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O CRISTIANISMO E O JUDAÍSMO 
Hebreus 2.1-9 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 
dois da carta escrita aos hebreus. Vamos estudar os nove primeiros versículos 
deste capítulo. O texto é Hebreus 2.1-9. Neste texto constatamos uma vez mais, 
a ênfase na superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. 

 
Na verdade, por todo o livro o autor demonstra que o cristianismo 

é melhor que o judaísmo. Sua argumentação tem por base sete verdades sobre 
Jesus, a origem do cristianismo: 

 
✓ Jesus é melhor que os profetas, 1.1-3 
✓ Jesus é melhor que os anjos, 1.2-2.18 
✓ Jesus é melhor que Moisés e Josué, 3.1-4.13 
✓ Jesus é melhor que Arão, 4.14-7.28 
✓ Jesus é ministro de uma aliança melhor, 8.1-13 
✓ Jesus é ministro de um sacrifício melhor, 9.1-10.18 
✓ Jesus é ministro de um motivo de fé melhor, 10.19-12.3 

 
Em relação ao adjetivo “melhor” devemos fazer algumas 

observações muitíssimo importantes. 
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Em primeiro lugar, constatamos que o adjetivo "melhor" é 
comparativo. Pressupõe um conceito de hierarquia, de uma comparação 
indicando um valor relativo entre os comparados. Enfim, que nem tudo é igual. 
Permite uma base para avaliar uma cultura, bem como julgar o valor de uma 
religião. 

 
Em segundo lugar, um sistema de valores é construído sobre 

diversos elementos. A base nos é transmitida na linguagem e cultura aprendida 
no lar. É alargado e modificado ao passo que nosso universo aumenta: amigos 
de infância, escola, igreja, trabalho, etc.  

 
Cada um dos sistemas encontrados, nesse desenvolvimento, 

concorre contra os demais para ganhar a supremacia. Em algum ponto o 
indivíduo se torna responsável pelo sistema pelo qual resolve viver. 

 
Em terceiro lugar, pergunta-se: Quem é melhor? Para o autor de 

Hebreus, o cristianismo é evidentemente melhor que o judaísmo. A carta é sua 
demonstração dessa superioridade. E nós concordamos com ele. O problema 
surge quando as opções modernas (New Age, Prosperidade, Secularismo, 
Hedonismo e Relativismo) são introduzidas nas igrejas como o verdadeiro 
cristianismo.  

 
Portanto a questão “o que é melhor?” torna-se “como se sabe que 

é melhor?” Se aceitarmos a ideia de que toda verdade é relativa, não nos resta 
meio de demonstrar que a fé cristã seja melhor, nem tampouco que a Bíblia 
seja melhor que o Alcorão, ou melhor que o livro dos Mórmons, ou o Evangelho 
de Alan Kardec. 

 
Por outro lado, quando o autor está colocando comparativamente 

um elemento ao lado do outro, ele o faz com a intenção de advertir, ele o faz 
na intenção de chamar a atenção dos seus leitores para o engano de deixar o 
melhor para voltar para o pior.  

 
Com a segurança de um homem inspirado por Deus ele adverte 

seus compatriotas judeus. Mas, as advertências criam problema para aqueles 
que creem que o Novo Testamento ensina a "segurança eterna" do crente, uma 
vez que sugerem que os leitores estavam prestes a perder tudo ao voltarem 
para trás.  

 
Na luta quanto à segurança, 6:4-8 tem se tornado uma espécie de 

divisória das águas. Resolvida esta, as demais passagens se esvanecem. Tanto 
assim que muitos nem sabem das demais advertências de Hebreus. Temos 
algumas posições teológicas para explicarmos esse texto, mas o faremos quando 
estivermos refletindo sobre ele. 

 
E, assim, encontramos aqui mais um argumento para convencer os 

cristãos hebreus a não abandonar o cristianismo, voltando para o judaísmo. 
Como veremos, neste texto encontramos a primeira das sete advertências que 
o autor faz aos seus leitores mostrando que não vale a pena desprezar o 
cristianismo para voltar ao judaísmo.  
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Este estilo de advertência ainda ocorre mais seis vezes na carta, 
conforme as seguintes passagens: 1) 3.12-4.2; 2) 5.11-6.9; 3)10.26-31; 4) 10.32- 
12.17; 5) 12.25-29; e, 6) 13.9-15), formando assim um total de sete chamadas 
para a valorização da nova vida em Cristo, da nova posição que temos no 
cristianismo. 

 
Notamos que o autor coloca sete advertências ao longo da epístola 

toda. Todas elas levantam a possibilidade dos leitores não perseverarem. É 
notável que em três delas, o autor se inclui na exortação.  

 
Mas, vamos às sete advertências detalhadamente colocadas, as 

quais estudaremos na sequência dos textos bíblicos: 
 
1. A negligência da nossa salvação: Como escaparemos nós se 

negligenciarmos tão grande salvação? (2.1-4); 
2. A perda do descanso no êxodo e hoje: Esta casa somos nós se 

nos apegarmos firmemente... (3.1-4.13); 
3. A perda da salvação comunitária e a terra infestada de males: 

...e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao 
arrependimento (5.11-6.9); 

4. O perigo do pecado deliberado: Se continuarmos a pecar ... 
já não resta sacrifício pelos pecados (10:26-31); 

5. A falta de perseverar na fé, na confiança: Sem fé, ou, 
fidelidade, é impossível agradar a Deus (10.32-12.17); 

6. A rejeição do Mediador da Comunidade de Deus: Cuidem para 
que ninguém se exclua da graça de Deus (12:25-29); 

7. A recusa da sã doutrina: As doutrinas estranhas desfazem a 
graça e apelam para práticas cerimoniais já anuladas 
(13.9-15). 
 

Ora, diante dessas colocações, entendo que o melhor título para 
esse parágrafo é: 

 

A ADVERTÊNCIA CONTRA A NEGLIGÊNCIA 

 
Hebreus 2.1-9 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, naqueles dias, como ainda hoje, muitas pessoas 

têm dificuldade em aceitar a superioridade e a singularidade de Jesus Cristo e 
da sua missão entre nós. Certamente, os judeus tinham maior dificuldade, pois 
colocava Jesus como superior a todo sistema judaico de religião, e de 
relacionamento com Deus.  

 
Perguntavam e questionavam o fato de Jesus ter essa primazia 

quando na verdade, segundo as opiniões deles, 1) ele foi um homem comum; 2) 
foi alguém humilhado; 3) foi um pregador que sofreu; 4) não tinha o respeito 
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dos líderes religiosos; e, 5) morreu e morreu numa cruz, o que era uma maldição 
para os judeus conf. (Dt 21.23).  

 
Perguntavam ainda: Como poderia ele que experimentou todas 

essas frustrações e fracassos ser superior aos anjos que não estavam sujeitos a 
essas limitações? Qual a sua ligação com Yahweh? Ele de fato é Deus, como 
afirmou? Podemos confiar nele e na sua “nova religião”, na nova maneira que 
ele disse que podemos nos relacionar com Deus?  

 
Havia muitas outras dúvidas e incertezas. Aqueles que tinham 

aceitado a mensagem cristã logo no início, agora viam que a vida apresentava 
algumas contrariedades e diversas dificuldades. Não seria melhor voltar para o 
judaísmo e continuar naquela vida rotineira, já conhecida? 

 
Foi para esclarecer essas dúvidas, para responder essas questões 

que o autor da carta aos hebreus demonstrou, como vimos e veremos ainda 
mais, a superioridade de Jesus e do cristianismo quando comparado com Moisés 
e o judaísmo. Foi para ajudar os seus leitores que, inflamado, pelo amor, mas 
também pelo temor do que poderia acontecer se eles retrocedessem, que o 
autor da carta os advertiu de forma contundente. 

 
Querido amigo, quando consideramos todos esses elementos 

contextuais do livro e especificamente do texto a ser estudado, o princípio que 
extraímos dele se vê nessa sentença: 

 

DIANTE DE TÃO GRANDE SALVAÇÃO, CONCEDIDA POR DEUS, É 
PERIGOSO NEGLIGENCIARMOS ESSA DOAÇÃO. 

 
Neste texto vamos encontrar sete perigos que corremos ao 

negligenciar essa tão grande salvação. 
 
Como temos feito recentemente, vamos ler primeiramente o texto 

bíblico para depois estudá-lo detalhadamente. Assim diz a Palavra de Deus: 
 

1 Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, 
às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.  
2 Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e 
toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,  
3 como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? 
A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos 
depois confirmada pelos que a ouviram;  
4 dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, 
prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, 
segundo a sua vontade.  
5 Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o 
qual estamos falando;  
6 antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: 
Que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que 
o visites?  
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7 Fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos, de glória e de 
honra o coroaste [e o constituíste sobre as obras das tuas mãos]. 
8 Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que 
lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. 
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas;  
9 vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito 
menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi 
coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, 
provasse a morte por todo homem. 

 
Muito bem, agora podemos detalhar e verificar quais os perigos 

que corremos se negligenciarmos essa salvação tão especial que Deus nos 
concede. 

 
O primeiro perigo é não nos apegarmos, vs. 1: 
 

1 Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, 
às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.  

 
A primeira frase deste versículo: por esta razão... (vs.1) 

estabelece uma ligação entre o capítulo um e esses versos iniciais. A ideia é 
mostrar a implicação de Jesus ser superior aos anjos. É como o autor dissesse: 
“Uma vez que Jesus é superior aos anjos, mesmo tendo sofrido tudo o que 
sofreu, é bom darmos toda a atenção àquilo que temos ouvido”.  

 
Primeiro porque são palavras verdadeiras, e segundo porque elas 

nos mostram o caminho verdadeiro para a salvação. Não podemos nos desviar 
delas. Não podemos deixar de nos apegar a elas, não podemos deixar de prestar 
toda a atenção a essas verdades. Você tem dado toda a sua atenção para a 
verdade divina? 

 
O segundo perigo é não nos firmarmos, vs. 1-2: 
 

1 Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, 
às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.  
2 Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e 
toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,  

 
O autor contrasta agora os veículos de comunicação da Palavra de 

Deus. Os anjos, que entregaram a Lei a Moisés, no Sinai, conforme as afirmações 
de Estevão e Paulo (cf. At 7.38, 53 e Gl 3.19), são comparados com Jesus, a 
própria Palavra, o Verbo de Deus (cf. Jo 1.17).  

 
O perigo que o autor diz que corremos é que se a revelação dada 

através dos anjos merecia toda a atenção, pois a desobediência a ela era fatal, 
muito mais prejuízo causaria àquele que desobedecesse à mensagem trazida 
por Jesus, a mensagem do evangelho.  
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Você tem obedecido todas as coisas que Ele nos ensinou (Mt 28.19-
20)? 

19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, 
batizando-as no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. 
20. e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas 
as ordens que Eu lhes dei; e tenham certeza disto - que Eu estarei 
sempre com vocês, até o fim do mundo". Mateus 28.19-20 

 
O terceiro perigo é não valorizarmos a salvação doada, vs. 3: 
 

3 como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? 
A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos 
depois confirmada pelos que a ouviram; 

 
Conforme a Benvi (200, p.2.095), aqui temos o argumento do 

menor para o maior. Dando sequência ao verso anterior, o autor nos chama a 
atenção para valorizarmos a salvação, pois se o menosprezo à lei trazia punição 
direta, muito mais perigo corre aquele que negligenciar, menosprezar, 
desprezar a mensagem que nos traz tão grande salvação.  

 
Seria negligenciar o próprio Senhor Jesus Cristo, o evangelho, a 

boa nova de Deus para o homem. Essa mensagem de salvação foi anunciada 1) 
pelo próprio Jesus; 2) pelos apóstolos; 3) e foi confirmada por eles, quando 
deram a própria vida testemunhando da verdade.  

 
Essa salvação deve ser bem entendida para não a desvalorizarmos. 

Ela é composta da regeneração, isto é, o passo inicial, assim como ocorreu com 
os israelitas no deserto, quando eles foram redimidos, foram regenerados (cf. 
1Co 10.1-2). Mas essa tão grande salvação é composta também pela 
santificação, isto é, o processo pelo qual desenvolvemos a salvação (cf. Fl 2.12). 
Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, referindo-se aos israelitas no deserto, disse 
que Deus não se agradou deles (1Co 10.5).  

 
Você já é salvo? Você tem valorizado sua salvação ou a considera 

apenas um bilhete para entrar no céu? Como você tem desenvolvido sua 
salvação? 

 
O quarto perigo é não atentarmos para as evidências 

sobrenaturais, vs. 4: 
 

4 dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, 
prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, 
segundo a sua vontade. 

 
Além, dessa Palavra ser proclamada por Jesus e pelos apóstolos, 

ela também foi confirmada por Deus, o Pai, através de sinais, prodígios e 
milagres. Isso quer dizer que Deus autenticou a mensagem do evangelho, o 
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ministério e a superioridade de Jesus Cristo através de evidências 
sobrenaturais, inegáveis a todos os que os presenciaram.  

 
Mas, além disso, o Espírito Santo também participou dessa 

confirmação concedendo dons espirituais aos que já tinham recebido tão grande 
salvação. Negligenciar esse trabalho conjunto e amoroso da Trindade em nosso 
favor é menosprezarmos o que fizeram por nós.  

 
Será possível escaparmos? Como escaparemos nós? 
 
O quinto perigo é não percebermos a quem Deus submeteu sua 

criação, vs. 5-8: 
 

5 Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o 
qual estamos falando;  
6 antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: 
Que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que 
o visites?  
7 Fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos, de glória e de 
honra o coroaste [e o constituíste sobre as obras das tuas mãos]. 
8 Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que 
lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. 
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas;  

 
Nesses versos temos mais um argumento fortíssimo para 

valorizarmos aquilo que temos da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. 
Um dos argumentos contrários à superioridade de Jesus Cristo era a sua plena 
identificação com o homem.  

 
Foi por causa da sua humanidade que ele sofreu e morreu, e assim 

tudo levava a crer na inferioridade e não na superioridade de Jesus, porém o 
autor usando o Salmo 8.4-6 comprova que Deus colocou todas as coisas debaixo 
do seu domínio.  

 
As palavras deste Salmo se referem primeiramente aos seres 

humanos e ao cuidado, a atenção e a dignidade que Deus concedeu a nós, mas 
o autor da carta as utiliza para comprovar Jesus como homem e como superior. 
Ao chamar-se de Filho do Homem Jesus, assumiu sua humanidade e foi 
demonstrado como verdadeiro representante da nossa condição humana 
dignificada por Deus.  

 
Se a criação está sujeita a Jesus, você como criatura dele, já se 

submeteu a ele? 
 
O sexto perigo é não enxergarmos pela fé o que temos nele, vs. 

8: 
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8 Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que 
lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. 
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas;  

 
Será que conseguimos enxergar, vislumbrar o que temos em Jesus? 

Em Jesus temos a grande benção de ver tudo sujeito a ele mesmo. A autoridade 
que o homem deveria ter sobre a criação foi perdida por causa do pecado; mas 
Jesus morreu, regatando a própria natureza. 

 
Enquanto estamos escravizados (cf. vs.15), Jesus já é Senhor e nos 

liberta, nos coloca sobre todas as coisas. Em Cristo, já estamos nos lugares 
celestiais (Ef 1.20; 2.6).  

 
Você já usufrui dessa nova posição em Cristo? Não corra o risco de 

ficar sem usufruir o que temos nele! 
 
O sétimo perigo é não valorizarmos a morte de Jesus que nos 

traz a graça, vs. 9: 
 

9 vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito 
menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi 
coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, 
provasse a morte por todo homem. 

 
Embora tendo sofrido e morrido, Jesus foi coroado de honra e 

glória, exatamente porque morreu, dando-se por nós. A glória que o mundo 
procura é o poder, a prosperidade, a fama, a reputação, e a riqueza.  

 
A glória de Jesus foi a cruz, foi a coroa de espinhos, foi a sua morte 

banhada em sangue. Será que conseguimos ver nessa atitude de amor a graça 
de Deus, a graça de Jesus aplicada a nós pelo Espírito Santo? Somente pela 
morte na cruz e por sua exaltação é que nós podemos, redimidos por seu 
sangue, novamente ter a possibilidade, de controlarmos a criação. Isso 
certamente acontecerá no novo céu e nova terra. Você tem essa expectativa? 

 

CONCLUSÃO 

 
Querido amigo a grande aplicação que podemos fazer ao 

concluirmos esse programa é chamar novamente a sua atenção:  
 

✓ Não negligencie a salvação que o Senhor nos concede 
gratuitamente; 

✓ Não negligencie o desenvolvimento correto da salvação 
que ele já nos deu! 

 
Que o Senhor te abençoe nesse propósito. 
 
Um abraço e até o próximo programa! 
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Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-cristianismo-e-o-judaismo/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-cristianismo-e-o-judaismo/

