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A doutrina de Jesus: A superioridade de Jesus
Em Roma havia uma comunidade cristã judaica que sofreu a primeira perseguição ao ser expulsa
da cidade – Atos 18.1,2 NVT.
Os que saíram de Roma perderam todos os seus bens e os que permaneceram foram presos –
Hebreus 10.34 NVT.
Para encorajar essa comunidade a permanecer firme em sua fé o livro de Hebreus foi escrito,
consolando e desafiando aqueles crentes a aceitarem o preço do discipulado – Hebreus 10.35,36
NVT.
Os cristãos judeus em Hebreus estavam sob perseguição por causa de sua fé em Jesus. Por isso,
o livro de Hebreus leva cada um deles a olhar de forma intencional e consciente para Jesus –
Hebreus 12.2,3 NVT.
Jesus Cristo é superior a toda revelação anterior de Deus por três razões:
1.Por causa da Sua posição como Filho e Herdeiro divino – Hebreus 1.1,2 NVT.

No

planejamento divino do universo, Cristo é o autor, sustentador e fim. Ele é o herdeiro do
universo muito antes da criação do universo.
2.Por causa de Sua perfeita representação do caráter de Deus – Hebreus 1.3ª NVI.
Em relação aos homens, Jesus Cristo é o profeta, em quem Deus proferiu Sua final palavra de
revelação – João 1.17,18 NVT. Em Jesus Cristo a revelação de Deus tornou-se perfeita.
3.Por causa de Seu papel na obra da redenção – Hebreus 1.3b NVI.
Em relação aos homens, Jesus Cristo é o sacerdote que purificou os nossos pecados e consumou
a obra de reconciliação – Hebreus 4.14-16 NVI.
Em relação aos homens, Jesus Cristo é o Rei que está entronizado à mão direita de Deus em uma
posição muito acima de todos os outros – Efésios 1.20,21 NVI. Sua obra está completa, e Ele
pode, portanto, assentar-se. Nesse Senhor e Rei poderoso podemos confiar plenamente em
todas as situações difíceis da vida.
Assim, o livro de Hebreus deixa claro que apenas uma pessoa merece ocupar o lugar
principal em nossas vidas. Jesus nos oferece uma posição melhor, um sacerdote melhor, uma
aliança melhor, uma esperança melhor e um sacrifício melhor. Precisamos adorar o Senhor Jesus
por Sua pessoa e obra. Vamos adorar a Cristo, o Herdeiro, o Criador, o Sustentador, nosso
Purificador e nosso Rei.
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