O Filho Conduz os Fiéis ao Descanso

Hebreus 3:1 - 4:13

Introdução:
A.
B.

I.

Jesus, mesmo sendo superior aos anjos, se preocupa com os homens e oferece socorro aos
seus irmãos, os descendentes espirituais de Abraão
Ele é, também, superior a Moisés. Moisés conduziu o povo de Israel a um descanso imperfeito,
mas Jesus conduz os fiéis ao descanso eterno

A Relação dos Irmãos com Cristo (3:1)
A.
B.

Santos irmãos (1; cf. 2:11-12)
Participantes da vocação celestial (1)
1. Ele participou:
a. Da natureza humana (2:14)
b. Do sofrimento (2:18)
c. Da tentação (2:18)
2. Para que nós pudéssemos participar:
a. De Cristo (3:14)
b. Do Espírito Santo (6:4)
c. Dos sofrimentos dos santos perseguidos (10:33)
d. Da correção e disciplina dadas aos filhos de Deus (12:8)
e. Da vocação celestial (3:1)
f. Da santidade da natureza divina (12:10; cf. 2 Pe 1:4)

II. Jesus É o Sumo Sacerdote (3:1)
A.
B.

Um dos principais temas do livro (cf. 2:17; 4:14-15; 5:1,5,6,10; 6:20; 7:11,15,17,21,26; 8:1,3;
9:11; 10:21)
Ele nos representa diante do Pai

III. Jesus É o Apóstolo da Nossa Confissão (3:1)
A.
B.

Única vez no NT que a palavra “apóstolo” é aplicada a Jesus
Enviado por Deus (Jo 3:16; 6:29)

IV. Jesus na Sua Casa (3:2-6)
A.
B.
C.

Ele é fiel ao Pai (2)
1. Moisés foi fiel, também
2. São iguais? Não!
Deus/Jesus estabeleceu a casa, mas Moisés foi apenas um servo na casa (3-6)
Nós somos a casa, se (6)
1. Se guardar firme a ousadia da esperança (3:6,14)
2. Se ouvir a voz (3:7)
3. Se não endurecer o coração (3:8-11) – tentação, provocação
4. Se não tiver coração perverso de incredulidade (3:12,19)
5. Se não for endurecido pelo engano do pecado (3:13)
6. Se ouvir e crer (4:2)

V. Jesus Conduz os Fiéis ao Descanso (3:7 - 4:13)
A.

2º Desvio (3:7 - 4:13)

Não abandonem o caminho ao descanso (3:7-15)
1. A citação de Salmo 95:7-11 (7-11)
a. Salmo de convite ao louvor
b. Perigo de endurecer o coração e não chegar ao descanso
2. Tenham cuidado (12-13)
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a.
b.
c.

B.

C.

D.

Irmãos (cristãos, pessoas já convertidas)
Perverso coração de incredulidade – rejeitando as evidências e as palavras do Senhor
Que afasta os servos de Deus – é possível o crente se afastar de Deus (cf. 2 Pe 2:2022; Tg 5:19-20)
d. Para evitar o desvio, exortem uns aos outros – evite o perigo de ser endurecido pelo
engano do pecado (cf. 1 Tm 4:2)
Participantes de Cristo, se guardarmos firme a confiança (3:14-15)
1. O descanso é condicionado
2. A confiança que tivemos – ainda temos a mesma fé?
3. Não façam como Israel incrédulo fez no deserto!
A liçao da apostasia de Israel no deserto (3:16-19)
1. Quem ouviu e se rebelou?
a. Aqueles que saíram do Egito
b. Descendentes de Abraão
c. Sob a liderança do servo fiel, Moisés
d. Presenciaram os sinais
2. Israelitas escolhidos e salvos da escravidão se desviaram e não alcançaram a terra
prometida! (cf. 1 Co 10:1-11)
3. Por quê?
a. Pecaram (17)
b. Foram desobedientes (18)
c. Tornaram-se incrédulos (19)
d. Não foi culpa de Deus. Eles pecaram (cf. Is 59:1-2)
A aplicação desta lição aos cristãos (4:1-13)
1. A promessa do descanso foi deixada para nós; cuidado para não perder (1)
2. Nós e eles (2)
a. Deus anunciou a palavra a nós
b. Ele anunciou as boas-novas a eles, também
c. Eles ouviram mas não creram
d. E nós?
3. A nossa entrada no descanso que Deus preparou (3-11; cf. Sl 95:11)
a. As obras concluídas desde a fundação do mundo (3) – Deus já planejou o descanso
para os fiéis
b. Que descanso cumpre o eterno plano de Deus?
i.
O sábado?
a) O descanso de Deus em Gênesis 2:1-3 (4)? Não, porque prometeu um
descanso mais tarde ao povo de Israel
b) O sábado dado aos israelitas no monte Sinai? (Êx 31:12-17). Não, porque
depois disso Deus ainda falou de um descanso
ii. A terra de Canaã dada aos israelitas?
a) Não, porque Deus ainda falou do descanso depois de Josué conduzir o
povo à terra prometida (5-8)
b) Quando Davi escreveu Salmo 95, aproximadamente 400 anos depois de
Josué conquistar a terra, o descanso ainda restava (8-9)
iii. O céu? Sim!
a) Aquele que entrou é Jesus (10). Ele entrou na presença celestial de Deus
(4:14; 9:12,24; 1:3)
b) Nós devemos nos esforçar para entrar “naquele descanso” (11) – o céu!
4. Esforcemo-nos por entrar (11-13)
a. Vamos obedecer a Deus ou aos homens?
i.
Deus diz: Esforcemo-nos por entrar no descanso no céu
ii. Alguns homens dizem:
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b.
c.

d.

a) Esforcemo-nos para guardar o descanso do sábado
b) Esforcemo-nos por entrar no descanso no paraíso terrestre
O perigo de seguir o exemplo da desobediência dos israelitas (11)
A palavra de Deus (12)
i.
Viva – deve ser respeitada e aplicada nos dias de hoje
ii. Eficaz – poderosa, capaz de trazer o resultado que Deus quer (cf. 1:3; Rm 1:16)
iii. Cortante e penetrante – a palavra de Deus faz distinções dificéis e precisas
iv. Apta para discernir – a palavra de Deus julga os motivos e pensamentos dos
homens. A reação de cada pessoa à palavra revelada revela de que tipo de “solo”
é feito seu coração (cf. Lc 8:4-15; Tg 1:23-25)
O julgamento de Deus (13)
i.
Tudo é visível a Deus
ii. Seremos julgados pelo Deus que vê tudo (cf. 2 Co 5:10)

Perguntas
ì

Dê exemplos e versículos que mostram que Jesus participou da nossa
circunstância terrestre para que pudêssemos participar da circunstância
celestial dele.

í

Quem é o nosso Sumo Sacerdote?

î

Em qual sentido é Jesus chamado Apóstolo?

ï

Se Moisés e Jesus foram fiéis na casa de Deus, como podemos dizer que Jesus é superior a Moisés?

ð

Um cristão pode desviar do caminho e perder a sua vida eterna?

ñ

O que significa “o engano do pecado” (3:13)?

ò

Devemos nos esforçar para entrar em qual descanso?
a. O sábado
b. A terra de Canaã
c. O céu

ó

O que é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração?

ô

Quem é capaz de ver tudo?

Algumas pessoas ensinam que os cristãos de hoje devem guardar o sábado. Para refutar este falso ensinamento, cite
os versículos que mostram:
ì
Que o sábado foi um sinal entre Deus e os israelitas
í

Que o descanso almejado em Hebreus 4 é o céu, e não o sábado

Outras pessoas dizem que não poderemos ir para o céu, mas que Deus dará aos fiéis um descanso eterno num paraíso
terrestre. Como capítulo 4 mostra o erro desta doutrina?
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