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Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos em nome de JESUS. Estamos iniciando 

nossa escola bíblica. Vamos neste momento dar início a nossa escola bíblica. Vamos fazer uma 

oração buscando a presença do nosso Pai Celestial. Oremos: 

 

“Querido e bondoso Pai Celestial, em nome de JESUS CRISTO, seu Filho, Graças te damos 

SENHOR, pela oportunidade de estarmos aqui neste sábado para falar e pregar tua santa e 

bendita palavra. Prepara os corações dos nossos irmãos que vão vir, os que estão ainda para 

chegar e que nós venhamos SENHOR a guardar tua palavra no nosso coração, para não pecar 

contra ti. Nos de força, coragem para andar dignamente conforme a vocação do evangelho. 

Nos ajuda Pai, nos dê entendimento. Nós te agradecemos Pai o que tem nos revelado, tem nos 

feito conhecer a tua justiça. Nós te pedimos a tua proteção e discernimento espiritual na nossa 

vida, pelo dom do teu espirito. Em nome de JESUS, teu Filho Santo, nosso mediador é que nós 

te pedimos e agradecemos. Amem. ” 

 

 Hoje o tema é o Capitulo 2 de Hebreus, onde estaremos analisando a respeito da pessoa 

de nosso SENHOR JESUS CRISTO. Eu vou estar lendo este capitulo e depois nós estaremos 

fazendo as considerações.  

 

HEBREUS 2:1-18 

1. Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que 

em tempo algum nos desviemos delas.  

2. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e 

desobediência recebeu justa retribuição, 

3. Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido 

anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram; 

4. Testificando Deus juntamente com eles, por sinais, e prodígios, e por múltiplos 

milagres e dons do Espirito Santo, distribuídos segundo a sua vontade? 

5. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos.  

6. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem, para que te lembres 

dele? Ou o filho do homem, para que o visites? 

7. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de gloria e de honra o coroaste, e o 

constituíste sobre as obras de tuas mãos; 

8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as 

coisas, nada deixou que lhe não fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas 

sujeitas a ele.  

9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de 

gloria e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a 

morte por todos.  
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10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo 

existe, em trazendo muitos filhos à gloria, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da 

salvação deles.  

11. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, vem todos de um só; por essa 

causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, 

12. Dizendo: Anunciarei teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da 

congregação.  

13. E outra vez: Porei nele a minha confiança. E ainda: Eis aqui a mim, e os filhos que 

Deus me deu.  

14. Portanto, e visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também 

ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse 

aquele tinha o poder da morte, isto é, o diabo; 

15. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à 

escravidão.  

16. Pois, na verdade, não presta auxilio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão.  

17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para ser sumo 

sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação 

pelos pecados do povo.  

18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são 

tentados.  

 

 

Fizemos a leitura do Capitulo 2 inteiro de Hebreus. Leitura maravilhosa, nos traz o 

ensino muito importante a respeito, primeiro, de nós perseverarmos nas coisas que temos 

ouvido e aprendido. “Atentarmos diligentemente as coisas de DEUS para que não 

venhamos nos desviar do Evangelho.”  Este é o primeiro cuidado que nós devemos ter como 

cristãos. Não desviar do Evangelho. Não perder a sensibilidade da verdade. Porque se DEUS 

não perdoou nem aos anjos que pecaram, nós temos que temer a DEUS e andarmos na presença 

dele.  

JESUS CRISTO ele foi chamado, mencionado desde o ventre de sua mãe. Ele é aquele 

prometido que viria ser o nosso salvador, homem entre homens, perfeito porque ele foi 

santificado desde o ventre. Nasceu pela vontade de DEUS quando o anjo anunciou a Maria o 

nascimento de JESUS CRISTO. O anjo anunciou que ele seria chamado Filho do DEUS 

Altíssimo. O livro de Hebreus nos mostra a humanidade de CRISTO. Também mostra que os 

profetas falam que ele seria homem, criado a imagem de DEUS. Não nos diz que ele seria 

DEUS, mas que em tudo seria semelhante a DEUS. E que a Ressurreição foi a coroa, o prêmio 

que JESUS recebeu para a sua glorificação, estando ele hoje à direita de DEUS.  

O livro de Hebreus diz que nem tudo ainda está sujeito a CRISTO, e convém que tudo 

ainda não esteja sujeito a CRISTO. Nós aguardamos irmãos, a volta de JESUS para cumprir 

com esta outra parte do plano de DEUS, que é quando todas as coisas serão sujeitas debaixo 

dos pés de seu Filho, JESUS CRISTO.  Os governos da terra, as potestades, tudo no devido 
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lugar, no devido tempo, estará sujeito a DEUS nosso Pai, estará sujeito também a JESUS 

CRISTO.  

Mas quando diz que quando todas as coisas estão sujeitas a CRISTO, logicamente 

irmãos, exceto o Pai. O Pai não está sujeito CRISTO. Demonstrando a superioridade que o Pai 

tem em relação ao Filho. Demonstrando também que JESUS CRISTO ele deveria em tudo ser 

semelhante a nós, para que provando todas as coisas como nós, ele igualmente seria apto para 

interceder por nós como sumo e fiel sacerdote.  

 Esta compreensão irmãos é que nos faz dar entendimento que podemos ser semelhantes 

ao nosso mestre. JESUS falou que nem todo discípulo será igual ao seu mestre, mas se fizer 

todas as coisas que o seu mestre manda, ele será semelhante ao seu mestre. Nós devemos 

buscar ser semelhantes a JESUS CRISTO. Para ser semelhantes a JESUS CRISTO irmãos, nós 

precisamos aprender de CRISTO, nós precisamos nos alimentar de CRISTO. Quando nos 

alimentamos de CRISTO através da leitura da palavra, meditando nos acontecimentos que 

deram o ministério de CRISTO, a comunhão de Espirito Santo em nossas vidas, nós vamos 

sendo formados a imagem de DEUS. Nosso caráter vai sendo moldado pelo caráter de CRISTO 

em nós. E nos tornamos cristãos melhores.  

Ainda hoje que nós vivemos um período de tantas armadilhas. Um período que convida 

o homem a ser carnal, a ser egoísta. Nós temos a questão, a advertência da Laodicéia. A última 

carta a Laodicéia é uma advertência do SENHOR JESUS, o cabeça da igreja para a sua igreja. 

Por isso devemos mais que nunca acatarmos essas coisas. Como disse Hebreus “atentarmos 

a todas essas coisas”, a fim de que não nos desviemos delas, a fim de que sejamos sóbrios e 

praticantes da palavra de DEUS.  

O apóstolo Tiago disse que nós não deveríamos ser somente ouvintes, mas praticantes 

da palavra porque” o homem que contempla a si mesmo no espelho, logo depois esquece 

como tal era. ”  Mas nós devemos ser ouvintes e cumpridores da palavra de DEUS. Para ser 

cumpridor da palavra de DEUS, tem que ter fé. A fé nos move a cumprir, a andar na presença 

de DEUS. Pela fé também nós vamos entendendo melhor as coisas de DEUS. Os 

acontecimentos que nós vemos no mundo, também vão nos dando condições de pela fé, avaliar 

que este mundo que foi criado por DEUS, ele se reserva para o dia do Juízo de DEUS, o qual 

“os céus e a terra passarão com grande estrondo”. Grande estrondo. O livro da epistola de 

Pedro disse que “os mesmos céus e a mesma terra estão reservados para o dia do Juízo e 

que com fogo os elementos ardendo se desfarão, com grande estrondo”.  

Então, sabendo nós dessas coisas, que convém a nós termos um trato fiel e digno, 

aguardando a aparição de nosso SENHOR JESUS. A igreja vai ter que estar santificada na 

volta de JESUS. A palavra de DEUS disse que CRISTO vai apresentar sua esposa, noiva, 

ataviada, sem ruga, mancha ou mácula, pura, santificada, a saber para um só marido. Então, 

para nós chegarmos a essa condição, nós temos que estar lavados no sangue de CRISTO, com 

os nossos olhares voltados para CRISTO, com a nossa vida em submissão a vontade do Pai e 

ainda mais nos dias em que nós vivemos, irmãos. Os dias que nós vivemos atuais, o pecado 

jaz tão perto a porta, nós devemos evitar essas coisas, devemos mirar e olhar para JESUS, o 

grande autor e consumador da nossa fé. Tem até aquele louvor “Gloria ao SENHOR, Gloria 
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ao SENHOR, ao autor e consumador da minha fé”. Nós venhamos poder cantar dessa forma, 

olhando somente para JESUS, o autor e consumador da nossa fé.  

E JESUS CRISTO, ele se faz revelar pela palavra de DEUS, pelos santos evangelhos, 

pela palavra dos profetas. Porque tudo que fora dantes profetizado, veio a se cumprir, veio a 

se concretizar quando CRISTO nasceu na plenitude dos tempos. Ele foi enviado, nascido de 

mulher, debaixo da lei, como homem. Ele foi enviado, ele foi condicionado, já estava predito 

por DEUS, para ser nosso segundo Adão. Aquele que pelo espirito vivificante reergueria a 

humanidade. JESUS através de seu exemplo, JESUS, o CRISTO ele reergue o caráter do 

homem que o aceita, em verdade e em espirito. Quando nós aceitamos o SENHOR, 

entendemos o plano de salvação de DEUS, que ele vai restaurar todas as coisas, fazendo com 

que todas as coisas voltem aquele princípio que deveria voltar, igual ao Éden, antes do pecado 

do homem.  

JESUS mesmo também fala que ele vai voltar. Hoje ele está à direita de DEUS, o Pai 

intercedendo por nós como ele diz na parábola: “certo homem nobre partiu para uma terra 

remota, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. ” Então hoje, JESUS está nessa 

terra remota que é o céu, a direita de DEUS Pai intercedendo por nós. Mas ele vai voltar. Essa 

é a grande e bendita esperança que nós temos. Ele vai voltar para libertar o povo, ele vai voltar 

para restaurar a terra e trazer justiça e paz. E todos os que forem fiéis com CRISTO, reinarão. 

Reinarão com ele mil anos para que todas as coisas sejam restauradas, como era no princípio 

do Éden.  

Haverá a segunda restituição, a palavra de DEUS também disse, para que todos aqueles 

que ressuscitarem, a segunda Ressurreição, sejam julgados de acordo com suas obras. Quer 

sejam más, quer sejam boas e haja então finalmente, a purificação de todas as coisas e o mal 

já não mais existirá, nem o pranto, nem o clamor. Porque todas as coisas serão passadas. JESUS 

ele sofreu por nós, ele suportou lágrimas, ele suportou a contradição dos homens, o pecado. 

Tudo ele fez por amor a mim, por amor a você. E sendo que ele se desgastou e se gastou por 

nós, nós devemos também nos desgastar e gastar, para que todos nossos irmãos andem na 

presença de DEUS. Para que não haja mais injustiça, nós devemos rogar para que JESUS volte. 

Volte para fazer justiça, volte para reerguer a humanidade.  

Meus amados, o plano de DEUS é perfeito. Mas nós rogamos que essa obra só pode 

estar em nós, se nós fizermos o que CRISTO falou: “sede perfeitos, assim como vosso PAI 

celestial também é perfeito. ” Perfeição é uma santificação, sem a qual nós não veremos ao 

SENHOR.  O apóstolo Pedro diz (1 Pedro 4:12): “amados irmãos, não estranheis quando 

uma ardente prova de fogo surge em vós para vos testar, como se coisa estranha vos 

acontecesse”, sabendo primeiramente que, aos profetas DEUS anunciou todas as coisas, 

sabendo primeiramente que estas aflições também, nossos irmãos do mundo inteiro passam 

igualmente. Então nós mantemos essa esperança, de ter condições de anunciar o evangelho, 

anunciar a verdade aqueles que estão sem esperança. Essa é a nossa esperança também que 

muitos se convertam para a verdade e venham a ter luz, paz. É isso que DEUS espera e pede a 

cada um de nós. É isso que DEUS está querendo de nós.  

Meus amados irmãos, em Hebreus diz que JESUS CRISTO foi feito um pouco menor 

que os anjos, foi criado um pouco menor que os anjos, mas de gloria e honra ele vai ser 
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coroado. La na visão celestial, quando João teve a visão na ilha de Patmos, no capitulo 5 de 

Apocalipse, João muito triste, chorava porque não havia ninguém preparado, ninguém 

realmente em condições de abrir e desatar os selos. Somente JESUS, aquele que sofreu os 

nossos pecados, é que estava preparado para desatar aqueles selos e representar-nos diante de 

DEUS. Este foi o maior ato de amor. CRISTO, em momento de comprovação da sua fé, ele 

vai nos fazer um grande ato de amor. Ele vai nos dar a Salvação, tendo como início a morte de 

CRISTO.  

Meus amados irmãos, obrigado porque a presença de vocês nos fortalece, nos da fé para 

continuar esta obra. Quando nós temos almas, pessoas, QUE DEUS entregou, quando nós 

pregamos o Evangelho e essas pessoas creem, isso nos dá uma grande responsabilidade, um 

grande compromisso diante de DEUS, na pessoa também de CRISTO JESUS. E esse 

compromisso primeiramente JESUS assumiu por nós, sendo fiel Sumo Sacerdote. Sendo 

aquele que em tudo foi tentado, mas não pecou. Imagina o proposito tão firme no coração de 

JESUS, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo perseguido, ele não ousou proferir blasfêmias, 

nem reclamar. Ele se sujeitou, ele andou na presença de DEUS.  

 Então querido irmãos, o livro de Hebreus Capitulo 2, ele mostra perfeitamente a 

humanidade de CRISTO. Que CRISTO não era DEUS, mas era um homem perfeito, separado 

por DEUS, cheio do Espirito Santo, no sentido representativo, como alguém que tem uma 

procuração da parte do eterno DEUS, JESUS ele pode ser até considerado como um DEUS. 

Mas no sentido igualitário ao Pai, JESUS não é igual a DEUS, o Pai. Ele mesmo diz: “ o Pai 

é maior do que eu”. Então nós temos que pensar dessa forma, quando a gente lê o capitulo 2 

de Hebreus, passamos a compreender melhor tão grande é a profundidade o amor de CRISTO, 

de JESUS CRISTO sobre nós. A palavra de DEUS diz que DEUS amou o mundo, sendo ainda 

nós pecadores. Pois é o amor de DEUS é incondicional, é justo e DEUS procura aqueles que 

o amam, em espirito e verdade, para que sirva, par que tudo isso venha surtir efeito sobre todos 

nós.   

 Uma análise de Hebreus Capitulo 2, que diz que JESUS CRISTO em tudo era 

semelhante a nós. Para que o papel da Salvação, o resgate de DEUS fosse feito através da 

pessoa de JESUS. Como ele mesmo falou numa parábola: “levantaram a serpente, Moises 

levantou a serpente, todos contemplaram e foram curados. ” E depois, ele mesmo vai 

mencionar que ele vai ser levantado. E isso realmente de fato ocorreu, no ano 30 da era cristã. 

JESUS ele cumpriu aquilo que realmente foi determinado pelas escrituras. Sendo homem, ele 

se sujeitou a DEUS, ele andou na presença de DEUS e ele outorgou a carta da vida para nós. 

Ele é o Príncipe da Vida. Ele é o autor da nossa fé. Isso é muito importante nós pensarmos e 

meditarmos.  

Depois ele tem um papel também a ser cumprido quando ele voltar, de ser Rei sobre 

toda a terra. Esse papel ele vai ser cumprir na volta, quando ele sobre Israel e sobre as nações 

da terra, reinará com um cetro dado por DEUS de ferro, juntamente com seus santos anjos. Os 

santos que morreram na fé, aguardando esta bendita esperança da volta de CRISTO. Venhamos 

nós também nos dedicar a oração, a vigilância, para guardar também esta bendita esperança. 

Amém meus irmãos.  

 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

6 ÁUDIO N°97 – HEBREUS  2  - PREGAÇÃO 

 

PERGUNTAS CLASSROOM: 

 

1. De acordo com o Capitulo 2 de Hebreus, qual a primeira advertência, o primeiro 

cuidado que devemos ter como cristãos: 

a. Aceitarmos que estamos sob a Graça, não havendo mais necessidade de 

guardar os mandamentos.  

b.  Atentarmos diligentemente para não nos desviarmos do Evangelho.  

c. Adorar a Deus em espirito.  

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA B) 

 

2. A carta aos Hebreus diz que: 

a. Jesus seria Deus, criado a imagem de Deus para salvação dos homens.  

b. Jesus seria igual a Deus, tendo todas as coisas sujeitas a ele para vencer a 

morte. 

c. Jesus seria homem, criado a imagem de Deus, em tudo semelhante a Deus.  

 (ALTERNATIVA CORRETA LETRA C) 

 

3. Segundo Hebreus, Deus sujeitou a Jesus: “todas as coisas debaixo dos teus pés. 

Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não fosse sujeito. 

”  A correta interpretação do trecho acima significa: 

a. O Pai, também foi sujeito a Jesus pois são semelhantes em hierarquia.  

b. Todas as coisas foram sujeitas a Cristo, exceto o Pai, demonstrando a 

superioridade que o Pai tem com relação ao Filho.  

c. O Pai, também foi sujeito a Jesus pois são uma mesma pessoa. 

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA B) 

 

4. De acordo com a carta de Hebreus, o texto compara Jesus e os anjos. Assinalar a 

alternativa correta de que Jesus seria: 

a. Um pouco menor que os anjos e de honra e gloria o Pai o coroou.  

b. Igual aos anjos e em honra e gloria o Pai o coroou. 

c. Superior aos anjos e em honra e gloria o Pai o coroou.  

(ALTERNATIVA CORRETA LETRA A) 

 

5. A carta aos Hebreus relaciona Jesus com os homens. Assinale a alternativa incorreta:  

a. Jesus foi participante comum de carne e sangue, participando das mesmas 

coisas que os homens, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder 

sobre a morte, o diabo.  

b. Jesus foi feito semelhante a seus irmãos, para ser sumo sacerdote 

misericordioso e fiel para operar a reconciliação por causa dos pecados do 

povo.  
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c. Jesus foi participante comum de carne e sangue, participando das mesmas 

coisas que os homens, mas já havia vencido a morte porque preexistia 

juntamente com o Pai.  

 (ALTERNATIVA CORRETA LETRA C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais 
estudos, acesse: 

https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 
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