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Indestrutível 

Verso Áureo 

“E a esperança não 
causa deceção, visto 
que o amor de Deus  

foi derramado no 
nosso coração pelo 

Espírito Santo que nos 
foi dado”. (Romanos 

5:5) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Podemos nós afirmar que as promessas que Deus nos fez, enquanto cristãos, 
nunca desaparecerão e tornar-se-ão uma realidade? 
 

APROXIMAR: 
 

O texto de Hebreus 12 reenvia-nos para o capítulo 11, o qual nos fala de numerosos 
testemunhos do passado. Hebreus 12:1-13 sublinha que sendo cristãos, podemos 
perseverar na «competição» da vida, se aprendermos com os testemunhos de fé 
daqueles que nos precederam, e se mantivermos o nosso olhar na direção de Jesus. 
As boas escolhas favorecem a cura, e aqueles que seguem as exortações do Senhor 
conhecerão uma vida de paz e de justiça. 
 
A epístola aos Hebreus foi escrita provavelmente entre os anos 60 a 70 d.C. Seja 
como for, o templo de Jerusalém ainda existia (Hebreus 9). 
 
O autor escreve aos cristãos de origem judaica, talvez aos cristãos de Roma (veja 
Heb.13:24). Na igreja primitiva cristã, Paulo foi considerado como sendo o autor das 
Epístolas. 
 

OBSERVAR:  

O texto de Heb.12:1-13 sublinha que os cristãos hebraicos não estão isolados. Eles 
podem sentir-se seguros ao recordarem a força que Jesus teve nos momentos de 
sofrimento, e a recompensa que Ele recebeu do seu Pai pela firmeza da sua fé (vs.2-
3). A «nuvem de testemunhas» mencionada no verso 1 pode também cumprir esse 
papel. Trata-se principalmente de um encorajamento para romper totalmente com 
o pecado e viver de forma decidida como cristão. 
 
Para imaginar esse objetivo, o autor utiliza a imagem de uma pista de atletismo com 
os seus espetadores nas tribunas. Além disso, neste  texto, nós encontramos 
também um encorajamento: não é apenas Jesus, mas também o seu Pai, quem 
ajudam os Hebreus a correr com perseverança a prova que lhes é proposta, pela 
correção e mesmo pela punição (ves.5-7, 10-11). Os versos 9 e 10 falam que «nos 
sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos…», a que nos é bastante benéfico. 
 

• Que «espíritos» são aqui mencionados? Veja Números 16:22 e 27:16; Isaías 
42:5. 

• Pode dizer como é que a sua relação com o Pai o levou a uma mudança 
positiva na sua vida? 

 
Os versos 11-13 falam da possibilidade de ter uma vida de paz e de justiça, e do 
restabelecimento da força e da coragem. 

• Como encorajar uma vida com paz e justiça, e quais são os obstáculos que 
podem apresentar-se a este objetivo? 

• Já se sentiu mentalmente desencorajado e esgotado? Se sim, como 
encontrou poder espiritual ou coragem? 

 
 
 
 
 

Isaías 41:13 -  “Porque 
eu, o Senhor, teu Deus, 

te tomo pela tua mão 
direita, e te digo: Não 

temas, que eu te  
ajudo”. 
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ADERIR:  

Hebreus 12:1-13 dá-nos toda uma série de motivos para esperar. 

• Quais são esses motivos? Qual deles lhe fala pessoalmente a si? 
 
Nós conhecemos todos a expressão «a esperança faz viver». 

• Já teve esperança em algo e ficou desiludido? Nesse caso, como é que 
reagiu? 

 

Deus quer dar-nos muita coisa, mas ele não é o Pai Natal. Isto significa que Deus 
espera que nós façamos certas escolhas antes de realmente nos dar aquilo que Ele 
propõe. 

• Que escolhas são essas? 
 

O livro de Provérbios está repleto de exortações e de aviso. 

• Cite passagens que lhe sejam de grande utilidade, ou que tiveram um 
grande significado a um dado momento da sua vida. 

 

Para que uma igreja tenha «boa saúde», é importante que todos os seus 
departamentos funcionem bem. 

• Na sua opinião, porque são necessárias as «veredas direitas» (Heb.12:13), 
e o estar «aprovado» (2 Tim.2:15), para que haja um bom funcionamento 
da Igreja? 

 

ORAR:   

Senhor, Jesus, obrigado por me dares coragem e força quando eu atravesso por 
momentos difíceis, a fim de que possa perseverar no caminho que conduz a Ti. 
Molda-me à Tua imagem, e faz de mim um artesão e defensor da lei.  Amém.  
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