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UMA SALVAÇÃO GRANDIOSA

Texto áureo 

“Como  escaparemos  nós,  se 
não  atentarmos  para  uma  tão  
grande  salvação,  a  qual,  
começando  a  ser  anunciada  
pelo  Senhor,  foi-nos,  depois,  
confirmada  pelos  que  a 
ouviram.” (Hb 2.3)

LEITURA  BÍBLICA  EM 
CLASSE – HB 2.1-18

COMENTÁRIO

INTRODUÇÃO

Como bem explanou Orton H. Wiley, em sua importante obra – The Epistle to  

The Hebrews (em língua portuguesa: A excelência da nova aliança em Cristo —  

Comentário exaustivo da Carta aos Hebreus), este capítulo da missiva aos Hebreus 

começa com uma admoestação e uma advertência: “Portanto, convém-nos atentar,  

com mais  diligência,  para  as  coisas  que  já  temos  ouvido,  para  que,  em tempo  

algum, nos desviemos delas (Hb 2.1).” 

Pois bem, aqui há uma notória interligação do conteúdo do capítulo primeiro 

que  trata  da  glória  do  Filho  e  Sua  suprema  dignidade  como  Mediador,  ao  do 

segundo,  com  a  conjunção,  portanto,  ou  a  expressão  por  esta  razão (ARA),  à 

admoestação  para  com mais  firmeza (ARA),  ou  com  mais  diligência (ARC),  às 
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coisas  que  foram  ouvidas  não  apenas  por  causa  da  superioridade  da  própria 

revelação,  mas  também  por  causa  da  suprema  grandeza  do  Revelador  divino, 

lançando  luz  ao  raciocínio  dos  versículos  seguintes,  o  qual  abordará  o  tema 

salvação  como  desafio  crucial  desta  exortação  (v.3),  como  também,  o  papel 

desempenhado  pelos  anjos,  como  sendo  outro  elo.  Eis  o  que  escreveu  Donald 

Guthrie, concernente ao versículo primeiro, em sua obra The Letter to the Hebrewus,  

An Introduction and Commentary (1983, p. 76):

O desafio para os leitores prestarem atenção é expressado enfaticamente 
no v. 1. Tendo em vista a importância daquilo que foi ouvido, os leitores são 
conclamados a “prestar mais atenção” (importa que nos apeguemos, com 
mais  firmeza),  palavras  estas  que  indicam  uma  observação  cuidadosa 
daquilo que foi falado.1 Não é surpreendente que a exortação é seguida por 
uma advertência solene, a primeira de muitas nesta Epístola.  Demonstra 
claramente que o escritor não tem intenção alguma de escrever um tratado 
puramente  acadêmica,  mas,  sim,  visa  do  começo  ao  fim  enfatizar  a 
relevância prática das considerações que faz. Está consciente de que está 
tratando  de  uma  situação  que  poderia  esvaziar  o  evangelho  do  seu 
significado  essencial.  Não está  pensando em uma recusa  deliberada de 
prestar  atenção,  mas,  sim,  de  um desvio  irresistível  — literalmente  ir  à 
deriva como madeira flutuando num rio. Daí as palavras: para que delas 
jamais nos desviemos ou RSV: “a fim de não flutuarmos para longe.”

Destarte, como ficar à deriva qual madeira flutuante em um rio com relação a 

este  tão  sublime  tema  –  a  salvação?  Vejamos,  então,  o  que  significa  esta  tão 

importante palavra:

No Antigo Testamento o substantivo soteria  significa “salvação”  e o verbo 

sozein significa “salvar”,  o que é de suma importância, portanto, sabermos o que 

significam a  salvação  e  o  ser  salvo.  No  grego  conhecido  como clássico  (Ático) 

soteria  significa  “livramento” ou  “preservação”, neste  sentido,  pode  ser  usada  a 

respeito da volta de um homem (ou uma pessoa qualquer) em segurança para seu 

próprio lar ou país depois de uma ausência e uma viagem. Pode também significar 

uma “garantia de segurança” ou uma “segurança contra o perigo”. Já nos papiros, o 

significado mais comum para esta palavra era a de “saúde física”, como a título de

1Westcott,  B.  F.,  The Epistle  to  the  Hebrews (London,1892)  comm.,  pág.  36,  entende que  o 
advérbio  expressa  um excesso  absoluto  mais  do  que  relativo.  Teria  o  sentido  de  “com a  mais 
cuidadosa atenção” e não “com mais atenção.” A primeira interpretação é claramente mais enfática e 
ressalta mais eficazmente a distinção entre aquilo que Cristo oferece e aquilo que os leitores tinham 
conhecido anteriormente.
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 exemplo:  quando  um  membro  de  uma  família  escreve  para  sua  casa: 

“Escreva-me  uma  carta  a  respeito  da  sua  soteria’,  ou,  como  hodiernamente 

diríamos: “Como vai a sua saúde?”

Na Septuaginta (LXX)2, soteria significa, em seu uso mais comum, “segurança 

e certeza”.  Em Provérbios 11.4 diz:  “Na multidão dos conselheiros há soteria”. O 

voto de Jacó é que se ele voltasse em soteria para casa, o Senhor seria o seu Deus 

(Gn 28. 21). A promessa do Patriarca José era que todo homem em cuja bagagem 

não fosse encontrado o copo voltaria para casa em soteria (Gn 44.17; cf. 26.31; Jó 

11. 20; 13. 16; 30.15). 

Ainda, nesta versão, soteria significa: 

(a)  “libertação  da  aflição  em geral”.  Eis  o  que  dizem  os  zombadores  ao 

salmista :  “Não há soteria para ele em Deus” (Sl 3.2). Deus é a soteria da face do 

salmista (Sl 42. 11). Ele ora para que Deus ordene a soteria (Sl 44.4). Aquele que 

espera em Deus se alegrará na Sua soteria (Is 25. 9; cf. Sl 20. 6; Is 38. 20; Jr 25. 

35). 

(b)  especialmente  “libertação de um inimigo”.  Na ARA (Almeida Revista  e 

Corrigida) é representada por  palavras tais  como “salvação”,  “socorro”,  “escape”, 

“livramento” e “vitória”. Assim, descreve o livramento dos filisteus (Jz 15. 18), dos 

amonitas (1 Sm 11. 9), da Síria (2 Rs 13.5), do Egito (2 Cr 12.7), de Moabe (2 Cr 

20.17). Descreve, portanto, o livramento (salvação) divino da Nação de Israel dos 

seus inimigos no decurso de toda a sua história. 

(c)  descreve  especialmente  “o  livramento  de  Israel  no  Mar  Vermelho” 

(originalmente: Mar de Juncos) (Ex. 14.3). 

(d) Às vezes,  esta  soteria é  “escatológica”,  ou seja,  terá seu cumprimento 

pleno e glorioso apenas em tempos vindouros, portanto, não é algo esgotável neste 

século! (Is 45, 17; 52. 10; Jr 3.23).

2 Remeto-lhe, caro leitor, ao comentário sobre esta versão, na nota de rodapé, à página 3 da lição  
anterior, isto é a de número 1.
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(e) Finalmente, podemos perceber que este étimo soteria  costuma aparecer 

no meio de passagens “líricas triunfantes em canções de ações de graças”: surge no 

Cântico de Moisés após a travessia do Mar vermelho (Êx 15.2); Cântico de Davi 

depois do seu livramento de Saul (2 Sm 22.3, 36, 47, 51); no Cântico de Ana quando 

soube que teria um filho (1 Sm 2.1).  Desta maneira, quando os escritores do Novo 

Testamento  se  valiam  desta  palavra,  soteria, usavam-na  como  rica  herança 

semântica,  pois  a  palavra  já trazia  no seu bojo o significado de poder  salvador, 

preservador e providencial de Deus nas crises da história e da vida pessoal de seu 

povo.

Passando  para  o  Novo  Testamento,  a  palavra  soteria  reveste-se  de  dois 

sentidos antigos, tendo como pano de fundo o Antigo Testamento: primeiro soteria é 

usada para a “salvação dos inimigos” (Lc 1. 69, 71); (At 7.25); (Jd 25), em segundo 

lugar tanto o substantivo quanto o verbo são usados para a  “saúde e segurança 

físicas”. São usados para a preservação do Apóstolo Paulo no naufrágio (At 27. 20, 

34) e da construção da arca por Noé para a salvação dele mesmo e da sua família 

(Hb  11.7).  Porém  esta  palavra  tem  usos  distintivos  e  característicos  no  Novo 

Testamento. Vejamos, então. 

1. Soteria  é  “o  alvo  de  Deus” e  “o  propósito  de  Jesus  Cristo”     (1  Ts  5.9).  A 

salvação é para os homens.  (2 Ts 2.13).  Deus quer que todos os homens 

sejam salvos (1 Tm 2.4). É a longanimidade (paciência) de Deus que torna 

possível a  soteria  (2 Pd 3.15). A  soteria é de tal ponto uma prerrogativa de 

Deus que ela lhe é atribuída nas doxologias no livro de Apocalipse (Ap 7.10; 

19.1). É o próprio Deus quem nos  “salvou” (2 Tm 1.9). Cristo Jesus veio ao 

mundo   “salvar”     os pecadores (1 Tm 1.15). Como está escrito veio não para 

condenar o mundo, mas para que o mundo fosse “salvo”     por Ele (Jo 3.17). A 

força motriz da soteria é Deus.

2. É exatamente por essa razão que a soteria pode ser recusada. Ela é algo que 

deve ser desenvolvida com temor e tremor (Fl 2.12) Por gloriosa e maravilhosa 

que  seja  ela  ainda  pode  ser  negligenciada  (Hb  2.3).  Até  porque  o  Novo 

Testamento atesta que o famigerado (famoso) livre-arbítrio do homem pode 

frustar o propósito salvífico de Deus.
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3. O lugar de Jesus na soteria de Deus é central, pois não há soteria em nenhum 

outro,  e  não existe  nenhum outro  nome,  no  céu ou na terra,  pelo  qual  os 

homens podem ser salvos (At 4. 12). Jesus é o archegos3 da soteria (Hb 2.10). 

Ele é o aitios4, o autor da soteria (Hb 5.9). Destarte, sem a Sua Pessoa e a Sua 

obra a soteria não seria possível.

I – UMA SALVAÇÃO GRANDIOSA.

1. Testemunhada pelo Senhor. 

Aqui a expressão tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor traz em si 

algo mais do que a expressão de Suas palavras durante o ministério terreno. Implica 

que o Seu ensino foi a verdadeira origem do evangelho, e seria fácil mostrar que 

todas as doutrinas apresentadas e ampliadas nas Epístolas tiveram sua origem em 

alguma verdade encontrada nos Evangelhos.

Assim,  os  ensinos  dos  profetas  que  o  precederam  foram interpretados  e 

selados  pelas  Suas  próprias  palavras,  enquanto  o  futuro,  aberto  por  Suas 

declarações sucintas e pelo desenvolvimento feito pelos apóstolos, é-nos certificado 

pelas manifestações da presença divina. Assim é que os profetas, por um lado, e os 

apóstolos, por outro, são para sempre justificados e confirmados em seus ensinos 

pelas palavras daquele que permanecia entre eles – Jesus Cristo. 

Adam Clarke, em seu comentário sobre esse versículo, salientou a grandeza 

desta salvação [pela graça, em Cristo] em comparação com a que foi concedida aos 

judeus [pela Lei], da seguinte maneira: 

1.  A  dispensação  judaica  foi  proporcionada  somente  aos  judeus;  a 
dispensação cristã, a toda a humanidade. 2. A dispensação judaica estava 
cheia de símbolos e cerimônias significativas;  a cristã é a substância de 
todos esses símbolos. 3. A dispensação judaica referia-se, principalmente, 
ao  corpo  e  ao  estado  exterior  do  homem,  por  meio  de  lavagens  e 
purificações  externas  da  carne;  a  cristã  remete  ao  estado  interior,  à 
purificação do coração e da alma (do pecado) e da consciência das obras 
mortas.  4.  A  dispensação  judaica  prometia  felicidade  temporal;  a  cristã, 
bem-estar espiritual eterno. 5. A dispensação judaica era temporal; a cristã, 
eterna. 6. A dispensação judaica teve sua glória, mas ela nada é quando 
comparada com a glória  excelsa do evangelho.  7.  Moisés administrou a 
primeira dispensação; Jesus Cristo, o Criador, Governador e Salvador do 

3 Em grego, “o pioneiro, aquele que abre o caminho”.

4 Em grego, “a força motriz e essencial”.
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mundo,  a  última.  Esta  é  uma  grande  salvação,  infinitamente  além  da 
judaica; é tão tremenda que nenhuma língua ou pena pode descrevê-la!

2. Proclamada (“anunciada”) pelos que a ouviram. 

O anúncio da grande salvação começou a ser feito pelo Senhor, mas o autor 

da  Epistola  aos Hebreus não queria  que entendêssemos que estas  palavras  se 

limitaram àquelas que o Senhor falou durante o ministério terreno. Jesus mesmo 

disse: “Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora” (Jo 

16.12).  O  ministério  terreno  foi  apenas  o  início  da  grande  salvação,  o  que  é 

confirmado por Marcos, que começa o seu Evangelho com as palavras: “Princípio do 

evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1.1).

Lucas, também, em seu primeiro escrito (o Evangelho), fala das coisas que 

lhe foram entregues pelos que [as] presenciaram desde o princípio e foram ministros 

da palavra (Lc 1.2) e, no seu segundo escrito (Atos), escreve das coisas que Jesus 

começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima 

(Atos 1.1,2), ao que se seguem estas palavras: Depois de ter dado mandamentos, 

pelo Espírito  Santo,  aos apóstolos que escolhera.  Isto só pode significar que os 

apóstolos  e  outros,  mediante  a  inspiração  do  Espírito  Santo,  deviam  dar 

continuidade à revelação que Deus manifestara no Filho. A palavra inspirada destes, 

que ouviram e foram testemunhas oculares, torna- se também, no Novo Testamento 

e em seus ensinos, a Palavra do Senhor. 

Corroborando com o comentarista da lição, Orton Wiley escreve que:

 A  palavra  ebabaiothe,  traduzida  como confirmada,  expressa  o  aspecto 
enfático do pensamento em Hebreus 2.3c e é a forma verbal da mesma 
palavra  traduzida  como firme em Hebreus  2.2.  O autor  da  Epístola  aos 
Hebreus  enfatiza,  pois,  que  esta  salvação,  que  Deus  anunciou  por 
intermédio do Filho, tornou-se tão firme como a palavra falada pelos anjos, 
que tornou justo o castigo de toda transgressão e desobediência. Deve-se 
dispensar especial consideração para o fato de que é a salvação que se 
confirma, não a mera declaração dela, pois o evangelho é o poder de Deus 
para salvação (Rm 1.16). A confirmação, por aqueles que o ouviram, está 
na  firmeza  da  salvação  e  é  assim  justificada  por  suás  próprias 
reivindicações da vida dos que a recebem.
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3. Confirmada pelo Espírito Santo. 

O autor da Epístola considerou a origem da grande salvação no Filho, sua 

confirmação na experiência dos ouvintes, e agora volta sua atenção para o método 

pelo  qual  esta  salvação  é  comunicada  aos  outros:  quando  aqueles  que  tinham 

ouvido pessoalmente o Senhor começaram a pregar esta grande salvação, testificou 

também Deus com eles, no sentido de apoiá-los com testemunho adicional. 

A  expressão  “testificar  com  eles”,  no  grego,  é  oriunda  de  uma  palavra 

composta, synepimartyrountos, que ocorre no Novo Testamento apenas aqui. Nesta 

palavra,  syn, “com”,  é  associativo,  mas é frequentemente usado com a ideia de 

apoio  adicional;  “epi”, sobre,  traz  a  ideia  do  próprio  testemunho  de  Deus 

acrescentado à Palavra pregada; ao passo que martyrountos, “testemunho”, é dado 

de quatro maneiras: por sinais, prodígios, milagres vários e dons do Espírito Santo.

No caso da palavra semeiois, “sinais”, refere-se ao propósito de um milagre, 

significando alguém ou alguma coisa, e é o termo mais amplo por causa de sua 

natureza ética. O termo terasin, “prodígios”, é mais limitado e não ocorre sozinho no  

Novo Testamento. Refere-se, principalmente, ao caráter maravilhoso do milagre ou  

ao espanto que ele produz no que o contempla.  Já dunamesin, milagres, significa 

poderes ou exercício do poder e assinala especialmente a instrumentalidade super-

humana que o acompanha aqui  combinada com  poikilais,  que significa “variado”  

sendo corretamente interpretado como “poderes múltiplos” ou “vários atos de poder”,  

aparecendo em nossa tradução como “diversos milagres”.

O meio final  de atestação divina mencionado em Hebreus 2.4 é expresso 

pelos  dons  do  Espírito  Santo  [concedidos  por  Deus].  A  palavra  traduzida  como 

“dons” ou “distribuições” é merismois.

Westcott  (opus citatus) observa que existe progresso interior a partir daquilo 

que é mais notavelmente exterior, como os sinais e as maravilhas, para aquilo que é  

mais decisivamente interior, o Espírito Santo. Maior do que os sinais, as maravilhas 

e  os  diversos  milagres  é  o  dom  do  Espírito  Santo,  concedido  à  Igreja  no 

Pentecostes. O Filho se assentou à destra de Deus e é o nosso Advogado lá do alto.  

O Espírito Santo tem o Seu trono na Igreja e é o nosso Advogado interior.
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II – UMA SALVAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Por intermédio da humanização do Redentor. 

O autor comentarista de nossa lição, diz que o escritor aos Hebreus toma os 

versículos 4-6 dos Salmos 8 como pano de fundo para seus argumentos, daí que 

uma das razões pelas quais o autor da epístola escolheu referidos versículos pode 

ter  sido  que  na  Septuaginta,  que  ele  usou,  a  palavra  anjos  apareceu.  (O  texto 

hebraico, na tradução, diz, “Vós o fizestes um pouco menor que os seres celestiais  

[ou: Do que Deus]”, SI 8.5). Cabe ressaltar que se os leitores confiavam na tradução 

grega, eles então necessitaram examinar a afirmação do autor de que o mundo do 

porvir não será sujeito aos anjos, pois essa tradução queria dizer que o homem tinha 

sido colocado em um nível mais baixo do que os seres angelicais. Deste modo, as 

palavras, vós o fizestes um pouco menor, na verdade indicam que Deus rebaixou o 

homem  de  uma  posição  mais  alta  para  uma  mais  baixa.  Assim,  o  homem 

compartilhava a imortalidade com os anjos até sua queda em pecado. Na época da 

ressurreição, o homem novamente será igual aos anjos: Ele será imortal (Mt 22.30). 

Deste modo tudo o que Deus fez é colocado “sob os pés [do homem]”. Em 

Hebreus 2.5  foi  usado o  verbo sujeitar,  agora,  nessa última linha da citação do 

salmo, o autor procura transmitir o pensamento de que todas as coisas, incluindo os 

anjos, estão sujeitas ao homem; no mundo vindouro, o autor sugere que os anjos 

não governarão o homem; ao contrário, como “espíritos ministrados enviados para  

servir àqueles que herdarão a salvação” (1.4), eles estão sujeitos ao homem,mas 

subornados a autoridade de Deus.

2. Por meio do sofrimento do Redentor.

 Ainda  como  o  próprio  comentador  da  lição  nos  diz:  “para  um  judeu  do  

primeiro  século  era  escandalosa  a  ideia  de  um  Messias  sofredor”,  então  como 

explicar a redenção através da humanização do Redentor? O autor aos Hebreus 

citando  o  verso  5  dos  Salmos  de  número  8,  explica  o  aparente  paradoxo  da 

humilhação  de  Jesus  em  comparação  com  os  anjos  (Hb  2.  7,9),  deste  modo, 

voltando ao capítulo primeiro temos: Jesus é superior aos anjos (Hb 1.4-14), pelos 

seguintes motivos: a) Nenhum anjo individualmente foi chamado Filho (v. 5). b) O 
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Filho é o objeto da adoração dos anjos. (v. 6). c) Enquanto os anjos servem, o Filho 

reina. (vv. 7-9). d) O Filho não é uma criatura, mas sim é o Criador. (vv. 10-12). e) A 

nenhum anjo foi prometida autoridade universal, sendo que eles devem servir. (vv.  

13, 14). e) Jesus foi exaltado sobre os anjos. 

Por que foi feito menor do que eles? (Hb 2.5-18). Pelos seguintes motivos: a) 

Para que a natureza humana pudesse ser glorificada e para que o homem pudesse 

tomar o seu lugar outorgado por Deus como governador do mundo vindouro. (Hb 

2.5-8).  b)  Para  que  pudesse  cumprir  o  plano  de  Deus  morrendo  por  todos  os 

homens. (Hb 2. 9). c) Para que o Salvador e os salvos pudessem estar unidos. (Hb 

2.11-15.). d) Para que pudesse cumprir todas as condições de um sacerdote fiel. (Hb 

2.16,18).

3.  Por intermédio da glorificação do Redentor.

Em Hebreus 2.9 o autor afirma brevemente que Jesus sofreu a agonia da 

morte – ele provou a morte – por todos. No versículo seguinte ele explica o termo 

todos ao designar aqueles que são salvos como  “muitos filhos”  e no referir-se a 

Jesus como  “Autor da salvação deles”. O Filho sofreu as dores da morte que os 

filhos deveriam ter experimentado, e foi coroado com glória e honra posteriormente. 

Por causa da obra redentiva do Filho, os filhos são conduzidos para a glória com a 

qual o Filho é coroado. O sujeito no versículo 10 é Deus, por quem e por meio de 

quem Iodos existem. A ordem das palavras obviamente ecoam Romanos 11.36, em 

que Paulo numa doxologia escreve,  “Porque dele, e por meio dele, para ele são  

todas as coisas”. A honra, no entanto, é dividida com Jesus, como é evidente em 1 

Coríntios 8.6:  “Todavia, para nós há um só Deus, o Pai,  de quem são todas as  

coisas e para quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as  

coisas, e nós também, por ele”. (cf. Cl 1.16,17.) b. Jesus é apresentado como “Autor  

da salvação deles [os filhos]”. Ele na verdade está indo à frente deles porque ele é o 

pioneiro, o fundador da salvação. 

Em Hebreus 12.2 Jesus é chamado  “o Autor e Consumador de nossa fé”. 

Deus fê-lo passar por horrível sofrimento para produzir a perfeição. Foi da vontade 

de Deus que seu Filho sofresse para poder efetuar a salvação deles. E quando o 

Filho  completou  seu  sofrimento,  tomou-se  o  fundador  da  salvação  deles.  Ele 
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recebeu indicação para conduzi-los de uma vida de escravidão no pecado para uma 

vida  de felicidade eterna,  na  qual  eles  são considerados filhos  e herdeiros  com 

Cristo.

III – UMA SALVAÇÃO EFICAZ.

1. Vitória sobre o Diabo.

Como bem comentou  Orton H. Wiley (opus citatus), a respeito de Hebreus 

2.14b:

 Esse texto expressa outra razão pela qual nosso Senhor assumiu um corpo 
carnal: para aniquilar a autoridade daquele que tinha kratos, força, poder ou 
domínio sobre a morte. Assim como um homem é mantido prisioneiro pela 
sentença de um juiz, Satanás mantinha os homens na servidão por força da 
Lei  do  pecado  e  da  morte.  Legalmente,  não  existia  libertação.  A  única 
possibilidade de livrarmo-nos do maligno e da morte seria o despojamento 
da nossa natureza decaída, sobre a qual eles têm autoridade e poder. Isto o 
homem não  poderia  fazer.  Então,  Deus  enviou  o  Seu  próprio  Filho  em 
semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado; e, com efeito, 
condenou Deus, na carne, o pecado (Rm 8.3c ARA). Cristo, suportando a 
morte como pena pelo pecado, reconheceu o julgamento justo de Deus e 
assegurou-nos a promessa da libertação: (1) da morte, como castigo pelas 
nossas  transgressões,  (2)  da nossa  própria  natureza  pecaminosa,  como 
vida na carne, e (3) do temor pelo qual Satanás nos mantinha em servidão. 
Jesus fez isto destruindo ou aniquilando o poder do inimigo sobre a morte.

Assim, já não somos mais escravos do pecado e da morte! E continua:

A palavra destruir, no uso em que se faz aqui, com frequência é interpretada 
como aniquilar,  que,  por  esta  razão,  encontra-se  em outras  traduções.  A 
palavra  grega  é  katargesei,  usada muitas  vezes  por  Paulo,  e  é  traduzida 
como reduzir a nada, desfazer (Rm 3.3 a ra ); anular (Rm 3.31 a ra ); abolir,  
desistir; na sua forma mais intensa, destruir. Na Authorized Version, há pelo 
menos 17 traduções diferentes da palavra. Em Hebreus 2.14, é dito que, por 
meio da morte, Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte. Nota-se 
que não foi feito uso do possessivo, sendo as palavras gregas tou thanatou, a 
morte. O escritor não o usou porque queria salientar o fato de que o diabo foi 
vencido por aquilo que ele usava para manter o cativeiro. Assim, Cristo voltou 
contra  Satanás a própria  arma do inimigo e libertou-nos da servidão sem 
arma alguma; apenas resistindo a tudo o que o inimigo poderia usar para 
dominar-nos. Foi isto que levou Crisóstomo a dizer:  “Eis aqui a maravilha:  
Satanás é derrotado por aquilo que ele conquistou”.
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2. Vitória sobre a morte. 

Gosto de pensar como Orton H. Wiley, na passagem de Hb 2.15:

Cristo veio não apenas para expiar os nossos pecados, mas para nos livrar 
de nossos inimigos [o pecado, a morte e o diabo] e, assim, elevar-nos ao 
plano da graciosa liberdade. Em Hebreus 2.15, o triunfo de Cristo sobre o 
pecado  é  levado  as  últimas  consequências;  e,  tendo  Ele  vencido  o 
derradeiro inimigo, que é a morte, o grande Capitão da nossa salvação nos 
libertou de todos os inimigos que impediam o nosso progresso no caminho 
da santidade. Não lemos que Cristo destruiu a morte, porém, vencendo-a na 
ressurreição, modificou de tal modo a nossa posição para com ela que a 
morte já não nos confina à servidão do medo. Ela ainda é o nosso inimigo, o 
último, vencido pelo Mestre, mas ainda inimigo. Existem poucos lares em 
que o terror causado pela morte não foi sentido, onde os vínculos do amor 
não foram partidos e a dor da separação não se fez sentir. Jesus chorou 
junto  à  sepultura  de Lázaro.  Mas,  por  meio  da  morte  e  ressurreição de 
Cristo,  podemos  exclamar  triunfantemente:  Onde  está,  ó  morte,  o  teu 
aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? (1 Co 15-55). A morte ainda 
está entre nós, mas podemos dizer que tanto a vida quanto a morte nos 
pertencem  e  que  aguardamos  com  confiança  aquela  pátria  melhor  (Hb 
11.16), onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor (Ap 
21.4b).

 

3. Vitória sobre a tentação. 

Valendo-me, ainda, do autor supracitado, para melhor entendimento nosso, 

comentando Hb 2. 17, transcrevo:

A palavra  archierus, sumo sacerdote, é usada aqui pela primeira vez. Ela 
não aparece em outra parte no Novo Testamento. Fornece, nesta Epístola, 
o  tema  central  de  discussão.  O  termo  é  significativo  por  referir-se, 
primordialmente,  ao  ministério  do  sumo  sacerdote  no  Dia  da  Expiação. 
Então, o sumo sacerdote era separado da sua oferta; em Cristo, os dois 
estão  unidos.  Jesus  foi  tanto  o  Ofertante  como  a  Oferta.  Como  Sumo 
Sacerdote,  ofereceu-se  imaculado  a  Deus.  E  a  oferta  foi  Ele  próprio.  O 
sacrifício foi Seu próprio sangue e, por meio desse sangue aspergido,  a 
misericórdia se estende a toda a humanidade. Por esta razão, diz-se que 
Ele  é  misericordioso  e  fiel  sumo  sacerdote.  A  palavra  misericordioso  é 
frequentemente utilizada para caracterizar Sua atitude para com os homens, 
em cuja semelhança Ele se fez. E a palavra fiel é empregada para se referir 
ao  ministério  de  Cristo  nas  coisas  pertencentes  a  Deus.  Talvez  uma 
interpretação mais exata salientasse o fato de que Cristo foi primordialmente 
misericordioso, sendo esta palavra, no grego, mencionada primeiro e com 
ênfase;  e  que,  em consequência,  Ele  é  fiel  no sentido  de ser  digno  de 
confiança.
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CONCLUSÃO

 Chegando  ao  término  desta  importante  lição,  recorremos  às  palavras 

conclusivas do comentarista da lição – Pr. José Gonçalves, citando-as: “por meio da  

sua  humanização  e  humilhação  Jesus  se  tornou  o  legítimo  Sumo  Sacerdote  

representante da humanidade.” 

Portanto, devido a sua humilhação Ele sofreu por nós, foi moído por nossas 

transgressões (iniquidades) (Is 53.5), se libertou do domínio da morte ao ressuscitar, 

fez expiação por toda a humanidade uma vez por todas, dando-nos a oportunidade 

de salvação através da fé  em seu sacrifício,  nos santifica,  nos socorre em hora 

oportuna e por fim nos gloriará junto a si mesmo. Glória a Deus por este excelente  

Sumo Sacerdote!!!. 

Como bem expressou a missionária Sueca e compositora Frida Vingren:  

Glória, glória, aleluia, 

Já achei a salvação; 

Glória, glória, aleluia, 

Cristo deu-me redenção.

[Professor. Teólogo. Tradutor. Jairo Vinicius da Silva Rocha – Presbítero; 
Superintendente e Professor da E.B.D da Assembleia de Deus no Pinheiro.]

Maceió, 12 de janeiro de 2018.
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