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“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



UM PLANO REDENTOR FEITO NA 
ETERNIDADE



“Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único 

sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus” – vs.12

“O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo” – Ap 13.9

“...entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus...”. 

At 2.23

“Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o 

teu santo Servo Jesus [...] para fazerem tudo o que a tua mão 

e o teu propósito predeterminaram” – At 4.27-28.



ASSENTADO À DESTRA DE DEUS

❖ Autoridade e domínio;

❖ Exaltado como Rei;

❖ Rei-sacerdote de uma outra ordem (5.10);

❖ Representante nosso (7.25; 9.24).



UM REPRESENTANTE NOSSO NO TRONO 

DE DEUS

“Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em 

Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te 

livrou da lei do pecado e da morte” – Rm 8.1-2.

“...pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por 

todas, tendo obtido eterna redenção” – Hb 9.12.

“É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está 

à direita de Deus e também intercede por nós” – Rm 9.34.



“...pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo 

justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a 

redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no 

seu sangue, como propiciação mediante a fé, para 

manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, 

deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, 

tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo 

presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele 

que tem fé em Jesus” – Rm 3.23-26.



❖ “ a quem Deus propôs” – Deus expôs a Cristo;

❖ “como propiciação” – conciliação, apaziguamento ou 

satisfação (1Jo 2.1-2;4.10; Cl 2.11-14);

❖ “na sua tolerância” – segurar, reter, cessar fogo (Rm

2.4);

❖ Fomos revestidos da justiça de Cristo.

UM REPRESENTANTE NOSSO NO TRONO 

DE DEUS



“Ele (Deus) verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e 

ficará satisfeito; o meu Servo (Cristo), o Justo (Cristo), com o 

seu conhecimento, justificará a muitos, porque as 

iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei 

muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele 

o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte; foi 

contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o 

pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu” – Is

53.11-12.



“Aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam 

postos por estrado de seus pés” – vs.13/Sl 110.1.

Quem são esses inimigos?

Cristo virá uma segunda vez, simbolizando o Dia da Expiação –

Hb 9.28; Is 53.12; 2 Co 5.21; 1Pe 2.24.

Depois disso, vem o Dia do Juízo – Hb 10.13; Rm 14.11; 

1Co 15.23-26.



“Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre 

quantos estão sendo santificados” – vs.14.

“τετελείωκεν” e “άγιαξομένους”

O benefício da escravidão a Cristo é a santificação, 

consequência da vida eterna – Rm 6.22-23; 1Ts 4.1-3.

Cristo forneceu para o crente uma condição contínua e 

permanente de santidade – Ef 4.24; 1Ts 3.13; 2 Pe 1.3.



“Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre 

quantos estão sendo santificados” – vs.14.

“τετελείωκεν” – indicativo ativo perfeito de τελείοω

❖ “aperfeiçoou” = levou à perfeição (aperfeiçoou e continua a 

mantê-los perfeitos).



“Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre 

quantos estão sendo santificados” – vs.14.

“άγιαξομένους” – particípio presente.

❖ “os que são santificados” (vs. 10) = os herdeiros estão 

incluídos no testamento e entraram na posse do que lhes foi 

legado.

❖ “os que estão sendo santificados” (vs.14) = os que 

periodicamente (dia a dia) estão sendo santificados.

❖ “Santifica-os na verdade... (Jo 17.17).



“Estar santificado ou estar sendo santificado é um ato 

iterativo, repetido independentemente do tempo, referindo-

se àqueles que, periodicamente, são santificados por um 

ato de fé, a partir da regeneração/justificação. É um estado 

de perfeição relativa, pois o corpo ainda está enfermo. É 

também probatório, sujeito à queda, por isso, tanto carece 

da disciplina como de constante intercessão da parte de 

Cristo” Orton H. Wiley.



“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o 

vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente 

conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará”

1Ts 5.23-24.



JUSTIFICAÇÃO REGENERAÇÃO

PROCESSOS DA CONVERSÃO

PURIFICAÇÃO POSSE DIVINA

SANTIFICAÇÃO COMPLETA

“Nessa vontade é que temos sido santificados...” Hb 10.10



FIM


