Os escritos de Paul
Capítulo 12
Continue na fé
Mas tu continuar nas coisas que tu tens aprendido e hast assegurou-se de que, sabendo de quem tu tens
aprendido E que de uma criança tu tens conhecido as sagradas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a
salvação através da fé em Cristo Jesus. II Timóteo 03:14-15

Lembre-se: Paul está escrevendo especificamente a Timóteo, quem eu assumo a partir de outros
comentários é seu filho. Nesta carta a Timóteo, Paul está aconselhando que Timothy continuar no conhecimento
que foi ensinado a ele, sem dúvida por Paul, e não permite que seja influenciado da palavra verdadeira. Como
tal alguns dos que Paul está escrevendo não se aplica a você e a mim, no entanto, algumas coisas não.
Tu nas coisas que tu tens aprendido continuar, é um bom conselho. No processo de tornar-se um Santo
de Deus, você estudou e aprendeu o que Deus requer de você. Não alterar a partir do que Deus tem mostrado a
você; ser fiel à palavra de Deus como você tem demonstrado que signifique.

Lembre-se: O truísmo de Deus. Se Deus não falou, em seguida, é não de Deus .
Paul nos diz, "e tendes sido assegurado da, sabendo de quem vós haveis aprendido." Em seu processo
de aprendizagem da palavra de Deus, você tornou-se assegurado de que o que você aprendeu é correto porque
você levou pessoalmente o tempo e o esforço de estudar e verificar a verdadeira palavra de Deus. Tenha isso em
mente, não deixe que outros convencer você de que você sabe ser verdade, mas permanecem abertos a olhar
para qualquer evidência que eles oferecem da Bíblia. Se a prova for convincente, então aproveite para estudar
mais uma vez para que você pode ter certeza de seu conhecimento.

Inspirada por Deus
Toda Escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para
instruir em justiça: que o homem de Deus seja perfeito, completamente mobilados para todas as boas obras. II Timóteo
03:16-17

Estes dois versículos, Paul está dizendo que os profetas foram inspirados por Deus, e através de que a inspiração
que escreveram os livros da Bíblia. Aqui devo discordar. A razão pela qual discordo é porque tudo o que aprendi não foi
inspirado pela minha fé em Deus, mas na verdade me foi dado por Deus, ou no mínimo um dos anjos de Deus.
O Profeta não estava inspirado para escrever o que eles escreveram, foram dadas instruções de Deus e disse o que
escrever. Isto não é inspiração, é obediência.

A palavra "Inspiradas"
Acuso-te, portanto, diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo, quem deve julgar o rápido e os mortos em seu
aparecendo e seu Reino; Pregar a palavra; ser instantânea na temporada, fora de época; reprovar, repreender, exortar
com toda longanimidade e doutrina. II Timóteo 4:1-2

Eles irão rejeitar a palavra de Deus
Porque o tempo virá quando eles não resistirão a sã doutrina; Mas depois de suas próprias concupiscências
devem eles do heap a mesmos professores, ter orelhas comichão; e eles devem afastar seus ouvidos da verdade e devem
ser girados a fábulas. II Timóteo 4:3-4
Mas tu assistir em todas as coisas, suportar aflições, fazer o trabalho de um evangelista, faz prova plena do teu
Ministério. II Timóteo 4:5
Agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate,
terminei meu curso, eu mantive a fé: doravante lá está acamado para mim uma coroa de Justiça, que o senhor, o justo
juiz, me dará naquele dia: e não só comigo, mas a todos também que o amor dele aparecendo. II Timóteo 4:6-8
Fazer tua diligência para que venha logo pra mim: para Demas tem me abandonou, tendo amado o mundo
presente e é daparted para Tessalônica; Crescêncio a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Leve Mark e
trazê-lo convosco: para dele é rentável para mim para o Ministério. II Timóteo 4:9-11

Uma fé de Bispos
Se qualquer (Bispo) seja irrepreensível, marido de um fio, ter filhos fiéis não acusados de motim ou
indisciplinados. Para um bispo seja irrepreensível, como o mordomo de Deus; Não selfwilled, não logo com raiva, não
dado ao vinho, nem o atacante, não dá para torpe; Mas uma amante de hospitalidade, um amante de bons homens,
sóbrio, só, Santa, temperado; rápido mantendo a palavra fiel, como ele tem ensinado, que ele pode ser capaz de sã
doutrina para exortar e convencer os sorvetes. Tito 1:6-9
Pois há muitos locutores desregrados e vãos e enganadores, especialmente eles da circuncisão: cuja boca deve
ser interrompido, que subverter casas inteiras, ensinando coisas que deviam não, por causa do torpe. Tito 01:10-11

Um deles mesmos, nem um profeta deles, disse, "os Cretians são sempre mentirosos, bestas maus, barrigas
lentas. Tito 01:12
Este testemunho é verdadeiro. Portanto repreendê-los bruscamente, que possam ser som na fé; Não dando
ouvidos a fábulas judaicas e mandamentos de homens, que volte para a verdade. Tito 01:13-14
Para os puros todas as coisas são puras: mas -lhes que estão contaminados e incrédulos nada é puro; Mas
mesmo sua mente e consciência se profana. Confessam que conhecem a Deus; Mas em obras negá-lo, sendo abomináveis
e desobedientes e até cada réprobo de bom trabalho. Tito 01:15-16
Mas tu fala as coisas que tornam-se sã doutrina: que os homens envelhecidos ser sóbrio, grave, temperadas, som
na fé, na caridade, na paciência. Tito 2:1-2
As mulheres envelhecidas da mesma forma, que sejam no comportamento, como convém a santidade, não falsos
acusadores, não dado a muito vinho, professores de coisas boas; que eles podem ensinar as mulheres jovens para ser
sóbrio, amar seus maridos, amar seus filhos, para ser discretos, castos, guardiões em casa, bom, obediente aos seus
maridos onw, que a palavra de Deus não seja blasfemado. Tito 2:3-5
Jovens, da mesma forma, exortar a ser sóbrio o espírito. Em todas as coisas se ti mesmo um padrão de boas
obras: em uncorruptness de doutrina se, gravidade, sinceridade, discurso som, que não pode ser condenado; que ele é da
parte contrária pode ter vergonha, não ter nenhuma coisa má a dizer de você. Tito 2:6-8
Exortar os servos para ser obediente a seus próprios mestres e para agradá-los bem em todas as coisas; Não
answereing Aparecida Ramos; Não defraudando, mas se todos boa fidelidade; que eles podem adornar a doutrina de
Deus nosso Salvador em todas as coisas. Tito 2:9-10
Para a graça de Deus que traz salvação tem apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, negando a
impiedade e luxúria mundana, devíamos viver sobriamente, com retidão e temente a Deus, neste mundo presente;
procurando que bendita esperança e o glorioso aparecendo do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo; Tito 02:11-13
Quem deu a mesmo por nós, que ele pode nos redimir de toda iniqüidade e purificar para si um povo peculiar,
zeloso de boas obras. Essas coisas falam, exortam e repreende com toda autoridade. Não deixe nenhum homem te
despreza. Tito 02:14-15
Colocá-los na mente para ser objecto de principados e obedecer a magistrados, para estar pronto para toda boa
obra, para falar mal de nenhum homem, de ser sem lutadores, mas suave, se todos mansidão aos homens todos. Tito 3:12
Para nós nos também foram sometines tolo, desobediente, enganados, servindo mergulhadores paixões e
prazeres, vivendo em malícia e inveja, ódio e odiar uns aos outros. Tito 3:3

Mas depois que a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador para com o homem aparecem, não por obras de
Justiça que temos feito, mas segundo a sua misericórdia que ele nos salvou, a lavagem da regeneração e renovação do
Espírito Santo; que ele derramou sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo nosso Salvador; Tito 3:4-6
Que sendo justificados pela sua graça, deve ser feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Este é um
fiel dizendo, e essas coisas eu será que tu afirmar constantemente, que os que creram em Deus podem ser cuidadosos
para manter boas obras. Estas coisas são boas e rentáveis aos homens. Tito 3:7-8

Fizemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nestas palavras, Paul não está dizendo que
sendo justificados significa que receberemos a vida eterna, mas que em seguida, temos "Esperança" da vida
eterna.

Abraçar a moral de Deus
Cuidado manter boas obras. Isto então é suportado por Paul nos dizendo para fazer boas obras, que é o
tempo e o esforço que colocamos para o estudo e investigação nas Sagradas Escrituras e a observância da
moralidade de Deus como indivíduos.
Temos de fazer mais do que falar, a falar; Nós também devemos andar a pé, que é outra maneira de dizer
que Paul está advogando que as leis de Deus, que é a moralidade de Deus, é uma obrigação, e que ele, Paul não
aceita que as leis de Deus foram cumpridas por Jesus na cruz ao ponto de tornando-os obsoletos, mas ao invés
disso são uma parte intrincada da verdadeira fé e adoração a Deus.
Jesus trouxe as leis para cumprimento, o que significa que ele fez algo que estava incompleto e trouxe-o
até a conclusão. Quando completa, que não joga fora, em vez disso tem algo melhor do que o que era antes.

Por exemplo: Os dez mandamentos em e de si mesmos, não dá um completo entendimento da
personalidade, honra pessoal, o caráter Moral de quem é Deus, mas quando você adicionar-lhes os
ensinamentos de Jesus, você tem uma imagem completa de quem é Deus. É desta forma que Jesus cumpriu a lei
de Deus.
Mas Evite perguntas tolas, genealogias e contendas e esforços sobre a lei; para eles são inúteis e vãs. Um homem
que é um herege depois de rejeitar a primeira e segunda admoestação; sabendo que ele que é tal é subvertido e peca,
sendo condenado de si mesmo. Tito 2:9-11

Herdeiros do Reino
Deus, quem em tempos diversos e em maneiras diversas spake no tempo passado para os pais, pelos profetas,
nestes últimos dias falou-nos por seu filho, que ele hath marcou o herdeiro de todas as coisas, por que também ele fez os
mundos; que sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa e sustentar todas as coisas pela palavra do
seu poder, quando ele tinha pelo próprio purgado nossos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas; Sendo
feito muito melhor do que os anjos, como tem por herança obteve um nome mais excelente do que eles. Hebreus 1:1-4
Para a qual dos anjos disse que ele a qualquer momento, "tu és meu filho, neste dia eu ter te gerado?" E
novamente,"Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho?" E novamente, quando ele faz no primeiro unigênito
ao mundo, ele diz, "e deixar todos os anjos de Deus a adorá-lo. Hebreus 1:5-6

Paul é uma pergunta, "quem, mas Jesus tem Deus o pai nunca chamou seu filho ou dado o comando que
os anjos no céu também devem dar adoração ao filho?"
E dos anjos que diz, "quem faz seus espíritos de anjos e seus ministros labaredas de fogo." Hebreus 1:7
Mas para o filho que ele diz, "teu trono, Ó Deus, é para sempre e sempre: um cetro de retidão é o cetro do teu
reino. Hebreus 1:8
Thou hast amei a justiça e odiado a iniquidade; Portanto, Deus, nem o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria
acima de teus companheiros. Hebreus 1:9
E, tu, senhor, no princípio tens pôs os alicerces da terra; e os céus são obras de vossas mãos: perecerão; Mas tu
permanece; e todos eles serão cera velhos como uma peça de vestuário; e como uma vestimenta deveis vós dobrá-los, e
eles devem ser alterados: mas tu és o mesmo, e teus anos não devem falhar. Hebreus 01:10-12
Mas a qual dos anjos disse que ele a qualquer momento, "sentar-se na minha mão direita, até que eu faça de teus
inimigos teu banquinho? Eles não são todos os espíritos ministradores, enviados para a frente ao Ministro para eles que
serão herdeiros da salvação? Hebreus 01:13-14

Prestar atenção à palavra de Deus
Portanto, devemos nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que a qualquer
momento nos desviemos delas. Hebreus 2:1
Porque, se a palavra falada pelos anjos era firme, e toda transgressão e desobediência receberam um convidem
apenas de recompensa; como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação; Qual o primeiro começou a ser
falado pelo senhor e foi confirmada a nós por eles que ouvi-lo; Hebreus 2:2-3

Deus tendo-los testemunham, ambos com sinais e maravilhas e milagres de mergulhadores, e dons do Espírito
Santo, de acordo com sua própria vontade? Hebreus 2:4
Aos anjos tem ele não colocou em sujeição do mundo para vir, do que estamos falando. Mas em certo lugar
testificou, dizendo: "o que é homem, que sois consciente dele? Ou o filho do homem, que tu visitest-lo?" Hebreus 2:5-6
Tu fizeste-o um pouco menor do que os anjos; Tu crownedst-lo com glória e honra e colocá-lo sobre as obras das
tuas mãos: tu colocou todas as coisas em sujeição sob seus pés. Por que ele colocou tudo em sujeição sob ele, ele não
deixou nada que não é colocado sob ele. Mas agora nós não vemos ainda todas as coisas colocadas debaixo dele.
Hebreus 2:7-8

Deus fez o homem e depois colocá-lo sobre a terra. Então disse o homem, se multiplicam e leve o
domínio da terra e tudo o que está em cima dele. Quem tinha mais, mas meu Deus fez isto? Mas quando meu
homem pecou ficou aquém de tomar o domínio da terra e de tudo que está sobre a terra.
Mas nós vemos Jesus, o que foi feito um pouco menor que os anjos para o sofrimento da morte, coroado com
glória e honra; pela graça de Deus e que deveria provar a morte para todos os homens. Hebreus 2:9
Por isso tornou-se ele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazendo muitos filhos
à glória, tornar o capitão de sua salvação perfeita através de sofrimentos. Hebreus 02:10
Para tanto ele que sanctifieth e eles que são santificados são todos de um: por qual motivo ele não é vergonha de
chamá-los de irmãos, dizendo, "eu irá declarar teu nome a meus irmãos, no meio da Igreja vai cantar louvores a ti."
02:11-12 de Hebreus
E novamente, vou colocar minha confiança nele. E novamente, eis que eu e as crianças que Deus me deu.
Forasmuch, em seguida, como as crianças são participantes de carne e sangue, ele também se também tomou parte da
mesma; que, através da morte, ele pode destruí-lo que tinha o poder da morte, isto é, o diabo; Hebreus 02:13-14

Satanás tem o poder sobre a morte, em que ele faz com que através de suas mentiras e enganos homem
ao pecado, e pecado é o caminho para a morte. Quando Jesus sentiu a morte veio sob o poder de Satanás, mas
na ressurreição de Jesus, o poder de Satanás foi destruída e com o poder de Jesus para que também o Satan vai
ser destruído.
E entregá-los que, através do medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a servidão. Pois em verdade ele levou
não nele, a natureza dos anjos; Mas ele tomou-lhe a semente de Abraão. Portanto em todas as coisas que doassem-lo
para ser feito como a seus irmãos, que ele pode ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
para compensar a reconciliação pelos pecados do povo, em que ele próprio tem sofrido ser tentado, ele é capaz de
socorrer os que são tentados. Hebreus 02:15-18

Deus se fez carne na pessoa de Jesus para poder caminhar com nossos sapatos e sei que nossas
tribulações, sendo assim capaz de dar misericórdia através de experiência pessoal e a compreensão.

Acreditar e ser na fé
Portanto, irmãos Santos, participantes da vocação celestial, considerem o Apóstolo e sumo sacerdote de nossa
profissão, Jesus Cristo; Quem foi fiel a ele que o nomeou, como também Moses foi fiel em toda a sua casa. Hebreus 3:1-2
Para este homem foi contado digno de mais glória do que Moses, na medida em que ele quem hath construiu a
casa tem mais honra do que a casa. Por cada casa é construída por um homem; Mas ele que construiu todas as coisas é
Deus. Hebreus 3:3-4
E Moses em verdade era fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que estavam para ser
falado após; Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa; cuja casa somos nós, se nós consideramos rápido a
confiança e a alegria da empresa esperança até o fim. Hebreus 3:5-6
Portanto como diz o Espírito Santo, "a-dia se vós vão ouvir sua voz, não endureçais o coração, como na
provocação, no dia da tentação no deserto: quando vossos pais me tentou, mostrou-me e vi meus trabalhos de quarenta
anos. Hebreus 3:7-9
Portanto eu estava triste com essa geração e disse, "eles sempre erram em seu coração; e não tenho conhecidos
meus caminhos." Então eu jurou na minha ira, "não entrarão no meu descanso." Hebreus 03:10-11
Acautelai-vos, irmãos, para não haver em qualquer de vós um coração mau de incredulidade, em partida de
Deus vivo. Mas exortar um outro diariamente, enquanto chama-a-dia; para que algum de vós se endureça através da
sedução do pecado. Hebreus 03:12-13
Pois somos feitos participantes de Cristo, se consideramos o início da nossa confiança firme até o fim; enquanto
se diz, "a-dia se vós vão ouvir sua voz, não endureçais o coração, como a provocação. Hebreus 03:14-15
Para alguns, quando eles ouviram, provocou: porém não tudo o que saiu do Egito por Moses. Mas com quem foi
ele lamentava quarenta anos? Não foi com eles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto e a quem jurou ele que
eles não devem entrar em seu descanso, mas para eles que acreditava não? Então, vemos que eles não podem entrar em
por causa da descrença. Hebreus 03:16-19

Quem saiu do Egito com Moses, que não conseguiram alcançar o status dos israelitas e aqueles nas
novas gerações que caiu da mesma forma curtas, fizeram-lo porque eles não acreditam nas promessas de Deus.
Sem crença não há nenhuma fé e onde não há nenhuma fé, não pode haver salvação.
Se você não acredita na palavra de Deus, então por que Deus iria querer te dar um presente tão grande
como a vida eterna?

O sétimo dia é o sábado do senhor
Deixe-nos, portanto, tema, que, uma promessa sendo nos deixou entrar em seu descanso, qualquer um de vocês
deve parecem vir sem ele. Nos foi o Evangelho pregado, bem como lhes: mas a palavra pregada não aproveita-los, não
sendo misturado com fé neles que ouvi-lo. Hebreus 4:1-2
Que teria acreditado entramos no descanso, como ele disse, "como jurei na minha ira, se eles entrarão no meu
descanso: embora os trabalhos foram terminados da Fundação do mundo. Hebreus 4:3

Saber deste importante fato. Paul está dizendo que nós deve entrar no descanso de Deus, e que o resto é
o sábado do sétimo dia, como está escrito por Deus no quarto mandamento. Você deve acreditar que a palavra
de Deus, e a palavra de Deus nos diz que o sábado começa ao entardecer, no sexto dia da semana e termina ao
anoitecer, no sétimo dia da semana. Para manter qualquer outro dia é mostrar sua descrença na palavra de Deus
e, portanto, mostra a sua falta de fé. O primeiro sábado do dia não é nenhum sábado e é mentira de Satanás.
Para ele falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio, "E Deus descansou no sétimo dia de
todas as suas obras." Vendo, pois, permanece que alguns devem entrar nele, e a quem primeiro foi pregado entraram não
em por causa da descrença: Hebreus 4:4-6

Um determinado local refere-se o quarto mandamento localizado primeiramente no livro de Êxodo,
capítulo 20.
Do sétimo dia sobre este sábio, significa que Deus deu o mandamento sobre o sábado do sétimo dia
primeiro no livro do êxodo.
Nas palavras do sábado do sétimo dia, Deus nos diz, "pois em seis dias o senhor fez o céu e
terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia: portanto o senhor abençoou o dia
de sábado e santificado," como é mostrado no livro de Gênesis capítulo 2. Com estas palavras de Deus,
faladas por Deus e dada a Moses para escrever no livro de Êxodo, é a verdade de Deus. Onde na Bíblia você
pode encontrar onde Deus ou Jesus nos diz que o sábado foi movido para o primeiro dia da semana? Não é a
observação de sábado que é sagrado, mas o dia que Deus santificou. O único dia já santificado por Deus é o
sétimo dia e não outros.
Se você deseja a salvação, deve aceitar e acreditar que a palavra de Deus é suprema, que o que Deus diz
é lei, e quando colocado dentro de um mandamento, devem ser mantidos sem aumentar ou diminuir, para você
fazer o contrário são negar a Deus, e se você negar a Deus, então Deus irão negar-lhe. Aqueles que guardam o
sábado, primeiro dia (domingo) com a mentira de Satanás, não a palavra de Deus.

Um certo dia
Novamente, ele limiteth um determinado dia, dizendo em David, "A-dia, depois de um tempo tão longo;" como se
diz, "a-dia se vós vão ouvir sua voz, não endureçais o coração." Hebreus 4:7

O que Paul está dizendo aqui é referência ao fato de que tantos anos passaram desde quando Moses
pregavam a lei de Deus para o tempo de David, e ainda que Deus estava na expectativa de que aqueles vivo no
dia do David iria ver seu erro e arrepender-se os caminhos de seus pais e ainda abraçar a palavra de Deus,
mantendo o sábado dia sagrado.
Até hoje, 3.500 ano após Moses, Deus está nos dizendo, "hoje" se arrepender-se e manter as leis de
Deus, Deus está ainda preparado para perdoar.

Mais um dia?
Para se Jesus tinha-lhes dado descanso e, em seguida, ele teria não depois falado de outro dia? Permanece,
portanto, um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que é inserido em seu descanso, ele também tem cessado de
suas próprias obras, como Deus fizeram de seu. Hebreus 4:8-10
Deixe-do trabalho, portanto, para entrar naquele descanso, para que qualquer homem cair após o mesmo
exemplo de incredulidade. Hebreus 04:11

Como você pode ver os versículos acima, que Paul tem dado apoio ao que tem estado a dizer. Deus
ordenou que o sábado do sétimo dia, e em que Jesus não deu nenhum comando de qualquer outro dia, então, o
sétimo dia, portanto, deve ser o dia de Lordes do sábado. Você acredita que a palavra de Deus ou não.
Porque a palavra de Deus é rápida e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a
divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Hebreus 04:12
Também não há qualquer criatura que não é manifesta em sua visão: mas todas as coisas estão nuas e aberto aos
olhos daquele com quem temos que fazer. Hebreus 04:13
Vendo então que temos um grande sumo sacerdote, que é passado para os céus, Jesus o filho de Deus; apegainos nossa profissão. Hebreus 04:14
Por que nós temos não um sumo sacerdote que não pode ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas; Mas
foi em todos os pontos tentados como como, ainda estamos sem pecado. Portanto, cheguemos até o trono da graça que
nós pode alcançar misericórdia e achar graça, a ajudar na hora de necessidade. Hebreus 04:15-16

Eu tenho dito pelos cristãos e outra vez que como cristãos não estão sob a lei de Deus. A lei de Deus é a
moralidade de Deus. Nos versos acima, Paul está se tornando muito claro que devemos viver nossas vidas em
moralidade se desejamos alcançar misericórdia e achar graça. Quem então você acredita?

Promessas de Deus
Para cada sumo sacerdote, tomado dentre os homens é ordenado para homens em coisas referentes a Deus, que
ele pode oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados: quem pode ter compaixão sobre os ignorantes e sobre os
que estão fora do caminho; para que ele próprio também é cercaram com enfermidade. E por motivo do mesmo ele
deveria, como para as pessoas, assim também para si mesmo, para oferecer pelos pecados. Hebreus 5:1-3
E ninguém toma esta honra para si mesmo, mas ele é chamado de Deus, como era o Aaron. Hebreus 5:4
Assim também Christ glorificado não a mesmo para ser feito um sumo sacerdote; Mas o que disse-lhe: "tu és meu
filho, hoje eu ter te gerado. Hebreus 5:5
Como diz também em outro lugar, "tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quem nos
dias da sua carne, quando ele ofereceu orações e súplicas com forte choro e lágrimas-lhe que era capaz de salvá-lo da
morte e foi ouvida em que ele temia; Embora ele fosse um filho, mas ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu; e
sendo mnade perfeito, que tornou-se o autor da salvação eterna a todos que lhe obedecem; chamado de Deus, um
sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6-10
De quem temos muitas coisas para dizer e duro de ser proferidas, vendo sois maçantes da audição. Para quando
o tempo Deveríeis ser professores, tendes necessidade aquele te ensinar novamente que ser os primeiros princípios dos
Oráculos de Deus; e estão a tornar-se tal como têm necessidade de leite e não de carne forte. Hebreus 05:11-12
Para todos que usem leite são inábil na palavra da Justiça: para ele é um bebê. Mas carne forte pertence aos que
são de idade, mesmo aqueles que, devido ao uso, têm seus sentidos exercidos para discernir tanto o bem e o mal. Hebreus
05:13-14
Deixando, portanto, os princípios da doutrina de Cristo, deixe-nos continuar a perfeição; Não colocar novamente
a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da
ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso vai fazer, se Deus permitam. Hebreus 6:1-3
Pois é impossível para aqueles que já foram iluminados, provou o dom celestial e se tornaram participantes do
Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo para vir, se eles cairão, para renová-los
novamente para o arrependimento; vendo eles crucificar a mesmos o filho de Deus novamente e colocá-lo para uma
vergonha aberta. Hebreus 6:4-6

Porque a terra que bebe a chuva que vem muitas vezes em cima dele e produz fort ervas conheça para eles por
quem é vestida, recebe a bênção de Deus: mas que produz espinhos e Abrolhos é rejeitada, um dn é quase maldição; cujo
fim é ser queimada. Hebreus 6:7-8
Mas, amado, somos convenceu melhores coisas de você e coisas que acompanham a salvação, embora falamos
assim. Para Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho e o trabalho de amor, que tendes tirarás em direção a seu
nome, em que vós já ministrou aos Santos e fazer o Ministro. Hebreus 6:9-10
E desejamos que cada um de vocês fazer shew a mesma diligência para a plena garantia de esperança até o fim:
que não sejais preguiçosos, mas seguidores deles, que através da fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 06:11-12
Para quando Deus prometeu a Abraão, porque ele poderia jurar por não maior, jurou por si mesmo, dizendo:
"certamente bênção eu abençoarei thee e multiplicando te multiplicarei." E então, depois que ele (Abraham) tinha
pacientemente suportou, ele obteve a promessa. Hebreus 06:13-15
Para os homens, em verdade, juro pelo maior: e um juramento para confirmação é para eles um final de toda a
luta. Onde Deus; querendo mais abundantemente shew aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu Conselho,
confirmado por um juramento: Hebreus 06:16-17
Que por duas coisas imutáveis, nas quais era impossível para Deus mentir, talvez tenhamos forte consolação, que
fugiram para refúgio deitar segure sobre a esperança conjunto antes de nós: que esperança temos como âncora da alma,
certa e firme, e que entra no que dentro do véu. Hebreus 06:18-19

Para onde vai o precursor para nós entrou, até Jesus, feito um sumo sacerdote para sempre segundo a
ordem de Melquisedeque. Hebreus 06:20
Para este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que conheceu Abraham
regressavam a matança dos reis e o abençoou; a quem também Abraão deu uma décima parte de tudo; sendo
primeiro por interpretação, rei de Justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz; sem pai, sem mãe,
sem descendência, tendo nem começo de dias, nem fim de vida; Mas fez como o filho de Deus; um padre
permanece continuamente. Hebreus 7:1-3
Agora considere o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos
despojos. Hebreus 7:4
E em verdade que são dos filhos de Levi, que Fernando o escritório do exaustor de padre, tem um
mandamento para tomar os dízimos do povo, de acordo com a lei, ou seja, de seus irmãos, apesar de eles
saírem dos lombos de Abraão: mas cuja descendência não é contabilizada a partir deles recebeu dízimos de
Abraão e abençoou-lhe que tinha as promessas. Hebreus 7:5-6

E sem contradição todos menos é abençoado de melhor. Hebreus 7:7
E aqui os homens que morrem recebem dízimos; Mas lá ele recebe-los, de quem se presencia que ele
vive. Hebreus 7:8
E como posso assim dizer, Levi também, que recebe dízimos, pagos dízimos de Abraão, pois ele estava
ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque conhecê-lo. Hebreus 7:9-10
Se, portanto, a perfeição fosse pelo sacerdócio Levítico, para sob ele o povo recebeu a lei, que mais
necessidade estava lá que outro padre deve levantar-se após a ordem de Melquisedeque e não ser chamado
segundo a ordem de Arão? Hebreus 07:11
Para o sacerdócio sendo mudado, lá é feito da necessidade uma mudança também da lei. Para ele, de
quem estas coisas são faladas pertença a outra tribo, da qual nenhum homem deu presentes no altar. Por isso,
é evidente que nosso Senhor nasceu fora de Judá; de qual tribo Moses falou nada a respeito do sacerdócio.
Hebreus 07:12-14
E ainda é muito mais evidente: para que, após a semelhança de Melquisedeque aí nasce outro
sacerdote, que é feita, não após a lei de um mandamento carnal, mas após o poder de uma vida eterna.
Hebreus 07:15-16
Pois ele testifica, "tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para lá é
verdadeiramente um disannulling do mandamento indo antes para a fraqueza e a un-lucratividade respectivas.
Hebreus 07:17-18
A lei fez nada perfeito, mas o trazendo uma esperança melhor fez; pelo que chamamos aproxima a
Deus. Hebreus 07:19
E na medida em que, não sem um juramento foi feito sacerdote: para tose sacerdotes foram feitos sem
um juramento; Mas este com juramento por ele que disse-lhe: "o senhor jurou e vontade não arrepende-te, tu
és um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque: por tanto Jesus tornou-se uma garantia de
um melhor testemunho. Hebreus 07:20-22
E verdadeiramente eram muitos padre, porque eles não eram sofreu para continuar por motivo de
morte: mas esse homem, porque ele perdura para sempre, tem um sacerdócio imutável. Hebreus 07:23-24
Portanto, ele é capaz também de salvá-los para o extremo que vêm a Deus por ele, vendo que ele já vive
para interceder por eles. Hebreus 07:25

Para tal um sumo sacerdote tornou-se a nós, que é Santo, inofensivo, imaculado, separado dos
pecadores e feito mais alto do que os céus; Quem obreiro não diariamente, como aqueles sumo sacerdote, para
oferecer o sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e então para as pessoas: para este ele fez uma vez,
quando ele ofereceu a mesmo. Hebreus 07:26-27
Para que a lei faz homens altos sacerdotes que têm a enfermidade; Mas a palavra do juramento, que foi
desde a lei, faz com que o filho, que é consagrado para todo o sempre. Hebreus 07:28

Nova Aliança
Agora é a soma das coisas que temos falado: temos tal um sumo sacerdote, que é definido na mão direita do
trono da Majestade nos céus; um ministro do santuário e do verdadeiro Tabernáculo, que o senhor armou, e não o
homem. Hebreus 8:1-2
Para cada sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios: portanto é da necessidade que este homem tem
um pouco também para oferecer. Pois se ele estivesse na terra, ele não deve ser um padre, vejo que aqui estão os
sacerdotes que oferecem dons segundo a lei: a quem serve o exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moses foi
repreendido de Deus quando ele estava prestes a fazer o Tabernáculo: para, ver, diz ele, que tu fazes todas as coisas de
acordo com o padrão tirarás a ti no monte. Hebreus 8:3-5
Mas agora ele tem obtido um Ministério mais excelente, (Jesus), por quanto ele também é o mediador de um
melhor pacto que foi estabelecido em cima de um melhor promessas. Hebreus 8:6

Um pacto com defeito
Porque, se aquela primeira aliança tinha sido irrepreensível e, em seguida, deve nenhum lugar tem sido
procurada para o segundo. Para encontrar a falha com eles, ele diz, "Eis que vêm os dias diz o senhor, quando farei uma
nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia quando os
tomei pela mão para levá-los da terra do Egito; Porque eles continuaram não em meu convênio, e considerei-los não,"diz
o senhor. Hebreus 8:7-9

The dias Come refere-se a vinda de Cristo primeiro no corpo de Jesus.
Não segundo a aliança que fiz com seus pais refere-se a aliança que Deus fez com os descendentes de
Jacó quando Moses levaram-os fora do Egito. No que eu chamo a segunda aliança, Deus criou uma nação de
escravos, e o pacto foi com a nação como um todo, não com as pessoas individuais.

Porque eles continuaram não em meu convênio refere-se à falta de crença de que o povo da nação não
conseguiu ter, e como eles não conseguiram cumprir os mandamentos de Deus. Para compreender plenamente a
frustração de Deus com a nação de Israel ler os livros da Jerimiah e Ezequiel.

O terceiro convênio
Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o senhor; Colocarei minhas leis em
sua mente e escrevê-los em seus corações: Eu serei um Deus para eles e eles serão para mim um povo: Hebreus 08:10

A antiga aliança foi fundada sobre a lei escrita de Deus ou os dez mandamentos escritos em pedra, bem
como aquelas outras ordenanças, escritas pela mão de Moses.

Escritos sobre o coração
A nova aliança terá essas mesmas leis escritas os corações daqueles que acreditam, removendo-os de ser
leis ser obedecido para os aspectos da personalidade do indivíduo e do caráter moral, como eles estão com
Deus. Aqueles que crêem e aceitam as promessas de Deus esforçar-se para ser moralmente reta em suas vidas,
não porque eles devem, mas porque esse é o tipo de pessoa que eles são. A nova aliança não é com uma nação
mas com cada um de nós como indivíduos. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de
nós, um a um.

Segundo mandamento de Jesus
E eles não devem ensinar todos os homens, seu vizinho e todos os homens seu irmão, dizendo: "sei que o senhor:"
pois todos devem sabe-me, do menor para o maior. Porque eu serei misericordioso com sua injustiça e de seus pecados e
de suas iniqüidades lembrará não mais. 08:11-12 de Hebreus

Os dois versículos acima referem-se ao segundo mandamento de Jesus. Há muitos que me disseram que
o segundo mandamento de Jesus deve ser incluído nos dez mandamentos como o décimo primeiro mandamento,
ou segundo mandamento que Jesus substitui os dez primeiros. Duas coisas estão erradas sobre essa idéia.
Primeiro: Não é homem decidir o que é e o que não é correto. Se Deus quisesse que haja onze
mandamentos, então haveria onze. Em que ele não o fez, então não é para o homem decidir de outra forma.
Segundo: O que estes versículos acima estão dizendo é que no fim dos dias, após o segundo advento de
Cristo, a necessidade de ensinar aos outros a amar o seu vizinho e para aprender e compreender os
ensinamentos de Cristo será não é mais necessário, porque os únicos que restará será somente aqueles que já
conhecem a Jesus. Isto dá uma poderosa razão por que isto não deve ser incluído como o onze mandamento de

Deus, porque isso significa que é apenas um mandamento temporário que já não terá efeito quando somente
aqueles que são deixados serão aqueles que já são seguidores de Jesus, Considerando que os dez mandamentos
nunca deixarão de ser exigido, em que Deus pretende para escrevê-las sobre os corações de todos os Santos de
Deus.
No que ele diz, "um novo convênio, fez a primeira idade. Agora o que decayeth e lavarás velho está pronto para
desaparecer." Hebreus 08:13

Paul faz o argumento de que porque Jesus-Deus estabeleceu uma nova aliança, que, por conseguinte, a
antiga Aliança não é mais e desapareceu fora. Avaliação de Paul é correta, mesmo que ele nunca usou esse
argumento para apoiar porque a circuncisão do prepúcio não é mais necessária. Mesmo assim, eu vejo isso
como um argumento excelente para esse caso. Se a antiga aliança desaparecer assim também faz a exigência de
ter o prepúcio circuncidado, sendo uma parte intrincada da antiga aliança, apenas simbólico no seu propósito,
Considerando que para escrever a lei de Deus em seu coração, é espiritual em seu propósito.

O Tabernáculo da nova aliança
Então em verdade a primeira aliança também tinha ordenanças de serviço divino e santuário mundano. Pois
havia um Tabernáculo feito; o primeiro, onde estava o candelabro e a tabela e o pão; Qual é chamado o santuário.
Hebreus 9:1-2
E depois do segundo véu, o Tabernáculo, que é chamado o Holiest de todos; que tinha o incensário de ouro, e a
Arca da Aliança sobrepostos rotunda com ouro, onde era o pote de ouro que tinha o maná e a vara de Arão que brotou e
as tabelas do Pacto; E por cima os querubins de glória sombreamento o propiciatório; das quais não podemos agora
falar particularmente. Hebreus 9:3-5
Agora quando essas coisas assim foram ordenadas, os sacerdotes entraram sempre o primeiro tabernáculo,
realizando o serviço de Deus. Mas a segunda foi o sumo sacerdote sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que
ofereceu-se para si e para os erros do povo: Hebreus 9:6-7
O Espírito Santo esta que significa, que não era o caminho para o mais sagrado de todos ainda manifestada,
enquanto que o primeiro tabernáculo ainda estava de pé: que era uma figura para o tempo presente, no qual foram
oferecidas tanto dons como sacrifícios, que não poderiam fazer o que fez o serviço perfeito, como referentes à
consciência; Hebreus 9:8-9
Qual se levantou apenas em carnes e bebidas, mergulhadores lavagens e ordenanças carnais, lhes são impostas
até o tempo da reforma. Hebreus 09:10

Eu vejo os versículos acima como prova que já não há necessidade de um Tabernáculo terrestre. Então, isso dá
suporte para o fato de que não existe uma necessidade para o templo de Jerusalém para ser reconstruída. Todas as
cerimônias e os procedimentos realizados por sacerdotes e sumo sacerdote foram carnais na natureza, e simbólico do
verdadeiro Tabernáculo que é espiritual não carnal. Vejo isto como a razão por que Deus fez com que os romanos deve
destruir o segundo templo e nunca permitiria que a construção de um terceiro, causando os muçulmanos construir sua
cúpula da rocha onde se situava o templo judeu. Não existe uma necessidade de sacrifícios de animais, porque Cristo é o
Tabernáculo espiritual.
Mas Cristo sendo que vem um sumo-sacerdote de coisas boas para vir, por um maior e mais perfeito
Tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não do edifício; Nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio
sangue, entrou em uma vez no lugar santo, tendo obtido eterna redenção para nós. 09:11-12 de Hebreus

Não com as mãos é uma referência para o livro de Daniel e uma referência simbólica para o Messias, e
como ele é um Petra (rocha maciça), tons de fora, mas não pelas mãos, que irão destruir todas as nações que
cometeram fornicação com o anti-Cristo, (a meretriz de mulheres e as filhas da meretriz) e então se transformar
em uma montanha que cobrirá toda a terra.
Não do edifício refere-se a um tijolo e argamassa ou construção terra, mas espiritual, o Messias.
Porque, se o sangue de touros e de cabras e as cinzas de uma novilha, polvilhando o impuro, sanctifieth para a
purificação da carne: quanto mais vamos o sangue de Cristo, que pelo espírito eterno se ofereceu a Deus sem mancha,
purgar sua consciência de obras mortas, para servir o Deus vivo? Hebreus 09:13-14
E por este motivo ele é o mediador do novo testamento que através da morte, da redenção das transgressões que
estavam debaixo do primeiro testamento, que são chamados recebessem a promessa da herança eterna. Hebreus 09:15
Para onde é um testamento, deve necessariamente haver a morte do testador. Para um testamento é de força
depois que os homens estão mortos: caso contrário, é de nenhuma força em tudo enquanto o testador vive. Hebreus
09:16-17
Quando nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue; Para quando Moses tinham falado cada preceito a
todas as pessoas de acordo com a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã escarlate e hissopo e
aspergiu tanto o livro e todas as pessoas, dizendo, "Este é o sangue do testamento que Deus tem intimou a vós." Hebreus
09:18-20
Além dele aspergia com sangue o Tabernáculo e todos os vasos do Ministério. E quase todas as coisas são pela
lei purgada com sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 09:21-22

O Tabernáculo celestial
Portanto, era necessário que os padrões das coisas nos céus devem ser purificados com estas; Mas as próprias
coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 09:23
Pois Cristo não é entrado em lugares sagrados feitos com as mãos, que são os números da verdade; Mas para o
céu em si, agora a aparecer na presença de Deus para nós: nem ainda que ele deve oferecer-se muitas vezes, como o
sumo sacerdote entra no Santo lugar todos os anos com o sangue dos outros; Hebreus 09:24-25
Então deve ele muitas vezes sofreram desde a Fundação do mundo: mas agora uma vez no fim do mundo tem ele
apareceu para prender o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como é designado aos homens morrer uma vez, mas
depois do acórdão: Então Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos; e -lhes que procurá-lo ele deve
aparecer pela segunda vez sem pecado para a salvação. Hebreus 09:26-28

Não há mais sacrifício pelos pecados
Para a lei ter uma sombra das boas coisas que virão e não a imagem real das coisas, pode nunca com esses
sacrifícios que ofereceram ano continuamente fazer o chegados thereunto perfeito. Hebreus 10:1
Então por que que não pararam de ser oferecido? Porque que os adoradores de uma vez purgados devem ter sem
mais consciência dos pecados. Hebreus 10:2
Mas estes sacrifícios há uma lembrança feita novamente de pecados todos os anos. Por isso, não é possível que o
sangue de touros e de cabras deve tirar pecados. Hebreus 10:3-4
Portanto quando ele vem ao mundo, ele diz, "sacrificar e oferecendo tu apresentes não, mas um corpo tu
preparaste me: em holocaustos e sacrifies pelo pecado não tiveste nenhum prazer." Hebreus 10:5-6
A eu, disse "Eis eu aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, Ó Deus." Hebreus 10:7
Acima quando ele disse, "sacrifício e oferta e holocaustos e oferta pelo pecado tu apresentes não, nem tinha
prazer lá em; que são oferecidos pela lei;" Então, disse ele, "Eis aqui, para fazer a tua vontade, Ó Deus." Ele tira o
primeiro, que ele pode estabelecer o segundo. Pelo que será que nós são santificados através da oferta do corpo de Jesus
Cristo uma vez por todas. Hebreus 10:8-10
E cada sacerdote permanece diária ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca
jamais podem tirar pecados: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, sentado-se na
mão direita de Deus; daqui em diante esperando até que seus inimigos ser feito seu banquinho. Hebreus 10:11-13
Para por uma oferta ele tem aperfeiçoado para sempre os que são santificados. Do qual o Espírito Santo também
é uma testemunha para nós: para depois que ele disse antes, "esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias,

disse o senhor, porei minhas leis em seus corações e em suas mentes gravarei; e sua vontade de pecados e iniqüidades
não mais lembro." Hebreus 10:14-17
Agora onde remissão destes, não há não há mais oferta pelo pecado. Tendo, portanto, irmãos, ousadia para
entrar o mais sagrado pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele hath consagrada para nós, através do
véu, isso quer dizer, sua carne; e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus; Hebreus 10:18-21

Já não será o sacrifício de animais exigido ou permitido, para Jesus ter se sacrificou uma vez remove
essa prática. Para se envolver em tais coisas agora seria uma abominação para Deus.
Aproximar-com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo nossos corações polvilhadas de uma má
consciência, e os nossos corpos lavagem com água pura. Hebreus 10:22
Deixe-nos apegai a profissão da nossa fé, sem vacilar; Ele é fiel, que prometeu; e consideremos uns aos outros
para provocar ao amor e às boas obras: não abandonando a montagem de nós juntos, como é a forma de alguns; Mas
exortando uns aos outros: e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:23-25
Quando Paul diz: "Mas exortando uns aos outros" ele está nos dizendo que é nossa responsabilidade para punir
aqueles que vemos em erro e mostrar-lhes a verdade de Deus, contribuindo assim para manter o caminho da retidão.
Porque se pecarmos voluntariamente depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, permanece sem mais
sacrifício pelos pecados, mas uma certa temeroso procurando de julgamento e indignação ardente, que de devorar os
adversários. Hebreus 10:26-27

Paul então nos diz, "porque se pecarmos voluntariamente depois que recebemos o conhecimento da
verdade," que é para dizer que uma vez você é mostrado a verdadeira palavra de Deus, se mesmo assim
continuar em pecado, então aí já não é um sacrifício que você pode executar para purificar-se destes pecados, e
você só tem o fogo do inferno pela frente.
Que desprezava a lei de Moses morreu sem piedade sob duas ou três testemunhas: de quanto punição questäo,
suponha que vós, deve ele ser pensado digno, que tem pisado sob os pés o filho de Deus e tem contado o sangue da
Aliança, com o qual ele foi santificada, uma coisa profana e fez-se apesar de até o espírito da graça? Hebreus 10:28-29

Nos dias de Moses, muitos rejeitaram e resistiram os dez mandamentos, bem como os Mandamentos
escritos por Moses. Se eles se arrependessem de seus pecados, eles poderiam purificar aqueles pecados fora de
si, dando o sacrifício de animais. Com o único sacrifício de Jesus, não haverá não mais sacrifícios, portanto se
você pecar contra os ensinamentos de Jesus depois que você se mostraram seus ensinamentos, há nenhuma
maneira para que você limpa os pecados de você.

Vejo isto como Deus perdendo a paciência com o cadáver de pessoas, que são dadas a verdade mas
rejeição-lo ou se recusam a ver o que é óbvio. Como o sabem aqueles que rejeitaram os dez mandamentos morte
eterna assim também serão os que rejeitam os ensinamentos de Jesus. A única diferença é que aqueles que se
arrependeram de seus pecados contra os dez mandamentos tiveram uma chance de perdão, mas aqueles que
rejeitam os ensinamentos de Jesus não tem nenhuma outras chances ao arrependimento.
Pois sabemos que ele que disse, "vingança pertence a mim, eu vou recompensa", diz o senhor. E
novamente, "o senhor deve julgar seu povo." Hebreus 10:30
É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas chamada a lembrança dos dias antigos, em que,
depois de vos foram iluminados, vós sofreram um grande combate de aflições; em parte, enquanto vós foram
feitas uma gazingstock tanto por repreensões e aflições; e, em parte, enquanto vós tornaram-se companheiros
deles que foram então usados. Hebreus 10:31-33
Para vós tinham compaixão de mim em minhas obrigações e levaram alegremente a deterioração de
seus bens, sabendo que em vós que tendes no céu um melhor e uma substância duradoura. Hebreus 10:34
Náufrago não portanto você confiança, que tem grande recompensa de recompensa. Pois tendes
necessidade de paciência, que, depois de vos tem feito a vontade de Deus, vós podem receber a promessa.
Hebreus 10:35-36
Para ainda um pouco e aquele que deve vir virão e não vão demorar. Agora o justo viverá pela fé: mas
se qualquer homem chamar de volta, minha alma não ter nenhum prazer nele. Mas nós não somos dos que
retiraram-se para a perdição; Mas deles que acreditam que a salvação da alma. Hebreus 10:37-39

A essência da fé
Agora, fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas não vistas. Para isso os anciãos obtidas
um bom relatório. Hebreus 11:1-2
Pela fé entendemos que os mundos foram enquadrados pela palavra de Deus, para que as coisas que são vistas
não foram feitas de coisas que aparecem. Hebreus 11:3
Pela fé Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que ele
era justo, Deus testemunhando de seus dons: e por ele sendo morto, ainda fala. Hebreus 11:4
Pela fé Enoque foi traduzido, que ele não deve ver a morte; e não foi encontrado, porque Deus tinham traduzido
ele: pois antes da sua tradução, ele tinha este testemunho, que ele agradou a Deus. Hebreus 11:5

Mas sem fé é impossível agradar-lhe, (Deus); para ele que se aproxima de Deus creia que ele é, e que é
galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6

Para acreditar em Deus requer mais do que aceitar que existe um criador todo-poderoso do universo,
você também deve aceitar que as palavras faladas por Deus e relatou-nos através dos livros dos profetas, de
fato, é a palavra de Deus, e que deve ser obedecido, nem aumentando nem diminuindo nada da sua palavra.
Apenas o que Deus realmente falou é verdade, todas as outras palavras faladas por outros não apoiados pelo
Santo Evangelho de Deus, portanto devem ser mentiras. Aceitar isso, e te mostra a Deus que você acredita e,
portanto, ter fé.
Pela fé Noé, sendo avisado de Deus das coisas que não vista ainda, mudou-se com medo, preparado
uma arca para a salvação de sua casa; pelo que ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é
pela fé. Hebreus 11:7
Pela fé Abraão, quando ele foi chamado para ir para um lugar que ele deveria depois de receber por
herança, obedecida; e ele saiu, sem saber para onde ele foi. Hebreus 11:8
Pela fé ele sojourned na terra da promessa, como em um país estranho, habitando em Tabernáculos
com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa: para ele olhou para uma cidade que tem alicerces,
cujo construtor e criador é Deus. Hebreus 11:9-10
Através da fé também Sara se receber força para conceber a semente e foi entregue de uma criança,
quando tinha a idade da página, porque ela julgou fiel quem prometeu. Hebreus 11:11
Portanto, surgiu lá nem de um e ele como se estivesse morto, tantos como as estrelas do céu em
multidão e como a areia que está à beira-mar Costa inumeráveis. Hebreus 11:12
Estes todos (os Santos de Deus) morreu na fé, não tendo recebido as promessas, mas tendo visto longe fora,
convenceram-se deles e abraçou-os e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13
Para eles que dizem coisas tão claramente declaram que procuram um país. E realmente, se tivessem sido
conscientes desse país de onde vieram para fora, puderam ter tido oportunidade de ter retornado. Mas agora eles
desejam um país melhor, ou seja e Celeste: portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus: porque ele tem
preparado para eles uma cidade. Hebreus 11:14-16
Pela fé Abraão, quando ele foi julgado, ofereceu Isaac; e aquele que recebera as promessas oferecidas seu filho
unigênito, dos quais foi-lhe dito, que em Isaac será tua semente ser chamado: contabilidade que Deus foi capaz de criálo, até mesmo dos mortos; de onde também recebeu-o em uma figura. Hebreus 11:17-19

Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, sobre o que está por vir. Pela fé Jacó, quando ele estava a morrer, abençoe
a ambos os filhos de José; e cultuadas, aprendendo sobre o topo de sua equipe. Hebreus 11:20-21
Pela fé, Joseph, quando ele morreu, fez menção da partida dos filhos de Israel; e deu o mandamento sobre os
ossos dele. Hebreus 11:22
Pela fé Moses, quando ele nasceu, foi escondido três meses de seus pais, porque viram que ele era uma criança
adequada; e não tinham medo do mandamento do rei. Hebreus 11:23
Pela fé Moses, quando ele veio a anos, recusaram ser chamado filho da filha de Faraó; Escolha Sim sofrer
aflição com o povo de Deus, do que para gozar os prazeres do pecado para uma temporada; estimar o opróbrio de Cristo
maiores riquezas do que os tesouros do Egito: pois ele tinha respeito até à recompensa da recompensa. Hebreus 11:2426
Pela fé, ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei: por que sofreu, como vê-lo que é invisível. Hebreus
11:27
Por meio da fé ele manteve a Páscoa e a aspersão do sangue, para que ele que destruiu o primogênito deve tocálos. Hebreus 11:28
Pela fé passaram o mar vermelho como por terra de dray: que os egípcios de análise para fazer se afogaram.
Hebreus 11:29
Pela fé o f paredes Jericó caiu, depois que eles foram cercaram cerca de sete dias. Hebreus 11:30
Pela fé a prostituta Raabe pereceu não é com eles que acredita-se não, quando ela recebeu os espiões com paz.
Hebreus 11:31
E que mais direi? Para o tempo faltaria para contar do Gonçalves da luz e de Baraque, de Sansão e de Jephthae;
de David também e Samuel e dos profetas: que através da fé subjugaram reinos, forjado justiça, obteve promessas,
fecharam as bocas dos leões, saciada a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza foram feitas forte,
encerado valente na luta, transformou-se em fuga os exércitos dos alienígenas. Hebreus 11:32-34
As mulheres receberam seus mortos gerados à vida novamente: e os outros foram torturados, não aceitando a
libertação; que eles podem obter uma melhor ressurreição: e outras teve julgamento de mockings cruéis e do flagelação,
sim, além de laços e prisão: eles foram apedrejados, serrados em pedaços, eram tentados, foram mortos com a espada:
eles vaguearam sobre peles de carneiro e peles de cabra; serão destituídos, afligido, atormentado; de que o mundo não
era digno: que vagavam em desertos, montanhas e em covas e cavernas da terra. Hebreus 11:35-38
E todos estes, tendo obtido um bom relatório através da fé, receberam não a promessa: Deus tendo prestado
alguma coisa melhor para nós,(Jesus Christ), que eles sem nós não devem ser feitos perfeitos. Hebreus 11:39-40

Mantendo a fé através da crença
Portanto vendo também são cercaram sobre com tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar de lado todo
peso e o pecado que tão facilmente nos afligem e deixa-com paciência a corrida é definida antes de nós, olhando para
Jesus, autor e consumador da nossa fé; Quem para a alegria que foi definida antes ele suportou a Cruz, desprezando a
vergonha e situa-à destra do trono de Deus. Hebreus 12:1-2
Para considerar que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não sejais enfatuada e
fraco em suas mentes. Vós ainda não tenham resistido até o sangue, lutando contra o pecado. Hebreus 12:3-4
E vós tem esquecido a exortação que profere a vós como a filhos, "meu filho, não te despreza a correção do
senhor, nem desmaio quando tu és repreendido dele: para quem ama o senhor castiga e purifica todo filho a quem
recebe. Hebreus 12:5-6
Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos; para que o filho é ele quem o pai não corrija?
Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Hebreus 12:7-8
Além disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não preferia estar
em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:9
Para eles em verdade por alguns dias nos castigado após seu próprio prazer; Mas ele para nosso lucro, tht
sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10
Agora nenhuma correção para o presente parece ser alegre, mas grave: no entanto, depois cedem o fruto
pacífico de Justiça-lhes que sejam exercido desse modo. Portanto, levante as mãos que pendem e os joelhos
enfraquecidos; e fazer caminhos diretos para seus pés, para que o que é ruim ser girado fora do caminho; Mas que
preferia ser curado. Hebreus 12:11-13
Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o senhor: olhando diligentemente para
que qualquer homem falha da graça de Deus; para que nenhuma raiz de amargura, brotando incomodá-lo, e assim
muitos ser profanada; para não haver um fornicador, ou pessoa profana, como Esaú, que, por um pedaço de carne,
vendeu seu direito de primogenitura. Hebreus 12:14-16
Para você que sabe como que depois, quando ele teria herdado a bênção, foi rejeitado: ele achou nenhum lugar
de arrependimento, embora ele buscou isso cuidadosamente com lágrimas. Hebreus 12:17
Por vós não são vem até a montagem que pode ser tocado, e que queimou com fogo, nem a escuridão, escuridão
e tempestade e o som de uma trombeta e a voz das palavras; que voz que ouvi suplicou que a palavra não deve ser falada
a eles mais: para eles não podem suportar o que foi ordenado, e se tanto como uma besta tocar a montanha, ele será
apedrejado, ou através de pressão com um dardo. Hebreus 12:18-20

E tão terrível era a visão, que Moses disse, "Eu excessivamente medo e quake:" Hebreus 12:21
Mas vós chegaram a monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste e a uma companhia innumerable
dos anjos, para a Assembléia Geral e Igreja dos primogênitos, que estão escritas no céu, e a Deus o juiz de todos e aos
espíritos dos homens justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança , e ao sangue da aspersão, que fala
coisas melhores do que o de Abel. Hebreus 12:22-24
Veja que podeis recusam ele não fala. Para se escaparam não quem recusou que falou na terra, muito mais não
podemos escapar, se ligarmos longe dele, que fala do céu. Então, cuja voz tremeu a terra: mas agora ele tem prometido,
dizendo: "ainda mais uma vez eu aperto não a terra apenas, mas também o céu." Hebreus 12:25-26
E essa palavra, "ainda um mais, signifieth a remoção daquelas coisas que são agitados, a partir de coisas que
são feitas, que podem permanecer naquelas coisas que não podem ser abaladas. Hebreus 12:27
Portanto, estamos recebendo um reino que não pode ser movido, deixe-nos ter graça, pelo qual nós pode servir a
Deus aceitavelmente com reverência e temor piedoso: para o nosso Deus é um fogo devorador. Hebreus 12:28-29

Amor fraterno
Que o amor fraternal continue. Não pode ser esquecida para entreter estranhos: para, assim, alguns
têm entretido anjos desprevenidos. Lembro-lhes que estão em corpos, como limite com eles; e os que sofrem de
adversidades, como sendo-se também no corpo. Hebreus 13:1-3
O casamento é honroso em todos, e sem mácula a cama: mas devassos e adúlteros Deus os julgará.
Hebreus 13:4
Deixe sua conversa sem avareza; e se contentar com as coisas tais como tendes: porque ele disse, "Eu
nunca te deixarei, nem te desampararei." Assim podemos ousadamente dizer, "o senhor é o meu ajudador, e
não temerei o que o homem deve fazer a mim." Hebreus 13:5-6
Lembre-se que têm a regra, que vos tem dito a palavra do Gdo: Siga cuja fé, considerando o fim da
conversa, Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 13:7-8
Não efectuar-se sobre com mergulhadores e doutrinas estranhas. Para isso é uma coisa boa que o
coração estabelecer-se com graça; Não com carnes, que não têm lucrado que nele foram ocupados. Hebreus
13:9
Nós temos um altar, do qual não têm direito de comer o que servir no Tabernáculo. Para os corpos
desses animais, cujo sangue é trazido para o santuário pelo sumo sacerdote para o pecado, são queimados sem
o acampamento. Hebreus 13:10-11

Portanto Jesus também, que ele poderia santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu sem o portão.
Hebreus 13:12
Deixe-nos ir adiante, portanto, a ele sem o acampamento, tendo a sua reprovação. Por aqui nós temos
nenhuma cidade permanente, mas buscamos um para vir. Hebreus 13:13-14
Por ele, portanto, deixe-nos oferece o sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos
nossos lábios dando graças ao seu nome. Para fazer o bem e para se comunicar, mas não esqueçam: para com
tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13:15-16
Obedecer-lhes que têm o a regra, e sujeitai-vos: para que olhem para as vossas almas, como eles que
deve dar conta, que eles podem fazê-lo com alegria e não com mágoa: para que é rentável para você. Hebreus
13:17
Rogai por nós: porque confiamos que temos boa consciência, em todas as coisas, dispostas a viver
honestamente. Mas imploro-vos o bastante para fazer isso, que pode ser restaurado para você o quanto antes.
Hebreus 13:18-19
Agora, o Deus da paz, que trouxe novamente dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor
das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, fazer você perfeita em toda boa obra para fazer a sua vontade,
trabalhando em você, o que é bem agradável aos seus olhos, através de Jesus Cristo; a quem seja glória para
sempre e sempre. Amém. Hebreus 13:20-21

