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ESTÍMULO À PERSEVERANÇA 
Hebreus 10.32-39 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o trecho final do 
capítulo dez de Hebreus. Vamos estudar Hebreus 10.32-39, e, nesse texto, 
como contra partida do estudo que fizemos no programa passado, em Hebreus 
10.26-31, que nos mostrava o perigo de errar deliberadamente o caminho, 
vamos perceber que as palavras do autor são palavras de incentivo, de 
encorajamento, de estímulo à perseverança.  

 
Porém, antes de considerarmos especificamente o texto é bom 

que recordemos e definamos alguns detalhes importantes sobre os seus 
primeiros leitores, e isso, fazemos para que possamos aplicar essa mensagem 
aos nossos dias, às nossas vidas.  

 
Desejamos ser transformados pela Palavra. Perguntamos então, 

quem eram esses hebreus? Uma vez que não são identificados diretamente, só 
podemos descobri-los através do próprio texto, através das inferências no 
texto: 

 
1) Em primeiro lugar, as várias características podem nos ajudar 

a identificá-los. Elas estão distribuídas nos seguintes tópicos: 
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a) Eles pertenciam a uma igreja organizada (l3:7, l7). Já tinham 
ouvido o evangelho (l:2; 2:1-3; 4:2), tinham presenciado 
sinais e maravilhas (2:4), bem como tinham confessado a 
Cristo (3:1); 

b) Eles, os membros foram considerados santos (3:6), já com um 
tempo de vida cristã relativamente longo (5:12). Embora já 
zelosos no passado (6.10), agora tinham se tornado "lentos em 
ouvir" (5:11) com uma tendência à incredulidade (3:12) ao 
ponto de estarem agora em risco de retrocederem 
abandonando a fé verdadeira (5:l2; 6:4-8); 

c) Como resultado desse esfriamento alguns já tinham deixado 
de participar das reuniões da comunidade (10:25). No passado 
sofreram por sua fé (10:32-34), mas não ao ponto de dar suas 
vidas por Cristo (12:4). E, naquele momento estavam com 
medo do que poderia vir sobre eles (12:12); 

d) Estavam correndo perigo de dar atenção aos falsos mestres, 
deixando Cristo para outro evangelho (13:9); 

e) É possível que aquela comunidade tivesse alguma ligação com 
a Itália (l3:24) e conhecesse Timóteo (v. 23). Mesmo assim, 
estes dados nada contribuem para identificar-se os leitores 
visados. 
 

2) Em segundo lugar, os principais temas da carta podem nos 
ajudam a identificá-los. Eles estão distribuídos nos seguintes 
tópicos: 
 

a) O autor deu ênfase aos elementos que correspondiam aos seus 
riscos. Ele demonstrou exaustivamente a necessidade de 
reconhecerem a absoluta superioridade da pessoa e obra de 
Cristo; 

b) O autor deu ênfase aos elementos que correspondiam às suas 
fraquezas. Ele os estimulou a agirem de acordo com a 
fidelidade dos santos da antiga aliança; 

c) O autor deu ênfase no grande perigo que os leitores correriam 
se voltassem ao judaísmo. Ele os advertiu como um irmão, 
desafiando-os: "Não voltem atrás!" 
 

Ora, diante de todos esses detalhes, podemos concluir que esses 
leitores eram judeus que tinham experimentado a salvação, reconhecendo a 
superioridade e o senhorio de Jesus Cristo, embora no momento estivessem 
vacilando em sua fé. Assim, também, em nossos dias, temos dois tipos de 
pessoas: 

 
1) Aqueles que estão enganados a respeito de si mesmos, sendo 

apenas cristãos nominais, e para eles a advertência é: não se 
sintam seguros só na doutrina correta e nas experiências 
sobrenaturais. Avaliem suas vidas diante de Deus. Estão 
andando no novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo? 
Estão na presença de Deus, usufruindo da comunhão que só 
Jesus nos concede? 
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2) Mas, há aqueles que já estão a caminho, mas fraquejam na fé 
e estão inclinados a retroceder, a abandonar tudo o que Jesus 
conquistou para eles. Para esses, as palavras desse texto são 
importantes.  

 
Em resumo, como título para essas palavras, entendo que sua 

mensagem é: 
 

ESTÍMULO À PERSEVERANÇA 

 
Hebreus 10.32-39 
 

INTRODUÇÃO 

 
Lembramos do programa em que estudamos os versos anteriores 

a esses. Quando estudamos o parágrafo dos versos 26 a 31, percebermos que 
se nós, que fomos santificados pelo sangue de Jesus através de nossa aceitação 
ao evangelho, mais tarde rejeitarmos o seu sacrifício e retornarmos ao mundo 
ou mesmo à lei de Moisés, não restará mais nada para ser apresentado como 
sacrifício pelo pecado, por esse retrocesso. 

 
Absolutamente nada! O texto foi muito claro em apontar que 

quando os israelitas rejeitavam a lei de Moisés, era infalível o castigo (10:28). 
E, diante daquela realidade, então o autor pergunta: O que fará Deus com 
aqueles que rejeitam o sacrifício perfeito de Jesus, seu Filho unigênito? O que 
Deus fará com aqueles que rejeitam o único sacrifício eficaz e suficiente 
aceito por ele? O castigo será ainda mais certo e horrível (10:26-31). 

 
E, por isso mesmo, temos que permanecer fiéis até o fim, apesar 

da perseguição e das tribulações. Os cristãos que receberam primeiro esta 
epístola tinham sofrido no passado; o escritor inspirado encorajou-os a não 
desistir para que pudessem receber a promessa (10:32-36).  

 
Mais uma vez ele afirma não somente que é possível afastar-se 

de Cristo, mas também que essa pessoa terá consequências terríveis se 
continuar nesse caminho (10:39). 

 
Tenham perseverança é a recomendação do autor nesses versos. 

Ele apela para que se lembrem da sua fé inicial (32). Porque muitas vezes 
erramos por não lembrar da fé que tivemos no começo da nossa caminhada 
com Jesus. Deveriam se lembrar que mesmo sofrendo, tinham sido fiéis (32-
34). Na verdade, ... depois de iluminados ... eles experimentaram o 
sofrimento de discípulos; na verdade ... tendo ciência de possuirdes vós 
mesmos patrimônio superior e durável ... (34; cf. Mt 6:19-21), eles se 
mantiveram na perspectiva eterna tendo como chave principal a 
perseverança.  
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E, a recomendação do autor é clara: Perseverem, porque haverá 
recompensa. A confiança tem galardão (35) e a perseverança é necessária para 
que se alcance a promessa (36). Por quê? Por que Jesus vem logo (37). E, 
independentemente da data cronológica da volta de Cristo, ele vem logo para 
cada um de nós, quando ele nos chamar.  

 
Por isso Devemos perseverar e estar preparados para sua vinda, 

pois, o justo viverá pela fé (38; cf. Hc 2:3-4). A frase é usada três vezes no 
Novo Testamento: 

 
 Aqui, a ênfase está na perseverança até alcançar o 

livramento que Deus dará; 
 

 Em Romanos 1:17, a ênfase está na fé – a mensagem 
pregada aos judeus e gentios: 
 

17. Esta Boa Nova nos diz que Deus nos prepara para o 
céu - e nos faz justos aos olhos de Deus - quando 
colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como 
Salvador. Isto é realizado pela fé, do princípio ao fim. 
Tal como a Escritura afirma "O homem que encontra a 
vida, vai encontrá-la confiando em Deus. "! 

 
 Em Gálatas 3:11, Paulo destaca a fé em contraste com a 

lei, mostrando a justificação por fé conforme o 
evangelho: 
 

11. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode 
ganhar o favor divino pela tentativa de guardar as leis 
judaicas, porque Deus mesmo disse que o único meio 
pelo qual podemos ser justos aos seus olhos é pela fé. 
Como diz o profeta Habacuque: "O homem que encontra 
a vida, a encontrará por meio da confiança em Deus". 

 
Enfim, a certeza do autor sobre os seus leitores é que ele se junta 

a eles afirmando que eles não são dos que desistem e abandonam, pelo 
contrário, segundo a sua afirmação eles são ... dos que creem e são salvos 
... (vs. 39). 

 
Diante dessas colocações, o princípio que esses versos nos 

proporcionam pode ser visto nessa sentença desafiadora: 
 

SOMENTE QUANDO PREENCHEMOS OS REQUISITOS DA 
PERSEVERANÇA ALCANÇAMOS AS BÊNÇÃOS ETERNAS E 
SUPERIORES. 
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Neste texto encontramos sete requisitos para mantermos a 
perseverança alcançando as bênçãos eternas e superiores. Antes de 
verificarmos quais são esses sete requisitos e detalhá-los para aplicá-los às 
nossas vidas, vamos ler o texto bíblico que nos dá base para essas afirmações: 

 
Hebreus 10.32-39 
 

 
32. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando 
vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como 
vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse um 
terrível sofrimento. 
 
33. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e espancados, e 
outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com 
outros que estavam padecendo as mesmas coisas. 
 
34. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão, e 
ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi-
lhes tirado, sabendo que coisas melhores os estavam esperando 
no céu, coisas que seriam de vocês para sempre. 
 
35. Haja o que houver, não deixem desfalecer esta confiança 
feliz no Senhor. Lembrem-se da recompensa que vocês têm! 
 
36. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a 
vontade de Deus, se quiserem que Ele faça por vocês tudo quanto 
lhes prometeu. 
 
37. A sua vinda não será retardada muito mais. 
 
38. E aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos de Deus, devem 
viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles 
recuarem, Deus não terá prazer neles. 
 
39. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos 
a nossa própria ruína. Não, a nossa fé nele garante a salvação das 
nossas almas. 
 

 
Muito bem, podemos agora verificar e detalhar esses sete 

requisitos que nos ajudam a manter a perseverança: 
 
O 1º requisito para a perseverança é lembrar do passado, vs. 

32-33: 
 

32. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando 
vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como 
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vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse um 
terrível sofrimento. 
33. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e espancados, e 
outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com 
outros que estavam padecendo as mesmas coisas. 

 
O autor está lembrando aqui o grande sofrimento dos cristãos 

hebreus nos primeiros dias após suas conversões. Os judeus os perseguiam 
severamente. E esses cristãos para quem o autor escreve esta epístola, 
participaram desse sofrimento, solidarizando-se com os seus irmãos 
perseguidos.  

 
Os judaizantes provocaram as primeiras perseguições aos cristãos 

que eram na sua maioria judeus. Mas é interessante destacar que o amor, o 
companheirismo e a solicitude foram a marca característica dessa primeira 
demonstração da transformação que o evangelho faz na vida daqueles que o 
aceitam. 

 
O 2º requisito para a perseverança é saber que temos herança 

maior e melhor, vs. 34: 
 

34. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão, e 
ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi-
lhes tirado, sabendo que coisas melhores os estavam esperando 
no céu, coisas que seriam de vocês para sempre. 

 
É interessante percebermos como as circunstâncias da vida 

mudam o nosso procedimento. Somos muito volúveis. Esses irmãos, que agora 
passavam por um esfriamento na fé, já tinham dado uma grande de lealdade 
ao cristianismo quando se compadeceram dos cristãos encarcerados, e quando 
confiscados ou despojados pelos inimigos de Cristo, eles renunciam a tudo e 
sofriam porque estavam conscientes de iriam possuir um tesouro, muito 
superior no céu.  

 
O nosso compromisso deve ser mantido e, será mantido quando 

dependermos da graça de Jesus. Quando olhamos fixamente para as 
circunstâncias e não para Jesus esquecemos o que ele fez por nós, esquecemos 
o que temos feito por ele no passado e ficamos só preocupados com aqueles 
momentos difíceis pelos quais estamos passando. 

 
Não podemos agir assim. Jesus foi firme até a morte, morrendo 

em nosso favor! 
 
O 3º requisito para a perseverança é manter a confiança, vs. 

35: 
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 35. Haja o que houver, não deixem desfalecer esta confiança 

feliz no Senhor. Lembrem-se da recompensa que vocês têm! 

 
O que temos aqui é uma palavra de encorajamento e de incentivo 

à perseverança na fé. Os cristãos judeus estavam passando por uma crise 
espiritual muito grande, chegando mesmo a duvidar da importância do 
cristianismo.  

 
Eles viam os judeus tão bem estabilizados, tão confortavelmente 

instalados, com sua religião funcionamento sem perseguição, enquanto, eles, 
cristãos estavam sofrendo perseguição. 

 
Essas palavras nos lembram aqueles que facilmente abandonam 

a sua fé cristã e a sua confiança em Cristo. Deixar tudo por Cristo é o maior 
sinal de inteligência e de sabedoria. 

 
Agora, o inverso, o oposto, deixar Cristo por alguma religião, por 

alguma seita, por alguma filosofia ou trocar Cristo pelo mundo é um sinal de 
insensatez, é o sinal de loucura. 

 
Nós perguntamos que galardão e que recompensa têm aqueles 

que abandonam a Cristo e se voltam para o mundo. Que recompensa têm 
esses? Não tem nenhuma recompensa. Pelo contrário, encontram muitos 
dissabores, tristezas, sofrimentos, desapontamentos, desilusões, frustrações. 

 
O filho pródigo deixou a casa do pai, partiu para uma terra 

distante, para o mundo da libertinagem, do pecado, onde esperava encontrar 
a felicidade, prazer, gozo, mas acabou ficando pobre demais. 
Desgraçadamente pobre. Tão pobre, que apesar de judeu aceitou o emprego 
de pastor de porco. Tinha fome e fome tão grande, mas nada havia para 
comer, nem mesmo a comida dos porcos lhe era permitido comer. Embora que 
desejasse muito.  

 
Ele esperava ter muito prazer nas coisas do mundo, e assim viver 

uma vida feliz para sempre. Mas não é isso o que tem acontece. Eles perdem 
a recompensa celeste, a recompensa divina. 

 
Nós sabemos que Moisés abandonou o trono do Egito, com todas 

as suas vantagens. Rejeitou o título de filho da filha do Faraó. Rejeitou a 
oportunidade de ser Faraó. Desprezou tudo, desprezou o pecado, todas as 
riquezas do Egito e preferiu sofrer junto ao povo de Deus. Diz o texto que ele 
tinha em vista o galardão (11.26-27).  

 
O apóstolo Paulo quando se viu diante da morte, declarou:  
 

Combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está 
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guardada ... não somente a mim, mas também a todos 
que amam a sua vinda (2Tm 4.7-8). 

 
O 4º requisito para a perseverança é almejar a promessa, vs. 

36: 

36. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a 
vontade de Deus, se quiserem que Ele faça por vocês tudo quanto 
lhes prometeu. 

 
A Bíblia fala muito em perseverança. Existe uma palavra de 

condenação para todos aqueles que não perseveram. Muitos são por natureza, 
volúveis, não encaram o cristianismo com seriedade. Não sabem perseverar, 
não sabem continuar fiéis a Cristo diante de uma situação difícil, diante de 
uma perseguição, desistem por causa do medo ou por causa da própria dúvida. 

 
Os judeus cristãos estavam diante da tentação de retornarem ao 

judaísmo. Era mais seguro se voltar ao judaísmo. Era menos risco para eles, o 
mundo estava contra os cristãos naquela época. Mas o autor diz que estes 
irmãos precisavam de perseverança. Pois as bênçãos recebidas de Cristo, todas 
as bênçãos concedidas pelo Senhor Jesus, nosso Salvador, não são todas 
alcançadas aqui.  

 
Pode acontecer até que só tenhamos aflição. Pois, o próprio 

Jesus disse:  
 

No mundo passais por aflições; mas tende bom ânimo; 
eu venci o mundo (Jo 16.33).  

 
A felicidade completa para os salvos está no céu, onde vamos 

naturalmente passar toda uma eternidade. Os sofrimentos aqui são 
passageiros. Mas, a felicidade do crente é eterna no céu. 

 
O 5º requisito para a perseverança é saber que Jesus voltará, 

vs. 37: 
 

37. A sua vinda não será retardada muito mais. 

 
Essa é uma das grandes promessas da Bíblia. Jesus voltará para 

nos levar. Há duas maneiras de Cristo vir ao crente. Uma é por meio da morte 
do crente, da nossa morte.  

 
Num sentido somos nós que vamos para onde Jesus está quando 

morrermos. Mas, creio que Cristo é que vem nos buscar para nos levar para o 
céu.  

 
Quando Estevão estava morrendo viu Jesus tão pertinho que com 

rosto iluminado disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito (At 7.59). E neste 
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sentido, Cristo poderá vir a qualquer momento para qualquer um de nós. O 
outro sentido de Cristo vir para nós é através da Sua vinda pessoal, física e 
visível em cumprimento às centenas de promessas que encontramos na Bíblia. 

 
Jesus haverá de se manifestar fisicamente no mundo por ocasião 

da sua segunda e gloriosa vinda. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele 
que vêm virá e não tardará, diz esse verso.  

 
O povo de Deus sempre viveu na expectativa da vinda iminente 

de Cristo. E é assim que nós vivemos hoje. Estamos aguardando Jesus para Sua 
breve volta. Essa é a grande promessa que nos encoraja e nos fortalece na 
caminhada cristã! 

 
O 6º requisito para a perseverança é saber que a vida de fé 

agrada a Deus, vs. 38: 
 

38. E aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos de Deus, devem 
viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles 
recuarem, Deus não terá prazer neles. 

 
Temos aqui uma citação muito importante do livro de 

Habacuque, capítulo 2, versículo 4. Esta situação vivida por Habacuque foi 
muito interessante, porque o profeta estava em dificuldade, não conseguia 
entender porque o justo, isto é, o crente, o verdadeiro servo de Deus, 
enfrentava dificuldades, perseguições, enquanto o ímpio, o homem perverso, 
incrédulo, prosperava nos seus negócios, e vivendo com certa segurança. O 
profeta se preocupou seriamente com isso.  

 
E isto representa um problema muito grande para muitos 

crentes, hoje inclusive. Muitos de nós pensam que pelo fato de serem crentes, 
então deveriam estar isentos, imunes dos problemas da vida, mas não.  

 
Não é isto o que a Bíblia ensina. Não é isto o que Jesus diz. Os 

grandes profetas sofreram muito. Os apóstolos sofreram. Os servos de Deus 
foram vítimas de muitas dificuldades e perseguições. Mas, nenhum deles se 
surpreendeu com isto, porque Deus nos diz na Sua Palavra que a nossa cidade 
não é aqui na terra, mas no céu.  

 
Quando o profeta Habacuque estava assim preocupado em 

compreender esta questão do sofrimento do crente em meio as perseguições, 
foi aí que Deus lhe disse que o justo vive pela fé.  

 
Nós estamos sujeitos e suscetíveis aos sofrimentos, as 

dificuldades, e aos problemas, mas a vitória é nossa, em Cristo. Porém 
devemos nos lembrar que a vitória pode ser alcançada somente no céu e, não 
necessariamente nesta vida. Você está disposto a perseverar com Cristo? 

 
O 7º requisito para a perseverança é saber que a fé conserva 

a alma, vs. 39: 
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39. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos 
a nossa própria ruína. Não, a nossa fé nele garante a salvação das 
nossas almas. 

 
No final desse parágrafo, ao concluir os seus argumentos 

incentivando-nos à perseverança e praticamente introduzindo o capítulo 
seguinte, o autor desta carta mostrou aos crentes perseguidos a quem 
escreveu esta epístola, que o crente deve perseverar na fé e deve viver pela 
fé a despeito de todos os contratempos e dificuldades.  

 
O justo vive pela fé neste mundo. E numa palavra final, além de 

mostrar que Deus não se alegra com aquele que retrocede, com aquele que 
deixa o novo e vivo caminho, mostra também a certeza de que ele mesmo e 
os seus leitores não são esses que voltam atrás, pelo contrário, são eles os que 
perseveram para a conservação da alma! Eu sei que eu faço parte desse grupo 
e você? 

 

CONCLUSÃO 

 
Muitos hoje pregam doutrinas de prosperidade, dizendo que o 

sofrimento para quando nos achegamos a Cristo, quando servimos a Cristo. 
Porém, textos como esses versos finais desse parágrafo (Hebreus 10:32-34), 
mostram o erro dessas doutrinas.  

 
E, ainda mais, além desse texto, os exemplos de pessoas fiéis 

como Estevão, Tiago, Paulo e o próprio Jesus, e, todos os heróis da fé, que 
veremos no próximo capítulo nos mostram o erro dessas doutrinas. O que você 
tem buscado em Jesus, as suas bênçãos e tudo o que ele pode fazer por você, 
ou você o tem buscado sabendo que ele é o único caminho, o sacrifício 
aceitável diante de Deus que nos possibilita a entrar e permanecer na 
presença do Pai (conf. 10.19-20)? 

 
O meu desejo sincero e minha oração por todos vocês que nos 

ouvem diariamente é que possam ver a verdade do evangelho e suas 
implicações e, possam, com perseverança continuar trilhando o novo e vivo 
caminho que Jesus abriu para nós, dando o privilégio de estar na presença do 
Pai usufruindo da plena comunhão com ele. 

 
Que o Senhor te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa! 

 

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

https://www.transmundial.com.br/podcasts/estimulo-a-perseveranca/

