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Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, 

e mais afiada que qualquer espada de 

dois gumes; ela penetra ao ponto de 

dividir alma e espírito, juntas e 

medulas, e julga os pensamentos e 

intenções do coração. Nada, em toda a 

criação, está oculto aos olhos de Deus. 

Tudo está descoberto e exposto diante 

dos olhos daquele a quem havemos de 

prestar contas.                     Hb 4.12-13 



 

 

 

 

 

Portanto, visto que temos um grande 

sumo sacerdote que adentrou os céus, 

Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos 

com toda a firmeza à fé que 

professamos, pois não temos um 

sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, 

mas sim alguém que, como nós, 

passou por todo tipo de tentação, 

porém, sem pecado.           Hb 12.14-15 



 

 

 

 

 

Assim sendo, aproximemo-nos do 

trono da graça com toda a 

confiança, a fim de recebermos 

misericórdia e encontrarmos graça 

que nos ajude no momento da 

necessidade.                       Hb 4.16 

 

 



Três perguntas  

perscrutadoras: 

 

 

Você está confessando seu 

pecado, em toda a sua 

profundidade, diante de Deus, 

seu Juiz que tudo vê?  
 



 

 

 

 

 

 

 

Pois a palavra de Deus é viva e 

eficaz, e mais afiada que qualquer 

espada de dois gumes; ela penetra 

ao ponto de dividir alma e espírito, 

juntas e medulas, e julga os 

pensamentos e intenções do 

coração.      Hb 4.12 



 

 

 

 

 

 

Nada, em toda a criação, está 

oculto aos olhos de Deus. Tudo 

está descoberto e exposto diante 

dos olhos daquele a quem 

havemos de prestar contas. 

      Hb 4.13 



 

1. Você está confessando seu 

pecado, em toda a sua 

profundidade, diante de Deus, 

seu Juiz que tudo vê?  

     (vv. 12-13) 
 

Três perguntas  

perscrutadoras: 

 



 

 

 

 

 

 

2. Você está olhando para 

Jesus seu Sumo Sacerdote 

como a provisão de Deus para 

seu problema de pecado?  

     (vv. 14-15) 

Três perguntas  

perscrutadoras: 

 



 

 

 

 

 

Portanto, visto que temos um grande 

sumo sacerdote que adentrou os céus, 

Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos 

com toda a firmeza à fé que 

professamos, pois não temos um sumo 

sacerdote que não possa compadecer-

se das nossas fraquezas, mas sim 

alguém que, como nós, passou por 

todo tipo de tentação, porém, sem 

pecado.                              Hb 4.14-15 



Você está olhando para esse Jesus? 

 

 

 

• Seu Grande Sumo Sacerdote 

• Que “adentrou os céus” 

• O Filho de Deus 

• Seu Sumo Sacerdote Compassivo 

• Seu Salvador sem pecado 



 

1. Você está confessando seu 

pecado, em toda a sua profundidade, 

diante de Deus, seu Juiz que tudo vê?  

 

Três perguntas  

perscrutadoras: 

 

 

2. Você está olhando para Jesus seu 

Sumo Sacerdote como a provisão de 

Deus para seu problema de pecado?  



 

 

 

 

 

3. Você está indo a Jesus para 

receber perdão  e poder em 

seu tempo de necessidade?  

      (v. 16) 

Três perguntas  

perscrutadoras: 

 



 

 

 

 

 

  

Assim sendo, aproximemo-nos do 

trono da graça com toda a 

confiança, a fim de recebermos 

misericórdia e encontrarmos 

graça que nos ajude no momento 

da necessidade.  

      Hb 4.16 

 

 



 

 

 

 

 

1. Você está confessando seu pecado, 

em toda a sua profundidade, diante de 

Deus, seu Juiz que tudo vê? 
 

2. Você está olhando para Jesus seu 

Sumo Sacerdote como a provisão de 

Deus para seu problema de pecado?  
 

3. Você está indo a Jesus para receber 

perdão  e poder em seu tempo de 

necessidade?  

Três perguntas  

perscrutadoras: 

 



 

 

 

 

 


