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RELEMBRANDO ASPECTOS 
IMPORTANTES



POSSÍVEIS LUGARES DE DESTINO DA CARTA

❖ Palestina;

❖ Egito;

❖ Itália,

❖ Ásia Menor; e 

❖ Grécia.



PRINCIPAIS GRUPOS DE DESTINO

❖ Cristãos imaturos que sofriam rejeição e perseguição 

(10.32-34; 12.4);

❖ Judeus incrédulos convencidos intelectualmente (2.1-3;

6.4-6; 10.26-29; 12.15-17);

❖ Judeus incrédulos (9.11, 14-15, 27-28).



TEMAS HISTÓRICOS E TEOLÓGICOS

❖ O pecado de Israel como barreira à comunhão com Deus;

❖ O sistema simbólico de sacrifícios;

❖ A necessidade de sacrifícios contínuos;

❖ A necessidade do sacerdote e sacrifício perfeitos;

❖ A provisão do sacerdote e sacrifícios perfeitos.



“A epístola aos Hebreus é um estudo que contrasta as 

provisões imperfeitas e incompletas da antiga aliança, 

dadas sob a liderança de Moisés, e as provisões 

infinitamente superiores da nova aliança fornecidas pelo 

Sumo Sacerdote perfeito, o Filho unigênito de Deus e 

Messias, Jesus Cristo”.

John MacArthur – Manual Bíblico MacArthur



TEMA TEOLÓGICO

“Todos os cristãos agora têm acesso direto a Deus 

sob a nova aliança, e portanto, podem aproximar-se 

do seu trono confiadamente (4.16; 10.22)”.



CARTA AOS HEBREUS | AULA 10

CAP. 6.10-20



CRISTÃOS GENUÍNOS (VS. 10)

❖ Ainda que imaturos, genuinamente cristãos (vs. 10);

❖ O caráter de Deus (vs. 10);

❖ O nome de Deus (Ex 32-34; Ex 3.13-15, 18; 

Is 43.7, 48.9, 11; Jr 22.5, 44.26; Jo 12.27-28).



DEUS AMA A SUA GLÓRIA!

“O supremo propósito de Deus é glorificar Deus e 

desfrutar de sua glória para sempre [...]. Deus ama 

sua glória mais do que a nós e este é o fundamento 

de seu amor por nós”.

John Piper (Irmãos, nós não somos profissionais).



O SALVO PERSEVERA(VS. 11)

❖ “até o fim”;

❖ τέλος – no sentido de tempo e propósito

cumpridos ou alvo determinado (Lc 22.37; 1 Tm

1.5; 1 Co 10.11).



O SALVO PERSEVERA(VS. 11)

❖ “a mesma diligência”;

❖ σπουδη (zelo);

❖ “Pressa, prontidão, diligência, operosidade, boa

vontade;

❖ Requer esforço (Pv 12.24; 13.4; 21.5).



A CERTEZA DA SALVAÇÃO

“A fé que fundamenta a certeza da salvação (a 

esperança do crente) é operosa (não é morta)! 

Requer pressa no desenvolvimento da salvação 

recebida, prontidão na obediência a Cristo e boa 

vontade”.





QUE RACIOCÍNIO É ESTE?

FILIPENSES 1 E 2



FILIPENSES 1

❖ O fundamento para a perseverança dos salvos (vs 6);

❖ Somos participantes da mesma graça que alcançou

Paulo (vs 7);

❖ A não estagnação da prática do amor (vs 9);

❖ A militância pela fé evangélica (vs 27).



RESULTADO DO ZELO SANTO

❖ “a plena certeza da esperança” – vs.11;

❖ Salvação;

❖ Desfrutar da presença física de Cristo.



E O CONTRÁRIO?

❖ Tornamo-nos “indolentes”;

❖ νωθροί (Cap. 5.11 e 6.12);

❖ “Preguiçosos, negligentes e tardios”.



“Não se apropriar da verdade do Evangelho 

produz estagnação no progresso espiritual e a 

incapacidade de entender ou assimilar outros 

ensinos” - (Jo 16.12; Rm 1.18-20).

John MacArthur



SAINDO DA TEORIA PARA A PRÁTICA



PRINCIPAIS PERSONAGENS

❖ Abel (11.4; 12.24);

❖ Enoque (11.5);
❖ Noé (11.7);
❖ Abraão (2.16; 6.13; 11.8-10, 17-19);
❖ Sara (11.11);
❖ Isaque (11.9-20);
❖ Jacó (11.9, 20-21);
❖ José (11.22);
❖Moisés (3.2-16; 7.14-12.25);
❖ Raabe (11.31); e
❖ Outros do A.T. (11.32-40).
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