Jesus: O Perfeito e Eterno Sumo Sacerdote

Hebreus 6:13 - 7:28

Introdução:
A.
B.

I.

Antes do terceiro desvio de sua mensagem principal, o autor disse que ainda tinha muitas
coisas que explicar sobre o sacerdócio de Jesus (5:11)
Agora, ele volta ao assunto, mostrando a posição do Filho de Deus como o perfeito e eterno
sumo sacerdote

A Confiança Vem da Fé em Deus, pois Ele Fez as Promessas (6:13-20)
A.

B.

C.
D.

Deus prometeu e jurou por si mesmo (13-14)
1. A citação é de Gênesis 22:16-17
2. Considere o contexto de Gn 22 para compreender o significado do exemplo de Abraão no
versículo seguinte
Abraão esperou com paciência (15) – 25 anos da promessa original até o nascimento de Isaque,
e agora a ordem de matá-lo?!
1. Temos a fé de Abraão?
2. Ele confiou em Deus (cf. 11:19)
Deus é tão superior a todos que não pode jurar por ninguém acima dele. Ele deu duas coisas
imutáveis: a promessa e o juramento por si mesmo (16-18)
A nossa confiança em Deus e nas promessas dele é o que nos leva a alcançar a nossa
esperança (18-20). Esta esperança:
1. É a âncora da alma
2. Penetra além do véu, para alcançar o descanso prometido e esperado (cf. 3:6; 4:11)
a. Jesus penetrou os céus (4:14)
b. Nossa fé nas promessas de Deus, também, penetra os céus (19)
3. Apóia-se em Jesus, que já entrou além do véu e trabalha agora como nosso sumo
sacerdote (20)
1. Novamente, ele cita Salmo 110:4
2. Voltou ao assunto do sacerdócio eterno de Jesus segundo a ordem de
Melquisedeque. É o assunto do capítulo 7

II. O Sacerdócio de Jesus É Superior ao dos Levitas (7:1-10)
A.
B.

C.

Agora o autor volta à profecia de Salmo 110:4 e usa este texto como mais uma prova da
superioridade de Jesus
Melquisedeque (Gn 14:18-24 contém o registro histórico deste sacerdote e rei):
1. Rei de Salém (possivelmente a cidade conhecida depois como Jerusalém; significa paz)
2. Sacerdote de Deus (implicitamente escolhido e aprovado por Deus – cf. 5:4)
3. Abençoou Abraão
4. Recebeu o dízimo de Abraão
5. Rei de Salém/Justiça/Paz
6. Sem registro de família
a. Deus escolheu um sacerdote sem registrar sua genealogia justamente para ser um
tipo do Messias – “feito semelhante ao Filho de Deus”
b. Acredito que Melquisedeque existia principalmente para servir como tipo de Cristo
Melquisedeque: Superior a Abraão (4-10)
1. Melquisedeque era superior a Abraão (4-8):
a. Porque o maior recebe o dízimo do menor (4-5)
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i.

Os levitas recebem dos irmãos (iguais)
Os dízim os foram recolhidos por
por mandamento de lei que vem de
m andam ento da lei do AT (7:5). As
Deus, superior (5; cf. Nm 18:21)
igrejas e os pastores hoje que
ii. Mas Melquisedeque, que não era da
ensinam a obrigação de dar os
dízim os agem conform e o AT, e não
família de Abraão, recebeu seu dízimo
de acordo com a Nova Aliança.
(6)
Hoje, os cristãos contribuem com
b. Porque o maior abençoa o menor (6-7)
alegria “segundo tiver proposto
c. Porque as Escrituras não registram seu fim
no coração” (2 Co 9:7).
(8)
i.
Aqui (sob o sistema judaico), os
sacerdotes levitas morrem (cf. 7:23)
ii. Ali (em Gn 14), só testifica que ele (Melquisedeque) vive; não registra a morte
dele (cf. 7:3)
2. Melquisedeque era superior aos levitas (9-10):
a. Levi, que nasceu mais de 150 anos depois deste encontro, foi representado pelo seu
bisavô, Abraão
b. Neste sentido, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque
D. A Conclusão: Melquisedeque era tipo de Cristo
Melquisedeque > Abraão
1. Abraão era antepassado de Levi
precursor de
antepassado dos
2. Melquisedeque era superior a Abraão
Jesus
> Levitas
3. Portanto, Cristo é superior a Levi

III. O Sacerdote Superior Traz uma Aliança Superior (7:11-28)
A.
B.

Agora o autor volta à superioridade da nova aliança (cf. 1:1-2; 2:1-4)
São dois sacerdócios e duas alianças (11):
1. O sacerdócio levítico (ordem de Arão) e a antiga
A diferença está na autoridade do
aliança dada aos pais israelitas (observe o
m ensageiro, pois as duas alianças
comentário entre parênteses no vs. 11)
vieram de Deus (cf. 1:1-2)
2. O sacerdócio de Cristo (ordem de Melquisedeque)
e a nova aliança dada a nós
3. Sacerdócio imperfeito e lei imperfeita (o significado da ligação feita no vs.11)
C. Mudança de sacerdócio implica em mudança de
lei (12-14)
Aplicação importante: Ir além do que foi
1. Jesus pertence a outra tribo
revelado (fazer o que Deus não
a. Os levitas foram consagrados para o
autorizou) = m udar a lei (7:11-14).
serviço do tabernáculo (Nm 8:22) e,
! Deus não precisa proibir, pois ele
especificamente, a família de Arão foi
não perm itiu (autorizou)
sacerdotes de Judá na terra
consagrada para o sacerdócio (Nm 3:3)
! Mudança significa rem oção (cf. a
b. Mas Jesus veio de Judá. A lei dada por
m esm a raiz grega em 12:27)
meio de Moisés não atribuiu sacerdotes
• Jesus cum priu a lei (Mt 5:17à tribo de Judá
18) recebeu autoridade para
c.
Portanto, Jesus não podia ser sacerdote
m udá-la (Mt 28:18)
na terra no sistema judaico (cf. 8:4)
• Se nós agirm os sem a
autorização de Deus,
2. Jesus é outro sacerdote, mas não conforme
estaríam os m udando a palavra
a lei do AT (15-17)
de Cristo . . . com que
3. O que Jesus fez em relação às alianças (18autoridade?? (cf. 1 Co 4:6; Cl
19):
3:17; 2 Jo 9)
a. Revogou a ordenança anterior (mas
Vamos respeitar os limites da
somente depois de cumpri-la – Mt 5:17permissão dada por Deus!
18), que nunca aperfeiçoou coisa
alguma (cf. Rm 3:20)
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b.

D.

E.

F.

Introduziu a nova aliança (esperança superior), que nos leva a Deus (cf. Rm 1:16), pois
nos aperfeiçoa (cf. 10:14; 12:23; 13:20-21)
O juramento de Deus confirma a superioridade da aliança de Jesus (20-22)
1. Já sabemos que o juramento de Deus é imutável (6:17-18)
2. Os sacerdotes levíticos foram ordenados sem juramento (20)
3. Mas o sacerdócio de Jesus foi feito com juramento! Agora, ele destaca a primeira parte de
Salmo 110:4 – “O Senhor jurou e não se arrependerá” (21)
4. Então, a aliança dada por Jesus é superior à antiga (22)
A vida eterna de Jesus garante a superioridade do seu sacerdócio (23-25)
1. Os sacerdotes levíticos morriam e, por este motivo, foram impedidos de continuar servindo
(23)
2. Jesus vive eternamente e, por isso, tem seu sacerdócio permanente e imutável (24)
3. Ele pode salvar totalmente (25)
a. É por ele que chegamos a Deus (cf. At 4:12)
b. Ele vive sempre intercedendo pelos irmãos (cf. 1 Jo 1:7 - 2:3)
O nosso sumo sacerdote superior (26-28)
1. Santo, separado dos pecadores, mais alto do que os céus
2. Inculpável, sem mácula
3. Não precisa fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados
4. Não precisa fazer sacrifícios repetidos pelos pecados do povo, porque fez um sacrifício
perfeito – ele mesmo!
a. Sacerdotes oferecem sacrifícios (5:1)
b. Este sacerdote é o sacrifício! (Mais sobre este ponto nos capítulos 8 a 10)
5. Feito sacerdote por juramento, não por lei (28)
a. A lei teve sacerdotes humanos,
fracos, mortais
A Lei Superada dos Dois Lados. O autor
b. O juramento constituiu
de Hebreus afirm a que o juram ento posterior é
superior à lei (7:28), e Paulo argum enta que a
sacerdote divino, perfeito,
prom essa (aliança confirm ada) anterior é superior
eterno
à lei (Gl 3:15-22).
c. O juramento veio depois da lei
Promessa
>
Lei
<
Juramento
(Sl 110 escrito 400 anos depois
(Gn 22:17-18)
(Êx - Dt)
(Sl 110:4)
da lei)

Perguntas
ì

Observe a diferença entre a fé de Abraão (6:15) e a incredulidade dos
israelitas (3:19). Conforme os dois contextos, qual foi a diferença
fundamental entre o sucesso de Abraão e o fracasso do povo de Israel no
deserto?

í

Quais são as duas coisas imutáveis (6:18)? Estas duas coisas estão
alicerçadas em qual fato sobre o caráter de Deus?

î

Se Deus é Todo Poderoso, como pode ter algo impossível para ele (6:18)?

ï

Quem era Melquisedeque? O que ele tem a ver com Jesus?
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ð

O mandamento para recolher dízimos faz parte da Nova ou da Antiga Aliança?

ñ

Devemos tratar a Bíblia como um livro de proibições (uma lista de coisas proibidas) ou como um
livro de permissão (autorização para fazer o que agrada a Deus)? Explique sua resposta.

ò

Jesus vive eternamente para fazer o que a nosso favor?

ó

Cite algumas das maneiras que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio dos homens.

ô

Quais três pontos da profecia de Salmo 110:4 são frisados em Hebreus 7?

Se fizer uma coisa não autorizada na lei de Deus, estaria mudando (removendo) a lei (7:12). Jesus tinha autoridade para
remover a Antiga Lei? Nós temos autoridade para remover a Nova Aliança? Se fizermos alguma coisa que o NT não
autoriza, estaríamos pecando?
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