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Verso Áureo 
“Pois que aproveitaria 

ao homem ganhar 
todo o mundo e 

perder a sua alma? 
Ou que daria o 

homem pelo resgate 
da sua alma?” 

(Marcos 8:36-37) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Como devemos agir nesta terra a fim de receber as bênçãos da eternidade?  
 

APROXIMAR: 
 
Esta passagem fala da fé de Moisés e do povo judeu. O relacionamento com Deus 
permitiu-lhes receberem boas bênçãos. A passagem que vai de Hebreus 10:19 a 
Hebreus 13:25, de onde tiramos este extrato de hoje, pode ser considerado como 
uma exortação para permanecer firmes na fé. 
 
A carta aos Hebreus data provavelmente do ano 65 d.C.  
O Templo de Jerusalém ainda existia (veja Heb.9:9). O seu autor escreveu a cristãos 
de origem judaica, talvez aqueles que viviam em Roma (veja Heb.13:24). Na Igreja 
Cristã Primitiva, Paulo é reconhecido como sendo o seu autor. Segundo certos 
estudiosos, por outro lado, tomam em consideração o grego atual deste livro, e 
pensam que o seu autor foi Lucas, ou, pelo menos o tradutor a partir do texto 
escrito em hebraico por Paulo. 
 
 

OBSERVAR:  

1. Hebreus 11:24-28 descreve a fé e a humildade de Moisés que se colocou ao 
serviço de Deus. Hebreus 11:29 afirma que foi pela fé que o povo atravessou 
o Mar Vermelho.  
 

2. Verso 24: Moisés tinha sido adotado pela filha de Faraó (Êxodo 2:10). Talvez 
se tratasse de Hatshepsut, que foi Faraó entre 1479 e 1458 a.C, e que não 
teve filhos. Mas a confiança de Moisés em Yahvé dá-lhe a coragem para 
dizer que não deseja ser chamado filho do Faraó. 
 

a. Porque é que não parece, nos factos aqui narrados (Êx.2:11-15), 
que a confiança em Yahvé tenha tido algum papel? 
 

b. O que lhe chama à atenção quando compara Atos 7:25 com Êxodo 
3:11? 
 

c. Que tipo de promessa é feita aos humildes, segundo Mateus 5:3? 
 

3. Verso 25:  
a. a que tipo de pecado  se está a referir este verso? 

 
4. Moisés queria identificar-se com o povo de Deus, tal como Cristo o faria 

mais tarde.  
a. Quando é que a escolha de sofrer, é uma opção que dá uma 

perspetiva de recompensa eterna? (Cf. Mateus 5:10). 
 

5. Verso 26:  
a. O que sobressai da comparação entre Moisés aos 40 anos (Atos 

7:23) em Êx.2:15, e Moisés aos 80 anos (Êx.7:7) no texto de 
Hebreus 11:27? 
 

b. Como é que explica esta mudança? 

Gálatas 3:6-7, 29 -   
“Assim, como Abraão 

creu em Deus e isso 
lhe foi imputado como 
justiça, sabe, pois, que 

os que são da fé são 
filhos de Abraão… E se 

sois de Cristo, então 
sois descendência de 
Abraão, e herdeiros, 

conforme a 
promessa.” 
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6. Verso 28-29: A fé permitiu a obtenção da proteção de Deus e a perspetiva 

da terra prometida. 
 

a. Em que circunstâncias temos motivos para confiar em Deus, e 
quando é que essa confiança não tem justificação? 
 

b. Que tesouros terrestres tiveram que deixar para trás os Israelitas 
Veja Êx.16:2-3. 
 

c. Contra que tipo de coisa somo advertidos em Mateus 6:19? 
 

d. Lucas 12:33 ensina a «vender tudo o que possuis como sendo um 
ideal! Será isto um ideal ou não? (Leia Atos 20:35; Mat.19:23-24 e 1 
Tim.6:17-18). 
 

e. Que alternativa aos tesouros terrestres é mencionada em Lucas 
12:21? 

 
 

ADERIR:  
 
No hino 292 do hinário Holandês da IASD, é dito: «aquilo que foi feito por amor a 
Jesus…continuará a existir». 

• Crê que isto é verdadeiro ou não? Explique a sua resposta. 
 

• O que diz o texto de Apocalipse 14:13 sobre as pessoas que morrem em 
comunhão com o Senhor e sobre os seus atos? 

 
Um tesouro é alguma coisa que se deseja obter verdadeiramente para conservar. 

• A que é que está tão ligado que certamente não desejaria chegar ao ponto 
de o perder? 

 
Luc.12:34 diz: «Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração». 

• Está contente com o lugar onde o seu coração se encontra? 
 

• A pobreza terrestre e a riqueza espiritual podem andar a par uma da 
outra? (Veja Apoc.2:9). 
 

• Já teve esta experiência ou conheceu alguém a quem isto se aplica? 
 

ORAR:   
 
Senhor, que privilégio poder conhecer-te. Ensina-me a partilhar aquilo que Tu me 
dás. Desejo tornar-me cada vez mais rico espiritualmente e espero impacientemente 
o momento em que te encontrarei pessoalmente para viver eternamente na tua 
presença.  Amém.  
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