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A CARTA AOS HEBREUS – SIGNIFICADO 
PARA A TEOLOGIA ADVENTISTA

D R .  F E L I X  C O R T E Z

Existem quatro elementos na epístola aos Hebreus que são importantes para a 
teologia adventista. Por razões de tempo, vamos tratar de apenas dois deles nes-
ta manhã: a teologia do sábado e a intercessão de Jesus no santuário celestial. A 
palavra de Deus diz em Hebreus 4:9 que, “portanto, resta um repouso para o povo 
de Deus”. É a palavra grega sabatismós, que significa “repouso sabático”. Entender 
o tema do repouso no livro de Hebreus implica compreender um pouco o texto do 
argumento da epístola: a carta tem argumentos de exortação e argumentos teoló-
gicos de exposição. Os argumentos de exposição são 3 grandes seções de exposi-
ção: Hebreus 1-2 que fala de Jesus como rei; depois temos a seção de 5 a 7 que fala 
de Cristo como sendo designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquise-
deque; depois temos a seção de Hebreus 8 a 10 em que Jesus é descrito como me-
diador de um novo pacto. Uma relação reinaugurada com Deus, baseada em novas 
promessas.  

Agora, estes 3 argumentos de exposição estão baseados em comparações. No 
livro de Hebreus, Cristo é constantemente mostrado como “maior que” persona-
gens ou instituições do AT. Assim que em Hebreus temos Jesus sendo maior que 
os anjos, e essa comparação é importante porque, na Bíblia, temos que os anjos 
eram considerados criaturas que regiam, dirigiam e eram a força atrás dos gran-
des impérios da antiguidade. Mas Jesus é maior. Ele está sentado à destra de Deus 
no reino dos céus. Jesus também é mostrado, em Hebreus 5 a 7, como maior que 
Arão, que é mortal, mas Jesus vive para sempre. Arão tem que oferecer sacrifício 
por si mesmo, mas Jesus tem vida perfeita e não necessita oferecer sacrifícios por 
si mesmo. Além do mais seu sacerdócio não está baseado em uma lei, não na lei 
da descendência, mas, sim, em um juramento. O juramento que nunca se poderá 
revogar, o que indica, portanto, que o sacerdócio de Cristo é eterno.
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Vive para sempre para interceder por nós. Depois, temos Hebreus 8 a 10 em que 
Jesus é maior que Moisés, porque Ele inaugurou um pacto sustentado em melhores 
promessas, que se cumprirão. Agora, o que é que Jesus provê no livro de Hebreus. 
Recordem que Jesus como rei, no livro de Hebreus, oferece o repouso para o povo. 
Lembre-se que na Bíblia Deus havia prometido ao rei davídico o repouso. Havia 
prometido a Davi que seu filho ia ser adotado como próprio. Eu o serei por pai e ele 
me será por filho, diz o texto. Com isso, Deus ia dar repouso de todos os inimigos 
do povo e, ia dar repouso ao rei, ia dar ao povo um lugar onde habitasse confiada-
mente. Assim que o rei está aqui oferecendo o repouso que havia sido prometido 
no pacto davídico. 

Também encontramos em Hebreus de 5 a 7 que Jesus 
como sacerdote oferece o que o antigo pacto não 
podia oferecer: a perfeição. Agora o que significa 
perfeição? Limpeza completa, inclusive de nossa 
consciência. O que significa a transformação do 
coração. O que faz possível a vida cristã. O que 
faz possível obedecer a lei de Deus. Se refere 
ao fato de que Deus põe a lei em nosso co-
ração. Graças a essa limpeza de consciência, 
transformação do coração, podemos acessar 
confiadamente o trono de graça. E, número 
3, Jesus como mediador provê esse acesso. 
Assim encontramos em Hebreus 10. 19-25 que 
Cristo provê acesso a presença de Deus 

Agora, Hebreus 3:7-19 e 4 falam de Salmos 95. 
Dizendo que “hoje, se ouvirdes a voz do Espírito 
Santo, não endureçais o vosso coração, como em 
Meriba”. E fala aqui que, com esse coração duro, Deus 
não lhes permitirá entrar ao descanso. Isso é usado de 
duas maneiras no livro de Hebreus. Uma delas é negativa, 
como em Hebreus 3:7-19 que se utiliza do Salmo 95 para nos adver-
tir que se a geração do deserto não pôde entrar pela sua incredulidade, nós tam-
bém não entraremos se formos incrédulos. Se temos falta de fé. Sendo, assim, uma 
exortação para que nos animemos uns aos outros a entrar no repouso de Deus. 
Agora, o cap. 4. 1-12 utiliza o Salmo 95 de uma forma positiva. O fato de que o povo 
de Israel não entrou em repouso, significa que ele, o repouso, continua disponível. 
Portanto, façamos todo o possível para entrar!

O fracasso da geração do deserto não significa que o repouso não esteja dispo-
nível. Vejamos o que passou com a geração do deserto. O povo do deserto viu a 
libertação divina por meio de sinais e prodígios. O povo do deserto escutou a voz 
de Deus no Sinai. Fez um pacto com Deus. Experimentou o cuidado de Deus na nu-
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vem, na oferta de água da rocha, na comida do céu e no juízo sobre os rebeldes. 
No entanto, eles se rebelaram no limite da fronteira com a terra prometida. Agora, 
a audiência do deserto também experimentou ver sinais e prodígios, como nos diz 
Hebreus 2:3,4, eles também escutaram a voz de Deus. Hebreus 1:1,2 diz que nos últi-
mos dias Deus nos falou pelo Filho. Também Hebreus 8 e 9 nos diz que eles haviam 
recebido um novo pacto. 

E que nós estamos no limite da terra prometida (Hb. 10:36-39), que 
nos fala que em breve o que há de vir, virá e que nós não sabe-

mos daqueles que retrocedemos, senão aqueles que avan-
çamos para a salvação. Assim que também nós estamos 

no limite da terra prometida e isso quer dizer que nós 
também podemos entrar na terra. Mas nós também 

estamos sendo tentados a rejeitar a Jesus, o líder 
que Deus designou para eles. É isso que passa 
com a audiência.

Agora, é muito importante que o sábado do 
qual está falando o livro de Hebreus no capítu-
lo 4, este repouso sabático, é muito importan-
te porque provê a proteção estrutural contra 
a apostasia tanto no âmbito pessoal como no 
comunal. O sábado pessoalmente nos recorda 

que Deus é nosso criador e que, portanto, pro-
veu tudo de que necessitamos. E que também é 

nosso redentor e que, portanto, proveu a solução 
para os problemas espirituais do pecado. Isso nos 

recorda o sábado. Um dia que também provê proteção 
comunal. Como comunidade nos reunimos para nos ani-

mar uns aos outros, por isso, o sábado é muito importante 
para nos proteger da apostasia.

Agora, se vamos mais adiante, vamos encontrar que o repouso de Deus no AT era 
entendido de várias maneiras. Com relação à terra, é indicado que o povo de Israel 
fosse para a terra onde descansaria dos seus inimigos. Era o descanso que Deus os 
dava. Mais adiante no AT, encontraremos que o templo também é o repouso de Deus. 
Quando o templo é construído, o registro de 2 Crônicas 6:41 diz que quando a arca 
vai ocupar o seu lugar, Salomão indica a Deus que entre em seu repouso. Se vamos 
a Isaías 66:1, encontraremos que o templo é o lugar do seu repouso. Mas também 
encontramos na Bíblia que o sábado é o repouso de Deus. A Bíblia diz que Deus des-
cansou da obra que havia feito. E repousando, nos convidou a repousar com Ele. 

Assim que o repouso de Deus se menciona dessas três maneiras: a terra, o tem-
plo, o sábado. Agora, se vamos ao Salmo 95, que está sendo citado em Hebreus 3 e 
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4, o repouso também implica esses três elementos. Nos versos 1 a 3, há um convi-
te a entrar no templo para lhe adorar e cantar. Se vamos o verso 4, provavelmente 
encontraremos que esse convite é para lhe adorar em um dia de sábado porque 
as razões aqui dadas pelo escritor é que Deus é o criador. E o adoramos no sába-
do recordando que Ele é o criador. Diga-se de passagem, o Salmo 95 na tradição 
judaica, desde tempos muito antigos, veio até o século I da nossa era. O salmo era 
cantado, recitado para dar as boas-vindas ao sábado.

  
Também o Salmo 95, do 7 ao 11, denota o descanso de Deus 

em relação com a terra. O livro de Hebreus, em sua es-
trutura geral, também tem a terra como repouso. Ve-
jamos que Hb. 3:7-19, por falta de fé, não pôde en-
trar na terra. Seus corpos ficaram insepultos no 
deserto. No capítulo 4:1 -11 nos convida a entrar 
no repouso de Deus, como um repouso sabá-
tico. E o capítulo 4:14-16 nos convida a entrar 
confiadamente ao trono da graça para encon-
trar ajuda em tempo de necessidade.  

No livro de Hebreus como um todo, os três 
elementos de repouso incluem o sábado, no 
qual entramos pela fé, o santuário (templo) 
onde entramos através do véu, diante da pre-
sença de Deus porque o sangue de Cristo nos 
abriu um caminho através desse véu. Mas He-
breus 10 a 13 nos convida a exercer fé, como fize-
ram os patriarcas do passado porque eles iam para 
a pátria celestial, a cidade com fundamentos divinos 
e nos convida a ir com eles. A irmos nessa corrida, nes-
sa peregrinação até o repouso. Assim que o repouso em 
Hebreus envolve o sábado, o santuário e a terra. Assim, o que 
é o repouso em Hebreus? O repouso sabático de Hebreus 4, apre-
sentado nos capítulos 8-10 como santuário celestial, e como a herança celestial 
em Hebreus 11-13, funciona no argumento da carta como um símbolo de todos os 
benefícios do novo pacto que Jesus fez possível para nós pela sua graça.  

  O sábado e a terra somente fazem possível o descanso de Deus. São a estrutura 
concreta. Deus deu a terra com o propósito de estar com o seu povo. Diz Êxodo 19 
que “os tomou sobre suas asas de águia e os trouxe a mim”, para que estivessem 
em paz, sem ser molestados pelos seus inimigos, com o propósito de que tivessem 
uma relação íntima com Ele. A terra não é o repouso, mas ela faz possível o repouso. 
A terra é onde estão protegidos, onde não há inimigos, onde podem se encontrar 
confiadamente com Deus. O mesmo passou com o Jardim do Éden no princípio da 
história. O jardim não é o repouso, mas Deus coloca Adão e Eva ali e os provê todo 

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   5



o necessário. Não há nada para se preocupar. O sábado no jardim torna possível 
essa relação íntima, concreta, com Deus.

O sábado também é essa estrutura completa que torna o descanso possível. Ou 
seja, o sábado é um dia de santa convocação. Um dia em que nos reunimos com 
Deus. É o sinal do pacto. É um lugar no tempo, no qual descansamos. A terra, o jar-
dim do Éden e o sábado tornam possível o repouso, mas não são diretamente o 
repouso. O sábado é um espaço no tempo em que podemos descansar em Deus.

Assim que a observância do sábado concretiza as bênçãos do novo pacto, que a 
fé no sacrifício de Jesus torna possível a nós. É o sinal do novo pacto. Quando eu 
adoro e descanso em Deus no sábado, estou dizendo que sou salvo pela graça, que 
Ele me salvou pela fé. Ela não está baseada nos meus atos, mas na justificação pela 
fé. Está em completa oposição com a identificação posterior entre alguns pais da 
Igreja de observância do sábado como personificação das práticas do antigo pacto 
que passaram. De fato, Inácio, no Séc. II d.C, dizia que guardar o sábado implicava 
uma vida de acordo as práticas antigas, em oposição à nova esperança trazida pelo 
Senhor.  
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No livro de Hebreus, o sábado é a experiência da concretização da salvação no 
novo pacto. Está em completo paralelo com o que temos em Hb. 8-10 e 11:13. Assim 
que, resta um repouso sabático. Assim como o sábado foi dado para Adão e Eva 
para descansar, mas era santo para Deus, a terra foi dada a Deus como herança, 
mas Deus reteve sua possessão final. Os israelitas não podiam fazer com a terra o 
que eles quisessem, ou dedicá-la a idolatria porque a terra pertencia a Deus. Da 
mesma maneira, o sábado foi criado para nós, mas Deus retém possessão sobre 
ele. É uma forma de lhe proteger.  

O repouso sabático não somente comemora as vitórias de Deus no passado, mas 
também celebra as promessas de Deus para o futuro. O sábado foi criado para o 
homem, mas não pertence a ele. Deus retém, o que significa que é santo e que a 
Ele pertence. E é uma forma pela qual Deus protege o sábado. Eu não posso fazer o 
que quiser com ele. As duas coisas que Deus chama de repouso se referem a luga-
res no espaço e no tempo, o sábado, que Deus separou para se encontrar conosco. 
Isto nos fala sobre quem é Deus. Ele se interessa por mim.

O que é o repouso em Hebreus? Bom, é o repouso que Deus experimentou no 
Éden, segundo Hebreus 4:3-5. É o repouso do qual Adão e Eva participaram, mas 
diz o texto que esse repouso não terminou quando eles saíram de lá. Hebreus 4:3 
declara que nós podemos experimentar esse repouso, hoje, pela fé. Podemos en-
trar nele, hoje, que é um novo dia de oportunidade (Hb. 4:6-7). Hebreus 4:8 também 
diz que Israel não entrou no repouso porque a terra não é o mesmo que repouso. 
A terra torna possível o repouso, mas Israel como povo, realmente, nunca entrou 
nessa relação completa como Deus queria. Dessa forma, o sábado e a terra são a 
estrutura ou o marco que torna possível o repouso. O repouso é um símbolo das 
promessas do novo pacto. Ele concretiza a experiência de salvação. Ele antecipa a 
experiência do novo mundo.  

O que significa isso para a observância do sábado? Bom, o descanso físico não 
é suficiente. Necessitamos desfrutar as bênçãos do novo pacto. É o tempo que 
Deus coloca suas leis em nosso coração. É o tempo para entrar na Sua presença 
porque nossa relação com Deus foi restaurada. É o tempo para experimentar o 
perdão de Deus. O sábado também significa que se entra nesse repouso por meio 
da fé. O repouso sabático é o clímax de nossa experiência de salvação pela fé. É 
um avanço ou cota inicial para a experiência do céu. Na igreja cristã, o sábado se 
converteu em um dia de jejum e o domingo no dia de celebração. Este foi um dos 
primeiros passos na direção da observância do domingo.  

O dia de jejum e petições fez do sábado um dia de tristeza e o domingo um dia 
de alegria. Eu creio que não seja mal jejuar no sábado, mas devíamos pedir e je-
juar mais na semana como uma preparação para o sábado porque ele deveria ser 
uma celebração das respostas de Deus ao nosso jejum e orações. Somente aqueles 
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que entenderam a dimensão do sábado poderão se manter abraçando esse dia no 
tempo do fim. Isso porque o sábado será o elemento de disputa entre Deus e ba-
bilônia no tempo do fim.

Agora falemos do ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Vou falar 
agora da segurança da salvação porque é muito importante. Como já dissemos, o 
livro de Hebreus apresenta Jesus como nosso rei, sacerdote e mediador. Também 
já dissemos que Jesus como rei provê o repouso, como sacerdote, a perfeição, e 
como mediador, o acesso ao trono da graça. Agora, é muito importante entender 
que tudo isso é oferecido em duas etapas. O descanso espiritual foi inaugurado 
quando nós cremos em Cristo e o aceitamos pela fé. Aí descansamos, no entanto, 
essa realidade não é completa. O sábado se consumará quando Jesus aparecer nas 
nuvens dos céus e nos levar para morar na pátria celestial, e estivermos com Ele. 
Esse é o descanso consumado, completo.  

Com respeito à santificação, em Hebreus 5 a 7, encontramos que Deus quer colo-
car sua lei em nosso coração. Essa é uma realidade que já foi inaugurada, mas a 
natureza humana pecaminosa, todavia, não foi arrancada de nossa vida. Foi sub-
metida, sim, é um corpo morto, mas segue sendo uma ameaça para nós. Quando 

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

8  PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT 8



Jesus voltar, esse corpo de pecado será transformado e será semelhante à sua 
glória, declara o apóstolo Paulo. A glorificação é a consumação. Jesus nos dá, hoje, 
acesso pela fé através da oração, de sua intercessão. Quando o reino dos céus che-
gar, estaremos em pessoa, corporalmente na presença de Deus.

Agora quero levar-lhes a estudar Hebreus 6:16-20. Diz: 

	❝os homens certamente juram por alguém maior que eles, e para eles o fim de 
toda controvérsia é o juramento para confirmação. Pelo qual, querendo Deus 
mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de 
seu conselho, interpôs juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais 
é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o 
refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora 
da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, 
entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a or-
dem de Melquisedeque.

Esta passagem diz 4 coisas de forma especial, para analisarmos. O verso 17 diz 
que Deus interpôs um juramento. O verso 18 fala de duas coisas imutáveis. O verso 
19, de uma âncora que penetra dentro do véu. E o verso 20 de que Jesus é o nosso 
precursor. O que é que o apóstolo está tentando dizer? Qual é o significado dessa 
passagem? Na antiguidade, uma promessa, era firme com um juramento. Atualmen-
te diríamos que uma promessa entre duas pessoas é firmada quando se faz um 
documento entre as partes. E reconhecido em cartório passa a ter natureza legal, 
jurídica. O rompimento desse contrato de forma unilateral pode levar essa pessoa 
a estar sujeita a penalidades criminais. Deus nos faz uma promessa. O interessan-
te é que, nesse caso, é Deus quem assina a promessa. É como se eu dissesse que, 
como realmente não tenho fé, duvido de que realmente vais cumprir? Então, Deus 
diz que, para que eu creia, ele mesmo vai assinar o documento. Isto é, vou fazer 
um juramento.

Agora, a que juramento se refere o autor nessa passagem? Muito bem, se vamos 
aos versos 13, 14 encontraremos uma referência à promessa que Deus fez a Abraão. 
E essa promessa está confirmada por juramento. Mas se lemos com atenção ao tex-
to desde seu contexto, nos capítulos 5 a 7, onde a passagem está incrustrada, vão 
encontrar que esse é um juramento diferente. Deus aqui está falando da promessa 
que fez ao Messias. Vejam cap. 5:6. Essa promessa é o centro do argumento dessa 
seção, de fato o cap. 7 é uma descrição de o que significa essa promessa.  

Apesar disso, se vamos a Salmo 110:4 encontraremos que esta promessa está 
baseada em um juramento. Jurou Jeová… Esse argumento foi feito na ascensão 
de Jesus e foi feito por Deus a Jesus, para o nosso benefício. Jesus é para sempre 
nosso intercessor.  Disse Moisés diante do Santo, segundo o talmude babilônico, 
bendito seja ele: “Senhor do universo, se houvesse jurado pelo céu e terra, pode-

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   9



ria ter dito que assim como céu e terra serão 
nulos, teu juramento será nulo”. Mas, agora, 
que prestastes juramento pelo teu grande 
nome, assim como teu grande nome vive e 
perdura pelos séculos dos séculos, assim teu 
juramento perdura pelos séculos dos sécu-
los”. Isto é, Deus não poderá se arrepender 
ou dar um passo atrás.

Agora, há duas coisas imutáveis. Uma delas 
é o pacto davídico. Deus não pode retratar-
-se dele. Mas na passagem anterior, Hebreus 
6:13-15, temos a descrição do juramento feito 
a Abraão. Por mim mesmo jurei, disse Jeo-
vá, que quanto ao teu filho não me recusas-
te ao teu único filho. Assim multiplicarei tua 
descendência como as estrelas do céu… Gê-
nesis 22:16-18. Há dois juramentos, que Deus 
faz por si mesmo, que são a esperança de 
nossa salvação. O que foi feito a Abraão e o 
feito a Davi. Agora, por que o autor diz que 
isso é uma garantia de Deus que penetra o 
véu? Bom, isso se refere ao trono de Deus. 
E o trono de Deus está baseado em sua jus-
tiça. Deus não pode mentir, porque se Deus 
mente, o fundamento de seu trono, que é sua 
justiça, se destrói.  

Se vamos ao texto de Êxodos 32:9-14, en-
contraremos que quando o povo de Israel 
pecou naquele tema do bezerro de ouro, 
Deus disse a Moisés, teu povo pecou grave-
mente, te coloca de lado, e me deixa des-
truí-los. E ocorre que Moisés diz: Senhor, tu 
não podes fazer isso, primeiro porque os 
egípcios vão a dizer que tu os livrasses de 
lá para matá-los no deserto. Já em segundo 
lugar, no vs. 13 de Êx. 19 encontramos Moi-
sés relembrando a Deus que se ele destru-
ísse o povo, ele revogaria seu juramento. O 
juramento era a âncora do povo de Deus, o 
que impedia sua destruição.

Agora, se vamos ao Salmo 89:34-37, encon-
traremos que o salmista também intercede 
pelo seu povo. Não sabemos as circunstân-
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cias desse salmo. Provavelmente, haviam sofrido uma derrota ou estavam em um 
exílio. E diz o salmista: Senhor, tu prometeste a Davi que iria destruir os inimigos 
e que ninguém o venceria. Agora está vencido, seu trono está destruído. E o povo 
está disperso. Quando vais cumprir teu juramento? Assim que Deus envia seu filho 
para cumprir o juramento, para sentar-se à destra de seu trono. Deus vê a seu filho 
como a semente de Abraão, em quem se cumprem as promessas.  

Assim que Jesus personifica o juramento de Deus para nós. Je-
sus é em quem se cumprem todas as promessas. Isto é, 
não há véu, nem nada que separa Deus de Cristo Je-
sus. Ele é nosso representante perfeito e por cau-
sa de Jesus que entra direto ao Pai, como nosso 
representante, tampouco há véu entre Jesus e 
nós. Esse véu se partiu na cruz e nós pode-
mos entrar abertamente ao trono da graça. 
Jesus confirma, então, que as promessas 
são reais. Ele é nosso precursor. Quero le-
var-lhes a uma citação muito importante 
de o que significa Jesus para nós. Vejam 
o que se havia dito a Salomão, o primeiro 
filho de Davi. Depois de que Deus prome-
teu o pacto davídico. Vejam o que diz 1 
Reis 6:12-13: Quanto a esta casa que edifi-
cas, se caminhas em meus preceitos, cum-
pres meus decretos e guardas todos meus 
mandamentos andando neles, eu cumprirei 
contigo minha palavra, a que disse a Davi, teu 
pai: Habitarei em meio dos filhos de Israel e não 
abandonarei ao meu povo de Israel”. Vejam que 
se o rei é fiel, todo o povo receberá o benefício. 

Se o rei é leal a Deus, Ele habita em nosso meio. A fide-
lidade do rei conta para nós. Assegura nossa salvação. Como 
disse Gileade: “O pacto davídico eliminou a necessidade de que todo Isra-
el, para um homem, mantivesse lealdade a Jeová para merecer sua proteção”. Com 
Davi, disse Brueggemann, o “se” desapareceu. Nesta assombrosa promessa, Deus 
assinou um cheque em branco para a empresa de Davi e mudou radicalmente os 
fundamentos teológicos de Israel.

Agora para que nós recebamos essas promessas que o Filho de Davi, Jesus, con-
cretizou, nós precisamos estar em Jesus. Temos que ser parte de Jesus e de seu 
povo, estando em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão 
em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Jesus é a âncora de nossa esperança. “Assim como 
em Adão todos morreram, também em Cristo, todos serão vivificados”, 1 Cor. 15:22. 
Estes são os meios que Deus utiliza para nossa salvação.

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   11



Este artigo foi transcrito pelo Pr. Carlos Henrique Nunes - USB
Diagramação: Marcos Castro

Termino com uma citação de EGW que me encanta para que entendamos o que 
isso signifi ca:
❝  “O olhar do Salvador parece penetrar o Céu, ao derramar a alma em oração. .... 

Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na pessoa de Seu Filho”. 
Jesus foi batizado logo antes dessa cena. Ele sai à margem da água e pede a 
Deus que aceite a humanidade em Sua pessoa. “Nunca antes haviam os anjos 
ouvido tal oração. Anseiam trazer a Seu amado Capitão uma mensagem de cer-
teza e conforto” (O Desejado de Todas as Nações, p. 67). Mas Deus diz, não. Eu 
vou falar, desde o Sinai quando Deus entrega a Lei, Deus não havia falado dire-
tamente ao homem, agora se abrem os céus, se parte o véu e Deus fala a nós. O 
Pai mesmo responde a oração de seu Filho. “Saem diretamente do torno os raios 
de sua glória. Os céus se abrem, e sobre a cabeça do Salvador desce uma pomba 
de luz pura, emblema adequado do Manso e Humilde”. 

E aqui está o mais importante: “E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão: ‘Este é 
o Meu Filho amado, em quem Me comprazo’, abrangem a humanidade. Deus falou 
a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não 
somos rejeitados como indignos. Deus ‘nos fez agradáveis a Si no Amado’. Efésios 
1:6. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conos-
co” (O Desejado de Todas as Nações, p. 68).

E termino com isso: Quando tu e eu nos aproximamos de Deus para pedir sua aju-
da, perdão dos pecados ou qualquer coisa, Deus está comprometido por juramen-
to a responder nossas petições. Ele não pode não responder porque jurou a Cristo 
como nosso representante. E Jesus foi fi el, cumprindo sua parte no pacto. Para as-
sim recebermos a bênção de Deus, o repouso. Agora, se Deus não dá o que pedi-
mos, não é porque Deus não queira cumprir. É porque Deus tem melhores coisas 
para dar. Ou porque, nesse momento, não nos convém. Ou se ao esperar, teremos 
algo melhor. 
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