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BÊNÇÃOS DA PERSEVERANÇA NA SALVAÇÃO 
Hebreus 6.9-20 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudar a parte final do 
capítulo seis de Hebreus. Vamos estudar Hebreus 6.9-20, e, neste texto vamos 
verificar o oposto do que vimos no programa passado.  

 
Vimos no parágrafo anterior, os perigos que correm aqueles que 

têm experiências espirituais não sólidas e diante das pressões desistem. No 
texto de hoje verificaremos as bênçãos que obtém aqueles que perseveram, e 
experimentaram verdadeiramente as “coisas melhores e pertencentes à 
salvação” (conf. vs.9). 

 
Quando refletimos sobre as bênçãos que alcançarão os que 

perseveram, devemos nos lembrar primeiramente que é desejo de Deus nos 
manter salvos e perseverantes. 

 
Certamente você lembra desse texto:  
 

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito... (João 3:16).  
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Isso aconteceu porque ele deseja que todos os homens sejam 
salvos (1 Timóteo 2:4). E é exatamente por isso que ele retarda tanto a volta 
de Cristo. Ele age conosco com paciência:  

 

...não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 
arrependimento (2ª Pedro 3:9).  

 
Ele assegurou a Israel há muito tempo, de que ele não tinha prazer 

na morte dos ímpios (Ezequiel 18:23,32). Jesus ainda ensinou que poucos 
haveriam de encontrar o caminho estreito que conduz à vida e que muitos 
seguiriam o caminho largo que leva à perdição (Mateus 7:13-14).  

 
Apesar de Deus desejar a salvação de suas criaturas, muitos 

ficarão perdidos eternamente.  
 
Todos os textos citados indicam a necessidade da fé, da crença, 

da perseverança para a salvação. Lembre-se:  
 

... para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna (João 3:16).  

 
Os salvos são aqueles que creem nessa verdade (1ª Timóteo 2:4). 

Se queremos evitar a perdição, temos que crer e nos arrependermos (2ª Pedro 
3:9). Os maus têm que se converter de seus caminhos para poder viver (Ezequiel 
18:23,32).  

 
Quando nos recusamos a satisfazer as condições da salvação, não 

podemos ser salvos. Paulo escreveu em Efésios 2:8 sobre a salvação recebida 
pelos filhos de Deus:  

 

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.  

 
A salvação é pela graça. Esta é a parte de Deus, e ele a 

providenciou, em abundância, para a salvação do homem. Mas a salvação 
requer um posicionamento do homem, pois, ela é mediante a fé. Se uma pessoa 
não tiver fé, ela não será salva, a despeito das providências de Deus. 

 
Muitas pessoas entendem este ponto. Mas temos que entender 

também que o cuidado de Deus na proteção de seus filhos repousa na mesma 
base. Hebreus 3:12 é apenas uma das muitas passagens que avisam o homem 
da possibilidade de um cristão ter sua fé abalada. 

 
Por todo o livro, o que temos visto e ainda veremos é o estimulo, 

o encorajamento, o incentivo para perseverarmos. E exatamente por isso e pelo 
rico conteúdo que detalharemos, o título para esse parágrafo é: 

 

BÊNÇÃOS DECORRENTES DA PERSEVERANÇA NA SALVAÇÃO 
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Hebreus 6.9-20 
 

INTRODUÇÃO 

 
Dois erros precisam ser evitados. Uma pessoa que ama o Senhor e 

está se esforçando para agradá-lo, não precisa ficar temerosa pela sua salvação. 
Discípulos de Cristo devem ser capazes de viver com o mesmo espírito 
triunfante que possuía o apóstolo Paulo, o espírito que se regozija, que se 
gloria, confiante, que ele manifesta em Romanos (especialmente 5:1-11 e 8:31-
39).  

 
Se um cristão fiel está sem este espírito, de algum modo ele 

deixou de entender a redenção que está em Cristo. Ele deveria ser capaz de se 
regozijar e confiar no amor de Deus. Podemos ter confiança no amor de Deus, 
pois: 

 

... Deus é por nós ... (Romanos 8:31).  

 
Ele não está contra nós, só olhando e esperando para tirar-nos 

desta vida no momento que estivermos menos preparados. Deus nos ama e não 
quer que o esqueçamos e nos percamos. Por esta razão, ele providenciou todos 
os meios necessários para nos unir cada vez mais a ele, garantindo nossa 
segurança. 

 
Enquanto a mensagem do evangelho é para todas as pessoas 

(Romanos 1:16; 16:25-26), a maior parte do Novo Testamento foi escrita para 
benefício principal dos cristãos, pessoas que já foram salvas de seus pecados 
do passado.  

 
O Novo Testamento está cheio de conselhos para ajudar os santos 

a resistirem aos ataques de Satanás que tentam aprisioná-los no pecado. Porém, 
além de Romanos, o evangelho de João também nos dá essa segurança. Em 
certo sentido Jesus nos diz: siga e viva! (conforme João 10:25-30). Esta 
afirmativa de Jesus além de nos dar segurança, nos mostra também que a 
salvação é um processo e requer uma contínua e fiel obediência.  

 
Jesus nos dá uma tripla promessa no versículo 28 (João 10:28):  
 
(1) Eu dou a vida eterna; 
(2) Minhas ovelhas jamais perecerão;  
(3) Ninguém as arrebatará da minha mão.  
 
Mas é bom lembrar que esta tripla promessa é baseada em duas 

condições (versículo 27 – João 10:27):  
 
(1) Minhas ovelhas ouvem a minha voz;  
(2) E elas me seguem. 
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É na carta aos Hebreus que estudamos essa segurança, e esse 
desafio para prosseguirmos. Mesmo que só daqui a alguns capítulos estudaremos 
esse texto, vale a pena destacarmos essas palavras de encorajamento:  

 

... Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar ... 
(10:23); ... Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ... 
(10:35); ... Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a 
perdição ... (10:39); ... Corramos, com perseverança ... (12:1). 

 
Querido amigo, diante dessas palavras, portanto, ao estudarmos o 

texto que temos à nossa frente, percebemos que esse é o seu princípio: 
 

SOMENTE OS QUE NÃO DESISTEM E PERSEVERAM, OBTÉM AS 
BÊNÇÃOS PERTENCENTES À SALVAÇÃO. 

 
Neste texto encontramos sete bênçãos pertencentes à salvação 

que obtém os que perseveram. Antes de detalharmos e estudarmos sobre essas 
bênçãos, que estão disponíveis a todos os que pela graça e misericórdia de Deus 
têm perseverado, vamos ler o texto bíblico, pois é somente nele que podemos 
basear os nossos comentários. Diz assim a Palavra de Deus: 

 

9. Caros amigos, muito embora eu esteja falando assim, na 
realidade não creio que se aplique a vocês o que eu estou dizendo. 
Estou certo de que vocês estão produzindo o bom fruto que 
acompanha a salvação de vocês. 
10. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-Se 
do trabalho incansável de vocês por ele, ou esquecer-Se do modo 
pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele - e ainda 
mostram auxiliando os seus filhos? 
11. E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, 
amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a 
sua recompensa completa. 
12. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, 
vocês não se cansarão de ser cristãos, nem se tornarão 
espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas estarão ansiosos 
para seguir o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus 
lhes prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança. 
13. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão: Deus jurou pelo 
seu próprio Nome, visto que não havia ninguém maior por quem 
jurar, 
14. que Ele abençoaria Abraão constantemente, que lhe daria um 
filho e o faria pai de uma grande nação. 
15. Abraão, então, esperou com paciência até que finalmente 
Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. 
16. Quando um homem faz um juramento, está invocando alguém 
maior do que ele próprio, para forçá-lo a fazer aquilo que 
prometeu, ou para castigá-lo se mais tarde ele se recusar a fazê-
lo; o juramento termina toda a discussão sobre o assunto. 



 

      

 

5 
 

17. Deus também Se comprometeu fazendo um juramento, a fim 
de que os que Ele prometera ajudar soubessem com toda a certeza 
e nunca precisassem recear que Ele mudaria seus planos. 
18. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas 
coisas em que podemos fiar-nos inteiramente, pois é impossível 
Deus dizer uma mentira. Agora, todos quantos se refugiam nele 
para ser salvos, podem criar um novo ânimo quando recebem tais 
garantias da parte de Deus; eles agora podem saber sem duvidar 
que Ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. 
19. Esta esperança segura de ser salvos é para as nossas almas uma 
âncora forte e de confiança, que nos liga ao próprio Deus, do, 
outro lado do véu sagrado do céu, 
20. aonde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, 
valendo-se da sua situação de nosso Supremo Sacerdote, com a 
honra e da mesma classe que Melquisedeque. Hebreus 6.9-20 

 
Muito bem, diante dessas verdades maravilhosas e encorajadoras, 

diante dessas certezas que podemos ter, nós que, pela graça e misericórdia de 
Deus temos perseverado, vamos confirmar e detalhar essas sete bênçãos 
colocadas à nossa disposição: 

 
A 1ª bênção é o reconhecimento do nosso passado, por Deus, 

vs. 10: 
 

10. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-Se 
do trabalho incansável de vocês por ele, ou esquecer-Se do modo 
pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele - e ainda 
mostram auxiliando os seus filhos? 

 
Dando sequência ao verso nove, percebemos que depois de 

apresentar mais uma advertência e mais um estímulo para a continuidade firme 
da vida cristã, o autor desta carta aos hebreus, estimula seus leitores, 
observando que ele não pensa que eles estejam naquele estado descrito nos 
versos 4 a 6.  

 
Ao invés, disso, ele declara que está persuadido, ele está 

convencido que seus leitores têm tido experiências genuínas com Deus, 
experiências relativas à vida de salvos (conf. vs. 9). E, ainda mais, ele diz que 
ao invés de considerarmos Deus injusto, devemos saber que ele é justo e por 
ser o Deus justo ele reconhece o trabalho fiel e dedicado dos crentes que têm 
entregado suas vidas em serviço aos irmãos.  

 
Porém, nesse verso temos um segredo que necessitamos aprender. 

O nosso trabalho, o nosso serviço deve ser feito pelo amor que temos para com 
Deus. O nosso amor por ele se evidencia, não apenas em palavras, mas, 
sobretudo em ação para com os “santos”, ações essas que o próprio Deus nos 
capacita a fazê-las. Mas, Deus reconhece, identifica e valoriza nossas ações e, 
essa é a 1ª bênção da perseverança.  
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A 2ª bênção é a esperança futura como motivadora do presente, 
vs. 11-12: 

 

11. E a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, 
amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a 
sua recompensa completa. 
12. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, 
vocês não se cansarão de ser cristãos, nem se tornarão 
espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas estarão ansiosos 
para seguir o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus 
lhes prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança. 

 
O trabalho que Deus não se esquece é um trabalho contínuo. E a 

expectativa do autor, a sua esperança é que eles continuem nos trabalhos que 
tinham iniciado para que tenham garantia da esperança.  

 
Pela diligência em permanecer em Cristo, eles teriam a confiança 

da esperança (conf. 3:6,14). A pior alternativa seria tornarem-se indiferentes 
e apáticos. Rejeitar Cristo não exige uma atitude de rebeldia total; basta 
perder o zelo e se tornar negligente.  

 
Por isso ele incentiva, ele motiva os cristãos a seguirem os bons 

exemplos de irmãos fiéis (conf. 13:7; 1 Co 4:16; 11:1). Por quê? Porque os 
herdeiros são aqueles que demonstram a fé e a longanimidade, paciência. Essa 
motivação é a 2ª bênção. 

 
A 3ª bênção é o juramento de Deus, mesmo que seja demorado, 

vs. 13-15: 
 

13. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão: Deus jurou pelo 
seu próprio Nome, visto que não havia ninguém maior por quem 
jurar, 
14. que Ele abençoaria Abraão constantemente, que lhe daria um 
filho e o faria pai de uma grande nação. 
15. Abraão, então, esperou com paciência até que finalmente 
Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. 

 
Mas que garantia têm os cristãos de que, depois que tiverem 

trabalhado diligentemente e suportado as tribulações pacientemente serão, de 
fato, salvos da eterna destruição? A garantia é que Deus mesmo jurou, por si 
mesmo. Deus não tendo por quem jurar, pois Ele é superior a tudo e a todos, 
jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome. E o que Deus promete, ele faz.  

 
Nós sabemos que a promessa de Deus foi feita numa circunstância 

em que humanamente falando jamais poderia cumprir-se, pois Abraão já era 
bem idoso e Sara a sua mulher estéril e idosa. Mas, como Deus lhe havia 
prometido um filho, um descendente, do qual surgiria uma grande nação, Deus 
cumpriu sua promessa.  
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A promessa foi cumprida e, o versículo 15 diz claramente: E assim, 
depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Nós temos aqui, 
amigo, a grande virtude da esperança. Pois, Abraão teve de esperar durante 
anos para ver a promessa de Deus cumprida. E ele esperou com paciência. Se 
Deus prometeu ele vai cumprir. 

 
A 4ª bênção é a imutabilidade do propósito divino para com os 

herdeiros, vs. 16-17: 
 

16. Quando um homem faz um juramento, está invocando alguém 
maior do que ele próprio, para forçá-lo a fazer aquilo que 
prometeu, ou para castigá-lo se mais tarde ele se recusar a fazê-
lo; o juramento termina toda a discussão sobre o assunto. 
17. Deus também Se comprometeu fazendo um juramento, a fim 
de que os que Ele prometera ajudar soubessem com toda a certeza 
e nunca precisassem recear que Ele mudaria seus planos. 

 
Nestes versos o autor explica o assunto dizendo que um juramento 

naquele tempo era o desfecho do negócio. Era o fim da contenda, ou o negócio 
fechado, garantido, selado.  

 
Como lemos em Números (23.19), Deus não é homem para mentir. 

O que Ele diz é a verdade. O seu juramento teve como objetivo levar Abraão a 
crer firmemente no que ele dizia. E especificamente no versículo 17 Deus 
explica aqui a razão de haver jurado.  

 
Era para incutir em Abraão e nos seus descendentes depois, como 

Isaque, Jacó e José, a certeza e imutabilidade de Deus em benefício de todos 
os que cressem, mesmo que fossem gentios. 

 
O juramento que era praxe naquela época, e que era de muito 

valor nos acordos, perdeu o sentido depois e já no tempo de Jesus o juramento 
foi condenado pelo próprio Cristo. O uso indevido e indiscriminado e a falsidade 
dos juramentos provocou essa perda de sentido. 

 
A 5ª bênção é o forte alento que têm os que correm para o 

refúgio, vs. 18: 
 

18. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas 
coisas em que podemos fiar-nos inteiramente, pois é impossível 
Deus dizer uma mentira. Agora, todos quantos se refugiam nele 
para ser salvos, podem criar um novo ânimo quando recebem tais 
garantias da parte de Deus; eles agora podem saber sem duvidar 
que Ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. 

 
Deus sempre foi e sempre será digno de toda confiança, pois a sua 

própria natureza é a garantia de que sua palavra não muda. Ele mesmo é 
imutável. As promessas de Deus são imutáveis e totalmente fidedignas. O 
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juramento de Deus que confirma suas promessas também é imutável. Foi Paulo 
que destacou essa verdade a Tito quando disse:  

 

... na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir 
prometeu antes dos tempos eternos ... (Tt 1.2)  

 
O propósito divino também é imutável e por isso podemos nos 

refugiar nele mesmo para tomar posse da esperança. 
 
A 6ª bênção é termos nossa esperança ancorada além do véu, 

vs. 19: 
 

19. Esta esperança segura de ser salvos é para as nossas almas uma 
âncora forte e de confiança, que nos liga ao próprio Deus, do, 
outro lado do véu sagrado do céu, 

 
A nossa esperança é como uma âncora. Assim como uma âncora 

mantém o navio em segurança, assim também a nossa esperança é a ancora 
segura e firme e está baseada naquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós, pois 
ele penetrou além do véu!  

 
Conforme Guthrie (1991, p. 143), podemos confiar pois sabemos 

que a nossa certeza, a certeza de nossa esperança não depende da nossa fé, 
mas, depende sim da absoluta fidedignidade da palavra de Deus. Essa é uma 
bênção especial. 

 
A 7ª bênção é termos Jesus como nosso precursor e sumo 

sacerdote, vs. 20: 
 

20. aonde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, 
valendo-se da sua situação de nosso Supremo Sacerdote, com a 
honra e da mesma classe que Melquisedeque. 

 
Pela vida, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, o nosso 

Senhor é vitorioso e assim entrou no santo dos santos. Jesus entrou na presença 
de Deus como precursor de todos que poderão ter comunhão com o Pai. 
Podemos estar seguros e garantidos, pois a nossa segurança está na obra 
perfeita do sumo sacerdote eterno, Jesus, nosso salvador e senhor! 

 

CONCLUSÃO 

 
Querido amigo, você percebe em sua vida que somente os que não 

desistem e perseveram, obtém as bênçãos pertencentes à salvação?  
 
Você tem depositado sua confiança e sua garantia em você mesmo 

ou em Jesus Cristo? 
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Avalie-se corretamente, dando liberdade para o Espírito Santo agir 
em você. E que Deus o abençoe.  

 
Um abraço. Até o próximo programa. 

 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/bencaos-da-perseveranca-na-salvacao/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/bencaos-da-perseveranca-na-salvacao/

