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EPÍSTOLA AOS HEBREUS 

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

Qual é o tema principal desta carta aos Hebreus? ____________________. 
 
*Nos dois primeiros capítulos, Jesus Cristo é apresentado como sendo Superior aos anjos. Por 
que motivos Ele é SUPERIOR? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Por quais motivos, Jesus Cristo é superior a Moisés? __________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Segundo Hebreus 4, que fala de um descanso; qual seria este “Descanso Melhor”, a que o texto 
se refere, segundo João 14: 1 a 3? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Por que motivos o sacerdócio de Jesus Cristo é considerado superior ao de 
Arão?________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Complete com os versículos de Hebreus 6: 19 e 20: “.... temos esta esperança 
como__________________________, firme e segura, a qual tem pleno acesso 
ao__________________________, por trás do véu, onde Jesus entrou em nosso lugar, como 
precursor, tornando-se________________________________, segundo a ordem 
de________________”. 
 
O que significa o nome MELQUISEDEQUE, segundo está descrito em Hebreus 7:2? 
_____________________________________________________________________________. 
 
Na relação deste Melquisedeque com Abraão, quem é maior: aquele que dá o dízimo ou aquele 
que o recebe? ______________________________. 
 
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?_____________________________________________________________________. 
 
Por que a ordem levítica foi INEFICIENTE? Hebreus 7: 22 a 24. ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
De qual tribo Jesus Cristo era descendente Heb. 7: 14?________________. 
 
Se com Jesus Cristo a Lei tem o seu fim, teve início algo novo e contundente, a partir Dele. O que 
foi? _____________________________. 
 
No que mais, Jesus Cristo pôs fim? Ele põe fim no 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... 
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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? _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Do que é falado em Hebreus 11? ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Complete os versículos de Hebreus 12: 1 e 2a:  
“..., portanto também nós, que estamos rodeados de___________________________________, 
desembaracemo-nos de tudo o que nos_________________, e do ________________ que nos 
envolve, e corramos com___________________________________________ que nos está 
proposta; tendo nossos olhos fixos em_________________________, o autor 
e___________________________________________ ...”. 
 
Qual a síntese do capítulo 13 de Hebreus? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 

 
Nesta Epístola, é importantíssimo destacar, que Jesus Cristo é a Revelação MAIOR e FINAL de 

Deus. 
 
 
VERSÍCULO PARA DECORAR: 
HEBREUS 1: 3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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: ..................... 

 
      

 


