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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE HEBREUS 
Hebreus 1.1 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo hoje o nosso objetivo é estudarmos os aspectos 
introdutórios da carta escrita aos hebreus.  

 
Você sabe, pois já o dissemos anteriormente, que o estudo dos 

aspectos introdutórios dos livros bíblicos é importante, pois através deles 
conhecemos um pouco mais sobre o autor, sobre os destinatários, sobre os 
propósitos que deram origem ao livro bíblico, conhecemos mais sobre a data e 
as condições em que houve a produção do livro.  

 
Quando estudamos os aspectos introdutórios de um livro somos 

capacitados a entender melhor o texto sagrado, compreendendo melhor as 
razões e as causas de terem sido escritas as palavras que foram escritas.  

 
O estudo desses aspectos contextuais nos ajuda na interpretação 

segura da Palavra de Deus. O meu convite então é que você atente bem para 
aquilo que vamos estudar no programa de hoje.  

 
Vamos, pois aos ... 
 

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA CARTA AOS HEBREUS 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A carta aos hebreus tem sido considerado o segundo mais 

importante livro do Novo Testamento e até mesmo é considerado por alguns 
como tão importante quanto a carta de Paulo aos Romanos. 

 
A carta aos hebreus não pode ser compreendida à parte do Antigo 

Testamento. Assim, o conhecimento, ou falta do conhecimento do Antigo 
Testamento determinará o que o estudante encontrará na carta. Examinemos 
1:1 como exemplo. Lemos essas palavras nesse verso:  

 

Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas. Hebreus 1:1 

 
Vamos destacar palavras importantes: 
 
1. Deus: Quem é Ele em relação aos demais deuses, o mundo e os 

homens? 
2. Deus falou em que época? Desde que passado, Deus tem se 

comunicado conosco? 
3. Deus falou: O que é que disse? Onde está registrada sua palavra? 
4. Nossos antepassados: Quem são estes? Qual a sua importância 

para nós? 
5. Os profetas: Qual sua mensagem? O que disseram a respeito de 

Cristo? 
 
Ora, por esse pequeno exemplo percebemos que só conhecendo o 

contexto podemos responder algumas questões que o texto nos sugere e 
somente assim podemos compreender a mensagem do autor bíblico. 

 

2. O PROPÓSITO DO ESTUDO DE HEBREUS 

 
1. O propósito destes estudos é abordar o texto sagrado de tal 

maneira que ele nos forneça dados que não descobriríamos 
pela maneira costumeira de estudá-lo. 

2. Ao analisarmos os capítulos e os parágrafos dessa preciosa 
carta faremos um estudo dos tópicos que eles nos apresentam.  

 
Mas, é importante afirmarmos que os tópicos desta série nascem 

das ênfases do autor. Há dois grandes assuntos aos quais o autor sempre volta: 
 
a) A proeminência de Jesus Cristo e, 
b) As advertências sobre o perigo de voltar atrás. 
 
A partir destes dois temas, surgem os demais, os assuntos que 

nascem destes dois tópicos: 
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a. Por que o Cristo (e por conseguinte, o cristianismo) é melhor? 
b. Como demonstrar que Cristo é de fato melhor? 
c. Quem são os leitores visados? 
d. Qual o risco que estes leitores correriam se voltassem para trás? 
e. Se é para avançar, devemos avançar tendo por base quais 

ensinos? 
 
Mas, é importante reconhecermos que temos também outros dois 

assuntos que trataremos, que como exceção não se originam dos temas 
principais. Na verdade, quando estudamos mais a fundo esta rica carta, 
percebemos que existem dois tópicos que estudaremos como exceções aos dos 
temas da carta: a) Vamos refletir sobre a "escatologia" e, b) Refletiremos 
também sobre a "responsabilidade social". Estes dois temas estão incluídos por 
causa do interesse geral nos assuntos e porque o contexto nos indica que 
devemos considerá-los com atenção. 

 

3. O RELACIONAMENTO DO LIVRO AOS HEBREUS COM O ANTIGO 
TESTAMENTO 

 
1. O autor desta carta presumia que os seus primeiros leitores 

tivessem tanto um conhecimento das Escrituras Sagradas, o 
nosso Antigo Testamento, como entendia que os seus leitores 
também aceitassem a autoridade do Antigo Testamento. Para 
compreender este livro o estudante precisa ter um 
conhecimento mínimo das histórias, das ofertas, e dos 
sacrifícios descritos no Antigo Testamento. Sem este 
conhecimento do conteúdo esta carta seria incompreensível. 
Aliás, é evidente que os leitores estavam prestes a voltar ao 
judaísmo. 
 

2. O autor relaciona a autoridade do Antigo Testamento 
contrastando-o com o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum ponto o 
autor lança dúvidas sobre a verdade revelacional daquele 
sistema antigo. Pelo contrário, sua ênfase é quanto a 
inferioridade do sacerdócio antigo em relação a Cristo, não em 
algum defeito que ele pudesse apresentar. Ao invés de 
abandoná-lo, o autor afirma que o Antigo Testamento é uma 
revelação divina. Porém, ao mesmo tempo exalta a obra de 
Cristo como superior. Logo, denegrir o Antigo Testamento seria 
diminuir a salvação efetuada por Cristo. 

 

3. Em terceiro lugar, é possível notarmos que o autor construiu 
sua hermenêutica do Antigo Testamento sobre uma 
compreensão literal do texto. E, isto é demonstrado pela 
maneira que usa o Salmo 95, nos capítulos 3 e 4: 

 

3 Pois o Senhor é o grande Deus! Ele é o grande Rei acima de 

todos os falsos deuses! 
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4 A ele pertencem as profundezas da terra, e os montes mais 

altos lhe pertencem. Salmos 95:3-4 

 
4. Ainda devemos destacar que há 90 citações, alusões ou 

inferências do Antigo Testamento nesta única epístola. Isto dá 
uma média de quase uma em cada três versículos da carta! É 
possível alistarmos mais de 60 referências ao Antigo 
Testamento em que mais de 40 são citações diretas. 
 

5. Em quinto e último lugar, podemos perceber que esse estreito 
relacionamento entre o Antigo Testamento e o livro escrito aos 
hebreus tem por base a preocupação do autor em cuidar dos 
seus patrícios, para que não cometessem o erro de abandonar 
o cristianismo e voltar para o judaísmo. Sendo que autor e 
leitores são hebreus, certamente, o Antigo Testamento serviria 
de base para tais advertências. 
 

4. A AUTORIA DA CARTA AOS HEBREUS 

 
EVIDÊNCIAS EXTERNAS 
 
Eusébio, historiador da igreja primitiva, cita o erudito Orígenes, 

dizendo: “Só Deus sabe quem realmente escreveu a Epístola [Hebreus]”. 
 
Os cristãos do Império Romano oriental consideravam Paulo o 

autor. Já os cristãos do Império Romano ocidental questionaram desde o início 
a autoria paulina de Hebreus. 

 
Tertuliano defendia que Barnabé foi o autor de Hebreus. Além de 

Barnabé, outros nomes são sugeridos como autores de Hebreus: Lucas, Apolo, 
Áquila ou Priscila e Clemente de Roma. 

 
EVIDÊNCIAS INTERNAS 
 
A autoria paulina é defendida, pois existem paralelismo entre 

trechos de Hebreus com alguns escritos de Paulo: 1.1-4 com Cl 1.15-17; 1.4 com 
Fl 2.9; 2.2 com Gl 3.19; 2.4 com 1Co 12.11; 2.10 com Rm 11.36; 2.14-17 com 
Fl 2.5-8; 7.18 com Rm 8.3; 7.27 com Rm 5.2; 8.6 com 2Co 3.4-11. 

 

PARALELISMO 

HEBREUS 1.1-4 COLOSSENSES 1.15-17 

1 Há muito tempo Deus falou de muitas 
maneiras diferentes aos nossos pais por 
intermédio dos profetas. 

2 Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou 
por intermédio do seu Filho a quem ele deu 
todas as coisas e por meio de quem ele fez 
o universo e tudo quanto nele existe. 
3 O Filho resplandece a glória de Deus e 
tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem 

15 Ele é a semelhança perfeita do Deus 
invisível. Ele já existia antes de Deus criar 
qualquer coisa,  

16 pois nele foram criadas todas as coisas no 
céu e na terra, as coisas que podemos ver e 
as que não podemos; o mundo espiritual com 
seus tronos e reinos, seus governantes e suas 
autoridades: todas as coisas foram criadas 
por ele e para ele.  
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o universo com a poderosa força da sua 
autoridade. Ele nos purificou de todos os 
nossos pecados, e depois se assentou no 
lugar de mais elevada honra do lado direito 
da Majestade nas alturas. 
4 Assim ele tornou-se muito superior aos 
anjos, como se prova pelo fato de que o seu 
nome, que ele herdou do seu Pai, é muito 

superior aos nomes e títulos dos anjos.  
5 Deus nunca disse a nenhum anjo: “Você é 
meu Filho; hoje é o dia da sua coroação”. 
Noutra ocasião ele disse: “Eu serei seu Pai 

e ele será meu Filho”. 

17 Ele existia antes que tudo o mais 
começasse e é o seu poder que sustém todas 
as coisas. 

HEBREUS 1.4 FILIPENSES 2.9 

4 Assim ele tornou-se muito superior aos 
anjos, como se prova pelo fato de que o seu 
nome, que ele herdou do seu Pai, é muito 
superior aos nomes e títulos dos anjos. 

9 Contudo, foi por causa disso que Deus o 
elevou até a mais alta posição e lhe deu um 
nome que está acima de qualquer outro 
nome, 

HEBREUS 2.2 GÁLATAS 3.19 

2 Porque, se é certo que as mensagens 
vindas dos anjos sempre têm se mostrado 
verdadeiras, e o povo tem sido sempre 
castigado por lhes desobedecer, 

19 Então qual é o propósito da Lei? Ela foi 
acrescentada, depois que a promessa foi 
dada, a fim de mostrar aos homens quanto 
eles são culpados em quebrar as leis de Deus. 
Entretanto, esse sistema de lei era para 

durar somente até a vinda de um mediador a 
quem a promessa de Deus fora feita. Esta Lei 
foi entregue por anjos; 

HEBREUS 2.4 1ª CORÍNTIOS 12:11 

4 Deus sempre tem nos mostrado que estas 
mensagens são verdadeiras, por meio de 

sinais, maravilhas e diferentes milagres, e 
concedendo certos dons especiais da parte 
do Espírito Santo àqueles que creem, de 
acordo com a sua vontade. 

11 É o mesmo e único Espírito Santo que dá 
todos esses dons, e ele os distribui 

individualmente, a cada um como quer 

HEBREUS 2.14-17 FILIPENSES 2.5-8 

14 Visto que nós, os filhos, somos seres 

humanos, feitos de carne e sangue, ele se 
tornou carne e sangue também pelo 
nascimento em forma humana; pois 
somente como ser humano ele poderia 
morrer, e morrendo derrotar o poder do 
diabo, que tinha o poder da morte.  
15 Só dessa maneira é que ele poderia 
libertar aqueles que durante a vida toda 

estiveram escravizados pelo medo da 
morte. 
16 Todos nós sabemos que ele não veio 
socorrer anjos, mas sim os descendentes de 
Abraão.  
17 E era necessário que Jesus fosse como 
nós, os seus irmãos, a fim de que ele 
pudesse ser, diante de Deus, o nosso sumo 

sacerdote, misericordioso e fiel, para 
perdoar os pecados do povo. 

5 A atitude de vocês deve ser semelhante 

àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, 
6 que, embora sendo Deus, não exigiu nem 
se apegou a seus direitos como Deus,  
7 mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser 
servo e tornando-se semelhante aos homens. 
8 E se humilhou a si mesmo, e foi obediente 
até a morte, e morte de cruz! 

HEBREUS 7.18 ROMANOS 8.3 

18 Assim, o antigo sistema de sacerdócio 
baseado no parentesco foi cancelado, 
porque era fraco e inútil para salvar o povo. 

3 Não estamos a salvo das garras do pecado 
só pelo fato de conhecermos os 
mandamentos de Deus, pois não podemos 
guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano 
diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu 
próprio Filho, em corpo humano como o 
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nosso, a fim de destruir o controle do pecado 
sobre nós, dando-se a si mesmo como 
sacrifício por nossos pecados. 

 
Os argumentos contrários a autoria paulina são os seguintes:  
 
1) Paulo assina as suas cartas, mas o autor de Hebreus não o faz; 
2) O autor diz que dependeu de outros para transmitir a mensagem 

(2.3), mas Paulo diz que não dependeu de ninguém, tendo 
recebido o evangelho direto de Cristo (Gl 1.11-12); 

3) O grego de Hebreus é clássico enquanto o grego das cartas 
paulinas é muito peculiar, com parágrafos extensos, conf. 
Ef.1.3-14;  

4) A menção de Timóteo (13.23) é explicada por ter ido até Roma 
e sido preso com Paulo sendo solto depois da morte do apóstolo; 
mas não há qualquer evidência desse acontecimento. 

 
Portanto, quanto à autoria da carta, permanece o segredo. 

Parece-nos que os argumentos por este ou aquele candidato não são de todo 
convincentes. Alguns entendem que basta admitir que tenha sido Lucas e 
passemos para a frente. Este assunto sofre da mesma falha do tópico quanto à 
data. 

 

5. A DATA DA ESCRITA DE HEBREUS 

 
A data em que Hebreus foi escrita é de difícil definição. 

Certamente, precisamos datar o livro antes de 95 d.C., quando Clemente faz 
referência a ele. 

 
É normalmente aceito que a carta foi escrita antes da queda de 

Jerusalém, e por outro lado, dificilmente haveria condições para a carta 
aparecer antes do ano 60.  

 
Mas mesmo havendo uma grande variedade de opções, a melhor 

opção para a data são os últimos anos da década de 60, depois da morte de 
Paulo e antes da destruição do templo pelos romanos, em 70 d.C., sendo que 
Jerusalém tinha sido sitiada de 66 a 70 d.C. A melhor opção de data, portanto, 
é 67-68 d.C. 

 

6. OS DESTINATÁRIOS DA CARTA 

 
O título “aos Hebreus” reflete a convicção de que os judeus 

cristãos foram os primeiros leitores do livro. Quando observamos o contexto da 
carta, temos no livro de Atos dos Apóstolos, o ambiente em que aqueles 
primeiros convertidos exercitavam a sua fé.  
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As três décadas que são vistas em Atos dos Apóstolos nos revelam 
a situação da igreja, que enfrentava não somente a oposição dos judaizantes, 
como também a oposição vinda da parte do império romano.  

 
Diante dessa oposição muitos judeus recém convertidos estavam 

sendo tentados a voltar para o judaísmo, a religião oficial do povo hebreu e 
aceita pelo império romano. 

 

7. PROPÓSITO 

 
1. Independentemente de onde viviam os destinatários, eles eram 

bem conhecidos pelo escritor; 
2. O escritor repreende os leitores por não se reunirem o bastante 

e os adverte de que estavam em perigo de cair em pecado; 
3. Diante das perseguições, os judeus convertidos estavam sendo 

tentados a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo; 
4. Certamente, o autor desejava encorajar os cristãos a 

avançarem na fé até chegarem à maturidade – Hebreus 5.11 
ss.: 
 

11 Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas 
vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los 
compreender. 
12 Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já 
deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso vocês estão 
regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine 
tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. 
Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade 
suficiente para alimento sólido.  
13 E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso 
demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, e não 
sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado.  
14 Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem 
compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus 
enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir 
o certo do errado por meio de constante exercício. Hebreus 
5:11-14 

 
5. O escritor de Hebreus apresenta Cristo como superior aos 

anjos, a Moisés, a Arão, a Josué e aos profetas do Antigo 
Testamento. 
 

8. TEMA E ESTILO LITERÁRIO 

 
1. O escritor de Hebreus apresenta Jesus Cristo como o sumo 

sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício perfeito 
pelos pecados; 

2. O escritor usa o Antigo Testamento e a antiga aliança para 
comprovar que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos; 
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3. A nova aliança é superior a antiga aliança. Não vale a pena 
deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo; 

4. Quanto a estilo literário, a linguagem de Hebreus é elegante e 
cuidadosamente elaborada. Seu excelente grego não aparece 
claramente nas traduções em português que privilegiam a 
facilidade de leitura; 

5. Parece ser uma epístola escrita como séria advertência a uma 
tendência de volta ao passado. 
 

9. TEOLOGIA DA CARTA AOS HEBREUS 

 
1. A epístola aos Hebreus enfatiza a pessoa e a obra de Cristo 

como amplamente superiores a tudo o que viera antes; 
2. Hebreus enfatiza também a finalidade da obra de Cristo: trazer 

uma real possibilidade de relação entre o homem e Deus; 
3. O autor de Hebreus apresenta-nos a superioridade de Jesus 

Cristo comparando-a com alguns ícones do Antigo Testamento; 
4. Por causa da superioridade de Jesus não devemos negligenciar 

tão grande salvação que ele nos concede mediante sua morte 
sacrificial; 

5. Jesus, o Salvador supremo, é também o Sacerdote supremo. 
 

10. A ESTRUTURA DO TEXTO 

 
✓ A superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo 

Testamento 1.1-3 
✓ A superioridade de Cristo sobre os anjos 1.4—2.18 
✓ A superioridade de Cristo sobre Moisés 3.1-19 
✓ A superioridade de Cristo sobre Josué 4.1-13 
✓ A SUPERIORIDADE DE CRISTO SOBRE ARÃO 4.14—10.18 
✓ Cristo nos representa 4.14—5.10 
✓ Advertência contra a apostasia 5.11—6.20 
✓ A ordem de Melquisedeque 7.1-28 
✓ Uma nova aliança 8.1—9.28 
✓ O sacrifício permanente de Cristo 10.1-18 
✓ A PRÁTICA DA PERSEVERANÇA ESPIRITUAL 10.19—12.29 
✓ A perseverança na obediência 10.19-39 
✓ Os heróis da fé 11.1-40 
✓ Coragem para perseverar 12.1-29 
✓ Últimas exortações 13.1-25 

 

11. PECULIARIDADES DA CARTA 

 
1. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que 

expressamente declara que Cristo é o sumo-sacerdote; 
2. Alguns têm visto em Hebreus um comentário inspirado sobre 

Levítico; 
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3. Esta carta é notável pela alternância entre ensino doutrinário 
e exortações; 

4. Em Hebreus percebe-se a ausência de uma saudação 
introdutória, como nas demais cartas neo-testamentárias, mas 
em contrapartida, percebe-se que a sua conclusão é 
tipicamente um final epistolar; 

5. Alguns comentaristas dizem que Hebreus começa como um 
ensaio, progride como um sermão e termina como uma carta; 

6. O problema de sua autoria é único entre os livros do Novo 
Testamento; 

7. O livro tem pelo menos 30 citações das Escrituras dos judeus, 
todas tiradas da Septuaginta, isto é, a versão grega do Antigo 
Testamento; 

8. A chave prática deste livro se percebe na exortação 
(encorajamento): "... deixemo-nos levar para aquilo que é 
perfeito ...", conf. 6.1; 

9. A chave doutrinária deste livro se percebe de 3 maneiras 
diferentes: 

a) É um livro cristológico; 
b) É um livro que enfatiza a expressão "melhor", que aparece 

13 vezes; 
c) É um livro cuja argumentação se desenvolve através de 

diversos contrastes. 
10. Esta carta aos hebreus é um dos raros livros neo testamentários 

em que a nova aliança é contrastada com a antiga aliança, pois 
a nova aliança excede a antiga aliança em glória. 

 

12. A RAZÃO PARA ESTUDARMOS A CARTA AOS HEBREUS 

 
Conforme a BEV (1998, p.1869), todos nós enfrentamos 

frustrações, obstáculos e tentações.  
 
A nossa jornada espiritual nem sempre se desenvolve num ritmo 

tranquilo. A carta aos Hebreus é um livro que nos ajuda a percebermos as 
armadilhas e os perigos que encontramos em nosso dia a dia. Mas, além disso o 
estudo desta carta nos encoraja para que não desistamos diante dos obstáculos 
que surgirem.  

 
A recomendação é mantermos o olhar fixado em Jesus Cristo, pois 

ele já passou por nossas experiências. 
 

13. O QUE VAMOS ENCONTRAR AO ESTUDARMOS A CARTA AOS 
HEBREUS 

 
Vamos encontrar imagens e personagens marcantes do Antigo 

Testamento que nos estimularão a continuar firmes em nossa peregrinação 
cristã.  
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Vamos encontrar as razões pelas quais a nova aliança é superior a 
antiga aliança, motivando-nos a não abandonar aquilo que já obtivemos pela 
fé.  

 
Vamos encontrar como tema central deste livro, provas da 

superioridade de Jesus Cristo, e diante delas, somos encorajados a 
permanecermos firmes em nossa confissão e oferecermos verdadeiro louvor a 
Deus através do próprio Senhor Jesus Cristo. 

 
Querido amigo, o meu convite a você é para me acompanhar 

durante esses quarenta programas para nos envolvermos plenamente com esse 
livro bíblico. 

 
Deus te abençoe. Até o próximo programa! 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-hebreus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-hebreus/

