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As Promessas Recebidas pela Fé Hebreus 11:1 - 12:29

Introdução:
A. Os primeiros capítulos demonstraram a superioridade de Jesus e da sua aliança
B. Nos capítulos 11 e 12, o autor usa exemplos do AT para reforçar a fé dos discípulos, encerrando

com o contraste entre o antigo (Sinai) e o novo (Sião)

I. Exemplos de Fé no Início do Livro de Gênesis (11:1-7)
A. A criação como o primeiro passo à fé (1-3; cf. Gn 1)

1. A confiança e a esperança foram destacadas desde
capítulo 3. No finalzinho do capítulo 10, o autor usa
palavras como confiança, perseverança e fé

2. A fé, neste capítulo, inclui todos esses elementos 
a. A fé é necessária para a conservação da alma (10:39)
b. A fé olha para trás (criação do universo, exemplo dos

antigos) para achar seu fundamento, mas para frente
(esperança, convicção) na prática

B. Exemplos de fé antes da chamada de Abrão (4-7)
1. Abel ofereceu seu sacrifício por fé (4; cf. Gn 4:1-7). Gênesis não relata as instruções dadas

aos primeiros irmãos, mas este versículo sugere que
tivessem recebido uma revelação de Deus sobre os
sacrifícios aceitáveis (compare Romanos 10:17)

2. Enoque andou com Deus pela fé (5; cf. Gn 5:21-24)
3. Noé agiu pela fé, seguindo as instruções divinas para

salvar a família e todos os descendentes (7; Gn 6-9)
4. Sem fé, é impossível chegar a Deus (11:6 é o versículo

chave deste capítulo)

II. Exemplos de Fé dos Patriarcas (11:8-22)
A. Abraão mostrou fé ao longo de sua vida

1. Quando foi chamado, ele foi, mesmo sem saber para onde ia (8; cf. Gn 12:1-9)
2. Ele peregrinou, confiando em

promessas que não foram cumpridas
durante a sua vida (9-10,13-16; cf. Gn
12:10 - 14:24). Não voltou para sua
terra, mesmo tendo oportunidade

3. Sara e Abraão tiveram um filho na
velhice, porque Deus é fiel (11-12; cf.
Gn 15-21). A fidelidade de Deus serve
como a base da fé dos homens

4. Abraão ofereceu Isaque, mostrando
tanta confiança em Deus que acreditou
no poder dele para ressuscitar seu filho
(17-19; cf. Gn 22)

B. Isaque abençoou os filhos em relação às coisas futuras (20; cf. Gn 27)
C. Jacó abençoou seus filhos e adorou a Deus na hora da morte (21; cf. Gn 49)
D. José morreu mostrando confiança que Deus ainda tiraria o povo do Egito (22; cf. Gn 50:22-26)

III. Outros Exemplos de Fé do Antigo Testamento (11:23-38)
A. A fé dos pais de Moisés: Desobedeceram ao rei para proteger a vida de Moisés (23; cf. Êx 2:1-

10)

A Busca Começa com a

Criação (11:3). A criação

mostra o poder de Deus, e

chama todos os homens a

buscarem conhecimento

da vontade dele, revelada

nas Escrituras (cf. Rm

1:18-20)

Como Agradar a Deus

(11:6). Para receber a

recompensa reservada por

Deus para os fiéis, é

necessário crer nele e

buscá-lo diligentemente

A Escolha de Abraão: Depois de receber as

promessas em Gn 12, Abraão aguardou 25 anos

para o nascimento de Isaque, o primeiro passo

visível para o cumprimento da palavra de Deus.

Vários anos passaram, e Deus mandou que ele

matasse o filho da promessa. Não seria

suficiente ter outro filho (mesmo se fosse

possível), porque a promessa especificou

Isaque (18; cf. Gn 21:12). Se Abraão obede-

cesse a ordem de Deus, a única solução seria

uma ressurreição, algo até então inédito. Abraão

creu que Deus faria o que nunca tinha feito!
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B. A fé de Moisés (124-29). O autor destaca quatro exemplos da fé de Moisés:
1. Rejeitou a posição na família do Faraó para sofrer com o povo de Deus (24-26; cf. Êx

2:11-15). Este exemplo serve como ilustração da rejeição do pecado para sofrer como
seguidor de Cristo

2. Abandonou o Egito, confiando em Deus na face de perseguição (27; cf. Êx 2:15-22)
3. Celebrou a Páscoa (original), confiando que Deus pouparia os israelitas quando os

primogênitos dos egípcios fossem mortos (28; cf. Êx 11-13)
4. Atravessou o Mar Vermelho (29; cf. Êx 14)

C. Diversos outros exemplos (11:30-38)
1. Por nome, ele menciona os israelitas (na derrota de Jericó), Raabe, Gideão, Baraque,

Sansão, Jefté, Davi e Samuel
2. Ele cita, também, os profetas
3. Sem citar nomes, o autor menciona diversos exemplos de atos que demonstraram fé. O

tema desses exemplos é a “fé sob fogo”, ou seja, a fé que vence quando enfrenta
perseguiões e perigos

4. Ele diz que o mundo não era digno de tais pessoas

IV. A Concretização da Promessa (11:39-40)
A. Ainda assim, essas pessoas não receberam “a

concretização da promessa” (39; cf. 11:13; 4:8-9)
B. Os servos de Deus na época da Nova Aliança ainda podem

participar da “coisa superior” preparada por Deus (40)

V. Devemos nos Animar pelos Exemplos dos Fiéis (12:1-13)
A. Qualquer impedimento deve ser lançado fora para não atrapalhar a corrida (1)
B. Jesus é o exemplo perfeito, e está onde almejamos estar, na presença de Deus (2-3)

1. Autor = príncipe, líder principal, pioneiro. Jesus mostra o caminho
2. Consumador = aperfeiçoador. Jesus nos ajuda e nos guia até o fim do caminho. Ele não

desistiu. Nós devemos perseverar até o fim
C. A disciplina de Deus mostra o amor dele para conosco (4-13)

1. Ainda não resistimos até ao ponto de morrer (4)
2. A correção que recebemos nesta vida deve ser encarada

como disciplina do Deus que nos ama como Pai (5-10)
3. É difícil achar motivo de alegria na ocasião da provação,

mas, depois, podemos ver o aproveitamento da correção

VI. Conselhos para nos Ajudar no Caminho (12:14-17)
A.. Para chegar a Deus, é importante enfatizar a paz, a

santificação e o arrependimento (14,17)
B. Precisamos evitar a amargura e a impureza para não

perdermos a recompensa prometida (15-16)

VII. Sião É Superior a Sinai (12:18-24)
A. Nós não temos chegado ao monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés (18-21; cf. Êx 19). No

contraste deste trecho, monte Sinai representa a Antiga Aliança e monte Sião representa a Nova
B. Temos chegado ao monte Sião espiritual (22-24)

1. Preste atenção nas descrições do povo de Deus nestes versículos
a. “Igreja dos primogênitos” enfatiza os privilégios especiais que os servos de Deus

têm como primogênitos e a posição dos cristãos como o povo escolhido por Deus.
Qual a nossa atitude sobre a nossa herança? Fazemos melhor do que Esaú?

Se o mundo não era digno

deles (11:38), como teremos

de agir para participar com

eles das grandes promessas

de Deus (11:39-40)?

Um pai que recusa disciplinar

seu filho realmente o ama?

Esaú profanou seu direito de

primogenitura por não

valorizá-lo. Se não

valorizarmos a recompensa

eterna, vamos perdê-la.
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b. “Arrolados nos
céus” nos lembra que
Deus é quem identifica
seus  verdadei ros
seguidores

2. Jesus é o Mediador da Nova Aliança, que traz a reconciliação e a remissão dos pecados.
Em contraste, o sangue de Abel pedia a vingança (Gn 4:10)

VIII. A Conclusão Prática: Não Desvie (12:25-29)
A. O contraste entre o Velho e o Novo nos traz, de volta, ao ponto inicial do livro. Se Deus exigia

a obediência à palavra revelada por meio de mensageiros, ele certamente exige a obediência
à palavra falada pelo próprio Filho que veio do céu (25; cf. 1:1-2; 2:1-4)

B. A voz dele é poderosa, capaz de abalar tudo que não é permanente e eterno (26-29)
1. O reino é eterno e inabalável
2. Deus é fogo consumidor. É importante permanecer no reino inabalável, no monte Sião,

para evitar a destruição

Perguntas

ì O que precisamos fazer para nos aproximar de Deus?

í Como Abraão mostrou fé no poder de Deus para ressuscitar os mortos?

î O que significa “prazeres transitórios do pecado” (11:25)? O pecado
traz prazer? Traz prazer permanente?

ï Muitos dos exemplos citados no capítulo 11 mostram que as pessoas tinham mais fé em Deus do
que nos seus adversários. Como é necessária a mesma fé para conseguir a vitória nas nossas
batalhas espirituais hoje?

ð Por que as pessoas que demonstraram tanta fé não receberam já naquela época “a concretização
da promessa”?

ñ Por que Deus disciplina seus filhos?

ò Como Esaú se mostrou profano?

ó No AT, em quais sentidos foram os primogênitos diferentes dos outros? Aplique estes fatos para
explicar o significado da “igreja dos primogênitos arrolados nos céus” (12:23).

ô No final de contas, o que será abalado? O que permanecerá?

Se os primogênitos têm seus nomes “arrolados nos céus”,

os homens são capazes de identificar e contar os fiéis?

Pensando no censo de Davi (2 Sm 24), devem tentar?

A tendência das denominações é escolher um determinado “nome” para identificar igrejas. Considerando passagens
como Hb 12:22-23, devemos usar um nome fixo e exclusivo para a igreja do Senhor?
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