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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

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

Após ser chamado por Deus, do que Abraão passou a ser portador, resultando no que?  
Da ___________ divina, que culminaria na vinda do____________________. 
 
Quem sempre será maior: Aquele que abençoa ou aquele que recebe a bênção?  
Aquele que ________________________. Heb.7: 7 a 10. 
 
O que Abraão fez quando soube do “sequestro” de seu sobrinho Ló pelos quatro reis inimigos, e 
com quantos homens foi para a guerra, segundo Gênesis 14: 14? 
Alistou ___________ homens, dos mais capazes, nascidos _____________, e perseguiu os 
inimigos e os _______________. 
 
O que fez Melquisedeque para Abraão, (e com Abraão), e o que trouxe consigo e o que este homem 
disse a Abraão, de acordo com Gênesis 14: 19 e 20?  
Trouxe consigo _________________ , e ___________  a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão 
pelo ________________________ ..., pois entregou os teus __________________________ em 
tuas mãos. 
 
Qual foi a reação de Abraão, diante deste homem misterioso e enigmático?  
Abraão deu-lhe o _________________________________. 
 
Por que Melquisedeque NÃO ERA um anjo?  
Porque o sacerdócio ________ foi e nem podia ______________ por UM ANJO. Tinha que ser 
___________. 
 
De qual linhagem genealógica era este Melquisedeque e por que não era “um Jesus Cristo” 
encarnado, de acordo com Hebreus 7: 3?  
Sem pai, nem mãe, sem _____________, sem princípio de dias nem do fim deles, sendo feito 
_____________________ ao Filho de Deus. 
 
De que maneira e a partir de quando, os homens levitas se tornavam sacerdotes e como 
sobreviviam?  
Todos os ____________, a partir dos 30 anos se tornavam _______________, sobrevivendo 
dos dízimos que recebiam das _________________ restantes. 
 
Segundo o texto de Hebreus 9: 11 e 12, quais são os três alicerces da nossa redenção?  
Jesus Cristo ____________, para oferecer-se a Si mesmo; ENTROU no __________________;   
__________ eterna redenção para nós. 
 
Qual era o principal ingrediente do sacrifício e como podemos chamar esta prática e com o que 
esta prática tinha a ver?  
O ___________; chamamos isso de EXPIAÇÃO, e tinha a ver com o homem _____________, 
pois o interior ficava ___________ pelos sacrifícios de animais. 
 
Qual a grande diferença entre os animais que eram sacrificados no Velho Testamento, e o sacrifício 
de Jesus Cristo? 
Animais eram mortos enquanto que __________________________; o animal não sabia do 
porque estava sendo _______________, enquanto Jesus Cristo SE ____________;  Jesus 
Cristo esteve plenamente _____________ da consequência de seu ato, os animais NÃO. 
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Segundo o autor desta carta aos Hebreus, o que significaria voltar ao judaísmo?  
Significa regredir e retomar o que era ____________, temporal, trocando uma 
______________ e o que é imperfeito, por algo  que é ________________________  e  
ETERNO. 
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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: ..................... 

 
      

 


