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RESUMO

Em referência  aos  destinatários  da  Carta  de  Hebreus,  o  autor  lhes  afirma:  “Mas 

chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares 

de anjos; à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a 

Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de uma 

nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel” (Hb 12:22-24).

Partindo desta declaração, surgem as seguintes perguntas:  A que cena se refere  a 

narrativa? Aonde chegaram os destinatários desta mensagem? Quem são estes “espíritos dos 

justos aperfeiçoados” no “monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial” junto aos 

“muitos milhares de anjos” em uma “universal assembleia”, com “a igreja dos primogênitos”, 

diante de “Deus, o juiz” e de “Jesus, o mediador da nova aliança”? No contexto da passagem, 

o que se entende pela expressão “os espíritos dos justos aperfeiçoados”?

O estudo, no contexto de Hb 12:22-24, procura definir a cena a que se refere o autor 

e identificar esses “espíritos dos justos aperfeiçoados” no “monte Sião, a cidade do Deus vivo, 

a Jerusalém celestial”.

O  autor  de  Hebreus,  em uma  linguagem simbólica  e inclusiva  de  todos  os  que 

viveram  a  verdadeira  fé,  sob  a  antiga  e  a  nova  aliança,  apenas  os  descreve  como  a 

comunidade escatológica que chegou aos portais da Jerusalém celestial  (12:22);  homens e 

mulheres “aperfeiçoados” pelo único, suficiente e completo sacerdócio expiatório de Jesus 

Cristo.

Em virtude da sua fé nesse sacerdócio, os membros da comunidade destinatária da 

homilia chegaram à Jerusalém celestial na companhia dessa imensa multidão de crentes de 

todas as idades, o que está de acordo com a perspectiva da homilia aos Hebreus  de  que a 

Igreja, histórica e intencionalmente, está enraizada em uma relação de homens e mulheres de 

fé sob a antiga aliança (11:13-16, 39-12:2).



ABSTRACT

Referring to the recipients of the Letter to the Hebrews, the author affirms: “But you 

have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have 

come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, 

whose names are written in heaven. You have come to God, the Judge of all, to the spirits of 

the righteous made perfect, to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled 

blood that speaks a better word than the blood of Abel” (Hebrews 12:22-24, NIV).

Based upon this  declaration,  the following questions  arise:  which scene does the 

narrative refer  to? Where did the recipients of this  letter  go? Who are the “spirits  of the 

righteous  made  perfect”  on  “Mount  Zion,”  “the  city  of  the  living  God,  the  heavenly 

Jerusalem” along with “thousands upon thousands of angels in joyful assembly”, with “the 

church  of  the  firstborn”,  before  “God,  the  Judge”  and  “Jesus  the  mediator  of  a  new 

covenant”? In the context of the passage, what can be understood by the phrase “the spirits of 

the righteous made perfect”?

This study, in the context of Hebrews 12:22-24 seeks to define the scene the authors 

refer to and to identify “the spirits of the righteous made perfect” on “Mount Zion, to the city 

of the living God, the heavenly Jerusalem”.

With this objective in mind, the first chapter introduces a brief study. The second 

presents historical aspects of the Hebrews, exploring the author, the recipients, the date and 

the place of composition, the purpose of the writing, the general theme and the rough draft of 

the letter.

The third chapter explores the literary structure of Hebrews 12:22-24, defines the 

context of the scene and identifies “the spirits of the righteous made perfect” on “Mount Zion, 

to the city of the living God, the heavenly Jerusalem”.

The fourth chapter presents the conclusions of the study in its literary, historical and 

theological  context  of  the  narrative  (12:18-29),  which  suggests  that  it  is  not  possible  to 

interpret “the spirits of the righteous made perfect” as an idiomatic expression to refer to the 

pious or the religious people who had already died, but rather it refers to those who now 

inhabit the celestial city.

The author of Hebrews, in a symbolic language which includes all those who have 



lived out true faith, concerning the old and the new covenant, simply describes them as an 

scatological community which has arrived at the gates of heavenly Jerusalem (12:22); men 

and women “made perfect” by the only, sufficient and complete priestly sacrifice of Jesus 

Christ.

In virtue of his faith in this sacrifice, the members of the recipient community of the 

homily go home to heavenly Jerusalem in the company of this immense multitude of believers 

of all ages, which is in agreement with the perspective of the homily to the Hebrews that the 

Church, historically and intentionally, is becoming rooted in a relationship of men and women 

of Faith under the old Covenant (11:13-16, 39-12:2).
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO AO TEMA

A Epístola aos Hebreus possui um significado particular pelo fato de comparar e 

contrastar Jesus com o sistema de adoração do Antigo Testamento. O autor usa o conceito 

“superior”  ou  “excelente”  para  destacar  a  superioridade  de  Jesus.  Por  exemplo,  Jesus 

apresenta uma mais excelente revelação de Deus do que os profetas do passado (1:1-4). Ele 

tem um nome mais excelente do que os anjos (1:5 - 2:18); é um líder mais excelente do que 

Moisés (3:1 - 4:16); atua  “como” um sacerdócio superior (5:1 - 6:20)  “de” um sacerdócio 

superior (7:1-27),  “em” um santuário superior (8:1-6) e é mediador de uma aliança superior 

(8:7-13). Em Seu serviço sacerdotal, oferece os méritos de um sacrifício mais excelente na 

presença de Deus em nosso favor (9:1 - 10:18)1 Assim sendo, ao ler a epístola aos hebreus 

deve-se  perceber  que  o  autor  procura  mostrar  a  superioridade  dAquele  que  é  o  nosso 

sacerdócio real: Cristo Jesus.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Em referência  aos  destinatários  da  Carta  de  Hebreus,  o  autor  lhes  afirma:  “Mas 

chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares 

de anjos; à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a 

Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de uma 

nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel” (Hb 12:22-24).

Partindo dessa declaração, surge a seguinte  problemática:  A que cena se refere a 

narrativa e quem são estes “espíritos dos justos aperfeiçoados” no “monte Sião, a “cidade do 

Deus vivo”, a “Jerusalém celestial” junto aos “muitos milhares de anjos”; unindo “a universal 

assembleia  e igreja dos primogênitos”,  a “Deus,  o juiz”,  e “a Jesus,  o mediador da nova 

aliança”?

1 Frank B. HOLBROOK, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo (1. ed.), p. 14.
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1.3 OBJETIVOS

O  objetivo  desta  pesquisa  é  definir  a  cena  de  Hb  12:22-24  e  identificar  esses 

“espíritos dos justos aperfeiçoados” no “monte Sião,  a cidade do Deus vivo,  a Jerusalém 

celestial”.

1.4 METODOLOGIA

O método da presente pesquisa é histórico, literário e teológico. É histórico porque 

analisa o texto de Hb 12:22-24 em seu contexto original; é literário por se tratar de um estudo 

que  utiliza  como  base  a  língua  original  neotestamentária,  em  sua  estrutura  sintática  e 

semântica; e é teológico porque, em função das evidências históricas e literárias, explora o 

significado teológico do texto – o que Deus quer comunicar.

Após a introdução, e com este objetivo em mente, o primeiro capítulo introduz este 

breve estudo. O segundo apresenta aspectos históricos de Hebreus, explorando o autor, os 

destinatários, a data e o lugar de composição, bem como o propósito da escrita, o tema geral e 

o seu esboço.

O terceiro capítulo expõe a estrutura literária de (Hb 12:22-24), define em contexto a 

cena e identifica os “espíritos dos justos aperfeiçoados” no “monte Sião”.

O quarto capítulo apresenta as conclusões do estudo no contexto literário, histórico e 

teológico da narrativa (12:18-29), o qual sugere que não é possível interpretar os “espíritos 

dos justos  aperfeiçoados” como uma expressão idiomática em referência  aos piedosos  ou 

religiosos que morreram, mas que agora habitam na cidade celestial.
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GERAIS

2.1 ASPECTOS GERAIS DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS

Este capítulo apresenta informações relativas ao marco histórico da homilia escrita 

aos  hebreus,  incluindo  tópicos  como  autoria,  data,  lugar  de  composição,  destinatários, 

propósito, estrutura literária, conteúdo geral e esboço da Carta.

“Embora não exista um consenso crítico quanto a sua origem, autor e público-alvo 

original, Hebreus é uma epístola-homilia distinta do Novo Testamento. Mais que epístola, é 

um sermão, uma 'palavra de exortação' (13:22).”2 

2.2 AUTOR

A Epístola aos Hebreus, pelo fato de não ter a introdução geral das outras cartas do 

Novo Testamento, carece da indicação do autor e dos seus destinatários, o que gera uma falta 

de consenso relacionada a esses temas.

Várias foram as propostas pela autoria da homilia. A crença tradicional da Igreja ou 

cristianismo oriental  mantém que  o  apóstolo  Paulo  é  o  autor,  o  que  foi  aceito  na  Igreja 

ocidental no século IV.

Pais da Igreja oriental, tais como Clemente de Alexandria (150-215 d.C.)3 e Orígenes 

de Alexandria (158-543 d.C.)4 afirmam a autoria paulina da epístola. No Ocidente, pais da 

Igreja,  como Hilário de Poitiers5, Mário Vitorino6, Paciano, Prisciliano também consideram 

Hebreus uma das cartas paulinas, bem como os sínodos de Hipona (393), Cartago (397 e 419) 

e Roma (494). Embora a Igreja ocidental de Roma fosse mais cética em manter essa autoria, a 

partir do Sexto Sínodo de Cartago (419) até os tempos modernos se manteve que Paulo foi 

2 Roberto PEREYRA, “Epístola aos Hebreos: O Cordeiro Sacrificado, Assentado no Trono.”, n. 1, p. 6, 2011.
3 Eusébio de CESARÉRIA, Nicene Fathers of Chistian Church (2nd ed.), v. VI, p. 261.
4 William B. EERDMANS,  Origen, Commentary on the Gospel of  John. Menzies,  Allan. (ed.),  The Ante-

Nicene Fathers, v. Vol. X, p. 328.
5 Hilário de POITIERS, De trinitate, [s.d.].
6 Mário VICTORINO, Adversus Arium,1.59; 2.3/Hb 1.3, [s.d.].
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autor de Hebreus.

Fedrerick F. Bruce reconhece que “os pensamentos são do apóstolo, mas o estilo e a 

composição são obras de alguém que lembrou os ensinos do apóstolo”.7Através da história da 

interpretação da epístola  várias  foram as propostas sobre o possível autor.  Sugerem-se os 

nomes de Silas,  Felipe,  Marcos,  Apolo,  Lucas,  Barnabé,  Clemente de Roma,  Aristeu, um 

cristão de segunda geração, e outros.

A evidência não é suficiente para rejeitar ou negar a possibilidade de que Paulo seja o 

autor  da  epístola.  De  fato,  temos  de  ser  suficientemente  honestos  para  admitir  que  as 

evidências  patrocinam sua  autoria.  Portanto,  o  ponto  de  vista  adotado  neste  estudo  para 

autoria da Carta é o tradicional. 

Ellen G. White atribui a Paulo a autoria de Hebreus, ao declarar:

“Volvendo  novamente  ao  livro  de  Hebreus,  os  inquiridores  da  verdade  
acharam, subentendida nas palavras de Paulo já citadas, a existência de  
um segundo santuário, ou santuário do novo concerto.”8

2.2.1 Data e lugar de composição

Considerando que todo o Novo Testamento foi completado antes do final do século I, 

é razoável supor que Hebreus já circulava algum tempo entre os leitores da Igreja primitiva. 

Muitos estudiosos propõem uma data tardia, posterior  à destruição de Jerusalém, no ano 70 

d.C.  Alguns  sugerem a  data  de  85  d.C.,  96  d.C.,  ou  até  nos  anos  90  d.C.,  conforme as 

informações de Thomas Nelson.9

Theissen sugere que Hebreus  foi escrito antes da carta de Clemente (95 d.C.), pelo 

fato de citá-la.10 Há comentários de Donald Guthrie sugerindo uma possibilidade de  que o 

“trecho de Hebreus 3:7 esteja indicando que a homilia foi escrita 40 anos após a morte de 

Cristo”.11

Pelo menos Herschel. H. Hobbs considera seis fatores na determinação da data em 

7 BRUCE , The Epistle to the Hebrews., p. 124.
8 Ellen WHITE, O Grande Conflito, p. 443.
9 Mark BAILEY, Nelson’s New Testament survey : discover the background, theology and meaning of every  

book in the New Testament, p. 503.
10 THEISSEN, Hebreus Introdução e Comentário,, 1969, p. 55.
11 Guthrie. DONALD, Hebreus Introdução e Comentário (Série Cultura Bíblica 1 edição), p. 25.
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que foi escrita a Epístola aos Hebreus. Primeiro que ela não podia ter sido escrita depois do 

ano 95 d.C., pois nessa época Clemente de Roma a citou em sua carta dirigida a Corinto. 

Segundo, alguns hão admitido uma data posterior dentro desse período, baseados no fato de 

que seus leitores faziam parte dos conversos pelo esforço pessoal dos discípulos de Jesus.

Terceiro, alega-se que o desenvolvimento doutrinário indica ou pede uma época que 

medeie mais ou menos entre as últimas  cartas de Paulo,  como,  por exemplo,  a Carta aos 

Colossenses (escrita cerca do 63 d.C.) e os escritos de João (80-85 d.C.). Paulo foi martirizado 

no (68 d.C.); João escreveu  por volta de  90 d.C.  em diante; a Carta aos Hebreus devia ter 

aparecido logo após o martírio de Paulo e em data anterior aos escritos de João.

Quarto, a Carta aos Hebreus refere-se ao fato de seus leitores terem experimentado a 

perseguições e ainda viverem debaixo dela. Quinto, o fato aludido na Carta, da libertação de 

Timóteo do cárcere, lança pouca luz sobre este problema, pois Paulo, pouco antes do seu 

martírio, que se deu no 68 d.C., insistiu com Timóteo para que viesse a Roma (II Tm 4:11-13, 

21). E, sexto, muitos estudiosos tomam a queda de Jerusalém como o pivô para se fixar a data 

da Carta ao Hebreus”.12

2.2.2 Destinatários

Não há consenso sobre a locação dos destinatários. As propostas vão de Jerusalém, 

no Oriente, à Espanha, no Ocidente (conforme as diferentes sugestões em Bruce13 e Guthrie14, 

outros lugares sugeridos são Sicar, em Samaria, Cesarea, Antioquia de Síria, Colossos ou 

algum lugar perto no Vale de Lico, e ainda Éfeso, Chipre e Alexandria de Egito). Porém, seria 

possível a sugestão de que o público-alvo da homilia possa ser localizado em (ou perto de) 

Roma.

Embora a  ambiguidade da expressão avpo. th/j Vitali“os da Itália [vos  saúdam ]”, 

(13:24b; cf. At 18:2) seja bem conhecida, pelo fato de que os cristãos italianos poderiam estar 

tanto dentro quanto fora da Itália, alguns manuscritos de Hebreus afirmam que a homilia foi 

escrita  ἐγράφη ἀπὸ Ρώμης  (“escrito  de  Roma”),  segundo o Códice  Alexandrinus  [A],  do 

12 HOBBS, A Carta aos Hebreus, p. 14.
13 BRUCE, The Epistle to the Hebrews.
14 DONALD, Hebreus Introdução e Comentário, p. 696-701.
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século V; ou,  ἐγράφη ἀπὸ τῆσ Ἰταλίας (“escrito da Itália”), como diz o Códice Euthalianus 

[H], do século VI; o que pode ser uma evidencias de que  (Hb 13:24b foi interpretado em 

certos círculos como uma saudação a partir da Itália (também Spicq, 1:261-65).

A verdade é, no entanto, que a única expressão paralela do Novo Testamento de avpo. 

th/j VItali,aj claramente significa “da Itália”, no sentido da Itália exterior (Atos 18:2). O texto 

refere-se a Aquila e sua esposa Priscilla, que estavam no momento em Corinto; eles haviam 

navegado avpo. th/j VItali,aj (“da Itália”) quando Claudio emitiu um decreto expulsando os 

judeus de Roma (cf. Suetônio, Claudius 25, 4). Neste caso, “Itália” significa “Roma”, o que 

pode ser a maneira mais natural da leitura de Hb13:24b também.”15

Ao encerrar a homilia,  Paulo transmite aos destinatários as saudações do cristãos 

italianos que estão atualmente longe de sua terra natal. Se isto é uma leitura correta do texto, o 

escritor está atualmente fora de Itália. Ele preparou sua homilia para um grupo de crentes em 

(ou perto de) Roma.”16 O significado da saudação encontra-se em alusão a um grupo maior de 

pessoas que se preocupam, como faz Paulo, com o que está acontecendo aos destinatários.”17

Lane apresenta a seguinte argumentação em apoio à possibilidade de que os cristãos em Roma 

sejam os possíveis destinatários da homilia:

(1) As alusões à generosidade dos destinatários no apoio a outros cristãos (Hb 6:10-

11 e 10:33-34), de acordo com a história do cristianismo em Roma, já eram conhecidas por 

outras fontes 

(2) A descrição dos sofrimentos dos destinatários, em  (10:32-34, poderia ser uma 

referência à perseguição sob o erudito de Claudio na expulsão do ano 49 d.C.

(3) A designação da liderança civil em (17:7, 17, 24) como ἡγούμενοι (“líderes”) se 

encontra fora do Novo Testamento em fontes cristãs primitivas associadas com Roma.

(4) Hebreus foi primeiramente conhecido e usado em Roma. Clemente de Roma, na 

sua carta pastoral a Corinto, apresenta evidência incontestável da circulação de Hebreus entre 

as igrejas de Roma. Não só há surpreendentes paralelos formais e de conteúdo entre Hebreus 

e  1  Clemente,  mas  se  percebe  que  Clemente  depende  literariamente  de  Hebreus  em  1 

15 LANE, Word Biblical CommentaryHebrews 9–13, p. 571.
16 HARNACK,Zeitschrift fürdie Neutestamentliche Wissenschaft, 1900, p. 16-41.;Gutbrod 
KITTEL,FRIEDRICH G, Theological Dictionary of the New Testament, p. 76.
17BRUCE, The Epistle to the Hebrews., p. 16.
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Clemente 36:1-6.”18 

O cristianismo romano foi originalmente judaico.  Várias linhas de provas tendem a 

apoiar  esta  dedução.  Sua  fonte  de  autoridade  é  a  Bíblia  em  uma  versão  grega  antiga, 

especialmente  onde  sua  tradição  textual  distingue-se  do  texto  hebraico.  Eles  têm  clara 

familiaridade com as histórias da Bíblia, para que o escritor possa se referir sem elaboração 

(12:17, “pois sabeis também que...” com referência à história de Esaú, que foi privado da 

bênção de Isaac).

Mais relevante ainda é a introdução da primeira exposição teológica da homilia, em 

que Paulo introduz o Filho de Deus com referência a seu reinado messiânico (Sl 2:1, 2b) e 

funções  sacerdotais  (Sl  110:1,  4),  o  que  parece  ser  de  conhecimentos  de  sua  audiência. 

Numerosos outros detalhes tendem a fundamentar a visão de que os destinatários tinham sido 

alimentados espiritualmente e intelectualmente na sinagoga helenística.

2.2.3 Propósito

A homilia alterna exposições teológicas com aplicações práticas ou exortações. O 

modelo é como segue: exposição (1:1-14); exortação (2:1-4); exposição (2:5-3:6a); exortação 

(3:6b-4:16);  exposição  (5:1-10);  exortação  (5:11-6:20);  exposição  (7:1-10:18); exortação 

(10:19-13:25).”19

 Segundo Pereyra:

Da evidência fornecida por estas passagens de exortação pode-se notar  o 
perfil espiritual dos que receberam a  carta. Não enfrentam o problema de 
falsos  mestres  que  estão  se  introduzindo para  desviá-los  da  fé,  como na 
Galácia; nem é um ardente entusiasmo devido às manifestações do Espírito 
Santo, como em Corinto. Não é uma questão de falta de fé dos judeus para 
receber o evangelho, como em Romanos.

O problema  é  a  fadiga  e  aborrecimento  cristão.  Os  leitores  parecem  (1) 
vacilar na esperança do retorno do Senhor; (2) sentir preguiça em relação a 
sua  identidade  cristã;  (3)  questionar  o  valor  e  a  importância  de  sua 
experiência cristã; (4) especular sobre o futuro.

18 LANE, Word Biblical Commentary Hebrews 1–8, v. 47, p. lvii.
19 PEREYRA, “Epístola aos Hebreos: O Cordeiro Sacrificado, Assentado no Trono.”, p. 6.



13

O apóstolo Paulo implica em sua mensagem que tal vacilação espiritual é 
perigosa, o que poderia resultar em lamentáveis resultados: ser negligente 
com seus privilégios se tomarem levianamente o que é de supremo valor; ser 
desafiante se rejeitaram a fé cristã, integrando-se à maioria que não confessa 
Jesus como Salvador e Senhor.”20

O  propósito  de  Hebreus,  nesse  caso,  é  despertar  os  cristãos  cansados  e 
vacilantes  para os  gloriosos privilégios  que pertencem à comunidade dos 
fiéis, para que possam perseverar na fidelidade com o propósito de alcançar 
a herança prometida. O escritor estrutura seu livro de tal maneira que possa 
alcançar o alvo proposto.”21

Charles R. Erdman, afirma que o propósito da carta é “impedir que seus leitores não 

abandonem a fé em Cristo, e que não voltem a cair no Judaísmo como muitos”22.

2.2.4 Conteúdo geral da Carta

Pereyra  menciona  que  a  organização  da  estrutura  difere  das  epístolas 

neotestamentárias. Não se encontra identificação do autor, não se mencionam os destinatários, 

não  há saudação.  O texto começa diretamente com uma frase teológica:  “Havendo Deus, 

outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras […]” (1:1).

Enquanto  não  se  observa  o  desenvolvimento  de  soluções  e  problemas  evidentes 

como se havia de supor em uma carta do Novo Testamento, Paulo segue antecipadamente um 

argumento bem sistematizado, o que considera uma “palavra de exortação” (13:22).

Embora contenha teologia, Hebreus não é uma obra de teologia sistemática por si 

própria.  Poder-se-ia  admitir que  teologia  e  exortação  se  mesclam  e  se  harmonizam, 

antecipando conceitos  teológicos  a  serviço das exortações,  enquanto estas se originam da 

teologia.

Hebreus, então, parece ser mais bem descrito como um sermão. Ao contrário de uma 

carta,  que  pode  originar-se  em uma  profunda  emoção  e  ser  escrita  em paz,  o  sermão  é 

planejado cuidadosamente. Não se escreve desconhecendo a realidade da vida. Têm-se em 

mente  os  ouvintes  e  suas  necessidades.  Assim  é  no  sermão  aos  Hebreus: o  raciocínio 

20 Ibidem, p. 7.
21 Ibidem, p. 8.
22  EERDMA, La  Espístola a los Hebreos, p. 11.
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teológico, por toda sua complexidade, serve para um propósito prático e específico na vida de 

seus destinatários originais.

O tema do sermão é a grandeza do cristianismo, cujo Senhor é Jesus, o Cristo, nosso 

Cordeiro e Sumo Sacerdote sentado no trono, preparando um lugar de repouso eterno para os 

que vivem pela fé. Esse lugar é o “monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial”, 

junto “a milhares de anjos, aos primogênitos registrados nos céus, aos espíritos dos justos 

aperfeiçoados” e diante o Juiz, o Deus de todos” (Hb 12:22-24).

Hebreus é abundante em superlativos. Sua palavra-chave é “superior”. Lê-se de um 

nome superior (1:4); uma esperança superior (7:19); uma aliança superior (7:22); promessas 

superiores (8:6); sacrifícios superiores (9:23); pátria superior (11:16); ressurreição superior 

(11:35); e de um sangue superior (12:24).”23

2.2.5 Esboço

O  início  desta  seção  consiste  numa  descrição  do  conteúdo  geral  da  homilia, 

objetivando definir suas seções maiores e gradativamente alcançar uma visão panorâmica da 

homilia, o que convergirá para melhor conhecimento da perícope a ser estudada no capítulo 

três deste estudo de Hebreus 12:22-24, perícope esta que converge para o objetivo maior de 

uma ressalva (Hebreus 12:23). A sugestão deste esboço é baseada no The Anchor Bible.

Esboço

1. Jesus é superior aos anjos ( Hebreus 1-2)

A. Prólogo; a última e melhor palavra de Deus nos foi falada pelo filho (1:1-4)

B. As escrituras testificam da maior honra do filho (1:5-14)

C. Exortação à não negligência à salvação revelada por meio do filho (2:1)

D. O filho se tornou semelhante a seus irmãos como nosso sumo sacerdote (2:5-18)

2. Jesus é superior a Moisés (3:1- 4:13)

23 PEREYRA, “Epístola aos Hebreos: O Cordeiro Sacrificado, Assentado no Trono.”, p. 13.
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A. O filho tem maior honra que o servo (3:1-6)

B. Exortação a não imitar aqueles que não creram no deserto ( 3:7 - 4:13)

3. Jesus é superior a Arão (4:14 - 7:28)

A. Cristo, o eterno sumo sacerdote (4:14 -7:28)

B. Exortação à perseverança e maturidade espiritual (5:12 - 6:12)

C. Um sacerdote para sempre por juramento divino (6:13-20)

D. Um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque (Hebreus 7)

4. O ministério sacerdotal superior de Jesus (8:1 - 10:18)

A. Uma aliança superior (Hebreus 8)

B. Um tabernáculo superior (9:1-10)

C. Um sacrifício superior que purifica a consciência (10:1)

D. O sacrifício de Cristo, de uma vez por todas (10:1-18)

5. Chamado a perseverar na fé (10:19-12:29)

A. Um aliança superior implica maior responsabilidade (10:19-39)

B. A fé dos pais (11:1-40)

C. O significado de santos (11:32-40)

6. A nuvem e o chamado para remanescer (12:1-3)

A. Jesus o grande líder (12:4-6)

B. Necessidade de disciplina (12:7-8)

C. Confiança e desafio (12:9-13)

D. Verdade e suas consequências (12:14-17)

E. O fogo consumidor (12:12, 18-19)

F. A Jerusalém celestial (12:18-25)24

7. A conclusão (cap.13)

A. Exortações finais (13:1-19)
24 George WESLEY BUCHANAN, The anchor Bible: To Hebrews, 1972, p. 1-2.
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B. Bênção e saudações (13:20-25)25

2.3 CONCLUSÃO PARCIAL

Diante do que foi apresentado até aqui, conclui-se que a Epístola aos Hebreus mostra 

com segurança aspectos gerais, sobretudo a autoria, data, lugar de composição, destinatários, 

propósito, conteúdo geral da carta e esboço para convergir com a interpretação em contexto 

do capítulo 3 de Hebreus 12:22-24.

25 Luder WHITLOCK, Biblia de estudo de Genebra, p. 1463.
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CAPÍTULO  3.  INTERPRETAÇÃO  EM  CONTEXTO  DE 

HEBREUS 12:22-24

Este capítulo do estudo procura definir a estrutura literária da passagem no contexto 

da homilia, bem como interpretar o texto no contexto de Hb 12:22-24.

3.1 ESTRUTURA LITERÁRIA DE HEBREUS 12:22-24 EM CONTEXTO

Hb (12:22-24) se encontra na quinta divisão principal da homilia, a qual se estende a 

partir de (12:14 a 13:25), em cujo final é trazido o sermão.

Tratasse de uma série de diretivas pastorais, no marco de instruções exortativas que 

as precedem e a seguem. O anúncio do tema para a seção final da homilia (12:14 - 13:25) se 

fornece em 12:13, em que Paulo apela a uma ação responsável por parte de seus ouvintes, 

admoestando-os a “fazer caminhos retos para seus pés”, especificando as maneiras pelas quais 

isso pode ser feito em (12:14 - 13:22).26

Nesta seção final, Paulo apresenta uma clara orientação pastoral aos crentes, os  que 

peregrinam em direção da cidade de Deus, em meio de uma sociedade hostil. Este mundo não 

lhes pertence nem é seu lar. Eles receberam “um reino inabalável” (12:28) e devem procurar a 

cidade “que há de vir” (13:14). Nessa peregrinação, eles têm privilégios e responsabilidades 

(12:14-29).

Uma vez que os limites desta seção foram definidos como (12:14-29), percebe-se que 

a exposição temática emerge com um ponto central, moldada pela exortação que lhe precede e 

lhe segue, tendo, assim, a seguinte estrutura quiástica:

A Exortação (12:14-17).

B Exposição (12:18-24).

A’ Exortação (12:25-29).

A exposição em 12:18-24 é mais ampla no escopo do que a exortação que a precede 

26 LANE, Word Biblical Commentary: Hebrews 9-13.
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e da que a segue. O foco muda da resposta dos ouvintes ao perigo de rejeitar a Deus, Quem 

ainda continua a falar por meio de Seu Filho e das Escrituras. 27

A primeira  exortação  (12:14-17)  estabelece  a  causa  deste  perigo,  o  que  torna 

explícita a responsabilidade dos ouvintes diante de uma potencial apostasia. Torna-se claro o 

caráter introdutório da exortação quando se observa que os motivos introduzidos nestes versos 

são desenvolvidos nos parágrafos seguintes. 

A chamada à santidade, por exemplo, é motivada pela perspectiva de ver o Senhor 

(12:14). O motivo da visão de Deus, em seguida, se elabora em 12:18-24, em que os aspectos 

terríveis dessa visão no Sinai (12:18-21) servem apenas para sublinhar a alegria festiva da 

visão sob a nova aliança (12:22-24).28

O privilegiado status daqueles que apreciam as bênçãos da nova aliança representa a 

severidade do anúncio de cristãos que mostram desprezo de Deus, os quais não escaparão de 

Seu julgamento (12:25-29). Assim, a segunda exortação retoma os motivos da perda da graça 

de  Deus,  do  desprezo  pelos  direitos  de  nascimento  garantidos  por  meio  da  aliança  e  da 

consequente rejeição de Deus,  os  quais foram introduzidos  na primeira  exortação (12:15-

17).29

Portanto,  o  texto  objeto  de  estudo  se  compõe de  três  parágrafos  que  estão 

intencionalmente  relacionados.  O ponto de transição da exortação (12:14-17)  à exposição 

(12:18-24) se indica pelo uso da conjunção inferencial γὰρ no início do verso 18, o qual serve 

para unir os dois parágrafos que seguem e que se destinam a apoiar a exortação e o anúncio 

dos  versos  14  a  17.  A exposição  intermediária  (12:18-24)  se  relaciona  com  a  segunda 

exortação (12:25-29) pela associação simples de palavras ἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι 

παρὰ τὸν Ἅβελ (“e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio 

Abel”)  e Βλέπετε  μὴ  παραιτήσησθε  τὸν  λαλοῦντα·(“Tende  cuidado,  não  recuseis  ao  que 

fala”).

Assim,  a  primeira  exortação  (12:14-17),  a  exposição  (12:18-24)  e  a  segunda 
exortação (12:25-29) expõem a coerência interna e a unidade da advertência final aos ouvintes 
de Paulo: o perigo de rejeitar a palavra acessível de Deus (12:14-29). Estes versos resumem o 
que foi dito nas exortações prévias em relação à falta de diligência em escutar o falar de Deus 
pela desobediência, a incredulidade, a apostasia e o desprezo pelos privilégios da aliança (2:1-
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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4; 3:7-19; 6:4-8; 10:26-31).30

Definida a estrutura literária do texto em seu contexto,  apresenta-se a passagem na 

versão  do  grego  neotetestamentário  e  sua  tradução  para  proceder  a  sua  interpretação 

contextual.

3.1.1 Apresentação da passagem

22ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, 

καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει 23καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς 

καὶ  κριτῇ  θεῷ πάντων  καὶ  πνεύμασι  δικαίων  τετελειωμένων  24καὶ  διαθήκης  νέας  μεσίτῃ 

Ἰησοῦ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.”31

3.1.2 Tradução da passagem

Em referência aos destinatários da Carta de Hebreus, o apóstolo Paulo lhes afirma: 

“Mas  tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos 

muitos milhares de anjos; à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos 

nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, o 

Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel”.

Hb (12:22-24) parece mostrar uma companhia gloriosa no “monte Sião, a Jerusalém 

celestial”,  incluindo  as  seguintes  categorias: “muitos milhares  de  anjos”,  a “universal 

assembleia”, a “igreja dos primogênitos”, “Deus, o Juiz”, “Jesus, Mediador” e “aos espíritos 

dos justos aperfeiçoados”.

Tendo visto que o texto objeto de estudo é parte da exposição que se inicia em 12:18 

no contexto da primeira (12:14-17) e segunda (12:25-29) exortação, o comentário exegético 

que segue abarca os versos 18 até o 24.

30 Ibidem.
31 Kurt ALAND, The Greek New Testament (3rd ed.), p. 703-704.
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3.2 COMENTÁRIO EXEGÉTICO DA PASSAGEM EM CONTEXTO

Em Hebreus  (12:18-24),  Paulo  expõe  um paralelismo estrutural  contrastante  que 

envolve a experiência do povo de Israel “no monte Sinai” (12:18-21) e a dos seus ouvintes 

“no monte Sião” (12:22-24) como uma advertência.32

12:18-19: A  expressão  Οὐ  γὰρ  προσεληλύθατε  (“Pois,  não  tendes  chegado”) 

apresenta a conjunção  ga,r, a qual  fornece suporte para os versos 14-17 e a chave para a 

interpretação dos versos 18-24 (conforme  Schierse, Verheissung, “Escatologia em Hebreus 

12:14-29”).33

A experiência  da  audiência  de  Paulo  indica  o  porquê  (1)  devem  procurar  com 

diligência “a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor” (2:14) e o 

porquê (2) devem se cuidar da apostasia (12:15-17). A conjunção ga,r também parece indicar 

que o motivo do juízo apresentado na exortação (12:14-17) antecipa a exposição dos versos 

18-24, pondo-a no marco do apelo urgente que caracterizou os versos 14-17.34

O  contraste  entre  os  versos  18-21  e  22-24  está  marcado  pelo  verbo 

proselhlu,qate prose,rcomai,( “chegar-se”, “aproximar-se”, “acercar-se”) no verso 18, o qual 

novamente  se  utiliza  no  verso  22,  cuja  forma básica  se  encontra  em Dt  4:11  LXX com 

significado cultual, pelo fato de que o evento do Sinai esteve no marco de um cerimonial 

pactual (Ex 19-20 e Dt 4:10-14). Em sua homilia, Paulo o substitui pelo tempo perfeito do 

indicativo para enfatizar o resultado de um encontro permanente com Deus, o que parece 

claro pelo uso da mesma forma verbal na homilia (4:16; 7:25; 10:1, 22; 11:6).35

Embora a descrição não deixe nenhuma dúvida que Paulo tenha em mente o monte 

Sinai, não faz referência explícita à montanha. Elege, em vez disso, os aspectos tangíveis e 

sensoriais da teofania descrita em suas fontes.

Aparentemente, por meio de uma escolha seletiva da narrativa do evento acontecido 

no Sinai (Ex 19:12-22; 20:18-21; Dt 4:11-12; 5:22-27 LXX), Paulo reconstrói a experiência 

assustadora de Israel em seu encontro com Deus no marco de uma epifania ardente. Começa 

com  a  expressão  yhlafwme,nw| (“a  esse  que  pode  ser  tocado”)  como  o  primeiro  termo 

32 LANE,Word Biblical Commentary: Hebrews 9-13.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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descritivo  do  evento  e,  em  seguida,  menciona  apenas  aqueles  elementos  externos  que 

explicam a atmosfera de medo e confusão no Sinai.

A  cena  consiste  de  seis  elementos  adicionais  (“fogo”,  “escuridão”,  “trevas”, 

“tempestade”, “sonido da trombeta”), conectados, um a um, pelo kai, copulativo (e), o que 

edifica em intensidade o elemento climático final kai. fwnh/| rh̀ma,twn (“à voz das palavras”). 

O efeito cumulativo da descrição dos aspectos tangíveis e ameaçadores faz mais impactante a 

majestosa presença de Deus, do Deus inacessível ao pecador. Aparentemente, os israelitas não 

tiveram uma visão clara de Deus, mas perceberam os efeitos de sua presença (Dt 4:12; 5:4 

LXX).

Os israelitas estavam apavorados com a experiência. Eles responderam a “um som 

das palavras”, pedindo que nenhuma nova mensagem fosse dada por Deus a eles, e Deus 

ouviu o seu clamor com valoração positiva (12:19; cf. Ex 20:18-21; Dt 5:23-28)36.

12:20-21: Paulo registra o aspecto mais rigoroso da restrição, ka'n qhri,on qi,gh| tou/ 

o;rouj( liqobolhqh,setai (“se até um animal tocar o monte, será apedrejado”), para enfatizar a 

gravidade da ordem e o perigo de ver diante do poder ameaçante e destruidor da santidade 

divina. O juízo, para quem ignora a santidade de Deus, é rápido e terrível. A providência 

cautelar serviu para reforçar a emoção do terror que Israel experimentou na perspectiva de 

encontrar Deus, implorando que Moisés mediasse em favor deles.

A  reação de  Moisés,  o  mediador  da  aliança,  aumenta  a  impressão  do terror  que 

originou  a  teofania  no  Sinai:  kai,(  ou[tw  fobero.n  h=n  to.  fantazo,menon(  Mwu?sh/j  ei=pen\ 

e;kfobo,j eivmi kai. e;ntromoj (“e tão terrível era a visão, que Moisés disse:  eu também estou 

tremendo de medo”) (12:21).37

Deixando a narrativa literal  da apavorante experiência  do antigo Israel  no monte 

Sinai, Paulo passa a se referir, em termos simbólicos,  sobre  a esperançosa experiência dos 

crentes,  destinatários  de  sua  homilia.  Em um falar  figurativo,  descreve  como se  os  seus 

ouvintes estivessem no monte Sião, a Jerusalém celestial (cf. Ap 3:12; 21:2), congregados em 

torno do trono de Deus. 

12:22-23a: Os  cristãos  experimentam  uma  revelação  e  realidade  diferente. Em 

correspondência estrutural como as sete características descritivas do encontro com Deus no 

36 Ibidem.
37 Kurt ALAND, The Greek New Testament (3ed.).
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Sinai (12:18-19), Paulo parece apresentar sete imagens, cada uma ligada também pelo kai, 

copulativo (“e”),  para descrever simbolicamente “o monte Sião,  a cidade de Deus vivo,  a 

“Jerusalém celestial”.  Nessa descrição figurativa,  parece-se seguir o padrão do Sinai, com 

seus anjos, gente convocada, um ser divino que preside e investiga, e um mediador. Mas, ao 

contrário da cena no Sinai, cada um dos elementos desta apresentação fornece encorajamento 

para “chegar” prontamente à presença de Deus ( 4:16; 10:19-22; conforme. Dumbrell,cita no 

EvQ 48)38

O encontro no monte Sião é festivo. A imagem visual de “fogo”, de “escuridão”, de 

“trevas” e de “tempestade”, provocadora de medo e fraqueza, desaparece ante a realidade da 

“cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial”. O soar “da trombeta” é silenciada e “a voz de 

palavras” é substituída pelo elogio alegre dos anjos em um encontro majestoso. A assembleia 

trêmula de Israel na base da montanha é substituída pela assembleia daqueles cujos nomes 

estão permanentemente nos anais celestiais. Uma impressão esmagadora de inacessibilidade 

de Deus é eclipsada na experiência de acesso total à presença de Deus e de Jesus, o mediador 

da nova aliança (para uma construção diferente de contrastes).39 Estas imagens parecem ter 

conotação apocalítica. São expressões descritivas da esperança escatológica do povo de Deus, 

anunciando as bênçãos da nova aliança. 

Dirigindo-se  aos  destinatários  da  homilia,  Paulo  afirma  em  termos  simbólicos, 

embora  em  forma  enfaticamente, Ouv  ga.r  proselhlu,qate  yhlafwme,nw|  [...] avlla. 

proselhlu,qate Siw.n o;rei (“porque não chegastes ao monte que pode ser tocado [...] pelo 

contrario, chegastes ao monte Sião” (12:18, 22). A posição inicial da partícula negativa ouv 

(“não”,  12:18),  construída  em  paralelo  com  a  partícula  adversativa  avlla. (“mas”,  “pelo 

contrário”, 12:22), indica que o monte Sião é diferente do monte Sinai.

O apóstolo enfatiza o paralelismo estrutural entre as duas partes em contraste pela 

repetição  do  verbo  proselhlu,qate,  com  o  qual vividamente  representa  a  experiência  do 

encontro com Deus por meio de Cristo, pela metáfora da peregrinação à cidade de Deus. O 

que ele descreve é essencialmente um ato de fé e compromisso pessoal.40

Por meio desse ato de fé, que antecipa o futuro como se já fosse presente (11:1), os 

cristãos se dirigem a essa futura realidade não palpável aos sentidos, o “monte Sião, a cidade 

38 Dumbrell W.J, “‘The Spirits of Just Men Made Perfect’”, EvQ 48, 1976, p. 154-159.
39 KITTEL, FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New Testament.
40 Michel ,OTTOR, Zur Auslegung des Hebräerbriefes, 1963, p. 460.
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do Deus vivo”. Assim como a fé escatológica se mostra firme ante a realidade invisível que se 

espera (11:1), a fé destes peregrinos se agarra da promessa de Deus como ainda “intocável”

A ênfase do verbo proselhlu,qate recai sobre a orientação direta de fé na luz de uma 

meta objetiva, as bênçãos transcendentes garantidas para os cristãos pela morte de Jesus como 

mediador da nova aliança (12:24). Portanto, até mesmo o “monte Sião, a cidade do Deus vivo, 

a Jerusalém celeste” é uma realidade na qual a comunidade já tem parte.41 As três designações 

são sinônimas e deveriam ser tratadas como uma unidade, embora, outros, considerem que 

haja alguma distinção entre as três42

Na estrutura do parágrafo, a expressão po,lei qeou/ zw/ntoj (“a cidade do Deus vivo”), 

introduzida pela  conjunção kai,  (“também”), em função apositiva,  esclarece o significado 

conceptual  de  “monte  Sião”.  Os  termos  VIerousalh.m  evpourani,w| (“a  Jerusalém celestial”) 

também permanecem em aposição à “cidade de Deus vivo”, reforçando a identificação.

Por trás da imagem evocada pelas três denominações, há uma rica tradição bíblica e 

apocalítica da cidade celestial. A declaração de que Deus colocou os fundamentos da cidade 

de  Jerusalém no Monte  Sião (Sl  47:9;  Sl  87:1-7;  Is  14:32)  foi  aplicada  também para  as 

fundações da cidade celestial (Is 28:16; 54:11-14), conceito teológico que também encontra 

eco na literatura apocalíptica judaica e cristã posterior (Tob 13:7-18; 4  Ezra 10:27; 2 Apoc 

4:1-6; Ap e:12; 21:2-3, 10-14, 19-20), o que Paulo parece usar para significar o “Reino de 

Deus” em termos mais amplos (12:28).

Em um contexto de peregrinação e  promessa em Hebreus,  o tema da “cidade de 

Deus”  é  recorrente  em uma variedade de  metáforas.  Paulo faz  referência  ao  “lugar”  que 

Abraão receberia como herança (11:8), cujo “artífice e construtor é Deus” (11:10), a uma 

“pátria” “melhor, isto é, a celestial” (11:13-16), ao “Reino que não pode ser abalado” (12:28) 

e à “cidade que está para vir” (13:14), o que parece indicar uma realidade objetiva e concreta 

preparada por Deus e pronta a ser revelada, no por vir.

A perspectiva escatológica introduzida por Paulo em 11:10, 13-16 a desenvolve em 

12:22a. “A cidade do Deus vivo” é a “Jerusalém celestial”, os “céus novos e a nova terra” que 

Deus tem prometido criar (Is 65:17-25). Assim, em um falar figurativo, o apóstolo descreve o 

41 BRUCE,The  Epistle  to  the  Hebrews.,  p.  72.;  Hilmann  W,  Glaube  und  Verheissung:  Einführung  in  die  
Grundgedanken des Hebräerbriefes (10,32–13,25), 1960, v. 1, p. 237-52.

42 Andriessen  P,  En lisant  l’Épître  aux  Hébreux.  52–56.  ———. “Angoisse  de  la  mort  dans  l’Épître  aux  
Hébreux., 1974, p. 282-92.; BRUCE, The Epistle to the Hebrews., p. 372-75.
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povo da  nova aliança  (12:22)  como a  comunidade  escatológica  que  chegou às  portas  da 

Jerusalém celestial, que está apenas esperando a revelação do “Reino inabalável” (12:28), 

prestes  a  receber.  São  peregrinos  que  chegaram ao  monte  Sião  pela  fé  nas  promessas  e 

eventos escatológicos por vir.43

A designação “cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial”, evoca o pensamento do 

santuário  celestial  ou  templo.  Cody tem observado  que  no  Novo Testamento,  quando  se 

enfatiza a ideia de Deus presente em reunião com seu povo, há uma forte tendência a preferir 

o simbolismo do templo. Porém, quando se alude a meta da peregrinação em seu significado 

social (“a muitos milhares de anjos”), os escritores preferem usar o símbolo da cidade, como 

no verso 22a (Santuário Celestial, 115, n. 65).

O genitivo qeoù zwǹto já foi usado por Paulo na homilia no marco das exortações (cf. 

3:12; 10:31) pelo perigo de apostasia do “Deus vivo” e das exposições teológicas (cf. 9:14). 

Este Deus, a Quem os membros apáticos servem, está vivo, é poderoso e acessível a todos 

eles. É à Sua cidade que eles chegaram.

Paulo descreve que uma multidão de anjos rodeia a Deus na cidade, assim como eles 

fizeram no Monte Sinai (Dt 33:2; cf.  At 7:38,  53; Gl 3:19). Afirma: “chegastes [...]” kai. 

muria,sin  avgge,lwn(  panhgu,rei  (“e  ao  encontro  festivo  de  muitos  milhares  de  anjos”). 

Imediantamente,  apresenta a kai.  evkklhsi,a|  prwtoto,kwn avpogegramme,nwn evn ouvranoi/j  (“a 

igreja dos primogênitos registrados nos céus”).

Debate-se se na sintaxe da passagem panhgu,rei (“encontro festivo”) se relaciona com 

a frase que lhe antecede: muria,sin avgge,lwn (“muitos milhares de anjos)”44, segundo Westcott; 

Moffatt, Michel, F. F. Bruce Hughes, ou com a seguinte locução: kai. evkklhsi,a| prwtoto,kwn 

avpogegramme,nwn evn ouvranoi/j (“a  igreja  dos  primogênitos  registrados nos  céus”), tal  qual 

sugere de Dumbrell. Prefere-se a primeira opção por motivo da sintaxe do verso 22a, onde a 

“Jerusalém  celestial”  está  em  aposição  ao  parágrafo  “cidade  do  Deus  vivo”  e  onde  a 

conjunção kai, (“e”) introduz a frase seguinte.45 Argumenta-se que a mesma estrutura sintática 

se observa em 22b, onde  panhgu,rei se encontra em aposição ao parágrafo que lhe precede, 

mas kai. evkklhsi,a| prwtoto,kwn (“a igreja dos primogênitos”) introduz o parágrafo que segue. 

43 Young, BGAHAM,Jerusalem in the New Testament, [s.d.], p. 117-21,138-45.; Williamson R, Philo and the  
Epistle to the Hebrews, [s.d.], p. 268–76, 326–38.

44 MICHEL, Zur Auslegung des Hebräerbriefes, p. 463.; BRUCE, The Epistle to the Hebrews., p. 310.
45 BGAHAM, Jerusalem in the New Testament, p. 155-56.
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Uma apresentação completa  das  interpretações  propostas  pode ser  encontradas  em  Casey, 

“Escatologia de Hb (12:14-29)”.46

Como parece  evidente  na  estrutura  literária  da  passagem,  Paulo  quer  enfatizar  a 

incalculável população angelical, multidões inumeráveis de anjos reunidos em convocação 

plenária para uma celebração jubilosa e festiva de adoração (cf. Ap 5:11). Não se parece com 

as cenas  de  terror  e  dispersão  do  Sinai,  mas  sim  com  o  cenário  prometido  pelo  termo 

sabbatismo,j (4:9), em que Paulo descreve o futuro descanso celestial do povo de Deus.

Reunidos  com os  anjos  se  encontra  a  evkklhsi,a|  prwtoto,kwn avpogegramme,nwn evn 

ouvranoi/j (“igreja dos  primogênitos registrados nos céus”). O uso do  vocabulário, evkklhsi,a 

com referência aos reunidos na celebração festiva celestial, já foi antecipado em 2:12, em que 

Paulo citou o Salmo 21:23 e a LXX em relação aos “muitos filhos” que seriam levados “à 

glória” (2:11). O apóstolo usa o termo em 12:23 no sentido de “uma reunião” ou “assembleia” 

dos remidos de Deus (Michel, 463-464) no monte Sião. O que surpreende no símbolo é o fato 

de que os anjos e o povo de Deus “já não estão separados como no Sinai, por sinais de grande  

terror, mas unidos em uma grande assembleia”.47 

A menção de um livro ou registo celestial, em que o nome de pessoas é inscrito ou 

eliminado, tem seus antecedentes no Antigo Testamento (Ex 32:33; Sl 69:28; Is 4:3; Dn 7:10; 

12:1) e é comum na literatura apocalíptica (Jubb. 2:20; 1 Enoch 47:3-4; 104:1; 108:3) e no 

Novo Testamento (Lc 10:20; Fp 4:3; Ap 3:5; 13:8; 17:8; 20:12).

A cena simbólica descreve um contexto de juízo (cf. Dn 12:1; Ap 3:5; 20:12). O 

detalhe  de  que o nome dos primogênitos  é permanentemente inscrito, salientando o tempo 

perfeito de avpogegramme,nwn,  tem referência para aqueles que de alguma forma estiveram no 

julgamento  e  experimentaram  exoneração  ou  vindicação.  A  assembleia  é  uma  reunião 

escatológica  na Jerusalém celestial.  Refere-se a  “comunidade final,  completa  do povo de 

Deus, associação que agora se tem pela fé 48.

Em 1:6, Jesus foi designado pelo título honorífico o` prwto,tokoj (“o primogênito”). É 

por meio de sua relação com Aquele que é “o primogênito por excelência” que os redimidos 

chegaram  a  ser  “primogênitos”  herdeiros  de  Deus”49.  Aqueles  que  se  tornam avdelfoi, 

46 Casey J.M, Eschatology in Heb 12:14-29: An Exegetical Study, p. 356-58.
47 OTTOR, Zur Auslegung des Hebräerbriefes, p. 463-464.
48 D. G PETERSON, An Examination of the Concept of “Perfection” in the ‘Epistle to the Hebrews, p. 282.
49 L HELYER R, The Prototokos Title in Hebrews. StudBibTheol 6, 1976, p. 3-28.
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(“irmãos”, 2:12, 17) ou me,tocoi (“participantes”, 3:1, 14) de Cristo compartilham as bênçãos 

que Ele garantiu. Ao contrário de Esaú, que desacreditou e vendeu seu legado, ta. prwtoto,kia 

(“os  direitos  de  primogenitura”,  12:16-17),  esta  comunidade  consiste  de  aqueles  que 

perseveram na fé e assim garantem a herança e as bênçãos associadas a ela.

Em uma linguagem simbólica,  esta assembleia dos primogênitos representa todos 

aqueles que finalmente desfrutarão os privilégios dos primogênitos; homens e mulheres fiéis 

da antiga e da nova aliança que participam da assembleia dos “inscritos nos céus”. Em virtude 

da sua fé, os crentes membros da comunidade destinatária da homilia chegaram à Jerusalém 

celestial na companhia de uma imensa multidão de crentes de todas as idades. Isso está de 

acordo  com  a  perspectiva  da  homilia  aos  hebreus  de  que  a  Igreja,  histórica  e 

intencionalmente, está enraizada em uma relação de homens e mulheres de fé sob a antiga 

aliança (11:13-16, 39-12:2).50

12:23b-c: Na enumeração de sete imagens que descrevem a cidade celestial à qual os 

cristãos chegaram, Paulo coloca no centro a frase kai. krith/| qew/ pa,ntwn (“e a Deus, o Juiz de 

todos”).  Certos  intérpretes  debatem  ser  a  ordem  das  palavras kai.  krith/|  qew/ pa,ntwn 

corresponde a uma deliberada decisão literária do autor ou a questões meramente retóricas. 

Argumentam que a frase é ambígua. Pode ser traduzida “a um Juiz, que é Deus de tudo”, o 

que segue uma ordem deliberada e intencional, ou, por questões retóricas, “a Deus, o Juiz de 

todos”. Do ponto de vista gramatical, argumenta-se pela primeira opção, já que habitualmente 

um genitivo segue imediatamente o substantivo que modifica, como neste caso.  Dumbrell, 

EvQ 48  prefere a leitura “a Deus, que é juiz de todos”.51

Partindo do princípio de que a ordem das palavras é deliberadamente intencional, a 

expressão “a um Juiz” enfatiza que Deus é “Juiz”, o que evoca uma perspectiva escatológica: 

a possibilidade de estar na presença imediata de Deus como Juiz. Como tal,  fornece uma 

poderosa motivação para responder à exortação do verso 25: “Vede que não rejeiteis ao que 

fala” (cf. 1:1; 2:1-4; 3:7-9; 5:11-6:1-8). A frase  qew/ pa,ntwn (“Deus de todos”) justifica os 

direitos de Deus como criador (11:3), o que se confirma na revelação bíblica onde não existe 

separação entre Deus que cria, regula e controla como juiz. Esses atos poderosos de Deus 

complementam um ao outro.52 

50 BRUCE, The Epistle to the Hebrews., p. 376-77.; HELYER, The Prototokos Title in Hebrews. StudBibTheol  
6, p. 13-17.

51 DUMBRELL “The Spirits of Just Men Made Perfect’”, p. 158.
52 OTTOR, Zur Auslegung des Hebräerbriefes, p. 466.
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Paulo  parece  apresentar  a  convocação  celestial  no  marco  de  um  processo  de 

avaliação  ou  julgamento.  Durante  a  homilia,  concentrou  a  atenção  dos  ouvintes  sobre  a 

perspectiva de tal encontro com Deus (2:2-3; 4:13; 6:8; 9:27; 10:26-31; 11:6; 13:4). Para o 

cristão que tem “pisoteado o filho de Deus, profanado o sangue da aliança com a qual foi 

consagrado,”  e  quem tem “insultado  o  espírito  da  graça”  existe  apenas  uma  expectativa 

inevitável e aterrorizante de juízo (10:26-29).

Paulo já tinha advertido os destinatários de seu sermão que “é terrível cair nas mãos 

do Deus vivo” (10:31). No entanto, para aqueles que foram “santificados” e “consagrados” a 

Deus pela oferta sacrificial de Jesus Cristo (10:10, 14) e que mantenham firmes “até o fim a 

confiança” que tinham no início (3:14), haverá certeza da aceitação escatológica. No contexto 

imediato, o encontro festivo indicado pelo termo panhgu,rei, tranquiliza, se implica um juízo 

de aprovação para a multidão reunida.53

Na  narrativa  simbólica  que  se  segue,  existe  uma  relação  significativa  entre  a 

referência à presença diante de “um Juiz, que é Deus de tudo,” e a alusão a  kai. pneu,masi 

dikai,wn teteleiwme,nwn (“e  aos  espíritos  dos  justos  aperfeiçoados”).  Entre  a  descrição  de 

Deus como Juiz (12:23) e de Jesus como mediador da nova aliança (12:24), Paulo insere a 

referência destes “espíritos” que desfrutam da presença de Deus na Jerusalém celestial. O que 

Paulo quer significar com a expressão “e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”, agora na 

Jerusalém celestial, na presença do “Juiz, que é Deus de todos”?

Certos  intérpretes  argumentam que  na  literatura  apocalíptica  judaica  a  expressão 

“espíritos  das pessoas justas” é uma expressão idiomática para se referir  aos piedosos ou 

religiosos mortos (Jubb. 23:30–31 1 Enoch 22:9; 102:4; 103:3–4; 2ApocBar; 30:2). Afirma-se 

que no verso 23b a expressão pneu,masi dikai,wn (“os espíritos dos justos”) refere-se aos que 

morreram, mas que agora habitam na cidade celestial, que é o objetivo da peregrinação dos 

homens e mulheres religiosos sob ambas as alianças (11:10, 13-16; 13:14). 

Porém, no contexto da homilia aos hebreus, embora haja um sentimento de unidade espiritual 

com  os  crentes  do  passado  e  do  presente,  a  expressão  paulina  kai.  pneu,masi  dikai,wn 

teteleiwme,nwn,  no  contexto  simbólico  da  narrativa,  não  parece  fazer  referência  aos  que 

morreram e agora habitam na Jerusalém celestial.

O fato de que esses “espíritos” são descritos como teteleiwme,nwn (“aperfeiçoados”, 

53 DUMBRELL “‘The Spirits of Just Men Made Perfect’”, p. 158-59.
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“feitos perfeitos”) indica que eles não carecem de nada em seu relacionamento com Deus. A 

utilização do particípio perfeito  implica o caráter  estável  e  definitivo de sua condição.  O 

particípio pode ser entendido escatologicamente em referência àqueles que já passaram pelo 

juízo (9:27) e obtiveram o veredicto de que são justos, ou, soteriologicamente, em referência 

àqueles  que  foram limpos  e  consagrados  a  Deus  pela  morte  sacrificial  de  Jesus. Michel 

argumenta que ambas as perspectivas devem ser mantidas54.

A chave para a interpretação do particípio teteleiwme,nwn, em 12:23, no entanto, deve 

ser fornecida pelo uso paulino prévio do verbo teleio,w com referência a todos os que têm sido 

“aperfeiçoados para sempre” pelo sacrifício de Jesus (10:14). A descrição dos justos como 

teteleiwme,nwn (“aperfeiçoados”), em 12:23, reforça a declaração em 10:14: Jesus, pelo seu 

único  sacrifício,  tem  “aperfeiçoado”  (tetelei,wken)  para  sempre  aqueles  que  estão  sendo 

consagrados a Deus. O fato de que Paulo usa o particípio em 12:23b, em vez de fazê-lo por 

meio do adjetivo teleivwn (“perfeito”), favorece a interpretação soteriológica da expressão.55

O  uso  paulino  do  adjetivo  genitivo  dikai,wn (“justos”), em  12:23b, tem  um 

significado específico no contexto da homilia. A citação de Habacuque 2:4 LXX, em Hebreus 

10:38, faz claro que os di,kaio,j (“justos”) são “justos” porque sua vida é um testemunho da fé 

que Deus aprova (11:4), qualificação que pertence aos cristãos (10:39), bem como aos fiéis 

homens e mulheres da antiga aliança.

A expressão antropológica de Paulo  pneu,masi dikai,wn (“espírito dos justos”), em 

12:23, é inclusiva de todos os que viveram, morreram ou ainda vivem expondo a verdadeira 

fé. Não se limita  à descrição  daqueles heróis da fé anteriores a Cristo (F. F. Bruce,  TDNT 

8:83)56,57 ou para os cristãos que morreram (Michel). Abarcam todos os aprovados por Deus 

como  fiéis  sob  ambas  as  alianças,  “aperfeiçoados”  pelo  único  sacrifício  de  Jesus.58 A 

formulação tem em conta  a  declaração em 11:40,  de que  as  testemunhas  aprovadas  pela 

vitalidade da sua fé sob a antiga aliança experimentariam a realização da sua esperança em 

comunhão com os cristãos,“Escatologia em Hb 12:14-29”59.

Quando  Paulo  exorta  aos  ouvintes  de  sua  homilia  a  imitarem “aqueles  que  dia

54 OTTOR, Zur Auslegung des Hebräerbriefes, p. 466-468.
55 PETERSON, An Examination of the Concept of “Perfection” in the ‘Epistle to the Hebrews, p. 284-86.
56 BRUCE, The Epistle to the Hebrews., p. 378.; Theological Dictionary of the New Testament, [s.d.], p. 3:83.
57
58 Ibdem. Zur Auslegung des Hebräerbriefes, p. 467.
59 CASEY, Eschatology in Heb 12:14-29: An Exegetical Study, p. 373-73.
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pi,stewj kai. makroqumi,aj (“pela fé e a paciência”) herdam as promessas” (6:12), cita Abraão 

como  exemplo  (6:13-15),  antecipando  a  relação  de  nomes  das  testemunhas  apresentadas 

posteriormente em 11:1-40. Essas passagens,  em que Paulo se move no plano histórico da 

salvação, enfatizam a vida de fé como resposta do crente à promessa de Deus.  Trazem ante 

sua audiência uma longa série de modelos exemplares de uma fé duradoura e demonstram que 

a fé é essencialmente determinada pela esperança.  Nesta listagem dos heróis da fé,  Paulo 

enfatiza que, em toda a história da redenção, o teste de Deus tem-se baseado nas evidências de 

uma fé viva, que age em correspondência com a sua promessa, mesmo quando a realização da 

promessa não esteja à vista. Tal fé é capaz de ir além da decepção e os sofrimentos deste 

mundo e dar testemunho para as gerações futuras sobre a realidade das bênçãos prometidas.60

Paulo afirma que “pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho” (11:2). Apesar de 

“todos estes” terem bom “testemunho por sua fé”,  ouvk evkomi,santo th.n evpaggeli,an (“não 

receberam  a  concretização  da  promessa”),  tou/  qeou/  peri.  h̀mw/n  krei/tto,n  ti 

probleyame,nounem i[na mh. cwri.j h̀mw/n teleiwqw/sin (“por haver Deus provido coisa superior 

a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados (11:39-40).61

A expressão chave krei/tto,n ti (“coisa superior”) define a cláusula epexegética final i[na mh. 

cwri.j h̀mw/n teleiwqw/sin (“para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados”), a qual sugere que 

a expressão krei/tto,n ti (“coisa superior”) deve ser entendida em termos absolutos: o melhor 

plano foi  que as testemunhas aprovadas não experimentassem a perfeição sem “nós” (cf. 

Riggenbach, 382).

Deus negou,  aos  modelos  exemplares  de  fé,  a experiência  histórica  da  perfeição 

messiânica até que os cristãos as pudessem experimentar. Em suma, Deus em sua providência 

adiou a atribuição da recompensa final até o advento de Cristo e a promulgação da nova 

aliança.62

Embora lhes fora prometido “um lugar” que receberiam como herança (11:8), eles 

permaneceram estrangeiros e residentes na “terra prometida” ao longo da vida (11:9). “Todos 

estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas; vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, 

e  confessando que eram estrangeiros  e  peregrinos  sobre a  terra” (11:13),  razão pela  qual 

“Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma 

60 PETERSON, An Examination of the Concept of “Perfection” in the ‘Epistle to the Hebrews, p. 286-88.
61 BRUCE, The Epistle to the Hebrews.
62 LANE,L, Word Biblical Commentary: Hebrews 9-13.
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cidade” (11:16).63

Portanto, a realização ou concretização de certas promessas específicas, no tempo 

dos  heróis  sob  a  antiga  aliança,  (11:11,  33)  não  pode  se  confundir  com o  cumprimento 

definitivo  e  final  da  promessa  escatológica  (11:16),  que,  com  exceção de  Enoque (11:5), 

nenhum deles experimentou (9:15) e ainda permanece vigente (9:27-28).

Por outro lado, partindo do princípio de que o apóstolo apenas descreve, em termos 

simbólicos ou figurativos, o povo fiel de ambas as alianças como a comunidade escatológica 

que chegou às portas da Jerusalém celestial (12:22), não é possível interpretar que “espíritos 

dos  justos  aperfeiçoados”  seja  uma expressão  idiomática  para  se  referir  aos  piedosos  ou 

religiosos que morreram, mas que agora habitam na cidade celestial.

A ideia de que a palavra pneu/ma (“espírito”) seja alguma entidade do ser humano que 

é consciente e capaz de existir separada do corpo não é parte essencial do significado deste 

vocábulo  na  literatura  paulina,  nem  tal  implicação  se  encontra  no  restante do  Novo 

Testamento. 

Paulo utiliza 45 vezes  o vocábulo com significado antropológico se referindo ao 

espírito humano, ao ser humano vivo (Rm 1:9; 2:29; 7:6; 8:10, 15 3x; 8:16; 11:8; 12:11; 1Co 

2:11, 12; 4:21; 5:3, 4, 5; 6:17; 7:34; 14:14, 15 2x; 14:32; 15:45; 16:18; 2Co 2:13; 3:6 2x; 

4:13; 7:1,13; 11:4; 12:18; Gl 6:1, 18; Ef 1:17; 2:2; 4:23; Fp 1:27; 4:23; Cl 2:5; 1Ts 5:23; 2Ts 

2:2; 2Tm 1:7; 4:22; Fm 25; Hb 4:12), com referência a si mesmo (Rm 1:9; 1Co 4:21; 5:3-4; 

14:14-15;  16:18;  2Co 2:13;  Cl  2:5),  a  mulher  (1 Co 7:34),  aos  profetas  (1Co 14:32),  ao 

segundo Adão (1Co 15:45), a Tito (2Co 7:13), a Timóteo (2 Tm 4:22), a Filemom (Fm 25) e 

aos seres humanos em geral (Rm 2:29; 7:6; 8:10,15 x3; 16; 11:8; 12:11; 1Co 2:11, 12; 5:5, 6, 

17; 2Co 3:6 2x; 4:13; 7:1; 11:4; 12:18; Ef 1:17; 4:23; Fp 1:27; 4:23; 1 Ts 5:23; 2 Ts 2:2; 2Ti 

1:7; Hb 4:12; 12:23), sem alusão alguma àqueles que morreram.

Em (12:22-23), Paulo se dirige a cristãos vivos, como o contexto o demonstra. Não 

se dirige a justos mortos dos séculos passados, como se estivessem realmente reunidos diante 

do “Juiz, e Deus de todos” os homens, no monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém 

celestial.  É facilmente aceitável  o  fato de que, unicamente em sentido figurado,  todos os 

cristãos que vivem poderão ser convocados diante do trono de Deus, como o apresenta 12:22-

24, e no mesmo sentido 4:16 e 10:19-22.

63 Ibidem.
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Afirmar  que  a  locução  “os  espíritos  dos  justos  aperfeiçoados”  é  uma  expressão 

idiomática para se referir aos que morreram, mas que agora habitam na cidade celestial seria 

pôr em confronto Paulo e os usos antropológicos da palavra pneu/ma (“espírito”) em suas cartas 

e a teologia paulina da ressurreição (1 Co 15; 1 Ts 4).

Mas  qual  é  a  relação  entre  esta  “igreja  dos  primogênitos  registrados  nos  céus” 

(12:23a) e estes “espíritos dos justos aperfeiçoados”  (12:23c),  a qual os fiéis  ouvintes de 

Paulo, em uma expressão simbólica e figurada, acompanham no monte Sião? No contexto 

literário,  histórico e teológico da narrativa (12:18-29),  Paulo expressa que as experiências 

fundacionais  dos  cristãos  destinatários  da  homilia,  sob  a  nova  aliança,  têm  sido 

qualitativamente diferentes das de Israel no Sinai, sob a antiga aliança. O contraste apresenta 

as  diferenças  fundamentais  entre  a  antiga  aliança  e  Moisés,  e  a  nova  aliança  e  Jesus, 

respectivamente, como mediadores do encontro com Deus.

Como já se afirmou neste estudo, Paulo exorta  os cristãos ouvintes de sua homilia, 

sob  a  nova  aliança  e  mediação  de  Cristo,  a  imitarem  “aqueles  que  dia.  pi,stewj  kai. 

makroqumi,aj (“pela  fé  e  a  paciência”)  herdam as  promessas (6:12).  Cita  a  Abraão  como 

exemplo (6:13-15) e antecipa a relação de nomes dos modelos de fé (11:1-40), sob a antiga 

aliança e mediação mosaica.  Paulo enfatiza que, em toda a história da redenção, o teste de 

Deus tem-se baseado nas evidências de uma fé viva que age em correspondência com a Sua 

promessa, mesmo quando a realização dessa promessa não esteja à vista. Paulo declara que 

“pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho” (11:2).

Apesar de “todos estes”  terem dado bom “testemunho por sua fé”,  ouvk evkomi,santo 

th.n evpaggeli,an (“não receberam a concretização da promessa”, tou/ qeou/ peri. h̀mw/n krei/tto,n 

ti probleyame,nounem  i[na mh.  cwri.j  h̀mw/n  teleiwqw/sin (“por  haver  Deus  provido  coisa 

superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados (11:39-40).

Deus negou, aos modelos exemplares de fé e a tanto outros representados por eles, a 

experiência histórica da perfeição messiânica até que os cristãos as pudessem experimentar. 

Em suma, Deus em sua providência, adiou a atribuição da recompensa final até o advento de 

Cristo e a promulgação da nova aliança, em Quem esses modelos exemplares de fé, a “igreja 

dos  primogênitos  registrados  nos  céus”  (12:23a),  “os  espíritos  dos  justos  aperfeiçoados” 

(12:23c) e os crentes fiéis, receptores da homilia de Paulo, que tinham “chegado ao monte 

Sião  e  cidade  do  Deus  vivo” constituíssem a  Igreja  escatológica,  em seu  estado  final  e 
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completo, congregados em torno do trono de Deus no monte Sião, a Jerusalém celestial.

Em uma linguagem simbólica  e  inclusiva  de  todos  os  que  viveram sob a  antiga 

aliança (“a igreja dos primogênitos registrados nos céus”) ou ainda vivem sob a nova aliança 

(“os espíritos dos justos aperfeiçoados”), expondo a verdadeira fé, Paulo  apenas descreve o 

povo fiel de ambas as alianças como a comunidade escatológica que chegou às portas da 

Jerusalém celestial (12:22).

As figuras metafóricas usadas por Paulo abarcam todos os aprovados por Deus como 

fiéis sob ambas as alianças, “aperfeiçoados” pelo único sacrifício de Jesus. A formulação tem 

em conta a declaração em 11:40, de que as testemunhas aprovadas pela vitalidade da sua fé 

sob a antiga aliança experimentariam a realização da sua esperança em comunhão com os 

cristãos.

Portanto,  os  símbolos  usados  pelo  apóstolo  representam  todos  aqueles  que, 

finalmente, desfrutarão os privilégios dos primogênitos; homens e mulheres fiéis da antiga e 

da nova aliança que participam da assembleia dos “inscritos nos céus”. Em virtude da sua fé, 

os crentes membros da comunidade destinatária da homilia chegaram à Jerusalém celestial na 

companhia de uma imensa multidão de crentes de todas as idades, o que está de acordo com a 

perspectiva  da  homilia  aos  hebreus  de  que  a  Igreja,  histórica  e  intencionalmente,  está 

enraizada em uma relação de homens e mulheres de fé sob a antiga aliança (11:13-16, 39-

12:2).

Assim,  a  “igreja  dos primogênitos  registrados nos céus”,  os crentes  sob a antiga 

aliança; e os “justos aperfeiçoados”, os crentes sob a nova aliança, constituem uma Igreja 

invisível e universal de salvos, à qual os fiéis ouvintes de Paulo, sob a nova aliança, se unem 

para constituir uma comunidade escatológica de salvos diante o trono de Deus.

12:24: Em duas  cláusulas  paralelas,  Paulo  apresenta  a  razão  para  este  encontro 

festivo  no  Monte  Sião.  Menciona  a  Jesus,  o  mediador  da  nova  aliança,  e  seu  sacrifício 

expiatório pleno e suficiente, pelo qual se obtém eterna redenção para seu povo (9:11-15).64

Os crentes  vieram  diaqh,khj  ne,aj mesi,th|  VIhsou/ (“ao  mediador  da  nova aliança, 

Jesus”).  Paulo  parece construir  suspense e  ênfase em sua declaração adiando o nome do 

mediador para o fim da frase (cf. 2:9; 3:1; 6:20; 7:22; 10:19; 12:2; 13:20). Na homilia, o 

termo mesi,th (“mediador”) se usa sempre em relação com a nova aliança de Jr 31:31-34 (8:6; 

64FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New Testament.
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9:15; 12:24). Dessa aliança, Jesus é seu garante, em função de Sua morte sacrifical, perfeita, 

suficiente e eficaz pelo pecado (9:14-26), que Ele mesmo administra em sua função sumo 

sacerdotal no Santuário celestial (8:1-2; 9:12-14, 24), onde há acesso livre (10:19-22) ao Pai 

(7:25) para todos os crentes de todas as épocas (4:16; 11:6).

A ênfase  no  texto  recai  sobre  a  ratificação  da  aliança  escatológica  por  meio  do 

sacrifício e exaltação de Jesus, o mediador da nova aliança cujo sangue fala mais eficaz do 

que  o  sangue  de  Abel.  O  sangue  oferece  garantia  para  aqueles  que  buscam  “paz”  e 

“santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor” (12:14), e abre as portas da “cidade do 

Deus vivo, a Jerusalém celestial”, onde todos serão bem-vindos.

12:25-29: Nesta exortação final, Paulo conclui todos os argumentos apresentados na 

exposição (12:18-24). O antigo Israel ficou aterrorizado pela voz de Deus que se revelava no 

monte Sinai (12:18-21), no marco da antiga aliança. Se os cristãos se apresentassem pela fé 

diante do “Juiz, o Deus de todos” e do “mediador da nova aliança, Jesus (12:23-24), não se 

sentiriam menos profundamente apavorados; mas, Israel não quis escutar a voz de Deus (Êx 

20:18-19), e essa rejeição prefigurava uma desobediência permanente (3:7-11, 16-4:2; cf. 1Co 

10:1-12). Os cristãos devem se cuidar para não repetirem semelhante erro (3:12).65

O apóstolo exorta: “Vede que não rejeiteis ao que fala […] porque o nosso Deus é 

fogo consumidor” (12:29; Ex 24:17; cf. 1:1; 2:1-4; 3:7-13; 5:11-12; 6:4-6; 10:26-31; 12:18, 

20; 13:22).

3.3 CONCLUSÃO PARCIAL

Em uma linguagem simbólica e inclusiva, no contexto literário, histórico e teológico 

da narrativa (12:18-29), Paulo descreve o povo fiel de ambas as alianças como a comunidade 

escatológica que chegou às portas da Jerusalém celestial (12:22). Não é possível interpretar 

que os “espíritos dos justos aperfeiçoados” seja uma expressão idiomática para se referir aos 

piedosos ou religiosos que morreram, mas que agora habitam na cidade celestial.

Portanto, a “igreja dos primogênitos registrados nos céus”, os crentes sob a antiga 

aliança e os “justos aperfeiçoados”,  os crentes sob a nova aliança,  constituem uma  Igreja 

65 Ibidem.
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invisível e universal de salvos, à qual os fiéis ouvintes de Paulo, sob a nova aliança, se unem 

para constituir uma comunidade escatológica de salvos diante do trono de Deus.
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CAPÍTULO 4. REAÇÃO CRÍTICA, REFLEXÃO TEOLÓGICA 

E CONCLUSÃO

4.1 REAÇÃO CRÍTICA

A locução “os espíritos dos justos aperfeiçoados” (12:23) é uma expressão idiomática 

para  referência  aos  que  morreram,  mas  que  agora  habitam  na  cidade  celestial?  Numa 

linguagem simbólica, o apóstolo usa o tempo perfeito para enfatizar o resultado de uma ação 

ou evento ainda no futuro, como se já fosse real no presente, razão pela qual assegurou “os 

espíritos dos justos” já “aperfeiçoados”, já “feitos perfeitos”, mas na realidade ainda não, o 

que é uso comum na conjugação do tempo perfeito no Novo Testamento.

Mateus  25:34 refere ao “reino preparado desde a  fundação do mundo”,  mas que 

ainda não estava estabelecido; Romanos 4:16, 17 alude à promessa feita a Abraão como pai de 

“muitas  nações”,  mas  ainda  não  estava  concretizada  sua  paternidade;  e  Apocalipse  13:8 

declara que Cristo foi morto desde a “fundação do mundo”, mas ainda não era a realidade 

afirmada.

A utilização do particípio  perfeito  no símbolo  implica  exatamente  isto:  o  caráter 

estável e definitivo daqueles que foram considerados justos pela morte sacrificial de Jesus, 

mas  na  realidade  ainda  não  são  perfeitos.  Uma  pessoa  é  justificada  (“feita  justa”) 

“gratuitamente, pela graça de Deus, na redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs 

para expiação pela fé em seu sangue” (Ro 3:24-25; 5:1). Cristo, “com uma só oferta tem 

aperfeiçoado para sempre os que são santificados” (Hb10:14). Porém, o espírito ou a vida 

desses crentes não fica perfeito.

Quando, então, o “espírito” ou a vida de uma pessoa justa será feita “perfeita”? Não 

até a transformação ou ressurreição, quando “num momento, num abrir e fechar de olhos, ante 

a última trombeta” isto “que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal 

se revista de imortalidade” (1Co 15:51-53; cf. Fp 3:8-12). Na realidade, os justos não serão 

perfeitos até a concessão da imortalidade no retorno do Senhor.

Portanto, a locução “os espíritos dos justos aperfeiçoados” (12:23) é uma expressão 
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simbólica no contexto histórico e literário da passagem para referência aos “justos” que já 

passaram pela ressurreição ou transformação na vinda do Senhor. 

Os  presentes  na  convocatória  do  monte  Sião,  na  cidade  do  Deus  vivo,  a nova 

Jerusalém, são aqueles que estarão presentes no Céu quando chegar o dia da redenção com a 

vinda do Senhor. Mas estes não estão, necessariamente, já no Céu. Na verdade, Paulo indica 

aos destinatários de sua homilia que “chegaram”, “vieram” ao Monte Sião e  à Jerusalém 

celeste.  Os  ouvintes  ou  leitores  do  apóstolo  ainda  estavam  vivos  quando  receberam  a 

mensagem de Paulo.  Portanto,  claramente se implica que não “chegaram” literalmente ao 

monte Sião. Em vez disso, eles aceitam pela fé que, mesmo que permaneçam na terra, eles já 

têm vislumbres desse encontro real dos remidos diante Deus, o Juiz, e Jesus, o Mediador.

Um dia,  fisicamente,  na  realidade,  estarão  lá,  o  que  é  importante,  porque  Paulo 

descreve cada grupo em termos de seu  status atual,  em vez de seu eventual  status (“são 

registrados no Céu”, em vez de “estar presentes no Céu”).

De  acordo  com  a  passagem,  eles  podem,  na  espera  escatológica,  imaginar  essa 

convocatória  universal  com milhares  de  anjos,  com os  representados  pelos  símbolos:  os 

“primogênitos registrados nos Céus” e as pessoas “justas, feitas perfeitas”.

Sim, resulta muito claro na Escritura que a morte não transporta o justo diretamente 

para o Céu. Cristo apresenta a morte numa condição semelhante ao sono: Lázaro “dorme” (Jo 

11:11-14) na sepultura (11:34-38), a quem ressuscitou (11:39-44).  Portanto,  ninguém, seja 

santo, seja pecador, recebe a recompensa final, salvação ou perdição, por ocasião da morte.

O  conceito  da  translação  ou  imortalidade  do  espírito  ou  da  alma  recebe  muita 

atenção,  mas  não  é  bíblica.  Embora  não  se  encontre  nas  Escrituras,  entrou  ao  seio  do 

cristianismo nos mesmos termos da declaração da serpente a Eva, no Éden: “Certamente não 

morrereis” (Gn 3:4). É de origem satânica, falsa e perigosamente enganosa.

A imortalidade pertence somente a Deus (1Tm 6:15, 16), Quem deu essa mesma 

condição a sua criatura como dom condicionado à obediência (Gn 2:16-17). Assim, a morte 

tem sua origem na desobediência, no pecado, o que se propagou a toda humanidade e trouxe a 

morte, comum a todos (Ro 5:12).

Embora o “salário do pecado” seja “a morte”, o “dom gratuito de Deus é a vida 

eterna  em Cristo  Jesus”  (Ro  6:23).  Ao  vencer  a  morte,  Jesus  “trouxe  à  luz  a  vida  e  a 
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imortalidade, mediante o evangelho” (2Tm 1:10), fornecendo as condições para a ressurreição 

e a imortalidade (1Co 15:50-55).

4.2 REFLEXÃO TEOLÓGICA

Os destinatários da homilia, projetados simbolicamente numa reunião no monte Sião, 

a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, são pessoas reais, que na procura desse encontro 

real, tipificado  pelos  símbolos  do  monte  Sião,  recebem  uma  exortação  a  mais:  “Tende 

cuidado, não recuseis ao que fala” (12:25). E quem é o que fala, no contexto da homilia?

O tema da primeira seção de Hebreus pode ser identificado como a revelação de 

Deus por meio de seu Filho. A caracterização de Deus como Quem vem intervindo na história 

humana com suas palavras é o prelúdio à introdução da caracterização do Filho por meio de 

Quem Deus tem falado Sua palavra final (1:1-4). Isto expõe o perigo de se ignorar a palavra 

de redenção dada pelo Filho (2:1-4), a primeira exortação paulina a seus ouvintes e leitores.

Parece clara a conexão temática entre 1:1-4 e 2:1-4. No período final da história, 

Deus “nos” (h̀mi/n) tem falado sua última palavra  por meio do Filho (1:2a), portanto, “nós” 

(h̀ma/j) devemos “dar atenção com mais diligência às coisas que têm sido ouvidas” (2:1). Esta 

urgente exortação antecipa a advertência de que a mensagem da salvação ignorada poderia 

acarretar  catastróficas consequências,  razão pela  qual Paulo apresenta a seus destinatários 

uma segunda exortação: o perigo de se rejeitar a palavra viva de Deus (Hb 3:7-19).

Toda a unidade é um comentário do Salmo 95:7-11, no qual Paulo pressupõe uma 

correspondência entre as gerações sucessivas do povo de Israel e a conduta consistente de 

Deus. Seu interesse básico é que os destinatários mantenham sua integridade e continuem sua 

experiência (cristã) no contexto das promessas divinas. As lembranças da incredulidade de 

Israel, fundamentadas pelo Salmo 95, provêm a base para a exortação aos que rejeitam ouvir e 

obedecer a Deus. Isto afetaria tragicamente suas esperanças de herdar o repouso prometido 

(4:1-14) e de participar das bênçãos do monte Sião (12:14-29).

Paulo introduz palavras e pensamentos importantes do texto e os relaciona com a 

situação dos destinatários. O apóstolo teme que os destinatários vacilem em suas respostas à 

promessa  de  Deus.  Reconhecendo  que  são  os  indivíduos  que  se  expõem  ao  perigo  da 



38

apostasia, o interesse do apóstolo se estende a cada membro da congregação (cf. 3:12-13; 4:1, 

11; 6:12; 12:15).

A referência a “um coração mal e incrédulo” (3:12) interpreta a expressão “sempre 

erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos” (3:10), o que na linguagem 

do Antigo Testamento é “separar-se do Deus vivo”. Foi “um coração mal e incrédulo” o que 

impediu a geração do deserto, testemunhas do êxodo, de gozar do repouso de Canaã. Será 

esse mesmo pecado que excluirá os destinatários da convocatória no monte Sião?

Tem  particular  importância  o  termo  avpisti,aj (“incredulidade”,  “desobediência”, 

“desconfiança”),  um  genitivo  de  qualidade  indicando  que  “incredulidade”  caracteriza  o 

coração como  ponhro,j (“difícil”, “defeituoso”,  “enfermo”,  “mal”,  “perverso”,  “perigoso”), 

conceitos que parecem ser um reflexo de Números 14:27, 35. As referencias a Números 14 

são significantes porque indicam que a incredulidade não é uma carência de fé ou verdade. É 

a disposição deliberada  à não crença em Deus. É a condição rebelde de um coração difícil, 

enfermo e perigoso.

Esta  situação inevitável  conduz  o indivíduo a se avposth/nai (“afastar”,  “separar”, 

“apartar”,  “destituir”,  “desertar”,  “renunciar”,  “apostatar”)  do Deus vivo,  o  que  é  um ato 

deliberado de rebelião e rejeição. O infinitivo avposth/nai com a preposição genitiva avpo, (“de”) 

pareceria  ser  usada  aqui  exegeticamente indicando  o  conteúdo  de  um “coração  mal”.  O 

imperativo pastoral em 3:12 toma a súplica de Josué e Calebe em Números 14:19: “não sejais 

rebelde contra Jeová” (cf. Dt 1:28).

A ideia central, enfatizada em 3:12-19, é a exclusão da geração do deserto (incrédula 

e  rebelde)  da  experiência  do  repouso prometido  por  Deus,  o  que  é  um tipo  da  possível 

exclusão dos incrédulos e rebeldes do encontro final no monte Sião (12:22-24). Frente a essa 

realidade, o apóstolo apresenta a terceira exortação: o perigo da imaturidade espiritual (Hb 

5:11-6:20).

O “difícil  de  interpretar”  (5:11)  se  dá devido  aos  leitores  quem chegaram a  ser 

nwqroi. tai/j avkoai/j  (“indolentes”,  “negligentes”,  “lentos” para ouvir). O infinitivo  le,gein 

(“dizer”) se usa exegeticamente para explicar precisamente o adjetivo  nwqro,j (“indolente”, 

“negligente”, “lento”). Em outras palavras, “temos muito que dizer” a causa da “indolência”, 

“negligencia” ou sua lentidão em ouvir. O perfeito ativo do indicativo gego,nate (“tem chegado 

a ser”) sugere que eles não eram indolentes, negligentes ou lentos por natureza, mas sim que 
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eram  descuidados e negligentes. O uso do tempo perfeito sugere que o estado em que se 

encontram os destinatários não era a sua condição original.

Finalmente, Paulo, em sua preocupação pela condição dos ouvintes-leitores, envia-

lhes a quarta exortação: o perigo da deslealdade a Cristo (Hb 10:19-39), por meio da qual 

apresenta  uma  realidade  que  se  relaciona  com as  outras  seções  exortatórias  na  homilia. 

Contém ecos facilmente reconhecíveis de unidas parentéticas prévias em sua argumentação 

(cf.  2:1-4/10:28-31;  6:4-8/10:26-31)  e  na  repetição  de  expressões  características  (cf. 

3:6b/10:23; 3:17/10:26).

Assim, então, como sumário das seções exortatórias prévias e do anúncio das que 

seguem, 10:19-39 marca um ponto decisivo na estrutura do sermão. Parece ser o clímax das 

seções parentéticas de toda a homilia. 

Nessas condições, os destinatários de Paulo poderiam estar no risco de “rejeitar ao 

que fala” (12:25), Deus, a quem deveriam “servir agradavelmente com reverência e piedade; 

porque o nosso Deus é um fogo consumidor” (12:28-29).

Se o fogo se manifestasse, então não haveria o encontro no monte Sião!

4.3 CONCLUSÃO

A que cena se refere Hb 12:23? Aonde chegaram os destinatários desta mensagem? 

Quem são estes “espíritos dos justos aperfeiçoados” no “monte Sião, a cidade do Deus vivo, a 

Jerusalém celestial” junto aos “muitos milhares de anjos” em uma “universal assembleia”, 

com “a igreja dos primogênitos”, diante de “Deus, o juiz”, e de “Jesus, o mediador da nova 

aliança”?  No contexto da passagem,  o que  se entende pela  frase  “os  espíritos  dos  justos 

aperfeiçoados”?

A passagem  ilustra  o  emprego  da  linguagem  simbólica.  O  apóstolo  estabelece 

distinção entre dois grupos: os hebreus convocados no monte Sinai (12:18, 19) e os hebreus 

cristãos,  destinatários  da  homilia,  reunidos  no  monte  Sião  (12:22),  convidados  a  se 

aproximarem do  trono  de  Deus  no  Santuário  Celestial,  onde  Cristo  ministra  como sumo 

sacerdote e mediador sob a nova aliança (4:14-16; 8:6; 9:11-15; 10:12-22).
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Como  no  caso  da  primeira  convocação  no  monte  Sinai  sob  a  antiga  aliança,  a 

segunda reunião no monte Sião reúne os santos de Deus, os seres humanos crentes de todos os 

tempos e aos cristãos hebreus destinatários da homilia, sob a nova aliança mediada por Jesus.

Não se trata de santos descarnados que morreram e se encontram no Céu. Trata-se de 

pessoas reais, a quem Paulo apela: “Tende cuidado, não recuseis ao que fala” (12:25).
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