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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

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

Qual é o tema principal desta carta aos Hebreus? ____________________. 
 
Complete a frase: 
“O que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso __________________”. 
 
Como o autor desta carta, chama seus leitores? _____________________. 
 
Para o que o autor encorajou seus leitores e não voltassem para o que? 
ficassem firmes e não largassem a bênção de serem de Jesus Cristo, voltando aos antigos 
_________________________________________.  
 
O autor diz que anjos, na religião judaica, tinham um papel de grande importância. Mas ele diz 
que: Jesus Cristo é _________ aos anjos. 
 
Segundo o autor, o sacrifício de Jesus Cristo foi de uma vez para ___________. 
 
Se os leitores voltassem para o judaísmo, estariam TROCANDO o que? Cite DUAS ÁREAS: 
Trocando o que é SOBREEXCELENTE e ETERNO, por aquilo que já passou; Trocando a 
glória do EVANGELHO, Jesus Cristo, pelas sombras do judaísmo; ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Segundo Estêvão relatou em Atos 7: 51 a 53, o que o povo fazia com os profetas, que Deus 
havia designado a eles? ________________________________________________________. 
 
Jesus Cristo é superior a anjos e profetas e tem um nome superior ao deles, pois enquanto O 
Filho REINA, os anjos ministram e ______________________________________________. 
 
Nós que recebemos está tão grande revelação por Jesus Cristo, temos o prazer de viver e 
compartilhar o que? A imagem e natureza do Filho; Da Sua plenitude; Da plenitude do Pai e 
______________________________. 
 
De acordo com o está escrito em Romanos 8: 16 e 17, Paulo diz que nós somos o que, por Jesus 
Cristo? Filhos de Deus, e que sendo filhos, somos também _______________ de  
Deus e co - herdeiros com _____________.  
 
Descreva I Coríntios 2: 9: “... nem olhos viram, nem __________________, nem jamais penetrou 
em coração humano, o que Deus tem _____________________________________. 
 
Jesus Cristo não é apenas FILHO. Ele é, além de FILHO, outras tantas coisas. Cite mais DUAS 
COISAS que Ele é, além de Filho: Ele é o HERDEIRO de todas as coisas; Ele é a Palavra 
Criadora; ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
Descreva o que diz em Filipenses 2: 10 e 11: “... para que ao Nome de  
___________________ se dobre todo ________________, nos céus, na   
____________ e debaixo da ___________, e toda a __________________ 
___________________ que Jesus Cristo é o _____________, para a _____ 
___________________________________________________________”. 
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JESUS CRISTO É: 
 
→ o FILHO: Heb. 1: 2 e 5. 
→ o HERDEIRO de todas as coisas: 1: 2 a 4. 
→ a Palavra Criadora: 1: 10; Col. 1: 16. 
→ a Palavra Reveladora: Mt. 11: 27; Jo. 1:18. 
→ a Palavra Remidora: Col. 2: 13 a 15. 
→ a Palavra Sustentadora: Hb.1: 3; Col. 1:17,19. 
→ a Palavra Purificadora: Col.1: 20; I Jo. 1: 7. 
→ a Palavra Concluidora: Jo. 1: 1 a 5; Lc.23:44 a 46. 
 
Tudo se resume NELE. E após ser TUDO acima, Ele assentou-se à DIREITA do PAI, no lugar 
determinado pelo Pai, o qual JAMAIS será ocupado por qualquer outra criatura. 
 
E QUANDO ELE SE ASSENTA..., os anjos se põem de pé e O servem, pois, o FILHO ocupa 
O LUGAR DESIGNADO E DETERMINADO PELO PAI. 
 
 
VERSÍCULO PARA DECORAR: 
               JOÃO  1: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: ..................... 

 
      

 


