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JESUS CRISTO: NOSSO SACERDOTE MAIOR 
Hebreus 4.14-16 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os versos bem 
conhecidos desta carta aos hebreus, versos esses que nos apresentam Jesus 
como nosso Senhor compassivo. Vamos estudar Hebreus 4.14-16. E quando 
observamos esse texto notamos que ele é rico em nos encorajar, em nos exortar 
a buscar o auxílio de Jesus Cristo pelo fato dele ser o nosso fiel e grande sumo 
sacerdote. 

 
Nesse sentido o escritor da carta aos hebreus apresenta Jesus 

como sumo sacerdote, especial quando comparado com os sacerdotes históricos 
do Antigo Testamento. Ele mostra-nos o sacerdócio de Jesus como o 
fundamento da certeza que os cristãos têm diante da divina vocação que 
receberam de viverem a glorificá-lo. 

 
No evangelho de Mateus, escrito também para um grupo de 

judeus, com o objetivo de mostrar em Jesus o cumprimento das promessas do 
Antigo Testamento, o evangelista mostra que Jesus afirmou que não tinha vindo 
para revogar a Lei, mas tinha vindo para cumpri-la, para obedecê-la em todos 
os detalhes e no seu significado verdadeiro (Mt 5.17). 

 
Nesse texto, o autor da carta aos hebreus nos mostra uma das mais 

impressionantes e profundas aplicações daquela palavra. Nesse texto 
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encontramos Jesus como o Sumo Sacerdote perfeito e esse relato é de suma 
importância, pois, nos remete ao passado.  

 
No Antigo Testamento o sumo sacerdote ocupava uma posição 

central na religião judaica. Era ele quem intermediava todas as ofertas e 
sacrifícios. Era somente ele que entrava no Santo dos Santos, uma câmara 
especial e central do Tabernáculo e depois do Templo, onde estava a Arca da 
Aliança, o local que simbolizava a presença de Deus. Era no Santo dos Santos 
que o sumo sacerdote derramava o sangue pelos pecados, purificando-os.  

 
No Antigo Testamento o sumo sacerdote ministrava para um povo 

redimido, isto é, um povo que já estava livre a escravidão. Mas o sumo 
sacerdote não tinha a tarefa ou a missão de conduzir o povo ao destino que 
Deus lhe prometera. 

 
Jesus, como sumo sacerdote da nova e última revelação, ministra 

também a um povo liberto, um povo não mais escravizado pelo pecado, que vai 
caminhando para um destino, uma meta, que vai caminhando para o verdadeiro 
descanso de Deus.  

 
Jesus ministra para o povo de Deus que vai indo para o céu. Pelo 

fato de Jesus ser apresentado desde o início da carta como superior a vários 
ícones do Antigo Testamento, toda a atenção devemos dar à nossa caminhada 
para não ficarmos no meio do caminho, como ficaram os israelitas. 

 
Querido amigo, assim como o povo de Deus do primeiro século, 

assim como esses primeiros leitores desta carta estavam sendo pressionados 
pelas perseguições e dificuldades a abandonar o cristianismo e voltar para o 
judaísmo, uma religião “lícita”, permitida por Roma; nós somos pressionados a 
viver uma vida cristã baseada no ativismo religioso, mecânico e superficial. 

 
Enquanto somos desafiados a viver de modo digno da vocação a 

que fomos chamados (Ef 4.1), estamos sob pressão para vivermos aquém das 
condições que Jesus nos proporciona. Jesus, porém, conhece as nossas dores e 
dificuldades. Jesus conhece nossas circunstâncias e quer nos ajudar a superar 
essas dificuldades, pois ele já as experimentou, e já vivenciou as nossas 
condições, por isso, o título desse estudo é: 

 

JESUS CRISTO, O NOSSO SUMO SACERDOTE COMPASSIVO 

 
Hebreus 4.14-16 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, o texto é muito claro em nos mostrar Jesus como 

nosso sumo sacerdote que supera a todos e a tudo. Agora, depois da interrupção 
de 3:7 a 4:13, onde nos foi mostrado o exemplo dos israelitas incrédulos, que 
não entraram na terra prometida, voltamos ao tema do sacerdócio de Jesus. 
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Você deve se lembrar que o papel de Jesus como sumo sacerdote 
foi introduzido em 2:17 e 3:1. Portanto, a partir deste texto, começamos a 
examinar o significado do sacerdócio de Jesus Cristo e o seu valor para nós! O 
texto é claro em dizer que temos Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande 
sumo sacerdote! 

 
E os benefícios que ele nos concede não se podem comparar com 

os benefícios dos sacerdotes da ordem de Arão. Jesus já penetrou os céus (14; 
cf. 1:3; 4:10; 9:12,24). 

 
A posição de Jesus como sumo sacerdote na presença do Pai é a 

base da nossa confiança (cf. 3:6,14). E, este fato continua sendo um dos temas 
principais do livro. O autor ainda destaca que Jesus também conviveu com os 
homens e, por isso, pode compadecer-se das nossas dificuldades (15). E, isso 
acontece porque ele foi tentado em todas as coisas.  

 
Jesus compreende a batalha humana contra a carne. E, a grande 

vantagem deste grande sumo sacerdote é que ele não é igual aos homens que 
ele representa, pois ele nunca pecou (cf.1 Pe 2:21-22). Por isso, podemos e 
devemos nos aproximar do trono em confiança (16). Não confiantes da nossa 
própria justiça, mas confiantes da misericórdia, graça e socorro que ele nos 
oferece. 

 
Assim, diante desses fatos o princípio textual que nos encoraja é 

visto nessa sentença: 
 

SOMENTE JESUS CRISTO, O NOSSO SUMO SACERDOTE 
COMPASSIVO, PODE NOS AUXILIAR EM TODOS OS MOMENTOS DA 
VIDA. 

 
Neste texto encontramos sete características de Jesus Cristo que 

o qualificam como nosso sumo sacerdote compassivo. 
 
Antes de verificarmos essas sete características de Jesus vamos ler 

o texto, para não perdermos nenhum detalhe:  
 

14. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande Supremo 
Sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar; 
portanto não deixemos nunca de confiar nele. 
15. Este nosso Supremo Sacerdote compreende as nossas 
fraquezas, visto que Ele teve as mesmas tentações que nós temos, 
ainda que Ele nunca cedeu a elas nem pecou. 
16. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e 
permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos 
a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. 
Hebreus 4.14-16 
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Muito bem, agora sim, estamos em condições de observar essas 
caracterizações de Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote, como nosso 
sacerdote maior. 

 
Em 1º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ser Filho de Deus, 

vs. 14: 
 

14. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande Supremo 
Sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar; 
portanto não deixemos nunca de confiar nele. 

 
Uma das dificuldades dos gregos com a sua filosofia, em relação 

ao cristianismo, era por causa da sua concepção de Deus. Para eles se Deus 
tivesse sentimentos nós o afetaríamos no seu ser e assim Ele não poderia ser 
Deus. Com isso, o deus deles, era um deus insensível, apático, no sentido de 
não sentir. Mas, Jesus, não é insensível a nossa dor.  

 
Ele chorou por causa da morte de Lázaro. Quando você está triste, 

Jesus não está no céu alheio e indiferente a sua dor. Ele conhece a suas 
emoções. Embora ele seja Filho de Deus ele é Filho do homem! 

 
Em 2º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ser o grande sumo 

sacerdote, vs. 14: 
 

14. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande Supremo 
Sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar; 
portanto não deixemos nunca de confiar nele. 

 
O sacerdote representa os homens diante de Deus, papel para o 

qual Jesus se qualificou por ter vivido como homem (cf. 2:17). Conforme vimos 
anteriormente Cristo, é superior a todos:  

 
✓ Superior aos antigos profetas (1:1-2), pois a revelação deles 

era incompleta;  
✓ Ele foi superior aos anjos (1:3 - 2:18), pois sua natureza e 

obra divinas o colocam como Filho muito acima dos anjos.  
✓ Jesus, é, portanto, herdeiro de todas as coisas (1:2). O 

autor cita Sl 8:4-6 para relatar a encarnação e exaltação do 
Senhor para demonstrar Sua superioridade.  

✓ Jesus é superior a Moisés e a Josué (3:1-4:13). O primeiro 
como mediador da antiga aliança; o segundo como aquele 
que os introduziu na terra prometida. O primeiro era 
apenas servo na casa; o segundo não conseguiu dar-lhes o 
descanso prometido. E, a partir desse texto;  

✓ Jesus é superior aos sacerdotes levíticos (4:14 - 7:28). Essa 
superioridade evidentemente colocada a mostra que Jesus 
é o grande sumo sacerdote. 
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Em 3º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ser o único que 
penetrou nos céus, vs.14: 

 

14. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande Supremo 
Sacerdote que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar; 
portanto não deixemos nunca de confiar nele. 

 
Assim como o sumo sacerdote da linhagem de Arão, no dia 

especial, no dia da expiação anual, saia da vista do povo para entrar no Santo 
dos Santo para sacrificar pelos pecados (cf. Lv 16.15 e 17), Jesus também saiu 
da presença do povo, quando foi elevado às alturas (cf. At 1.9-11), e penetrou 
no Santuário celestial e está na presença de Deus (cf. At 7.55-56; Hb 10.19-21). 

 
Em 4º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ser compassivo, vs. 

15: 
 

15. Este nosso Supremo Sacerdote compreende as nossas 
fraquezas, visto que Ele teve as mesmas tentações que nós temos, 
ainda que Ele nunca cedeu a elas nem pecou. 

 
Jesus é sensível a nossa dor. Temos saber dessa verdade e 

usufruirmos dela. Quando você teve aquela grande desilusão e pensou que o 
mundo havia se acabado, que não havia mais sonhos, Jesus não foi indiferente.  

 
Quando você perdeu alguém que tanto amava e as lágrimas 

inundaram os seus olhos e você queria entender o porquê; quando cada lugar e 
cada objeto, eram instrumentos de lembrança e alimentavam a saudade, Jesus 
não foi indiferente. 

 
Isto não passou despercebido a ele. Quando você se desesperou 

com a doença de alguém que você tanto amava e a sua angústia quase que o 
levava a loucura, Jesus não foi insensível a sua agonia, mas Ele entendia e 
compreendia a sua aflição.  

 
Ele chorou por sua causa. Ouça essas palavras:  
 

“E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim 
de que Ele pudesse ser, diante de Deus, o nosso Supremo 
Sacerdote, misericordioso e fiel, um sacerdote que tanto fosse 
misericordioso para conosco como fiel para Deus, ao lidar com os 
pecados do povo.” (Hb 2.17). 

 
Elas não são encorajadoras? Pois bem, ouça agora as palavras do 

apóstolo Paulo: “Quem nos condenará, então? Cristo? Não! Foi Ele quem 
morreu por nós e voltou à vida por nossa causa, e agora está sentado no 
lugar de maior honra junto a Deus, rogando por nós lá no céu.” (Rm 8.34). 
Sim! Jesus Cristo é compassivo! 
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Em 5º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ter sido tentado, 
mas não pecar, vs. 15: 

 

15. Este nosso Supremo Sacerdote compreende as nossas 
fraquezas, visto que Ele teve as mesmas tentações que nós temos, 
ainda que Ele nunca cedeu a elas nem pecou. 

 
Cristo tomou sobre si a nossa natureza, tornando-Se um modelo 

impecável para os homens. Não cometeu faltas, para que também nós sejamos 
vitoriosos e entremos em Seu Reino como vencedores. Orou para que fôssemos 
santificados pela verdade. Que é a verdade? 

 
Declarou Ele: “A tua palavra é a verdade” (João 17:17). Seus 

discípulos teriam de ser santificados mediante a obediência à verdade. Ele 
orou: “Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a 
crer em mim, por intermédio da sua palavra” (João 17:20). Essa oração foi 
feita por nós. Temos que ser levados a uma sagrada intimidade com o Redentor 
do mundo. Temos de ser um com Cristo, assim como Ele e o Pai são um.  

 
Que maravilhosa transformação experimenta o povo de Deus ao 

entrar em comunhão íntima com Jesus! Temos que subjugar todos os nossos 
gostos, inclinações, ambições e paixões, e pô-los em harmonia com mente e o 
espírito de Cristo. Como ele nunca pecou, ele pode também nos dar a vitória 
contra o pecado. Você tem vivido em santidade? O pecado é algo normal ou 
algo ocasional em sua vida? 

 
Em 6º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por ter a graça 

misericordiosa como seu trono, vs. 16: 
 

16. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e 
permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos 
a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. 

 
Alguém descrente poderia argumentar que Jesus não passou por 

todas as nossas experiências e por isso não pode ser misericordioso e gracioso 
em seu trono de glória.  

 
É correto admitirmos que Jesus não passou por algumas 

circunstâncias idênticas às nossas. Ele nunca foi casado, não teve filhos, nem 
teve que criá-los. Jesus nunca passou pela crise da meia-idade e não 
experimentou as debilidades da velhice.  

 
Mas certamente, Jesus experimentou às provações, os testes, as 

tentações comuns à experiência humana geral. A frase que nos encoraja a nos 
achegarmos “...confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 
recebermos misericórdia e acharmos graça ...” certamente significa que 
Jesus conhece as questões fundamentais da vida humana e, por ter passado 
pelas nossas aflições ele pode nos ajudar desse lugar destacado, isto é, do trono 
de graça, o lugar do qual ele responde as nossas orações. 
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Em 7º lugar, Jesus Cristo caracteriza-se por conceder graça 
para nos socorrer, vs. 16: 

 

16. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e 
permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos 
a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. 

 
Jesus é o nosso socorro em meio à dor. “Pois visto que Ele 

próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos 
e somos, tentados, Ele sabe como é isso, e assim é maravilhosamente capaz 
de nos ajudar.” (Hb 2.18). O texto de Hebreus nos fala que Jesus é poderoso 
para socorrer aos que são tentados. Mas, por extensão Ele também é poderoso 
para nos socorrer em meio à dor.  

 
Jesus, não é apenas sensível e solidário à nossa dor. Ele não apenas 

traduz a nossa aflição diante do Pai. Ele é poderoso para nos socorrer em meio 
às nossas lutas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre.  

 
O seu poder não mudou. Ele é quem repreende os ventos; Ele é 

quem cessa a tempestade do mar; que transforma água em vinho; que dá vista 
aos cegos; que dá voz aos mudos; audição aos surdos; que faz com que a mulher 
estéril seja mãe de filhos; que cura a lepra, a aids, o câncer; que ressuscita os 
mortos; que dá livramentos e vitórias ao seu povo. Ele é poderoso para nos 
socorrer. 

 

Conclusão 

 
Querido amigo, ao concluirmos essa reflexão faço questão de 

enfatizar que o fato de Jesus ter experimentado todas as sensações humanas 
de dor, sofrimento, e tentação, embora sem pecar, faz com que ele possa 
expressá-las diante do Pai.  

 
Por isso, cada vez que você se sentir sozinho, não pense que ele 

não entende a sua solidão. Jesus entende e se compadece. Cada vez que você 
se sentir triste, Deus entende e se compadece da sua tristeza.  

 
Cada vez que você se sentir aflito e sua alma estiver em profunda 

agonia, Jesus traduz diante do Pai a sua angústia e Ele se compadece de você. 
Creia nisso! 

 
Deus te abençoe! 
 
Um abraço. Até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/jesus-cristo-nosso-sacerdote-maior/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/jesus-cristo-nosso-sacerdote-maior/

