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A Fé Demonstrada no Amor Hebreus 13:1-25

Introdução:
A. Embora não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, percebemos que o sistema de

organização que o autor usou é basicamente o mesmo utilizado nas cartas de Paulo
B. Depois de desenvolver seus argumentos doutrinários, ele dá instruções práticas para seus

leitores

I. A Conduta Digna de Servos do Senhor (13:1-6)
A. Amor fraternal (1; cf. Rm 12:10; 2 Pe 1:7)
B. Hospitalidade (2; cf. Rm 12:13; Gn 18 e 19)
C. Lembrar os presos e outros que sofrem (3; cf.10:34; Mt 25:36)
D. O casamento digno X a impureza sexual (4)
E. Para evitar a cobiça, temos que confiar no Senhor e estar contentes com as coisas que temos

(5-6)

II. A Constância Espiritual (13:7-9)
A. Seguir o exemplo dos guias (7)

1. Aqui, refere-se a guias mortos (“a fé que
tiveram”) que ainda servem como bons
exemplos

2. Aprendemos da palavra pregada e do
exemplo demonstrado na vida dos servos
de Deus

B. Jesus Cristo: sempre o mesmo (8)
C. Não devemos ser levados por doutrinas erradas

(9). O autor especificamente inclui a doutrina
de voltar para guardar o Antigo Testamento.
Explicará mais sobre isso nos próximos
versículos

III. Os Sacrifícios Agradáveis na Nova Aliança (13:10-16)
A. Mais uma vez, o autor afirma a superioridade de Jesus e da Nova Aliança que ele trouxe
B. Os altares são mutuamente exclusivos (10). Quem participa do antigo altar (o sistema do Antigo

Testamento) não tem direito a participar do novo (de Cristo). É o mesmo ensinamento dado
por Paulo em Gl 5:1-4

C. Os sacrifícios: comparação e contraste (11-12)
1. Uma comparação entre o sacrifício de Jesus e os de animais no Velho Testamento

a. O corpo do animal cujo sangue foi levado ao Santo dos Santos foi queimado fora do
acampamento (cf. Lv 16:27)

b. Jesus sofreu fora do acampamento para poder levar seu sangue para o Santo dos
Santos
i. Foi sacrificado fora da cidade de Jerusalém
ii. Foi rejeitado pelo povo judeu 

2. Um contraste: devido à ineficácia dos sacrifícios do AT, precisamos do sacrifício de Jesus
para sermos santificados

D. Nós encontramos Jesus fora do arraial (fora do sistema judaico), levando o vitupério (insulto ou
abuso) dele (sofrendo rejeição). Nisso, nós participamos do sofrimento dele como ele participou
do nosso (13; cf. 2:14-18)

E. O cristão supera as perseguições, sabendo que sua pátria está nos céus (14; cf. Fp 3:20)
F. Oferecemos para Deus os nossos sacrifícios:

A Eternidade de Jesus e os Dons

Espirituais (13:8). Este versículo é usado,

às vezes, como “prova” que os dons

milagrosos continuam hoje. Algumas

pessoas dizem que Jesus faz todas as

mesmas coisas hoje que fez no passado,

incluindo os milagres. Veja os problemas

com essa interpretação: ì Malaquias 3:6

diz a mesma coisa sobre Deus, mas

sabemos que ele não faz todas as mesmas

coisas em todas as épocas. í Mesmo as

pessoas que acreditam (erradamente) que

1 Coríntios 13:10 está falando da volta de

Cristo reconhecem que os dons não são

eternos. Mas Cristo é o mesmo para

sempre.
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1. Louvor (15)
2. A prática do bem (16)
3. A mútua cooperação (16)
4. Respeito para com os nossos guias (17)

a. Aqui (diferente do versículo 7), os guias estão vivos
b. Na igreja hoje (depois do período apostólico), os guias designados por Deus numa

igreja local são os persbíteros/bispos/pastores (cf. At 20:28; 1 Tm 3:5; 5:17). Há
perigo quando outros usam este versículo para exigir a obediência dos irmãos

c. Obedecer (a palavra usada aqui) significa “ser persuadido” ou “deixar persuadir”
i. Mesmo no caso de presbíteros que nos guiam, não devemos seguir cegamente

(cf. At 5:29)
ii. Pastores são mestres (cf. Ef 4:11), e devem guiar as ovelhas pelo ensinamento

da palavra e pelo bom exemplo
iii. Pastores não devem ser dominadores (cf. 1 Pe 5:3)

IV. O Autor do Livro Encerra com Pedidos e Saudações (13:18-25)
A. Pediu que orassem por eles, pedindo a ajuda de Deus para cumprir a vontade dele (18-19)
B. Expressou seu desejo para o crescimento espiritual dos leitores (20-21)
C. Ele pediu a aceitação por eles da exortação desta carta (22)
D. Encerrou a carta com notícias e saudações de outros irmãos (23-25)

Perguntas

ì O que significa “hospitalidade”?

í Baseado especialmente em 13:4, dê um resumo da vontade de Deus sobre
o casamento e relações sexuais.

î Qual o vínculo entre a avareza e a falta de fé em Deus?

ï Quem são os guias em 13:7? Quem são os guias em 13:17,24?

ð Jesus é sempre o mesmo. Isto significa que ele sempre opera da mesma maneira? Explique.

ñ Jesus foi sacrificado dentro ou fora do sistema judaico? Seus discípulos agem dentro ou fora do
sistema judaico?

ò O que significa “obedecer” em 13:17?

Muitos sistemas de liderança hoje dependem da autoridade de homens sobre outros homens (pastores, líderes,
discipuladores, mestres, etc.). Analisando Hebreus 13:17 à luz de outras passagens que falam sobre liderança na igreja,
devemos obedecer sem questionamento? Deus autorizou sistemas de liderança em que evangelistas, discipuladores,
etc. exercem este tipo de autoridade sobre os outros? Explique.
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