
 
 
1) Qual é o tema da Carta aos Hebreus e que tipo de revelação foi a de J.C? 
2) Por que motivos J. C. é considerado superior aos anjos? 
3) O que Moisés e J. C. fizeram e por que J. C. é considerado superior a 
Moisés? 
4) Em Gên. 14 lemos que Exércitos inimigos atacaram Ló. Com quantos 
homens Abraão vai para resgatar seus parentes e foi encontrar Abraão, 
quando este voltava? 
5) O que este desconhecido trouxe a Abraão e o que este fez, como 
reconhecimento? 
6) Quem é maior: o que recebe ou o que dá a bênção e o que 
Melquisedeque era? 
7) Faça a correlação do que J. C. é e do que os anjos são. (Slide nº 20, da 1ª 
aula). 
8) A quem esta carta foi endereçada e por parte de quem eram 
perseguidos? 
9) Cite o que o judaísmo era e o que aconteceu com este credo, com a 
vinda de J. C? 
10) O que J. C. se tornou, através de Seu sacrifício, e o que recebemos em 
troca? 
11) Na aula 3, apresentamos Seis Palavras, exemplificando J.C. Quais são 
estas? 
12) Descreva os versículos de Hebreus 2: 3 e 4: 16. 
13) Quem podia entrar na sala do trono do rei, sem convite, nos tempos 
bíblicos? 
14) Heb. 9; 11 e 12 apresenta 3 alicerces da nossa redenção. Quais são? 
15) Quais os TRÊS I’s na vida de Abraão e do que ele foi portador?  
16) De que tribo vieram Melquisedeque e Jesus Cristo e o que J.C. é em I 
Tim. 2:5? 
17) De acordo com o slide 19, da aula 6, como os heróis da fé foram 
definidos, quanto ao passado, presente e futuro? 
18) Segundo a aula 6, slide 22, o que correr pressupõe? São 4 pressupostos. 
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