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OS CONTRASTES ENTRE JESUS E MOISÉS 
Hebreus 3.1-6 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do 
livro de Hebreus. Hoje vamos estudar Hebreus 3.1-6, a primeira parte deste 
capítulo, deixando para o próximo programa a continuidade do estudo.  

 
Nesses versos, encontramos uma das maneiras pelas quais o autor 

mostra a superioridade de Jesus. Encontramos em nossa reflexão os contrastes 
existentes entre Jesus Cristo e Moisés. 

 
Ao recordarmos o conteúdo do que já temos estudado até agora, 

lembramos de que no primeiro capítulo, o autor de Hebreus afirmou 
claramente, a superioridade de Jesus sobre profetas e anjos.  

 
Em vista deste fato, o autor ressaltou, como vimos nos programas 

passados, a necessidade de prestarmos total atenção à mensagem dada pelo 
Senhor (2:1), mensagem essa que foi confirmada por Deus através de sinais, 
prodígios e vários milagres, além das distribuições do Espírito Santo através dos 
dons espirituais (2:4). 
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Para entendermos bem e deixar bem claro às nossas mentes, o 
autor dessa carta defende esta ideia usando uma forma de argumento que 
aparecerá várias vezes, no seu livro. 

 
Aqueles que desobedeceram à lei entregue pelos anjos (a Lei de 

Moisés) seriam e foram justamente punidos. Desde que Jesus é superior aos 
anjos, é superior aos profetas, e, ainda mais, é superior a Moisés, com certeza, 
é ainda mais certo que a desobediência à sua lei será punida com maior rigor 
(2:2-4), principalmente quando sabemos que para Jesus a lei toda se resume 
numa atitude: Amor! É... é isso mesmo: Amar a Deus sobre todas as coisas e 
com toda a intensidade e amar o nosso próximo assim como amamos a nós 
mesmos. 

 
Esta maneira do autor argumentar é, às vezes, chamada “do 

secundário para o principal”, do “inferior para o superior” isto é, o ponto que 
o autor quer destacar é apresentado a partir do caso menos importante para o 
caso mais importante. 

 
Como vimos no programa passado, Jesus, mesmo sendo superior 

aos profetas e anjos, se preocupou tanto com os homens que se identificou 
plenamente conosco e assim se ofereceu como sacrifício por nós.  

 
Jesus agiu com amor desmedido, pois queria socorrer os seus 

irmãos, os descendentes espirituais de Abraão, nas horas de necessidade. Pois, 
afinal ele não morreu pelos anjos, mas pelos homens. Jesus morreu por você e 
por mim! 

 
Quando Jesus morreu por nós, seus irmãos, ele demonstrou sua 

superioridade sobretudo e sobre todos. Na verdade, conforme mencionamos no 
programa passado, foi na humilhação, foi pelo auto esvaziamento que Jesus se 
tornou o nosso Salvador aceitável diante de Deus. 

 
Assim o autor de Hebreus pode compará-lo com qualquer outro 

grande personagem da história de Israel, do povo de Deus. Ao invés de comparar 
Jesus Cristo com outros personagens especiais do Antigo Testamento, 
personagens respeitáveis e amados pelo povo de Israel, o autor de Hebreus 
compara Jesus com Moisés.  

 
Era um grande desafio mostrar quem era Moisés em comparação 

com Jesus Cristo. Mas foi isso que o autor inspirado se viu desafiado a fazer. 
Quando pensamos em Moisés, é necessário reconhecermos nele a figura mais 
importante do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para servir como 
intermediário para estabelecer a Aliança divina como o seu povo, o povo de 
Israel (conf. 1Sm 12.6; Nm 12.8). 

 
Moisés foi escolhido pelo próprio Deus para liderar o povo para 

uma nova realidade: da escravidão para a terra que mana leite e mel. Muitas 
pessoas ainda aceitam Moisés como aquele a quem devem obediência, pois a 
lei que ele promulgou foi a lei de Deus. Muitos estão presos à essa antiga lei e 
fazem tudo para cumpri-la. 
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Esquecem-se esses que o Senhor Deus estabeleceu uma nova 
aliança. Essa aliança é superior a anterior, pois, sua base é o sangue do 
verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo conforme o 
testemunho de João Batista (cf. Jo 1.29). Essa nova aliança é em tudo superior 
a antiga (cf. Mt 26.28; Hb 12.24). 

 
De Moisés para Cristo, Deus mudou o foco, o alcance e a 

profundidade da sua aliança conosco. Nessa mudança de aliança, Deus também 
mudou o papel do seu povo diante do mundo. Como povo de Deus não podemos 
ser mais exclusivistas como foram os hebreus. 

 
Por não entenderem claramente o plano de Deus em usá-los para 

se comunicar com as demais nações, os hebreus fecharam-se em si mesmo e, 
além de não serem fiéis como o Senhor queria que fossem, também não 
cumpriram com o seu dever de proclamar as grandezas de Deus às outras 
nações, como aconteceu depois da vinda do Espírito Santo (At 2.1-11).  

 
Hoje, o nosso papel no mundo é comunicar as boas novas de 

salvação que Deus providenciou para todos os que creem, através de Jesus 
Cristo, e não através de Moisés. 

 
Com essas colocações, podemos dar a este trecho o seguinte 

título: 

OS CONTRASTES ENTRE JESUS CRISTO E MOISÉS 

 
Hebreus 3.1-6 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo Jesus é visto como superior a Moisés, por várias 

razões: 
 
1) Ele é, superior a Moisés porque Moisés conduziu o povo de 

Israel a um descanso imperfeito, mas Jesus conduz os fiéis ao 
descanso eterno; 

2) Em João 3 Jesus afirmou: E do modo porque Moisés levantou 
a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem 
seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida 
eterna (João 3.14-15); 

3) Temos que perceber que esta é a melhor ilustração da 
transitoriedade da Antiga Aliança intermediada por Moisés, 
quando comparada com a Aliança que concede a vida eterna; 

4) Esta é a indicação perfeita para compreendermos a 
necessidade de passarmos da lei para a graça; da letra para o 
espírito; do povo voltado para si mesmo para o povo que se 
volta para o mundo para lhe anunciar as boas novas de 
salvação. 
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Diante dessas considerações iniciais é importante que se perceba 
como podemos aplicar esse princípio às nossas vidas. E o princípio que o texto 
nos propõe é esse: 

 

É SOMENTE ATRAVÉS DOS CONTRASTES QUE CONSEGUIMOS 
CONSTATAR A SUPERIORIDADE DE JESUS CRISTO SOBRE MOISÉS. 

 
Nestes versos encontramos sete contrastes que demonstram a 

superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. 
 
Mas antes de considerarmos esses sete contrastes, vamos à leitura 

do texto bíblico. Diz assim a Palavra de Deus: 
 

1. PORTANTO, queridos irmãos, a quem Deus separou para Si 
mesmo - vocês que estão escolhidos para o céu - eu quero que 
vocês agora pensem neste Jesus, Aquele que é o Mensageiro de 
Deus e o Supremo Sacerdote da nossa fé. 
2. Pois Jesus foi fiel a Deus, que O nomeou Supremo Sacerdote, 
tal como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. 
3. Porém Jesus tem muito mais glória do que Moisés, assim como 
um homem que constrói uma ótima casa recebe mais elogios do 
que a casa. 
4. E muita gente pode construir uma casa, mas só Deus é quem fez 
todas as coisas. 
5. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, 
porém ele era apenas um servo; e sua obra foi principalmente 
esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam mais tarde. 
6. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto 
pela casa de Deus. E nós os cristãos, somos a casa de Deus Ele 
mora em nós - se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, 
bem como a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor. Hebreus 
3.1-6 

 
Muito bem, depois da leitura desse texto tão claro e tão definitivo, 

onde se percebe a soberania divina, podemos analisar e detalhar cada um 
desses sete contrastes: 

 
O 1º contraste aponta Jesus Cristo como apóstolo enquanto 

Moisés era servo, vs. 1: 
 

1. PORTANTO, queridos irmãos, a quem Deus separou para Si 
mesmo - vocês que estão escolhidos para o céu - eu quero que 
vocês agora pensem neste Jesus, Aquele que é o Mensageiro de 
Deus e o Supremo Sacerdote da nossa fé. 

 
Por ser Ele o nosso representante diante do Pai, Jesus é 

considerado o Apóstolo da Nossa Confissão (3:1). Aqui é a única vez no Novo 
testamento que a palavra “apóstolo” é aplicada a Jesus. A palavra apóstolo 
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significa “enviado”, “mensageiro”. Jesus foi enviado por Deus (conf. Mc 6.30; 
Jo 3:16; 6:29; 1Co 1.1). Esse atributo de Jesus, ele mesmo usou inúmeras vezes 
para demonstrar que ele fora enviado pelo Pai (conf. Mt 10:40; 15:24; Mc 9.37; 
Lc 9.48; Jo 4.34; 5.24, 30, 36-38; 6.38).  

 
Jesus é o supremo apóstolo, de onde se originam os demais 

apóstolos, pois “... assim como o Pai me enviou (apostello), eu também vos 
envio ...” (Jo 20.21). 

 
O 2º contraste aponta Jesus Cristo como sumo sacerdote e 

Moisés como servo, vs. 1: 
 

1. PORTANTO, queridos irmãos, a quem Deus separou para Si 
mesmo - vocês que estão escolhidos para o céu - eu quero que 
vocês agora pensem neste Jesus, Aquele que é o Mensageiro de 
Deus e o Supremo Sacerdote da nossa fé. 

 
Nesse verso Jesus é apontado como Sumo Sacerdote (3:1). Esse é 

um dos principais temas do livro, sendo que em pelo menos quinze versos há 
uma citação direta desse atributo de Jesus Cristo (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). 

 
O 3º contraste aponta Jesus Cristo como fiel a Deus assim como 

Moisés foi fiel, vs. 2: 
 

2. Pois Jesus foi fiel a Deus, que O nomeou Supremo Sacerdote, 
tal como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. 

 
Na sequência do texto o autor da carta nos mostra algo bem 

prático. Nos mostra Jesus na Sua Casa (3:2-6). Ele ressalta que Jesus foi fiel ao 
Pai (2), porém nesse mesmo verso ele aponta que Moisés também foi fiel. Então 
surge uma pergunta: Os dois são iguais? E, a resposta é definitiva: Não! Vamos 
considerar a resposta nos próximos versos. 

 
O 4º contraste aponta Jesus Cristo como digno de maior honra 

do que Moisés, vs. 3-4: 
 

3. Porém Jesus tem muito mais glória do que Moisés, assim como 
um homem que constrói uma ótima casa recebe mais elogios do 
que a casa. 
4. E muita gente pode construir uma casa, mas só Deus é quem fez 
todas as coisas. 

 
No verso dois, no verso anterior, foi dito que tanto Jesus Cristo 

como Moisés foram fiéis. Porém a diferença aparece no próprio texto: Jesus 
Cristo é digno de maior honra. E, então surge a pergunta: Se os dois foram fiéis, 
por que Jesus Cristo é superior a Moisés? A primeira resposta está na missão de 
cada um: Os dois foram enviados para dirigir, para conduzir o povo de Deus 
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libertando-o. Moisés deveria tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo à 
Terra Prometida (Êx 3.13-15).  

 
Jesus deveria tirar o povo da escravidão do pecado, da escravidão 

imposta pelo diabo (2.14-15) e conduzi-lo à Canaã celestial, isto é, ao 
verdadeiro repouso que simboliza tanto a redenção dos pecados, como a 
certeza do céu (Mt 28.18-20).  

 
Mas, a segunda resposta está na abrangência da missão: enquanto 

Moisés que se responsabilizava para com o povo de Israel, Jesus Cristo, não teve 
limites quanto à sua missão, pois ela envolve pessoas e nações até os confins 
da terra. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. 

 
O 5º contraste aponta Jesus Cristo como a novidade e Moisés 

como conhecido, vs.5: 
 

5. Ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, 
porém ele era apenas um servo; e sua obra foi principalmente 
esclarecer e lembrar aquelas coisas que aconteceriam mais tarde. 

 
No verso quatro, Moisés surge como servo da casa, mas Jesus é o 

Filho. O filho é aquele que dirige a casa com o seu Pai. E, ainda, nesse verso 
encontramos mais uma faceta que aponta Jesus como superior a Moisés.  

 
Moisés deu testemunho, falou do futuro, como um profeta, 

anunciou que o Cristo viria e proclamaria as palavras de Deus que deveriam ser 
ouvidas por todos (cf. Dt 18.15). Jesus Cristo não apenas testemunhou do 
futuro, mas ele fez o futuro acontecer. Ele testemunhou de si mesmo (cf. Jo 
4.25-26; 14.6).  

 
Como apóstolo e sumo sacerdote ele proclamou a verdade e 

realizou o real sacrifício que nos dá a vida! 
 
O 6º contraste aponta Jesus Cristo como o Filho e Moisés como 

servo na casa, vs. 6: 
 

6. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto 
pela casa de Deus. E nós os cristãos, somos a casa de Deus Ele 
mora em nós - se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, 
bem como a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor. 

 
Como mencionamos antes, Moisés foi fiel como servo na casa, 

porém Jesus Cristo dirigia a casa com o Pai. Nesse ponto a superioridade de 
Jesus sobre Moisés se verifica sob dois aspectos:  

 
1) Moisés era servo, ao passo que Jesus Cristo é filho, equiparado 

ao Pai (vs. 4); 
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2) Moisés estava na casa de Deus, isto é, ele fazia parte do povo 
de Deus, enquanto Jesus Cristo está sobre a casa de Deus, Jesus 
está sobre o povo de Deus. 
 

O 7º contraste aponta Jesus Cristo como aquele que habita nos 
crentes enquanto Moisés apenas conduziu o povo à terra prometida, vs. 6: 

 

6. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto 
pela casa de Deus. E nós os cristãos, somos a casa de Deus, Ele 
mora em nós - se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, 
bem como a nossa alegria e a nossa confiança no Senhor. 

 
É claro, por todo esse parágrafo que a casa é o povo de Deus, a 

sua família espiritual (cf. Ef 2.19; 1Pe 2.5). Enquanto Moisés, habitando entre 
o povo, o conduziu à Palestina, à terra prometida, onde teriam descanso 
provisório; Jesus habitando em nós, nos conduz ao descanso definitivo.  

 
Mas, há uma implicação muito séria no fato de sermos a casa 

espiritual habitada por Jesus. Essa condição só acontece se perseverarmos 
firmes. Conforme a Benvi (p.2097), quando alguém não persevera demonstra 
não ser realmente filho de Deus, ao passo que a perseverança é a marca 
registrada dos seus filhos. 

 

CONCLUSÃO 

 
É importante destacar as condicionais do verso seis. As bênçãos 

que podemos usufruir dessa superioridade de Jesus Cristo serão nossas; e, 
seremos considerados participantes dessa casa, se observado o verso seis e suas 
três condições para usufruto dessas bênçãos: 

 
1) Se guardarmos firmes; 
2) Se formos ousados; 
3) Se mantivermos a exultação da esperança. 
 
Mas, durante a carta são apresentadas outras condições: 
 
1. Se guardar firme a ousadia da esperança (3:6,14); 
2. Se ouvirmos a sua voz (3:7); 
3. Se não endurecermos o coração (3:8-11); 
4. Se não tivermos coração perverso de incredulidade (3:12,19); 
5. Se não formos endurecidos pelo engano do pecado (3:13); 
6. Se ouvirmos e crermos (4:2). 
 
O que fazer? O verso 13 nos dá a resposta: exortemo-nos uns aos 

outros! 
 
Que Deus te abençoe nessa avaliação. 
 
Um grande abraço e até o próximo programa. 
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Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-contrastes-entre-jesus-e-moises/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/os-contrastes-entre-jesus-e-moises/

