para Abraão, ___________ 
chamou e PRONTO! 
 
MOISÉS:  
Onde os egípcios NÃO procurariam crianças hebreias e por que Moisés fugiu para o deserto? 
No palácio do ________.  
Porque ele sabia que era ____________. 
 
Quando Deus chama alguém, por DUAS VEZES SEGUIDAS, o que acontecia? 
Sempre que isto acontece na Palavra, algo ______________, milagroso, ________________, 
poderoso, irá acontecer. 
 
Cite TRÊS CASOS, TRÊS PESSOAS, às quais Deus chamou duas vezes seguidas na Bíblia? 
- Com_____________: uma fé justificadora: Gên. 22: 11 
- Com Jacó: a preparação, o cuidado de Deus e o resultado: Gên. 46: 2a 4. 
- Com Moisés: a preparação para o serviço do servo: Êx. 3: 3 a 5. 
- Com ____________: o início do período dos profetas: I Sm 3: 10. 
- Com Marta: o prazer, de ler, ouvir, estudar, ensinar a Palavra: Lc. 10: 41. 
- Com Pedro: a preparação para ser benção: Lc. 22: 31 e 32. 
- Com ____________: a salvação, escolha, confirmação de um eleito, para o serviço 
adequado: Atos. 9: 3 a 5. 
 
Todos os heróis da fé são definidos com honra em Hebreus 11: 38 a 40.  
Como viveram no passado, no presente e como viverão no futuro? 
No PASSADO: ___________________ pela fé. 
No PRESENTE: Dão excelente _____________________. 
No FUTURO: Se _________________ recompensa, onde juntos seremos __________ Nele. 
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O que o autor desta carta quer dizer, quando menciona que nós devemos nos desembaraçar de 
todo o PESO e de todo PECADO, que nos assedia? 
PESO: todo e qualquer _____________ em meu crescimento _________. 
PECADO: aquele _________ estimação, que me assedia: a ___________, baraço/cipós, 
degraus não vistos, nos quais __________________________. 
 
O que CORRER pressupõe? Quais são os QUATRO PRESSUPOSTOS, e o que a falta destes 
ingredientes causa em nós? 
Correr pressupõe __________________ ; Correr pressupõe disciplina e _______________ ;  
Correr pressupõe ____________________fortes;  Correr pressupõe  água limpa, ________ 
______________________. 
A falta destes ingredientes, gera ______________, descuido, cansaço e________________ 
constantes. 
 
Estes heróis da fé ainda não foram aperfeiçoados. Eles terminaram a carreira, mas eles foram 
corredores tais como nós. O que estes homens NÃO FORAM e quem é que foi o ÚNICO? 
Eles NÃO SÃO OS AUTORES, nem OS ___________________ da FÉ; apenas ____________ 
______________________É. 
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 AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.    - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

- Valor do teste desta matéria: 6,0 
- Leitura da carta aos Hebreus: 3,0 

- Versículos decorados: 1,0 
- NOTA FINAL DO ALUNO: ..................... 

 
      

 


