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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

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

Qual é o tema principal desta carta aos Hebreus? ___________________________________. 
 
Escreva MAIS TRÊS OBJETIVOS desta carta: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
d) Alerta para confiarmos em Deus, nestes tempos difíceis. 
e) Fala de como nós devemos enfrentar as perseguições e sofrimentos aqui neste 
mundo.     
 
Qual a intenção do diabo em nos apresentar as suas “EMBALAGENS”? 
As EMBALAGENS VAZIAS do diabo servem para nos desviar, abandonar, 
__________________________________________, anular a Deus e a Jesus Cristo e seu 
sacrifício na cruz, virando-lhe as ________________. 
 
O que Jesus Cristo ensinou que nós devemos ser e onde devemos ser, de acordo com o que 
é narrado em Mateus 5: 13 e 14, e qual a função de cada “produto”? Vs. 13: 
________________________________________, 
 
para temperar e dar sabor e conservar, o que está se_____________________________. 
Devemos também ser Vs.14: ______________, para clarear e ________________________, 
na qual o mundo vive. 
 
O que nos é ensinado em I Timóteo 2: 5 e qual é o único Mediador? 
Que há Um Só________________________________________________. 
 
Qual é a grande finalidade desta Epístola aos Hebreus, segundo aparece no SLIDE 8? A 
grande finalidade da epístola aos Hebreus é estabelecer nos cristãos e firmar neles o 
caráter de Cristo e LIVRÁ-LOS _________________________________________________. 
 
No mesmo slide, qual era o foco principal do Judaísmo? Sempre focado no homem 
_____________________________________________________. 
 
Descreva o que diz em Hebreus 1:2: “... nestes últimos dias nos falou através do 
________________________________________________________________________ e 
por Quem fez também o universo”. 
  
O que aconteceu com o sistema judaico, quando veio Jesus Cristo e por que? O sistema 
judaico foi _________________________, pois o homem havia o havia deteriorado, pois 
o próprio Cristo ERA _________________________________________________________. 
 
Complete a frase:” Muitas vezes Deus NÃO NOS TIRA AS COISAS ..., ELE NOS LIVRA 
DELAS”. Como você interpreta esta frase com relação ao que Deus “tira” de você? Quando 
Deus põe à parte algo antigo, ou nos tira algo, Ele o faz com o propósito de 
________________________________. 
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O autor chama a atenção dos leitores que abrissem mão e deixassem de lado que “era BOM”.  
O que eles receberiam em troca?  
Receberiam “O QUE ERA INFINITAMENTE O __________________ por JESUS CRISTO. 
 
Se Jesus Cristo é o PERFEITO SUMO SACERDOTE, o que mais Ele será, por consequência 
lógica e o que significa ÚNICO e DEFITIVO? Jesus Cristo surgiu como MELHOR e 
_________________________.  
 
Único e Definitivo significa: de uma vez ________________________ 
 
O que nós vemos, quando olhamos para Jesus Cristo? ________________. 
 
Quem eram os destinatários desta carta e o que estes sofreram? Hebreus, judeus, que 
haviam se convertido ao _____________________________; 
Sofreram perseguições pelos judeus ____________________________. 
 
O que acontece quando “trocamos Jesus Cristo por algo menor”?   
O cristão que troca egoisticamente as BOAS NOVAS: JESUS CRISTO, por alguma 
sombra, ou algo menor do que Ele, sempre transformará a_______________________  e 
o amor de Deus, em ritual __________________, vivendo uma vida vã e 
_____________________, sem qualquer tipo de _________________________________. 
 
 
 
 
 
     VERSÍCULO PARA DECORAR:  
            HEBREUS 1: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora 
da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada o 
aluno ficará com zero na prova. 
- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. 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: ..................... 

 
      

 


