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LIÇÃO 8 
A Igreja Encontra Soluções 

 
     Na sétima lição estudámos as “Epístolas da Prisão” e vimos como elas revelam verdades a respeito 
de Cristo e da Igreja, dando-nos compreensão acerca do carácter e do ministério de Paulo. Essas 
cartas ajudam-nos a ver como a Igreja se tornou mais madura durante o tempo em que Paulo esteve 
preso em Roma. 
     Nesta lição, estudaremos cinco das epístolas que foram escritas durante os anos que se seguiram à 
prisão do apóstolo Paulo em Roma. Para a Igreja, aqueles foram anos de contínua expansão. Também 
foram anos de oposição crescente. As relações entre a nova fé cristã e a antiga religião judaica 
precisavam de ser definidas de forma mais conclusiva. 
     À medida em que o Espírito de Deus dava orientação e sabedoria, os líderes da Igreja 
corresponderam a cada um desses desafios. Foram estabelecidos padrões para os líderes eclesiásticos 
seguirem. Foram esclarecidas as atitudes dos crentes perante a perseguição. A relevância do judaísmo 
foi explicada à luz da revelação divina em Cristo. Cada uma dessas respostas representava outro 
avanço para a Igreja. Durante esse período, pois, a Igreja obteve um mais amplo entendimento a 
respeito de sua herança ímpar, e continuou a desenvolver o seu próprio tipo especial de estrutura 
organizacional. 
 
Sumário da Lição 
CORRESPONDENDO AO CRESCIMENTO: EPÍSTOLAS A TIMÓTEO E TITO 
     Paulo Termina a Sua Carreira 
     Os Ministérios de Timóteo e Tito 
     Primeira Epístola a Timóteo 
     A Epístola a Tito 
     Segunda Epístola a Timóteo 
RESPONDENDO À PERSEGUIÇÃO: PRIMEIRA EPÍSTOLA DE PEDRO 
     Autor 
      Pano de Fundo e Conteúdo 
CORRESPONDENDO AO JUDAÍSMO: EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
     Autor e Pano de Fundo 
     Conteúdo e Esboço 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Dizer o que o Novo Testamento mostra sobre os últimos anos da vida de Paulo e sobre os  
    ministérios de Timóteo e Tito. 
2. Descrever os ideais e os objectivos do ministério pastoral, conforme se vê nas epístolas de Paulo a  
    Timóteo e a Tito. 
3. Identificar os ensinos relativos ao sofrimento e à vida cristã contidos na primeira epístola de  
    Pedro. 
4. Explicar as verdades acerca da relação entre o cristianismo e o judaísmo dados na epístola aos  
    Hebreus. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição, como normalmente, certificando-se que descobriu o sentido de     
    cada  palavra-chave e leia cada texto bíblico cuja referência é dada na lição. 
2. Leia as epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, 1 Pedro e Hebreus, conforme for orientado. 
3. Reveja a lição, após tê-la estudado, respondendo às perguntas de estudo e corrigindo   
    qualquer ponto a que tenha respondido incorrectamente. Depois faça o auto-teste e verifique se    
    acertou nas suas respostas. 
 
Palavras-chaves 
“Epístolas Pastorais”   Judaizantes   sacerdócio levítico 
herança    reminiscências 
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     Começaremos a nossa lição a estudar os últimos anos da vida de Paulo. Depois examinaremos as 
cartas que ele escreveu a Timóteo e a Tito, dois dos seus associados no ministério. A medida que 
continuarmos, daremos atenção à primeira epístola de Pedro e à epístola aos Hebreus. Essas cartas 
mostram-nos como a Igreja enfrentou os problemas surgidos durante os anos que se seguiram ao 
primeiro período da prisão de Paulo em Roma. 
 

CORRESPONDENDO AO CRESCIMENTO: EPÍSTOLAS A TIMÓTEO 
E A TITO 
Objectivo 1. Identificar ou descrever aspectos da vida e dos ensinamentos de Paulo conforme são 
vistos nas epístolas pastorais. 
 
     As epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito têm sido chamadas de “Epístolas Pastorais” porque foram 
escritas para encorajar e instruir aqueles dois homens na sua obra pastoral. Elas exibem o lado prático 
da sabedoria de Paulo e revelam como ele aconselhava os seus associados, ajudando-os a enfrentar as 
necessidades duma Igreja em crescimento. 
 
Paulo Termina a Sua Carreira 
 
     Conforme já dissemos, o registo do livro de Actos termina sem nos revelar o resultado do 
julgamento de Paulo em Roma e sem nos dar qualquer outra informação acerca dele. Porém, certas 
referências que aparecem nas epístolas pastorais indicam que após o seu julgamento ele foi libertado 
durante algum tempo, tendo podido viajar novamente. No texto de 2 Timóteo 4:16-17, por exemplo, 
Paulo escreveu que o Senhor se pusera ao seu lado na sua primeira defesa, e que ele fora “libertado da 
boca do leão”. 
 
1. A seguir saí dadas referências bíblicas que dão nomes de lugares visitados por Paulo durante o seu 
período de liberdade, depois do seu primeiro julgamento. Após cada referência, escreva o nome do lu-
gar que é dado nas Escrituras correspondentes (algumas vezes são mencionados dois lugares): 
 
a) 1 Timóteo 1:3 ____________________________________________________________________ 
 
b) Tito 1:5 _________________________________________________________________________ 
 
c) Tito 3:12 ________________________________________________________________________ 
 
d) 2 Timóteo 4:20 ___________________________________________________________________ 
 
e) 2 Timóteo 4:13 ___________________________________________________________________ 
 
     Dentre as três epístolas pastorais, 2 Timóteo foi a última a ser escrita. Paulo estava novamente na 
prisão quando a compôs, e não esperava viver por muito mais tempo (2 Timóteo 4:6-7). É bem 
provável que Paulo tenha sido executado por ordem do imperador Nero, mais ou menos no ano 64 
d.C., ou mesmo antes. 
 
2. As epístolas pastorais indicam que Paulo: 
a) permaneceu em Roma, após a sua primeira libertação. 
b) pensava que seria libertado quando escreveu 2 Timóteo. 
c) visitou a Macedónia e outros lugares, antes de ter sido novamente preso. 
 
     Ninguém sabe com certeza como ocorreu a morte de Paulo, embora saibamos como ele viveu. Sem 
dúvida foi uma vida de gloriosas vitórias. Ele serviu o Salvador a quem amava com a mais total 
dedicação desde aquele dia significativo em que viu Jesus na estrada para Damasco. Por meio de 
naufrágios, espancamentos, apedrejamentos, encarceramentos e perseguições ele seguiu sempre o seu 
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Senhor. Como resultado, a mensagem do evangelho foi pregada e igrejas foram fundadas por todo o 
mundo mediterrâneo. Que exemplo inspirador ele deixou para nós! 
 
Os Ministérios de Timóteo e Tito 
 
     Timóteo era um jovem descendente de judeus e gentios, respeitado pelos crentes que o conheciam 
(Actos 16:1-3). Paulo levou-o consigo na sua segunda viagem missionária, e desde então foi 
companheiro constante de Paulo. Ajudou Paulo durante os três anos em que o apóstolo esteve em 
Éfeso, tendo ido com ele para Jerusalém, como um dos representantes de Derbe (Actos 20:4). Os 
textos de Colossenses 1:1 e Filémon 1 indicam que ele estava com Paulo durante a sua primeira prisão 
em Roma. Quando Paulo foi para Éfeso, após ter sido libertado, Timóteo foi ali deixado para 
supervisionar a obra (1 Timóteo 1:3). Aparentemente, ele reuniu-se a Paulo em Roma, pouco antes da 
morte do apóstolo (2 Timóteo 4:9, 21). De acordo com Hebreus 13:23, Timóteo também foi preso por 
um breve período. 
     Tito tornara-se crente em Antioquia. Quando surgiu a controvérsia sobre a questão da circuncisão 
dos gentios, Paulo levou Tito juntamente consigo a Jerusalém, para discutir a respeito da questão com 
os líderes cristãos locais (Gálatas 2:1-3). Quando surgiram dificuldades na igreja de Corinto, Paulo 
enviou-o para lá para dar solução a alguns dos problemas. Tito foi bem sucedido na sua tarefa               
(2 Coríntios 7:6-16). Parece que ele esteve profundamente envolvido, na colecta das ofertas que 
estavam a ser recolhidas para os santos necessitados. Paulo chamou-o de cooperador e todas as 
igrejas o tinham em boa conta (2 Coríntios 8:6, 16-24). Quando Paulo visitou Creta, após a sua 
libertação, deixou ali Tito encarregado da obra até que chegassem Artemas ou Tíquico (Tito 1:5; 
3:12). Provavelmente ele esteve em Roma, e mais tarde foi para a Dalmácia (2 Timóteo 4:10). 
 
3. AGRUPAMENTO. 
 
_____ a) Ajudou a solucionar os problemas da igreja de Corinto.  1. Timóteo 
 
_____ b) Foi deixado encarregado da obra de Éfeso.    2. Tito 
 
_____ c) Era descendente de judeus e gentios. 
 
_____ d) Foi com Paulo a Jerusalém, como representante de Derbe. 
 
_____ e) Foi deixado encarregado da obra em Creta. 
 
Primeira Epístola a Timóteo 
 
     Paulo foi a Éfeso algum tempo depois de ser libertado da prisão. Deixou lá Timóteo 
temporariamente encarregado da obra, enquanto ele continuava as suas viagens. Evidentemente ele 
planeava voltar a Éfeso, e escreveu para Timóteo, para o caso de se demorar (Timóteo 3:14-15). Sem 
dúvida que Paulo queria que Timóteo tivesse directrizes claras para tratar da situação em Éfeso, 
enquanto ele estivesse ausente. 
 
4. De acordo com 1 Timóteo 1:3-4, Paulo disse a Timóteo que ficasse em Éfeso, para: 
a) reunir uma oferta para os santos necessitados. 
b) dizer a certos homens que parassem de ensinar doutrinas falsas. 
c) visitar os crentes das áreas em redor. 
 
     Além das suas instruções iniciais sobre os falsos mestres, Paulo deu a Timóteo instruções sobre a 
adoração pública (1 Timóteo 2:1-15), sobre a liderança eclesiástica (3:1-16), sobre as viúvas, os 
idosos e os escravos (5:1 – 6:2), e sobre os ricos (6:17-19). Ele também o aconselhou a respeito da sua 
vida espiritual e sobre como conduzir o seu ministério (1:18-20; 4:1-16; 6:3-16, 20-21). A sua epístola 
mostra o relacionamento que o apóstolo tinha com Timóteo. Contudo, a Sua maneira era francamente 
autoritária. Por diferentes vezes relembrou os seus associados mais jovens da sua herança espiritual 
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(1:18; 4:14; 6:12, 20). Talvez Paulo tenha sentido que se Timóteo tivesse de enfrentar sozinho uma 
situação difícil, precisaria dum encorajamento especial na sua obra, renovando a sua chamada. 
     
     Leia do princípio ao fim a primeira epístola de Paulo a Timóteo, usando o esquema seguinte para o 
orientar. 
 
1 TIMÓTEO: INSTRUÇÕES A UM HOMEM DE DEUS 
 
     I. Aviso Pessoal e Apelo. Leia 1:1-20. 
 
     II. Orientações sobre a Ordem Eclesiástica. Leia 2:1 – 3:16. 
 
     III. Conselhos Especiais. Leia 4:1-16. 
 
     IV. Directrizes para as Relações na Igreja. Leia 5:1 – 6:2. 
 
     V. Encargos Finais. Leia 6:3-21. 
 
5. Reveja o encargo que Paulo deu a Timóteo, em 1 Timóteo 6:11-16. 
 
a) Do que é que Timóteo deveria fugir (6:3-10)? __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) O que é que Timóteo deveria seguir (vs. 11)? ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O que é que Timóteo deveria combater (v. 12)? _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) O que é que Timóteo deveria guardar (vs. 12, 14)? _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Os ideais ministeriais e as directrizes práticas que Paulo esquematizou em 1 Timóteo são tão 
relevantes para o homem de Deus nos nossos dias como eram para Timóteo, quando ele os recebeu. 
Deveriam ser cuidadosamente estudados por toda a pessoa que quer servir fielmente o Senhor.  
 
A Epístola a Tito 
 
     Parece que Paulo foi a Creta pouco depois de escrever a sua primeira epístola a Timóteo           
(Tito 1:5). Evidentemente, já havia muitos crentes naquela ilha. Talvez tivessem ouvido a mensagem 
do evangelho da parte de peregrinos que tinham estado em Jerusalém no dia de Pentecostes         
(Actos 2:11). Após ter ministrado por algum tempo entre aqueles crentes, Paulo continuou as suas 
viagens, deixando Tito na ilha para ali acabar de organizar o trabalho cristão (Tito 1:5). A tarefa de 
Tito, portanto, era um pouco diferente da de Timóteo, que foi deixado encarregado de um trabalho 
que já tinha sido organizado. 
     O conteúdo da epístola a Tito é semelhante à de 1 Timóteo. Há instruções para a selecção de 
líderes (Tito 1:5-9), há orientações para tratar com os falsos mestres (1:11, 13; 3:10), e há 
admoestações pessoais para o próprio Tito (2:7-8, 15). Contudo, Tito contém uma ênfase mais 
específica sobre a importância da doutrina correcta ou sã na vida da Igreja. A expressão sã doutrina 
indica a verdade relativa Cristo. Essa verdade era sã ou correcta, e não se parecia com as doutrinas 
erradas ou distorcidas dos falsos mestres. 
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6. a) De acordo com Tito 1:9, o que é que um ancião ou superior deveria ser capaz de fazer? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) De acordo com Tito 2:1, o que deveria ensinar? _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Leia a epístola de Tito do princípio ao fim, usando o esquema dado para o orientar. 
  
TITO: ORIENTAÇÕES PARA UM LÍDER ECLESIÁSTICO 
 
     I. Observações Introdutórias. Leia 1:1-4. 
 
     II. Escolhendo Anciãos. Leia 1:5-16. 
 
     III. Ensinando Crentes. Leia 2:1 – 3:8. 
 
     IV. Tratando com Pessoas Divisíveis. Leia 3:9-11. 
 
     V. Instruções Finais. Leia 3:12-15. 
 
7. Reveja os textos de Tito 2:11-14 e 3:4-7. Estas duas passagens afirmam importantes verdades em 
apenas algumas poucas frases. Refira-se a ela enquanto completa cada uma das   afirmações. 
 
a) (2:13) A nossa bendita esperança é ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) (2:14) Cristo deu-Se a _____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) (3:5) Deus salvou-nos por causa de ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) (3:5) Deus salvou-nos mediante _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) (3:7) Fomos justificados por ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) (3:7) Temos esperança da ___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
     Embora o livro de Tito seja pequeno, é um valioso manual para os obreiros cristãos. O 
conhecimento dos seus princípios e instruções serve de sólido fundamento para aqueles que desejam 
edificar o corpo de Cristo. 
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     As epístolas de 1 Timóteo, Tito e 1 Pedro mostram que os grupos de crentes tinham desenvolvido 
padrões mais definidos de organização. Líderes como supervisores e diáconos são mencionados com 
maior frequência nessas epístolas do que nas epístolas escritas anteriormente. As suas qualificações 
são nelas descritas. 
 
8. Descreva de modo breve os requisitos dum líder, que respeita a cada uma das seguintes áreas. 
Reveja as passagens bíblicas cujas referências são listadas, para o ajudar a escrever as suas respostas: 
 
a) A sua relação com a esposa e com o seu carácter (1 Timóteo 3:11-12; Tito 1:6). _______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A sua relação com os filhos e com o seu carácter (1 Timóteo 3:4-5, 12; Tito 1:6). ______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A sua atitude para com o dinheiro (1 Timóteo 3:8; Tito 1:7; 1 Pedro 5:2). _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A sua reputação entre os de fora (1 Timóteo 3:7). _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) A sua maturidade espiritual (1 Timóteo 3:2, 6, 9; Tito 1:9; 1 Pedro 5:2-3). ____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Segunda Epístola a Timóteo 
 
     Timóteo já não estava em Éfeso quando recebeu a segunda epístola que Paulo lhe dirigiu               
(2 Timóteo 4:12). Provavelmente estava ocupado no trabalho de evangelização na Macedónia ou na 
Ásia Menor. As circunstâncias de Paulo também tinham mudado. Ele estava novamente na prisão      
(2 Timóteo 1:8 e 2:9). 
     As descrições do Novo Testamento sobre os julgamentos e prisões de Paulo parecem mostrar que 
houve uma mudança gradual na atitude do governo romano para com o cristianismo. Ao princípio, os 
oficiais romanos mostravam-se indiferentes (Actos 18:14-17). Depois tornaram-se tolerantes (Actos 
26:30-32), mas depois, a tolerância transformou-se em hostilidade. Pois a história mostra que muitos 
cristãos sofreram por motivo da sua fé durante as perseguições iniciadas pelo imperador romano Nero, 
em 64 d.C. É possível que Paulo tenha sido uma das suas vítimas. Paulo disse a Timóteo que estava 
preparado para enfrentar a morte (2 Timóteo 4:6). 
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     A segunda epístola a Timóteo é um misto de conselhos, advertências, exortações, solicitações e 
reminiscências pessoais. Como se fosse um oficial mais velho que ausentava e que queria instruir o 
oficial mais jovem que estava prestes a substitui-lo; assim Paulo instruiu Timóteo. Ele encorajou-o a 
ser fiel (2 Timóteo 1:1-13). Ele desafiou-o a ser um bom obreiro (2:14-25). Ele falou-lhe sobre os 
tempos difíceis que já se aproximavam (3:1-9), e encarregou-o de cumprir todos os diferentes próprios 
de seu ministério (3:10 – 4:8). Contando apenas com a companhia de Lucas, Paulo ansiava que o seu 
“filho querido” viesse até ele e lhe trouxesse alguns dos seus pertences que deixara em Trôade       
(4:9-22). 
      
     Leia 2 Timóteo usando o sumário em baixo para guiá-lo. 
 
2 TIMÓTEO: COMISSÃO A UM SUCESSOR 
 
     I. Saudação Inicial. Leia 1:1-2. 
 
     II. Sê Fiel ao Teu Chamamento. Leia 1:3 – 2:13. 
 
     III. Sê Diligente no Teu Trabalho. Leia 2:14-26. 
 
     IV. Prepara-te para o Futuro. Leia 3:1-9. 
 
     V. Depende das Escrituras. Leia 3:10-17. 
 
     VI. Cumpre o Teu Ministério. Leia 4:1-8. 
 
     VII. Pedidos Pessoais. Leia 4:9-22. 
 
9. Ao estudarmos as “Epístolas Pastorais”, vemos que Paulo respondeu ao desafio do crescimento 
dizendo aos seus associados que:   
a) nomeassem homens à altura das qualificações para a liderança, por ele dadas. 
b) esperassem pela sua chegada e nomeassem homens capazes como líderes. 
 
10. Complete o gráfico. Refira-se aos versículos listados para o ajudar a completar cada frase. O 
primeiro caso está feito para servir de exemplo. 
 
 

Referência em 
2 Timóteo 

INCUMBÊNCIA DO MINISTRO 

1:14 Guardar   o bom depósito. 

2:3 Sofrer  

2:8 Lembrar-se  

3:14 Permanecer  

4:2 Pregar  
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RESPONDENDO À PERSEGUIÇÃO: PRIMEIRA EPÍSTOLA DE 
PEDRO 
Objectivo 2. Reconhecer factos sobre o autor, o pano-de-fundo e o conteúdo da primeira epístola de 
Pedro. 
 
     Nos anos que se seguiram à primeira prisão de Paulo em Roma, a Igreja começou a experimentar 
uma perseguição crescente. O apóstolo Pedro reagiu a essa situação escrevendo uma carta a alguns 
dos crentes que estavam a passar severas provações e tribulações. 
 
Autor 
 
     Pedro foi um dos três discípulos mais chegados ao Senhor (Mateus 26:37; Lucas 9:28). Em certos 
momentos, ele demonstrou-se possuidor de grande discernimento espiritual (Mateus 16:13-17), mas, 
noutras ocasiões, ele falhou tristemente (Mateus 16:21-23; 26:69-75). Conforme Jesus tinha 
profetizado, porém, ele transformou-se dum discípulo instável num apóstolo constante (Mateus 16:18; 
Lucas 22:31-32). Nos nossos estudos no livro de Actos, pudemos descobrir que ele era um líder 
proeminente na Igreja, uma testemunha poderosa e um pregador do evangelho. À semelhança de 
Paulo, Pedro viajou muito (1 Coríntios 9:5). E também à semelhança de Paulo, pode ter morrido em 
Roma como mártir, pouco depois de Nero começar a perseguir os cristãos. 
 
 
Pano de Fundo e Conteúdo 
 
     Pedro escreveu a sua primeira epístola aos crentes da Ásia Menor que estavam a experimentar um 
período de tentações e provações (1 Pedro 1:1, 6; 3:14; 4:12-19). Quando Pedro escreveu, Marcos 
aparentemente já tinha visitado aquela área, pois Pedro enviou a sua saudação aos leitores                  
(1 Pedro 5:13). Isso indica que a epístola foi escrita algum tempo depois da primeira prisão de Paulo 
em Roma, pois nesse tempo Marcos estava a planear fazer uma visita à área, mas ainda não o tinha 
feito (Colossenses 4:10). 
     Embora Pedro ainda não conhecesse pessoalmente aqueles crentes, tinha consciência das suas 
dificuldades. Talvez Marcos tivesse descrito a sua situação ao apóstolo. Não há informação específica 
acerca de como eles ouviram pela primeira vez o evangelho. Contudo, é provável que se tenham 
tornado cristãos como resultado do ministério de Paulo em Éfeso (Actos 19:10). A alusão de Pedro 
aos anciãos que havia entre eles é prova de que estavam organizados em igrejas locais (1 Pedro 5:1). 
É possível que os seus sofrimentos estivessem associados às perseguições que tiveram lugar durante o 
governo de Nero, pois Pedro disse que outros também estavam a sofrer (1 Pedro 5:9). 
     Na sua epístola, Pedro encorajou os seus leitores, e lembrou-os de que enfrentassem os seus 
adversários com um espírito cristão (1 Pedro 2:20-23). Ele contrastou a natureza temporária dos seus 
sofrimentos terrenos com a eterna realidade da glória celeste (1:6-7; 5:10). Pedro declarou a natureza 
da esperança que poderiam ter no meio das suas tribulações (1:1-12). Ele lembrava-lhes a sua vocação 
espiritual (1:13 – 2:3). Explicou a sua posição como povo escolhido por Deus (2:4-12). Instruiu-os 
com respeito às suas relações para com as autoridades civis e entre os próprios crentes (2:13 – 3:7). 
Exortou-os a continuarem na prática do que é certo (3:8-22). Descreveu a atitude que deveriam ter, se 
fossem chamados a sofrer por amor a Cristo (4:1-19). Deu conselhos aos idosos e aos jovens entre 
eles, e recomendou a todos que confiassem em Deus (5:1-14). 
 
     Leia a primeira epístola de Pedro, usando o esquema seguinte para sua orientação: 
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1 PEDRO: CONSELHOS AOS PERSEGUIDOS 
 
     I. A Nossa Viva Esperança. Leia 1:1-12. 
 
     II. A Nossa Dispendiosa Redenção. Leia 1: 2 – 2:3. 
 
     III. A Nossa Posição Privilegiada. Leia 2:4-12. 
 
     IV. O Nosso Exemplo Pessoal. Leia 2:13-25. 
 
     V. A Nossa Conduta Externa. Leia 3:1-22. 
 
     VI. A Nossa Atitude Interna. Leia 4:1-19. 
 
     VII. A Nossa Glória Eterna. Leia 5:1-14. 
 
11. A primeira epístola de Pedro 
a) diz que os crentes devem obedecer às autoridades humanas. 
b) foi dirigida a crentes que viviam na Macedónia. 
c) lista as qualificações dos anciãos. 
d) apresenta Cristo como exemplo a ser seguido quando em sofrimento. 
e) provavelmente foi escrita algum tempo depois da primeira prisão de Paulo em Roma. 
f) não contém qualquer instrução a ser seguida pelos líderes. 
 
     Não há que duvidar que os primeiros crentes que leram a primeira epístola de Pedro foram 
grandemente encorajados e consolados pela sua mensagem de esperança. Que notável testemunha é 
ela sobre o poder de Deus na vida do seu autor, o apóstolo Pedro. Aquele que negara o Senhor tornou-
se alguém que fortalecia os irmãos (Lucas 22:32). Hoje em dia, também nós somos fortalecidos pelas 
palavras que o Espírito Santo o impulsionou a escrever. 
 

CORRESPONDENDO AO JUDAÍSMO: EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
Objectivo 3. Descrever importantes aspectos do pano-de-fundo e da mensagem da epístola aos 
Hebreus. 
 
     O nosso estudo dos livros de Actos e Gálatas mostrou-nos que, no começo, muitos cristãos judeus 
acharam difícil compreender de que modo a lei do Antigo Testamento se relacionava com a redenção 
que há em Cristo. Os judaizantes insistiam sobre a necessidade da circuncisão, e Paulo teve de lhes 
opor, para defender o evangelho autêntico. Parece que outros cristãos judeus continuaram agarrados 
ao templo e ao seu ritual, em vez de confiarem completamente em Cristo e deixarem o judaísmo para 
trás. O autor da epístola aos Hebreus dirigiu a sua epístola a crentes como esses. 
 
Autor e Pano de Fundo 
 
     É desconhecida a identidade do autor da epístola aos Hebreus, pois a carta não menciona o nome 
do seu escritor, não havendo qualquer outra informação digna de crédito sobre quem a poderia ter 
escrito. Os eruditos bíblicos têm sugerido Paulo, Barnabé e Apolo (além de outros), como autores 
possíveis. Contudo, a forma e o conteúdo da epístola não aponta conclusivamente para qualquer deles. 
Sabemos que o autor desejava visitar o povo para quem escreveu e que conhecia pessoalmente 
Timóteo (Hebreus 13:19, 23). Parece que ele não foi um dos discípulos originais de Jesus (2:3). O seu 
ensinamento, no entanto, concorda totalmente com o que diziam os apóstolos, exibindo os sinais 
inequívocos da inspiração divina do princípio ao fim. 
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     O nome da epístola indica que foi escrita para judeus cristãos. Visto que nenhuma cidade é 
mencionada, não sabemos onde viviam esses crentes. Roma e Jerusalém têm sido sugeridas como os 
dois lugares mais prováveis (Hebreus 13:24). Provavelmente, a epístola foi escrita em algum tempo 
na década de 60 d.C., antes da destruição de Jerusalém e do templo, que ocorreu no ano 70 d.C. 
  
12. Leia Hebreus 2:3-4 e 10:32-34. Essas passagens indicam que os cristãos para quem a epístola aos 
Hebreus foi escrita: 
a) receberam o evangelho da parte daqueles que o ouviram directamente do Senhor. 
b) eram gentios recém-convertidos que enfrentavam a perseguição pela primeira vez. 
c) já tinham sofrido pela sua fé em Cristo. 
 
Conteúdo e Esquema 
 
     O escritor da epístola aos Hebreus tinha consciência de que aqueles a quem escrevia estavam a 
começar a retroceder duma plena identificação com Cristo. Via que eles estavam a exibir a tendência 
de preferir o templo e os seus ritos familiares, em vez da obediência à revelação feita por Deus por 
meio do Seu Filho. Ele escreveu essa carta para lhes mostrar o grave perigo envolvido nessa posição, 
e para explicar a superioridade de Cristo e da Sua obra em relação a todas as cerimónias e instituições 
da lei de Moisés. 
     O autor demonstrou como Cristo é maior do que os anjos (1:1 – 2:18), do que Moisés (3:1 – 4:13) 
e do que Arão (4:14 – 7:28). Continuou a sua exposição, a descrever como a nova aliança era melhor 
que a antiga (8:1 – 9:28), e como o sacrifício de Cristo era o único capaz de tirar pecados (10:1-31). E 
conclui ilustrando a necessidade da fé (10:32 – 12:29) e mostrando maneiras práticas em que a sua 
mensagem poderia ser aplicada (13:1-25). Entretecidas na sua Epístola há algumas advertências (por 
exemplo: 2:1-4) e treze exortações, começando com um verbo qualquer no imperativo. Ver, por 
exemplo, 4:1, 16 e 12:1. Procure essas advertências e exortações ao mesmo tempo que estiver a ler a 
epístola. 
 
 
HEBREUS: A SUPERIORIDADE DE CRISTO 
 
     I. O Seu nome é Superior. Leia 1:5 – 2:18.      
 Comparação: Os anjos 
 
     II. A Sua Posição é Maior. Leia 3:1 – 4:13.      
 Comparação: Moisés e Josué 
 
     III. O Seu Sacerdócio é Eterno. Leia 4:14 – 7:28.     
 Comparação: Arão e Melquisedeque 
 
     IV. A Sua Aliança é Eterna. Leia 8:1 – 9:28.      
 Comparação: A Antiga Aliança 
 
     V. O Seu Sacrifício é Definitivo. Leia 10:1-31.   
 Comparação: Sacrifícios: anuais 
 
     VI. A Sua Promessa é Firme. Leia 10:32 – 12:13.    
  Ilustração: Os heróis da fé 
 
     VII. O Seu Reino é Inabalável. Leia 12:14 – 13:25.  
 Exortação: Identifiquem-se com Cristo 
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13. A seguir estão listadas as referências das advertências encontradas em Hebreus. Reveja cada 
advertência e combine a sua referência com a frase que melhor exprime o seu conteúdo. 
 
_____ a) Não abandonem Deus por incredulidade.   1. 2:1-4 
 
_____ b) Não rejeitem o Filho de Deus.     2. 3:7-19 
 
_____ c) Não rejeitem Aquele que lhes fala do céu.    3. 4:11-13 
 
_____ d) Não desconsiderem a salvação preparada por Cristo.  4. 5:11 – 6:12 
 
_____ e) Não sejam desobedientes.     5. 10:19-31 
 
_____ f) Não continuem a ser imaturos.     6. 12:25-29 
 
14. Em seguida estão listadas quatro passagens de Hebreus onde o Sumo-Sacerdócio de Cristo é 
comparado a certos aspectos do sacerdócio levítico. Complete cada frase referindo a semelhança ou 
diferença dada em cada passagem. 
 
a) Arão foi chamado, segundo a ordem levítica, para ser sacerdote (5:4-6). Cristo ________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Os sacerdotes levitas entravam num tabernáculo levantado por mãos humanas, com ____________
  
sangue de animais (7:23-25). Cristo entrou _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Os sacerdotes levitas serviam temporariamente porque todos morriam (9:11-14). Cristo serve 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) Os sacerdotes levitas ofereciam todos os anos (9:23-28). Cristo ofereceu _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Conforme vimos, a epístola aos Hebreus contém muitas verdades preciosas sobre Cristo e a Sua 
obra. A sua mensagem foi importante para os judeus cristãos a quem foi dirigida, e também é 
importante para nós. À semelhança deles, precisamos de compreender que Cristo é o nosso grande 
Sumo-Sacerdote, aquele para quem apontavam todos os rituais e as cerimónias do judaísmo. À 
semelhança deles, também temos uma corrida determinada para nós. Corramo-la com perseverança, 
de olhos postos em Jesus (Hebreus 12:1-2). Que maravilhoso é saber que Ele está continuamente a 
interceder a nosso favor diante do Pai neste mesmo momento (7:25). Ele ajudou aqueles primeiros 
cristãos a enfrentarem os desafios do crescimento e da oposição, mostrando-lhes certas verdades sobre 
a sua herança espiritual. Por meio da Sua Palavra, Ele pode dar sabedoria e orientação aos crentes de 
hoje apesar dos problemas ou necessidades que estejam a enfrentar. 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. 
 
_____ a) Título: Comissão a um Sucessor     1. 1 Timóteo 
 
_____ b) Título: Conselhos aos Perseguidos     2. 2 Timóteo 
 
_____ c) Descreve a relação entre o judaísmo e o cristianismo.    3. Tito   
 
_____ d) Foi escrita a um associado de Paulo em Éfeso, enquanto   4. 1 Pedro 
        Paulo continuava as suas viagens 
_____ e) Título: A Superioridade de Cristo     5. Hebreus 
 
_____ f) Título: Instruções a um Homem de Deus. 
 
_____ g) Foi escrita a um homem que estava a organizar grupos de crentes na ilha de Creta. 
 
_____ h) Enviada a crentes na Ásia que sofriam por motivo de perseguição. 
 
_____ i) Título: Orientações para um Líder Eclesiástico. 
 
_____ j) Contém várias fortes advertências contra a negligência à obra de Cristo. 
 
_____ l) Escrita quando Paulo estava aprisionado pela segunda vez em Roma. 

 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
2. A necessidade de sã doutrina na Igreja é enfatizada especialmente na epístola 
a) a Tito. 
b) de 1 Pedro. 
c) aos Hebreus. 
 
3. De acordo com a epístola aos Hebreus, o sacerdócio de Jesus Cristo tem maior semelhança com o  
sacerdócio 
a) dos descendentes de Levi. 
b) de Arão. 
c) de Melquisedeque. 
 
4. As cartas de Paulo aos seus associados mostram que ele esperava que escolhessem líderes  
eclesiásticos primeiramente com base 
a) no entusiasmo e na experiência de falar em público que tinham. 
b) no desejo de servirem como lideres das igrejas. 
c) na maturidade espiritual e na aptidão de dirigirem as suas famílias. 
 
5. Um dos importantes assuntos de 1 Pedro é 
a) ensinar a sã doutrina na igreja local. 
b) enfrentar os sofrimentos com atitudes cristã. 
c) escolher homens piedosos para posições de liderança. 
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6. RESPOSTA BREVE. Em seguida há citações de cada uma das cinco epístolas que estudou nesta 
lição. Identifique cada citação escrevendo o nome da epístola. Algumas vezes a  citação contém mais 
de um versículo. 
 
a) Devemos ensinar o que concorda com a sã doutrina... Pois a graça de Deus que traz a  salvação, foi  
 
oferecida a todos os homens. __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Encarrego-te disto: Prega a Palavra.....Combati o bom combate.....Esforça-te por vir imediatamente. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Mas, quando esse sacerdote ofereceu de.....uma vez por todas um sacrifício pelos pecados, sentou- 
 
se à dextra de Deus. _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Mas, se sofrerem como cristãos não fiquem envergonhados, mas louvem a Deus por trazerem esse  
 
nome. ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Fica aí em Éfeso, para recomendares a certos homens que não continuem a ensinar doutrinas falsas.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Como escaparemos, se ignorarmos tão grande salvação? __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
8. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Ele deve ter uma só esposa, e o seu carácter deve ser digno de respeito. 
    b) Ele deve ser capaz de controlar os seus filhos. Devem ter respeito para com ele e ter boa conduta.  
        Devem ser crentes. 
    c) Não se deve procurar lucro desonesto ou ser amante do dinheiro. 
    d) Ele deve ter boa reputação entre desconhecidos.  
    e) Deve ser capaz de ensinar e encorajar os outros. Deve agarrar-se à verdade. Não deve ser  
        convertido recente. 
 
1. a) Macedónia   d) Corinto e Mileto 
    b) Creta   e) Trôade 
    c) Nicópolis  
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10. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      1:14  Guarda o bom depósito. 
      2:3  Sofre aflições como bom soldado. 
      2:8  Lembra-te de Jesus Cristo. 
      3:14  Permanecer naquilo que aprendeste. 
      4:2  Pregar a Palavra. 
 
2. c) visitou a Macedónia e outros lugares, antes de ter sido novamente preso. 
 
9. a) nomeassem homens à altura das qualificações por ele dadas,  para a liderança. 
 
3. a) 2. Tito   d) 1. Timóteo 
    b) 1. Timóteo  e) 2. Tito 
    c) 1. Timóteo  
 
11. a) diz que os crentes devem obedecer às autoridades humanas. 
      d) apresenta Cristo como um exemplo a ser seguido quando em sofrimento. 
      e) provavelmente foi escrita algum tempo depois da primeira prisão de Paulo em Roma. 
 
4. b) dizer a certos homens que parassem de ensinar doutrinas falsas. 
 
12. a) receberam o evangelho da parte daqueles que o ouviram directamente do Senhor. 
    c) já tinham sofrido pela sua fé em Cristo. 
 
5. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Deve fugir do amor ao dinheiro. 
    b) Uma vida de rectidão, piedade, fé, amor, constância sob as dificuldades e gentilezas. 
    c) O bom combate da fé. 
    d) A vida eterna e os mandamentos que lhe tinham sido entregues. 
 
13. a) 2. 3:7-19   d) 1. 2: 1-4 
      b) 5. 10:19-31   e) 3. 4:11-13 
      c) 6. 12:25-29   f) 4. 5:11 – 6:12  
  
6. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Deve ser capaz de encorajar outros mediante a sã doutrina. 
    b) Deve ensinar o que concorda com a sã doutrina. 
 
14. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) Cristo também foi chamado para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 
      b) Cristo entrou no tabernáculo celestial por meio do Seu próprio sangue. 
      c) Cristo serve permanentemente, pois vive para sempre. 
      d) Cristo ofereceu-se a Si mesmo duma vez para sempre. 
 
7. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) o glorioso aparecimento de Cristo. 
    b) para redimir-nos e purificar-nos. 
    c) a Sua misericórdia. 
    d) o lavar do novo nascimento e da redenção do Espírito Santo. 
    e) a Sua graça. 
    f) vida eterna. 
 
 
 


