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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual a promessa de Deus que nós vemos cumprida em nossa vida, apesar Dele nos conhecer a 
fundo?  
A promessa do perdão __________________, do amor_______________ Dele e da Sua inteira 
___________________. 
 
Segundo o que diz o texto de Hebreus 4: 11, cite alguns motivos, usando como auxílio, os textos 
de II Pedro 1: 10 e 3: 14, que me ajudam a esclarecer este “ESFORCEMO-NOS”?   
Dá a ideia de___________________, de ESFORÇAR-SE, PROCURAR _______________ no 
processo diário de ____________________. 
 
De acordo com o texto de Hebreus 4: 12, como posso descrever a Palavra de Deus, na minha vida? 
Dá a ideia de discernir, de clarear, ___________, de SONDAR e ATINGIR AS PARTES 
____________ personalidade humana. 
 
Cremos que Jesus Cristo está no céu, (4:14), agindo em meu favor. Cite DUAS COISAS que Ele 
está fazendo por nós, ali? 
Jesus está no céu como _____________ e intercessor entre Deus e nós. Ele é nosso 
___________ de defesa perante o trono do __________________.  
 
Descreva o que Paulo diz em I Coríntios 10:13, que demonstra a verdadeira COMPAIXÃO do 
Senhor, em relação a nós? E porque e como e por quem, eu tenho acesso ao Descanso de Deus?  
Que Jesus Cristo é o nosso sumo _______________, e Ele foi __________ de todas as formas, 
como nós. Jamais ____________________________ que Jesus Cristo não tenha enfrentado 
pessoalmente.  Ele, ____________, é o meu precursor. 
 
De acordo com os relatos de tempos bíblicos, quem tinha o direito garantido de acesso à sala do 
trono do rei sem ser convidado? E qual seria o gesto que o rei em questão, teria que fazer, para 
admitir alguém outro, sem que fosse convidado?  

O filho mais ________, o herdeiro imediato.  Se o rei não estendesse o cetro em sua direção, 
como _________________, qualquer outra pessoa, seria _________________________ morte. 

 

Mesmo nos conhecendo como Deus nos conhece, Ele nos admite e aceita em Sua presença. Mas 
Ele AINDA FAZ E QUER MAIS de nós. O que seria este “MAIS DE NÓS” e por que Ele faz isso? 
Nos convida, nos ___________e_________________ para entrar no Seu _________________.  

Porque Ele é o _________________________ Sacerdote. 

 

O que nós, como filhos, alcançamos, através do Filho de Deus, segundo está explicado em II 
Coríntios 3: 18; Romanos 8: 29 e II Pedro 1:4?  
Compartilhamos de sua própria ____________, de toda _____________ e de toda a sua 
______________________________.  
 
Por que, em Hebreus 4: 14, Jesus Cristo é chamado de “O Grande Sumo Sacerdote”?  
Porque ele não é apenas o maior de todos os sumos-sacerdotes, mas porque é o 
____________________, incorporando em si mesmo o ideal FINAL _________________ e dos 
sacrifícios. Ou seja: Ele ultrapassou a todos eles, pois ___________________  e  não só no 
_____     dos ____________ do templo terrestre, mas no próprio _____________ . 
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Por que e como APENAS Jesus Cristo foi capaz de “penetrar no mais elevado dos céus e assentar-
Se à direita do Pai”, segundo o que é relatado no 4: 15?   
Cristo se _____________ conosco de tal forma, em toda nossa ____________________, tendo 
sofrido tudo quanto sofremos, podendo dizer que: “... PODE compadecer- Se de nossas 
___________________ .” 
 
O que significa este “COMPADECER-SE” e o como você explicaria “FRAQUEZAS”?  
Simpatizar, ter ______________ para compreender as fraquezas.  
Debilidade, falta de_______________, tendência para ceder, falta de_______________, ser 
_______________, tudo o que facilita ___________________ do pecado.  
 
Segundo o texto de Hebreus 4: 16, somos ordenados a fazer o que? 
A ir _________________ ao trono da ____________ e rogar por aquilo que precisamos, 
recebendo ___________________________________. 
 
O que Deus nos PROMETE sucessivas vezes em Sua Palavra e que, às vezes, custa a 
acreditarmos?  
É ________________crer que Deus nos __________________ somos, porém é exatamente 
isso _________________________________. 
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