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Hebreus: a luta para manter a fé em Jesus

1 Timóteo – Hebreus:
Cartas para pastores e para uma igreja que lutava pela fé

I. Introdução

Já completamos nosso estudo sobre as epístolas atribuídas a 
Paulo no Novo Testamento. Nesta unidade chegamos à epístola 
aos Hebreus. Como mencionamos em nossa introdução ao estudo 
do Novo Testamento, em Hebreus, assim como nas demais 
epístolas que se seguem, não encontramos exatamente a mesma 
forma literária usada nas epístolas de Paulo. O modelo do resumo 
de cinco partes de uma carta greco-romana parece não ter sido 
seguido inteiramente, e em alguns casos, não ter qualquer 
semelhança com ele. Parece que nessas epístolas não-paulinas 
do Novo Testamento vários outros recursos literários e retóricos 
foram combinados com a mera preparação e envio de uma carta 
convencional.

A. Forma

Ao analisarmos a epístola aos Hebreus, nada indica, em seu início, 
tratar-se de uma carta. Não há saudações. Tampouco se menciona 
quem é o autor da carta; na verdade, essa informação não aparece 
em nenhum outro lugar na epístola. Não existem agradecimentos 
nem orações. Mas, quando chegamos ao seu final, podemos 
observar as saudações típicas com que uma carta greco-romana 
costumava finalizar. Assim, parece que temos um tipo de forma 
híbrida.

Um indício para o que o escritor desse livro, tradicionalmente 
chamado de epístola, estava fazendo aparece nos seus versículos 
finais, em 13:22, em que o escritor se refere ao que ele acabara de 
escrever como a “palavra de exortação”. Além dessa referência, 
outro único lugar em que a frase aparece no Novo Testamento 
é Atos 13:15, quando se faz alusão ao sermão que Paulo pregou 
em Antioquia da Pisídia. Essa também pode ser considerada uma 
palavra de exortação. Portanto, é bem possível entender que o 
escritor aos Hebreus estivesse pregando um sermão ou escrevendo 
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algum tipo de homilia. E, obviamente, por haver sido enviada pelo 
correio, podemos considerar Hebreus também como uma espécie 
de carta ou uma epístola.

B. Destinatários

Como ocorre com os título de todos os demais livros do Novo 
Testamento, este igualmente não estava incluído nos autógrafos 
manuscritos originais. Porém, através das cópias mais antigas 
existentes que conhecemos, assim como as primeiras tradições 
que tratam dessa carta, entendemos que ela foi dirigida a um 
grupo de pessoas conhecidas simplesmente como os hebreus. É 
quase certo que essa referência revele que os destinatários seriam 
judeus cristãos e não judeus tradicionais, mas sem dúvida, o livro 
contém inúmeras referências ao Antigo Testamento — profecias 
antigas e outras passagens que tiveram, de alguma forma, seu 
cumprimento em Cristo. Em toda a carta existem alusões a outros 
temas, personagens importantes e instituições do judaísmo.

Há também várias alusões, linguagem, temas e estilos utilizados, 
tais como a comparação das coisas deste mundo com arquétipos 
celestiais. Podemos observar ainda referências a personagens 
pouco conhecidos, como o sumo sacerdote Melquisedeque, 
que originalmente sequer era um judeu — embora tenha sido 
personagem de grande proeminência, como sacerdote de Salém, 
a cidade que mais tarde se tornaria Jerusalém —, quando, em 
Gênesis, Abraão lhe pagou o dízimo. Essas referências um tanto 
obscuras sugeriram a muitos escritores que, talvez, os judeus que 
se tornaram cristãos — a quem o escritor estava se dirigindo — 
eram provenientes de diversas seitas.

O judeu helenista Filo, que tentou combinar a filosofia grega com 
o pensamento judaico, apresenta uma série de paralelismos com 
as cosmovisões apresentadas pelo livro de Hebreus. E os essênios, 
que conhecemos agora tão bem, a partir da literatura de Qumran 
(os manuscritos do Mar Morto) fizeram muitas revelações sobre 
Melquisedeque, figura que não tem grande destaque na literatura 
judaica. Então, provavelmente, ao menos alguns dos judeus 
pertenciam a esses contextos mais helenísticos ou mais sectários 
dentro do judaísmo.

C. Autoria

O autor da carta, como já mencionamos, é anônimo. Nenhum 
versículo em toda a epístola fala a respeito de quem seja o 
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autor. Nos primeiros séculos da história da Igreja, os católicos 
romanos muitas vezes associavam a autoria de Hebreus a Paulo, 
especialmente porque se a autoria do livro fosse apostólica, então 
a canonicidade do livro poderia ser facilmente justificada. Por 
outro lado, nas demais cartas, cuja tradição atribuiu a autoria a 
Paulo, o apóstolo de modo geral colocava sua assinatura pessoal, 
ou pelo menos, sempre havia uma referência ao seu nome nos 
versículos de abertura.

E há passagens em Hebreus, como, por exemplo, 2:3, que deixam 
bastante claro que o autor da epístola fazia parte de uma segunda 
geração cristã. Tratava-se de alguém que estava recebendo 
informações de segunda mão, por não ter passado nenhum 
tempo com Jesus ou que não havia tido um encontro pessoal 
com o Senhor ressurreto, como Paulo salienta tão fortemente 
em outras passagens que foi o seu caso. Então, a igreja primitiva, 
especialmente a ala ortodoxa oriental, apresentou várias outras 
sugestões a respeito do autor dessa carta. Tais sugestões incluíam 
Lucas, Barnabé e Clemente de Roma.

Em séculos mais recentes, Martinho Lutero apresentou uma 
teoria que se tornou famosa, a de que talvez Apolo tenha sido o 
autor dessa epístola. Apolo também era um judeu helenista que 
se havia tornado cristão, conhecido por sua sabedoria e filosofia; 
e a combinação de conceitos encontrados nessa epístola poderia 
bem ser explicada caso entendamos que Apolo tenha sido o autor. 
Em anos mais recentes, outros estudiosos têm sugerido como 
possível autor um dos outros companheiros de Paulo, como Silas, 
Filipe ou mesmo Priscilla. Nesse caso, de fato, o anonimato da 
carta seria explicado por sua autora ter sido uma mulher, que 
pretendia disfarçar essa informação para que a carta não perdesse 
credibilidade e autoridade em um mundo patriarcal.

Porém, se quisermos ser completamente honestos, provavelmente 
seria melhor aceitar o que Orígenes, comentarista judeu grego, 
afirmou, aproximadamente no ano 200, que só Deus sabe quem 
é o verdadeiro autor. No entanto, todas as sugestões que foram 
feitas — antigas e modernas — efetivamente consideram que o 
autor, mesmo se não for o próprio Paulo, certamente era alguém 
muito próximo do apóstolo, cumprindo, assim, o critério de 
canonicidade, por tratar-se de alguém que havia feito parte da 
geração apostólica, tendo sido vinculado a um dos apóstolos.
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D. Destinatários e data

A informação que obtemos no final da carta sugere que o autor 
estava se dirigindo aos cristãos judeus na cidade de Roma. 
Em 13:24, ele escreve: “Os da Itália enviam saudações.” Isso, 
naturalmente, seria algo lógico se o escritor estivesse em outro 
lugar com alguns companheiros cristãos da igreja romana e esses 
companheiros estivesse enviando saudações para os seus amigos 
e compatriotas cristãos em Roma. Há duas outras menções nos 
capítulos finais da carta que reforçam esta definição.

Em 12:4, o autor afirma que os destinatários ainda não haviam 
passado por derramamento de sangue como mártires pela causa 
de Cristo. Isso sugere que ele reconhecia que a perseguição estava 
aumentando, e cristãos poderiam ainda se tornar mártires por 
causa de sua fé. Isso caberia no contexto de Roma, logo no início 
da perseguição de Nero, em aproximadamente 64 d.C., ou talvez, 
um pouco antes dessa data.

Isso também daria sentido à referência de 10:32-34 a um tempo 
anterior, quando os judeus cristãos — de Roma, segundo essa 
interpretação — experimentaram o confisco de seus bens, e ainda 
se mostravam capazes de manifestar uma certa reação de alegria. 
A expulsão de Cláudio, a que aludimos na introdução da carta 
aos Romanos, em 49 d.C., caberia muito naturalmente nessa 
contextualização. Os judeus que tiveram de deixar Roma não 
poderiam manter os títulos de sua propriedade, os quais foram 
entregues ao governo sob o reinado de Cláudio.

Sugerimos, portanto, que a melhor interpretação da carta aos 
Hebreus quanto à autoria, é que um seguidor anônimo de Paulo 
estivesse escrevendo para um grupo de judeus cristãos, talvez até 
mesmo a uma casa específica que funcionava como uma igreja, 
como a maior parte das congregações de cristãos romanos no ano 
ou em torno do ano 64 d.C.

E. Propósito

O principal objetivo do livro era preparar os destinatários para 
enfrentar o avanço da perseguição contra os cristãos naquele 
lugar, e também motivá-los a permanecer firmes contra a 
tentação — que talvez pudesse ser considerada até bem natural 
no primeiro século — de que os cristãos que anteriormente faziam 
parte de um contexto judeu acabassem retornando ao judaísmo 
puro. Você pode notar que esse foi o período da história cristã 
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primitiva, em que, pela primeira vez, os imperadores romanos 
começaram a reconhecer claramente que o cristianismo estava se 
tornando algo muito maior do que uma simples seita judaica. Os 
judeus ainda desfrutavam a liberdade de adorar a Deus segundo 
suas próprias leis e não eram obrigados a honrar o imperador com 
qualquer tipo de sacrifício que pudesse contrariar a crença judaica 
num único Deus.

Assim que Nero e outros imperadores que o seguiram, 
reconheceram que o cristianismo estava se tornando uma 
religião predominantemente gentia e, portanto, era muito mais 
abrangente do que uma seita judaica. Assim, esses cristãos gentios 
já não estavam isentos de cumprir as leis romanas e não tinham os 
mesmos privilégios dado aos judeus. Toda a estrutura ou o esboço 
da epístola aos Hebreus apresenta uma comparação de Cristo — e 
a revelação que Ele trouxe — com as mais diversas instituições 
e figuras de destaque na história judaica, afirmando que Cristo 
era superior a todas elas — exceto em relação ao próprio Deus, o 
Pai. Essa afirmação tinha por objetivo também advertir os judeus 
cristãos a não se sentirem tentados a exaltar figuras e instituições 
humanas e desse modo retroceder, de alguma forma, ao judaísmo 
da sua origem, abandonando sua confissão cristã.

II. Superioridade da Pessoa de Cristo (1:1—4:13)

A carta começa em 1:1-4, com um extenso prólogo que enfatiza 
a plena divindade de Jesus Cristo, de forma tão clara quanto em 
qualquer outra parte do Novo Testamento. Ele é a representação 
exata do Pai; poderíamos assim dizer, o perfeito reflexo da imagem 
do Pai.

A. Superior aos anjos

E, em seguida, o corpo da carta começa em 1:5 com uma série de 
comparações entre Cristo e muitas figuras, bem como instituições 
judaicas importantes. A primeira delas, que ocupa a atenção do 
escritor de 1:5 a 2:18, é a superioridade de Cristo sobre os anjos. 
Estes haviam se tornado o centro de muita especulação entre os 
judeus, especialmente durante o período intertestamentário e, 
especialmente, na comunidade de Qumran, entre os essênios. O 
primeiro ponto que o escritor salienta acerca da supremacia de 
Cristo sobre os anjos é que Ele é mais soberano, mais elevado, tem 
maior esplendor e majestade do que os anjos.
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O autor apresenta esse ponto com uma série de citações do Antigo 
Testamento, em 1:5-14. Devemos entender que aqui, como em 
toda a epístola, o autor faz uso dos escritos do Antigo Testamento, 
não como predições diretas, com seus cumprimentos posteriores, 
mas como várias formas de tipologia, conforme expusemos na 
introdução às narrativas do nascimento de Jesus.

Os padrões da ação redentora de Deus ao longo da história são 
repetidos de modo surpreendente nos eventos que envolvem 
a vida e ministério de Jesus, que permitem a um autor judeu 
rigoroso afirmar que as passagens do Velho Testamento foram 
“cumpridas”, outro significado legítimo naquela era do conceito 
de cumprimento. Outra característica da carta aos Hebreus 
é que depois de cada afirmação teológica o escritor introduz 
imediatamente uma exortação, em vez de reservar todas as suas 
orientações para um único segmento no final da epístola.

Então, em 2:1-4 encontramos as primeiras exortações, em que o 
autor afirma aos leitores da carta que, se a revelação que veio por 
meio de anjos — uma referência à lei mosaica, segundo algumas 
tradições judaicas — era tão importante, então a revelação 
vinda por meio de Cristo, que é superior aos anjos, deveria ser 
seguida com muito mais empenho. Após essa breve exortação, o 
escritor continuou sua comparação de Cristo com os anjos. Nesse 
ponto — de forma um pouco mais clara — ele não fala apenas de 
superioridade de Cristo em soberania, mas de Sua superioridade 
no sofrimento.

Portanto, Cristo, aquele que se tornou plenamente homem (algo 
que os anjos nunca fizeram), foi qualificado para ser aquele 
que morreu pelos pecados do mundo, e fez o que Adão e seus 
descendentes nunca tinham feito com sucesso, ou seja, carregar 
a imagem de Deus, como descrito no Salmo 8 (que aparece com 
destaque nesta seção), para exercer completo e total domínio 
sobre a humanidade. Originalmente, esse encargo fora entregue 
a Adão e Eva (Gênesis 1). A superioridade de Cristo, portanto, ao 
completar a expiação, implica em que somos livres do pecado e 
do temor da morte, conceitos que os versículos 14 a 18 ressaltam.

B. Superior a Moisés

A segunda mais importante comparação apresentada na carta 
aos Hebreus é feita entre Cristo e Moisés, líder dos israelitas, 
que recebeu a lei no Sinai, sendo, portanto, personagem de 
grande importância na história judaica. A passagem de 3:1—4:13 
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desenvolve essa comparação. Aqui, a seção teológica, o material 
expositivo, é muito breve, em 3:1-6. Moisés foi fiel em sua casa, 
mas Cristo foi fiel como o construtor da casa, como o criador do 
universo. Portanto, Cristo é claramente superior a Moisés.

No entanto, a parte mais importante dessa comparação pode 
ser encontrada na exortação que tem início em 3:17 e continua 
até 4:13. Aqui, a principal admoestação feita pelo escritor é 
que não devemos ser rebeldes como aqueles que supostamente 
estavam seguindo Moisés —a maioria dos israelitas — que acabou 
vagueando por quarenta anos com Moisés no deserto do Sinai. Ao 
contrário, devemos fazer o que essa maioria de israelitas da época 
de Moisés não foi capaz de fazer, isto é entrar no repouso de Deus.

Nos capítulos 3 e 4, Hebreus desenvolve um conjunto bastante 
elaborado e complexo de comparações, todas envolvendo o 
repouso sabático do povo de Deus. A partir do dia em que 
Deus descansou no fim da semana da criação, que se tornou o 
paradigma na Lei mosaica, para que o povo de Deus tivesse um dia 
de descanso semanal, o escritor aos Hebreus passou a discorrer 
sobre o cumprimento integral do conceito do descanso sabático 
que ainda não havia ocorrido. Em certo nível, o descanso sabático 
foi desenhado e prefigurado pela entrada dos israelitas em Canaã.

Porém, eles nunca foram capazes de desfrutar em paz e 
prosperidade, de forma permanente, as bênçãos da terra, bem como 
a liberdade e a segurança em relação a seus inimigos, por causa de 
sua constante desobediência. Jesus, portanto, na revelação cristã, 
traz um descanso muito maior, embora ainda não seja tão perfeito 
como será o descanso pleno na vida vindoura.

Portanto, ainda há tempo para entrar nesse descanso; e se 
tomamos a aplicação do salmista sobre o repouso do sábado, o 
escritor aos Hebreus mais de uma vez encoraja o leitor a ter certeza 
de estar totalmente inserido no descanso sabático de Deus. Em 
outras palavras, eles deveriam permanecer como cristãos fiéis e 
perseverar até o fim, mesmo sob perseguição.

III. Superioridade da obra de Cristo (4:14—10:18)

A. Superior ao sacerdócio

De 4:14 até 7:28, o escritor aos Hebreus passou a desenvolver sua 
comparação mais elaborada entre Cristo e uma instituição judaica 
particularmente relevante: no caso, o sacerdócio judaico.



Transcrição - NT226 1 Timóteo – Hebreus: Cartas para pastores e para uma igreja que lutava pela fé
© 2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.

Hebreus: a luta para manter a fé em Jesus

8 De 11

Lição 2 DE 2

A exortação introdutória desse segmento ocupa os versículos 14 a 
16 do capítulo 4. Aqui, o escritor começou com a exortação, mesmo 
antes de desenvolver sua exposição teológica, incentivando seu 
público leitor a desenvolver a certeza de que eles já aceitaram a 
graça de Deus e continuam a desfrutar seus benefícios. O versículo 
16 inclui a famosa exortação para que cheguemos com confiança 
diante do trono da graça de Deus pela possibilidade de acesso que 
a morte sacrificial de Cristo abriu para os crentes.

Ao longo desses capítulos, um dos muitos pontos que o escritor 
desenvolveu, é que, enquanto o sacerdócio judaico mantinha as 
pessoas a uma certa distância de Deus, o sacerdócio completo e 
integral de Cristo, bem como Sua completa expiação pelos nossos 
pecados, permite que nos aproximemos de Deus através de Cristo. 
E isso, sem a interferência de quaisquer intermediários humanos. 
Assim, podemos orar e ouvir diretamente de Deus de uma forma 
aparentemente mais íntima e direta do que a maioria dos judeus 
estavam acostumados.

Em 5:1-10 o escritor passou a desenvolver uma comparação de 
Cristo com Aarão, irmão de Moisés, por meio de quem a linhagem 
sacerdotal era perpetuada, enfatizando principalmente o modo 
pelo qual Cristo — embora Ele próprio não fosse um descendente 
biológico de Aarão — cumpria as várias funções do sacerdócio 
judaico.

Na passagem de 5:11—6:20 novamente encontramos um novo 
segmento de exortação, e inclui os versículos 4 a 8 do capítulo 
6, um dos textos mais famosos e, talvez, uma das advertências 
mais fortes em todo o Novo Testamento em relação a cometer 
apostasia. Aqueles que acreditam ser possível que um verdadeiro 
cristão perca sua salvação apoiam-se regularmente nesses versos, 
embora existam maneiras de entender que tais afirmações 
sejam uma referência a pessoas que tenham feito algum tipo de 
profissão de fé superficial. Talvez pertencessem à comunidade dos 
que estavam reivindicando adorar a Deus. E esse comportamento 
exterior fazia com que fosse impossível diferenciá-los daqueles 
que possuem verdadeira fé.

Qualquer que seja a abordagem adotada em relação a essas e 
outras passagens de exortação na epístola aos Hebreus, não se 
deve perder de vista o ponto de concordância em todo esse debate 
interpretativo. Tanto os calvinistas, que enfatizam a segurança da 
salvação eterna, como os arminianos, que acreditam ser possível a 
um crente perder a salvação, estão de acordo com a interpretação 
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de que o texto de Hebreus estaria se referindo a pessoas que fizeram 
algum tipo de profissão de fé superficial. E particularmente, em 
face da perseguição aos cristãos, essas pessoas repudiaram sua fé 
e nunca se arrependeram dessa atitude. Portanto, morreriam num 
estado de separação eterna de Deus. Trata-se de um importante 
debate teológico saber se essas pessoas realmente foram cristãos 
verdadeiros ou não, mas não devemos perder de vista o ponto em 
que ambos os lados concordam. Tais pessoas estão perdidas, e, 
portanto, é mister que tanto as testemunhas quanto os ministros 
cristãos em todos os contextos, mas particularmente em relação 
àqueles que estão passando por dificuldades, façam um alerta, em 
termos inequívocos, contra a apostasia.

O capítulo 7:1-28 prossegue comparando Jesus e o sacerdócio, 
desta vez concentrando-se em Levi, um dos doze filhos de Jacó, 
por meio de quem a linhagem sacerdotal foi nomeada. Aqui a 
comparação aponta para as diferenças entre Jesus e os sacerdotes 
levitas tradicionais. Isso faz com que o escritor considere outro 
sacerdote do Antigo Testamento, Melquisedeque, sacerdote de 
Salém durante o tempo de Abraão na narrativa do Gênesis. Nesse 
texto, temos alguém, fora da fé explícita no Deus de Israel que, 
aparentemente, e de alguma forma, sabia do único e verdadeiro 
Deus Todo Poderoso que domina sobre todo o universo. Abraão 
reconheceu Melquisedeque como seu superior, e entregou a ele 
seu dízimo.

Jesus é apresentado como “sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melquisedeque”, o que significa que Ele é superior aos 
sacerdotes levitas, os quais eram descendentes de Abraão e, por 
essa razão, descendentes espirituais de Abraão pela fé. Portanto, 
os cristãos podem reconhecer Jesus como um sumo sacerdote 
maior do que os sacerdotes do judaísmo.

B. Superior à antiga aliança

Os capítulos 8:1—10:39, em seguida, desenvolvem a supremacia 
de Jesus sobre a antiga aliança.

O capítulo 8 inclui a citação mais extensa de qualquer passagem do 
Antigo Testamento no Novo Testamento, e também a declaração 
mais forte sobre a caducidade da antiga aliança, embora o 
escritor não expresse nesses termos. O capítulo 9 desenvolve uma 
comparação com as alianças, mediante um jogo de palavras, em 
ambos os idiomas hebraico e grego, entre aliança e testamento. Um 
testamento, que denominaríamos hoje a declaração de um último 
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desejo, exige a morte da pessoa que fez o testamento antes que 
seus termos possam ser executados. A morte de Cristo, portanto, 
inaugura o Novo Testamento ou a nova aliança. O capítulo 10 
desenvolve a tipologia ou a comparação entre as sombras terrenas 
de uma realidade ou substância celestial, e conduz à advertência 
final, em 10:19-39, em torno do qual se levantam os mesmos 
debates que observamos em 6:4-8.

IV. A superioridade de uma vida de fé (11:19—13:25)

Com o capítulo 11, o autor de Hebreus passa para a parte final de 
sua epístola: um conjunto de comparações, desta vez apresentando 
uma relação, por assim dizer, dos heróis da fé ao longo dos tempos 
do Antigo Testamento. O ponto essencial do capítulo é que não 
importa quem você escolha como um grande herói do judaísmo, 
que tenha vivido antes da morte de Cristo, nenhum deles recebeu 
o que Deus lhes havia prometido, portanto, eles tiveram que viver 
pela fé.  E por que não? O capítulo termina destacando que Deus 
havia determinado que eles não estariam completos nem seriam 
aperfeiçoados sem a participação dos crentes da era da nova 
aliança.

A passagem exortativa final, no capítulo 12, nos encoraja a fixar 
os olhos em Jesus — aquele que é o autor e o consumador da nossa 
fé — e não em qualquer dos antecessores judeus nem naqueles 
que nos precederam na morte e no martírio. Esses heróis da fé 
nos rodeiam como uma grande nuvem de testemunhas como se 
estivessem num estádio, incentivando-nos a completar nossa 
carreira, não importa o quão difícil ela seja. O capítulo 13 conclui 
a carta com exortações diversas e saudações.

V. Conclusão

Hebreus é um livro único, dentre os escritos do Novo Testamento, 
não apenas porque desenvolve detalhadamente o tema da plena 
divindade e humanidade de Cristo, mas por ser a epístola do 
Novo Testamento que desenvolve de forma exaustiva o tema do 
sacerdócio de Jesus Cristo. E sobretudo, se constitui num dos mais 
veementes, significativos e claros chamados para os cristãos — 
mesmo diante de situações de sofrimento ou de perseguição — a 
jamais renunciar sua fé. Porque não há outro caminho além de 
Cristo.

Especialmente na atualidade, para os cristãos que vivem em 
países democráticos mais ricos e nunca experimentaram uma 
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perseguição intensa por causa da fé — isso sem mencionar o 
martírio que as pessoas em outras partes do mundo de hoje estão 
enfrentando e enfrentaram em séculos passados — o livro dos 
Hebreus pode ser um dos escritos mais negligenciados do Novo 
Testamento, ao qual devemos nos voltar com maior frequência. 
Sem as provações severas, talvez nunca pudéssemos desenvolver 
uma certeza absoluta da solidez de nossa própria fé e da fé de 
outros. Portanto, devemos ter o cuidado para não cair no perigo 
de presumir levianamente que saibamos quem são os plenamente 
salvos aos olhos de Deus.


