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LIÇÃO 1 

SUBSÍDIO PARA O ESTUDO DA 1ª LIÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 

2018 – DOMINGO, 07 DE JANEIRO DE 2018 

 

A CARTA AOS HEBREUS E A EXCELÊNCIA 

DE CRISTO 

 

Texto áureo                                                                             

“Havendo Deus, antigamente,  

falado, muitas vezes e de 

muitas maneiras, aos pais, 

pelos profetas, a nós falou-

nos, nestes últimos dias, pelo 

Filho,” 

 

COMENTÁRIO 

INTRODUÇÃO 

Já se tem dito que esta missiva aos Hebreus é “uma gema rara entre os tesouros 

do Rei”, o que, indubitavelmente, é uma grande verdade! Por tudo que se pode 

depreender-se de suas linhas ela é o melhor comentário bíblico, inserido da própria 

bíblia, sobre o Antigo Testamento no que diz respeito ao Livro de Levítico.  

De acordo com William Barclay, em O Novo Testamento Comentado:  

O autor da Carta aos Hebreus utilizou aqui todos os recursos de palavras e 

ritmo que a bela e flexível língua grega permitia. Em grego os dois advérbios 

que se traduzem muitas vezes e de muitas maneiras são palavras únicas 

(polymeros e polytropos). O prefixo grego poly- nestas combinações 

significa muitos. Os grandes oradores gregos, como Demóstenes, o maior de 

todos eles, tinham o hábito de intercalar tão sonoros adjetivos no primeiro 

parágrafo de um discurso. O autor de Hebreus sentiu que, já que ia falar da 

revelação suprema de Deus aos homens, devia revestir seu pensamento da 

linguagem mais nobre possível. Um grande pensamento exigia uma 

expressão grandiosa. E até aqui notamos algo que é de sumo interesse. O 

autor da Carta deve ter sido preparado na oratória grega. Ao tornar-se cristão 

não desdenhou o patrimônio assimilado; usou o talento que tinha a serviço de 

Jesus Cristo. 
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É interessante verificar que este escrito do Novo Testamento tem sido 

tradicionalmente chamado, como já acima frisamos de Epístola (missiva) aos Hebreus, 

no entanto, a sua redação não corresponde ao gênero epistolar, pois falta uma 

apresentação do autor, não há indicação de destinatário e apenas na conclusão é 

mencionado Timóteo antes de incluir umas rápidas saudações (13. 23 – 25).  

De acordo com The Lion Concise Bible Enciclopedia (p. 328), esta epístola foi 

escrita para um grupo de cristãos judeus, nos primórdios do primeiro século, com o 

intuito de encorajá-los na vida cristã, com exemplos bíblicos de fé, mesmo em tempos 

de perigo. 

O escritor sacro demonstra com muita propriedade que Jesus é em muito 

superior aos anjos, ou qualquer outro homem no antigo testamento, mesmo Moisés ou 

Josué (1. 1 - 4.13). Ele enfatiza que Jesus, como sacerdote, “eterno”, é maior que todos 

os sacerdotes véterotestamentário (4. 14 – 7.28). Ainda mostra com muita autoridade 

que Jesus proveu um melhor sacrifício, uma vez por todas (caps. 8-10), com o intuito de 

reconciliar Deus com o Homem, sendo ele próprio o verdadeiro Deus-Homem.   

Destarte, o escritor aos Hebreus cita os exemplos dos Heróis da Fé, a saber, 

homens e mulheres da história de Israel (Cap. 11), para que os seus leitores não 

retrocedessem na caminhada cristã, mas permanecessem firmes e constantes em Jesus, a 

despeito do sofrimento e da perseguição. 

 

I – AUTORIA, DESTINATÁRIO E PROPÓSITO. 

  Autoria. A questão mais difícil no estudo desta carta é o que diz respeito ao seu 

autor, até porque não nos é revelado o seu nome, contudo, dentre os possíveis 

candidatos à autoria, alguns se destacam.  

     O primeiro é o apóstolo Paulo, com sua versatilidade na língua grega – tal escrito 

originalmente é em um grego muito refinado, basta ver a sua introdução mesmo na 

língua portuguesa –, e o seu pleno conhecimento em judaísmo, pois o autor demonstra 

ser um profundo conhecedor do Antigo Testamento, cujo texto cita sempre da tradução 
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grega conhecida como LXX ou Versão dos Setenta (LXX)1. Indubitavelmente, a 

Epístola aos Hebreus, é o documento estilisticamente mais depurado de todo o Novo 

Testamento. 

  De fato, a versão em língua inglesa, conhecida como “King James”, atribui-lhe 

a autoria da epístola, provavelmente por uma referência ao seu noviço na fé: Timóteo 

(cap. 13. 23).   

     O segundo nesta relação seria Barnabé, o Filho da Exortação – Expressão 

semítica que significa aquele que consola, ou exorta, (At 11. 22 – 24), em grego é 

paraklésis (Hb 13. 22) –, como ele era chamado (At 4. 36). Entre os escritos dos Pais 

da Igreja Primitiva, diversas de suas cartas foram encontradas. Tertuliano pensava que 

Barnabé houvesse escrito Hebreus. Ora, Barnabé nascera em Chipre, povo famoso por 

falar um grego excelente e o grego de Hebreus é o melhor do Novo Testamento. 

Barnabé, também era levita (At 4. 36) e de todos os personagens do Novo Testamento 

era aquele que poderia ter tido o conhecimento mais íntimo do sistema sacerdotal e 

sacrificial sobre o qual se baseia todo o pensamento da carta. Assim, Barnabé era um 

desses poucos aceitos tanto pelos judeus como pelos gregos e que se sentia à vontade 

em ambos os ambientes. Pode ser que Barnabé tivesse escrito esta carta, mas se o fez é 

estranho que seu nome se desvinculasse inteiramente da mesma. 

  O terceiro nome como forte concorrente nesta lista seria o de Apolo, de acordo 

com a menção do Novo Testamento, era um judeu nascido em Alexandria “homem 

eloquente e poderoso nas Escrituras” (At 18. 24). Muito embora renomados escritores 

tenham chegado à conclusão de que o Apóstolo Paulo tenha sido o seu autor, os pais da 

igreja – supramencionados –, e muitos eruditos através dos séculos, têm-se dividido 

com relação a esta questão. O reformador Lutero estava seguro de que Apolo a tinha 

                                                           
1 F. F. Bruce, em sua obra O Cânon das Escrituras (pp. 41, 42), nos relata que com o passar dos 

tempos vinculou-se uma lenda a essa versão grega da Lei (Torá), que dizia que foi o trabalho de 

setenta (70) ou talvez setenta e dois (72) anciãos de Israel, trazidos a Alexandria para esse fim, 

assim, por esse motivo, se vinculou a essa versão o termo Septuaginta (do latim septuaginta, 

“setenta”). Com o passar dos tempos, o termo veio a ser vinculado a todo o Antigo Testamento em 

grego e a lenda original sobre os setenta foi incrementada. Contudo, sabe-se que em princípio a Lei 

fosse lida em hebraico, como acontecia na Palestina, e alguém era designado para fazer uma tradução 

oral para o grego. Com o passa dos tempos, providenciou-se uma versão escrita em grego (a LXX) para 

que a leitura pudesse ser feita diretamente.  
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escrito. Aquele que escreveu a carta conhecia certamente as Escrituras, era muito 

eloquente, (ver: 1 Co 1.12; 3.4) e pensava e argumentava da maneira que o faria um 

alexandrino culto.  

  Há ainda quem cite ostros possíveis escritores, como é o caso do grande erudito 

alemão Harnack. Ele pensava que talvez a tivessem escrito Priscila e/ou Áqüila. 

Priscila e Áqüila eram provavelmente mestres na sinagoga (At 18. 26). A casa deles em 

Roma era uma Igreja (Ro 16. 3 - 5). Harnack pensava que esta poderia ser a razão pela 

qual a carta carecesse de saudações e não levasse o nome de seu autor, pois o autor 

principal de Hebreus teria sido uma mulher e uma mulher não era permitido ensinar. 

Bem, como sabiamente escreveu Orígenes, um dos pais da igreja primitiva, há pelo 

menos mil e setecentos ano: “É provável que só Deus saiba quem escreveu a epístola”. 

Ou ainda, como bem expressou F. F. Bruce: “A despeito das atribuições tradicionais e 

das brilhantes conjecturas, sua autoria é desconhecida” (The Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of the Bible, III, 87). 

  Destinatário. Como já disse anteriormente, esta carta fora endereçada, 

primacialmente, aos judeus cristãos, sobretudo de Jerusalém, que estavam vacilando 

na fé, por causa dos escárnios e zombarias dos seus perseguidores; tais cristãos 

estavam começando a pensar que tinham perdido tudo ao aceitar o Cristianismo: altar, 

sacerdotes e sacrifícios. Mas o autor sacro prova que eles apenas haviam privado da 

sombra e receberam a substância – Jesus Cristo (10.1). Posteriormente, muitos 

eruditos pensam que esses crentes se encontravam além Roma – capital do grande e 

vasto império romano, devido à expressão “os da Itália vos saúdam”.  

  No que diz respeito à data da carta, um número de fatores regula a data da 

Epístola aos Hebreus. O mais importante desses fatores parece ser o conflito judeu-

romano depois de 68 A.D. e a destruição do Templo em 70 AD. Nada foi mencionado 

sobre o conflito, o Templo, ou a destruição de Jerusalém. Por causa desse silêncio, a 

carta pode ter sido escrita antes de 68 ou depois de 80. Segundo William Barclay, a 

primeira data é a preferível, mas deve ser considerada em relação à menção de 

Timóteo (13.23) e da expressão “os da Itália” (13.24). Além disso, o conhecimento de 

Hebreus demonstrado pela Epístola de Clemente de Roma aos Coríntios (95 AD.) tem 

alguma influência sobre a data de Hebreus e talvez sobre o seu destino.  
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  Donald Guthrie em sua obra The Letter to the Hebrews, An Introduction and 

Commentary declara: 

Uma consideração intema é o relacionamento entre a carta e a queda de 

Jerusalém. Visto que o escritor não demonstra nenhuma consciência do 

evento, e que sugere, pelo contrário, que o ritual ainda continua, a carta teria 

de ser datada antes de 70 d.C. Conforme já foi indicado, no entanto, o autor 

apela ao tabernáculo mais do que ao Templo, e este fato poderia 

legitimamente ser reivindicado como evidência de que o Templo já não 

existia. Mas os tempos no presente, usados, por exemplo, em 9.6-9 (cf. 

também 7.8; 13.10) teriam mais razão de ser se o ritual do Templo ainda 

estivesse sendo observado.17 A distinção entre o tabernáculo e o Templo 

talvez não tenha sido tão nítida aos leitores originais quanto aparece ao leitor 

moderno. No cômputo geral, esta linha de evidência está mais a favor de uma 

data antes de 70 a.C., e não depois, especialmente se for dado o devido valor 

à estranha omissão da catástrofe se já tinha acontecido. Teria sido uma 

confirmação histórica valiosa da tese principal da Epístola o desaparecimento 

do antigo para ceder lugar ao novo. 

  Em contraste, Canon Farrar, Cambridge Greek Testament, representando as 

opiniões do século dezenove, e Gleason L. Archer, em The Epistle to the Hebrews, A 

Study Manual, ambos argumentam em favor de uma data entre 64 A.D, e 68 A. D. O 

último escritor estreita então este período de tempo para a data real de 65 ou 66 como 

sendo a mais razoável, de acordo com as evidências internas e externas. Todas as 

opiniões quanto à data da epístola destacam a importância do silêncio da carta no que se 

refere aos acontecimentos em Jerusalém na sexta década do primeiro século.  

Propósito. Analisando a carta aos Hebreus, o escritor faz uma só declaração 

específica acerca do seu propósito, que está em 13.22 onde diz simplesmente: “Rogo-

vos... que suporteis a presente palavra de exortação; tanto mais quanto vos escrevi 

resumidamente.” Se a “palavra de exortação” significa aqui, como em At 13.15, uma 

homília, sugeri-se que a estrutura da carta deve sua origem a uma pregação feita numa 

ocasião especial e mais tarde adaptada na forma de uma carta pelo acréscimo de 

comentários pessoais no fim. Esta sugestão tem muita coisa para recomendá-la e 

explicaria os apartes frequentes que contêm apelos diretos aos ouvintes. Se a palavra 

“exortação” receber seu efeito literal, aquelas passagens que contêm tais apelos diretos 

devem ser consideradas os pontos cruciais no argumento do autor, ainda que sejam 

apartes, e devem ser levadas em conta ao decidir o propósito do mesmo. Como acima 

foi explanado, esta missiva foi escrita com o “intuito de encorajar os cristãos na vida 

cristã de fé – dando justamente exemplos bíblicos de heróis da fé –, mesmo em tempos 

de perigo”. 
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II – CRISTO – A PALAVRA SUPERIOS A DOS PROFETAS.  

Conforme explicamos o autor aos Hebreus contraria o padrão das cartas 

geralmente identificadas como cartas do N.T, não fazendo nenhuma saudação nem 

sentenças introdutórias. Ele avança imediatamente para o assunto, que é a pessoa e obra 

do Senhor Jesus Cristo em relação ao sistema levítico e a velha aliança.   

A. Cristo é Superior aos Profetas. 1. 1,2.   

A pergunta implícita que está sendo respondida é: Quem foi o último e o mais 

autorizado porta-voz de Deus?  

v.1. Muitas vezes (polymeros), ou passo a passo, fragmentariamente, e de muitas 

maneiras (polytropos), de muitos e variados modos, Deus (Jeová) falou no tempo do 

V.T, através dos profetas, muitos dos quais contaram em seus escritos por meio de 

qual método ele se comunicou com eles, Prophetais é uma palavra de significado amplo 

que inclui todos aqueles que Deus usou nos dias do V.T.  

v.2. Nestes últimos dias. No fim destes dias é a tradução literal de uma expressão 

hebraica comum encontrada em Nm 24.14, possuindo tonalidades messiânicas. Deus 

falou conosco através de Um que tem com Ele o relacionamento de um filho e completa 

autoridade como porta-voz. Neste relacionamento, Cristo é especial e assim está 

descrito aqui no sentido clássico, sob compromisso divino porque é o Filho. Ele é 

ambos, herdeiro e agente da criação. O universo. O grego aiones, “eternidade”, 

incluindo o mundo espacial. (conf. 11.3). 

B. Cristo, "Imagem" de Deus. 1. 3, 4. 

v.3. Resplendor da glória ou esplendor. O resplendor que o mundo recebe do 

próprio caráter de Deus em Jesus Cristo. Ele é o ser essencial de Deus. Do mesmo modo 

expressão exata foi usado tal como em Mt 22.20, onde se refere à imagem que havia 

sobre o dinheiro romano. Cristo é a estampa ou a impressão de Deus (karakter); a 

essência de Deus. Toda a força das duas primeiras cláusulas deste versículo destaca este 

único conceito. Ele é também criador, tanto a “Palavra criadora”, quanto o Sustentador 

– Aquele que está sustentando todas as coisas. Criação e preservação são realizadas 

por Deus em Jesus Cristo, e pela palavra do seu poder. A palavra do Filho é o poder 

de preservar e sustentar, mas este poder criativo canaliza-se para um ministério maior de 
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redenção. Ao fazer a purificação dos pecados, Cristo purificou a grande massa dos 

pecados acumulados do mundo e todas suas impurezas, as quais Deus vê. Em Cristo a 

penalidade do pecado foi completamente removida e a purificação foi fornecida. 

  Tendo este poder e autoridade como Criador e como Aquele que assume o 

pecado, Cristo ocupa o lugar de autoridade à direita de Deus. Na qualidade de ambos, 

sumo sacerdote e substituto, Ele pode apresentar uma redenção consumada. Sua obra 

está completa, e Ele pode, portanto, assentar-se no trono. Como Filho do homem Ele 

ocupa este lugar por ato de Deus Pai. Esse não é um lugar de repouso, mas de atividade 

para o divino mediador, sumo sacerdote e intercessor. Em cumprimento do SI. 110.1, 

Ele é o Senhor de todos. 

  v.4. O primeiro contraste que exibe a superioridade de Cristo foi assim 

introduzido. A ideia de contraste no pensamento de tão superior (kreiton, “superior”, 

“tornando-se superior”) foi usada treze vezes. Os anjos eram importantes na 

transmissão da mensagem divina aos homens. Desde a doação da Lei no Sinai até a 

assistência angélica concedida a Daniel e os últimos profetas, estes mensageiros de 

Deus serviram a Deus, mas como seus subordinados. Cristo é superior aos anjos em Sua 

pessoa, nome, função, poder e dignidade. Quanto ao Seu nome, só Ele pode salvar os 

perdidos (At 4.12), e é o nome acima de todo nome (Fp 2.10). Através do Seu nome, 

Sua reputação ficou estabelecida, pois é um nome poderoso. 

III – CRISTO – SUPERIOS AOS ANJOS. 

1. Superior aos Anjos. 1.5-14.  

v.5. O pensamento apresentado é um argumento que provém do silêncio e o Ele 

(oculto) é Deus. Nunca Deus chamou algum anjo de Seu filho, mas somente a Cristo e 

com referência a Cristo, que Ele disse aquilo (compare Sl 2.7; II Sm 7.14). Em ambas as 

passagens o significado imediato recebeu um significado nobre e mais elevado, que 

transmite a estas passagens (e outras a seguir) um sentido tipológico. No Sl 2.7 a 

celebração de um aniversário de nascimento (Hb 1.5 e segs.) é aplicada a Cristo. E as 

palavras pronunciadas por Salomão em lI Sm. 7.14 são aplicadas a Jesus, o Filho, como 

sendo ainda mais verdadeiras quando se Lhe referem. Neste sentido a tipologia é 

correta; pois Cristo é o antítipo, um fato que é verdadeiro através de Hebreus, na 

interpretação tipológica do escritor.  
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v.6. Ambas as passagens, Dt 32.43 (LXX) e Sl 97.7 falam de anjos adorando 

Cristo, o Filho. E o salmista também fala de uma demonstração de glória (97.6), que 

corresponde ao resplendor de Hb 1.3.7. Dois conceitos são apresentados: 1) que os anjos 

são seres inferiores ou seres criados – Aquele que . . . faz; e 2) que os anjos são servos, 

tal como os ventos e o fogo. A ideia está assim reenfatizada que os anjos adoram o Filho 

porque lhe são subordinados. Em Salmos 104.4 está assim apresentado como prova da 

subordinação angélica. 

vv. 8,9. Cristo é chamado de Deus e rei, ou soberano. Conforme prometido no 

pacto davídico, aqui está o grande Filho de Davi reinando, e o Seu governo é eterno. As 

qualidades de Sua realeza são justiça, equidade e ódio à iniquidade – qualidades que só 

podem caracterizar, uru reino justo. Nesta posição Cristo está em posição superior a 

todos, e particularmente aos anjos. Para esta posição exaltada e honrada Cristo foi mais 

ungido do que comissionado, e esta unção é a unção do Christus Victor – o vitorioso 

que reina eternamente. 

vv. 10-12. Do Sl 102.25-27. Fala de Cristo Filho, que na qualidade de Criador fez 

o mundo e que é Aquele que não muda no meio das coisas que vão mudar. Isto 

também retrata um agudo contraste entre Cristo e os anjos. Eles são matéria criada, e 

servem no mundo como mensageiros de Deus. Cristo é eterno, acima do mundo, sendo 

antes dele e depois dele. Este argumento foi extraído de um salmo da tradução da LXX 

não considerado messiânico pelos intérpretes rabínicos. Usado desta maneira pelo autor, 

ilustra melhor a superioridade de Cristo. E os teus anos jamais terão fim. Não terão fim 

nem serão interrompidos. 

v.13. Em contraste com os anjos, que jamais receberam permissão de se 

assentarem à direita de Deus, Cristo está assentado lá agora e governa como rei, o 

Deus-homem, o Messias imutável e eterno. Vai ficar assim assentado até o Seu triunfo 

final, quando Seus inimigos serão transformados em estrado dos seus pés. Este conceito 

retrocede a Josué, que colocou o seu pé sobre o pescoço dos reis subjugados como sinal 

final de vitória. Assim a passagem transmite a esperança a todos os crentes de todos os 

tempos de que Cristo triunfará sobre a injustiça. 

v.14. Os anjos servem, conforme está indicado, a todos os santos em sentido 

amplo; mas seu serviço é sagrado ou "litúrgico" (leitourgika), e fazem um serviço 
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aos homens (diakonian). Os anjos são, portanto espíritos ministradores que servem 

àqueles que hão de herdar a salvação, ou as pessoas piedosas. Este ministério dos anjos 

está implícito que ainda continua. A palavra salvação (soterian) está reservada pelo 

autor para um desenvolvimento posterior. 

 CONCLUSÃO 

  Portanto finalizamos este presente estudo declarando, como alguns, que a 

Epístola aos Hebreus é a menos conhecida de todas as epístolas do Novo Testamento. O 

raciocínio limitado, a terminologia sacrificial e sacerdotal, e o idealismo reinante no 

autor são apresentados como razões para isso, segundo Purdy e Cotton, in Epistle to the 

Hebrews, Vol. XI, IB).  

  É provável, mas uma coisa parece mais certa. A Epístola aos Hebreus é mais 

fácil de compreender quando há familiaridade com os cinco livros de Moisés. O laço 

inseparável do raciocínio limitado ao sistema levítico, liga o Pentateuco à carta aos 

hebreus. Os problemas apresentados pelo livro são desafiadores. Em suma, eles 

envolvem sua autoria, destinatários, leitores, data, motivos e relacionamento com o 

Cristianismo, Judaísmo e a cultura helênica do primeiro século.  

  Destarte, não hesitemos em lê-la, estudá-la e apreciá-la, pois temos muito que 

aprender com as verdades hauridas de seus preciosos ensinamentos; e dizer qual as 

ideias que se encontram nas palavras do hino de Cowper:  

Achei a fonte Carmesim, 

Que meu Jesus abriu; 

Na cruz morrendo ali por mim, 

Minha alma redimiu. 

 

[ Presbítero. Tradutor. Profº. Jairo Vinicius da Silva Rocha – Superintendente e 

Professor da E.B.D da Assembleia de Deus no Pinheiro.] 

Maceió, 06 de janeiro de 2018. 


