
 

 

 

SENIB EPÍSTOLA AOS HEBREUS:    AULA  1 – (PREENCHIDA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Qual é o tema principal desta carta aos Hebreus? Jesus Cristo é melhor. 

 
*Nos dois primeiros capítulos, Jesus Cristo é apresentado como sendo superior aos anjos. 
Por que motivos Ele é SUPERIOR? Porque foi Ele quem os criou, portanto os anjos são 
meros mensageiros de Deus, enquanto Cristo é: Deus, em PESSOA. 
 
Por quais motivos, Jesus Cristo é superior a Moisés? Porque Moisés tirou o povo hebreu, 
da escravidão do Egito, enquanto que Jesus Cristo redimiu os homens da escravidão do 
pecado. Porque Moisés é parte do povo de Deus, enquanto que Jesus Cristo  CRIOU, 
estabeleceu e edificou a Igreja e é FILHO. 
 
Segundo Hebreus 4, que fala de um descanso: qual seria este “Descanso Melhor”, a que 
o texto se refere?  O  descanso melhor que foi dado e proporcionado por Cristo:  João 
14: 1 a 3. 
 
Por que motivos o sacerdócio de Jesus Cristo é considerado superior ao de Arão? Porque 
Arão morreu e o sacerdócio foi temporal. Jesus Cristo vive eternamente e seu 
sacerdócio é eterno. 
 
Complete com os versículos de Hebreus 6: 19 e 20: “.... temos esta esperança como 
âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao Santo dos Santos, por trás 
do véu, onde Jesus entrou em nosso lugar, como precursor, tornando-se Sumo Sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque ”. 
 
O que significa o nome MELQUISEDEQUE, segundo está descrito em Hebreus 7: 2? Rei de 
justiça e rei de Salém, ou rei da Paz. 
 
Na relação deste Melquisedeque com Abraão, quem é maior: aquele que dá o dízimo ou 
aquele que o recebe? Aquele que recebe o dízimo. 
 
Qual a linha ou ordem sacerdotal mais completa e eficiente: a da tribo de Levi, vindo 
através de Arão e de seus descendentes, ou da ordem de Melquisedeque, segundo está 
escrito em Hebreus 7: 4 e 11?  A mais completa é a da ordem de Melquisedeque. 
 
Por que a ordem levítica foi INEFICIENTE? Hebreus 7: 22 a 24.  
Porque Arão e seus descendentes todos, nasceram com o pecado adâmico, portanto 
eram pecadores. 
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De qual tribo Jesus Cristo era descendente Heb. 7: 14? Da tribo de Judá. 
Se com Jesus Cristo a Lei tem o seu fim, teve início algo novo e contundente, a partir Dele. 
O que foi? Tem início a GRAÇA. 
No que mais, Jesus Cristo pôs fim? O fim do vício da BEBIDA, do CIGARRO, da MACONHA, 
da COCAÍNA, do CRACK, da PORNOGRAFIA, do SEXO ILÍCITO, da IMORALIDADE, do 
ADULTÉRIO, de qualquer tipo de IDOLATRIA... 
Se Jesus Cristo NÃO ERA QUALIFICADO para ser sacerdote, por não ser da tribo de Levi e 
descender de outra tribo, Ele não poderia usar o santuário, o tabernáculo, o templo 
terreno, para atuar como sacerdote e oferecer o sacrifício. Onde é, então, a Sua área de 
serviço e o Seu santuário, e o que Ele faz por nós até agora, segundo Hebreus 7: 24 a 26? 
Sua área de serviço é o céu e o santuário erguido por Deus, é o Santo dos Santos, um 
espaço absolutamente santo e SAGRADO, onde Jesus Cristo habita hoje,  VIVO e 
INTERCEDENDO POR NÓS. 
 
Do que é falado em Hebreus 11? Sobre a galeria dos Heróis da FÉ. 
 
Complete os versículos de Hebreus 12: 1 e 2a : “... portanto também nós, que estamos 
rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e 
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta; tendo nossos olhos fixos 
em Jesus Cristo, o autor e Consumador da nossa fé”. 
 
Qual a síntese do capítulo 13 de Hebreus? Fala das Expressões da fé.  
Ensina a aplicação prática e pessoal da fé. 
Nesta Epístola, é importantíssimo destacar, que Jesus Cristo é a Revelação MAIOR e FINAL 
de Deus. 
 
                                VERSÍCULO PARA DECORAR:  
                                        HEBREUS 1: 3a. 
 


