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Diante do perigo da apostasia da fé em Cristo por parte de seus leitores, o autor de Hebreus
continuou a pressionar aqueles crentes sobre a necessidade de abandonar o que era visível para que a fé
fosse fortalecida – Hebreus 11.1 NVT. Porém, quando os ouvidos perdiam a sensibilidade para ouvir a
palavra de Deus, o crescimento ficava paralisado e o afastamento da fé era a consequência – II Pedro 1.9
NVT. Por isso, este texto trata sobre crentes que foram iluminados – Hebreus 6.4ª RA. Dois destaques
precisam ser feitos aqui:
1.Uma vez foram, que significa uma vez por todas, apontando para uma validade perpétua que nunca
precisaria ser repetida. A mesma expressão foi usada para:
a.A manifestação de Cristo – Hebreus 9.26b NVT.
b.A obra de Cristo – Hebreus 9.28 NVT.
c.A fé entregue aos santos – Judas 1.3 NVT.
2.Iluminados, que significa manifestar, trazer à luz, revelar, apontando para a iluminação espiritual com
conhecimento salvador – II Coríntios 4.6 RA. A evidência de que foram iluminados estava no fato de que
eles haviam provado algo e que se tornaram algo – Hebreus 6.4b RA. O que eles haviam provado? O
dom celestial! Como dom significava um presente sem mérito ou direito que destacava o bom desejo do
doador, sem preço e sem devolução – João 4.10 NVT. Como dom celestial significava o impacto e a
influência do céu, de tal maneira que eles haviam recebido:
a.O chamado celestial – Hebreus 3.1 NVT. Por isso, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, no
sentido de ter havido na vida deles uma mudança de condição – João 1.12 RA.
b.A promessa da pátria celestial – Hebreus 11.16 NVT.
Eles também provaram a palavra de Deus – Hebreus 6.5 RA. Como boa palavra de Deus, era
palavra de fé que afetava a mente de maneira agradável confortando e confirmando – I Pedro 1.25 RA.
Sobre o que eles tinham a confirmação da palavra? Sobre os poderes do mundo vindouro, que era a
capacidade dada por Deus para alcançar a eternidade. Era a capacidade dada por Deus para crescer na
santificação e na preparação para o céu, para a glorificação – Romanos 6.22 RA. O autor da carta desde
o início tinha avisado seus leitores sobre o perigo de se afastar da verdade, sobre o perigo de se afastar
do Deus vivo por causa da incredulidade e finalmente do perigo de se afastar da fé em Jesus – Hebreus
6.6 NVT. Como seria demonstrado o desvio na fé do Filho de Deus crucificado? Através do afastamento
da verdadeira fé, através do afastamento da adoração ao Senhor, através de desviar do caminho certo
para o caminho ímpio, o caminho sem temor a Deus, o caminho sem fé. Assim, era impossível voltar para
construir de novo o que havia sido destruído – Gálatas 2.18-21 NVT. Se eles se afastassem da fé em Jesus
para voltar para as obras da lei não haveria esperança para eles, pois estariam demonstrando
publicamente que a morte de Jesus na cruz foi sem valor – Romanos 8.1,3 NVT. Eles haviam sido
chamados à liberdade e voltariam para a escravidão – Gálatas 5.1,2 NVT. Não haveria lugar de
arrependimento, pois não haveria mudança de mente, de pensamento, de opinião, como havia
acontecido com Esaú – Hebreus 12.16 NVT. Esaú trocou a bênção por algo passageiro – Hebreus 12.17
RA.
Nós também somos participantes do Espírito Santo, pois provamos a boa palavra de Deus e
recebemos o chamado e o dom celestial para nos tornarmos filhos de Deus. Estamos crucificados com
Cristo, vivendo uma vida de santificação em direção ao céu, pois temos a promessa de uma pátria celestial.
Então, por que perder todas as bênçãos espirituais que Deus nos deu em Jesus por causa de algo
passageiro? Por que expor Jesus ao desprezo e vergonha pública? Diante do ensino bíblico reflita:
Como você entrará na eternidade e estará diante de Jesus naquele dia?
I Coríntios 3.13-15 NVT
No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a
obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor
sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo.
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