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Mosaicos #4 
A Salvação, a liberdade e as  

fronteiras da Realidade  
Hb 6:4-6 

	  
4	   Ora	   para	   aqueles	   que	   uma	   vez	   foram	  
iluminados,	   provaram	   o	   dom	   celestial,	  
tornaram-‐se	  participantes	  do	  Espírito	  Santo,	  
5	  experimentaram	  a	  bondade	  da	  palavra	  de	  
Deus	  e	  os	  poderes	  da	  era	  que	  há	  de	  vir,	  
6	   e	   caíram,	   é	   impossível	   que	   sejam	  
reconduzidos	  ao	  arrependimento;	  pois	  para	  
si	   mesmos	   estão	   crucificando	   de	   novo	   o	  
Filho	   de	   Deus,	   sujeitando-‐o	   à	   desonra	  
pública.	  

	  
Introdução: 
	  
Nosso	  assunto	  é	  um	  pouco	  extenso	  porque	  está	  contido	  em	  seis	  
capítulos.	  Entretanto,	  entender	  esse	  raciocínio	  é	  compreender	  a	  grande	  
diferença	  entre	  judaísmo	  e	  Cristianismo	  e	  entre	  o	  cristianismo	  e	  as	  
demais	  religiões.	  	  
	  
O	  que	  está	  em	  pauta	  é	  o	  centro	  de	  nossa	  fé	  e	  de	  nossa	  relação	  com	  
Deus.	  
	  
1.	  Inicialmente	  quero	  explicar	  um	  dos	  limites	  de	  nossa	  realidade	  
	  
Aquilo	  que	  chamamos	  de	  realidade	  é	  emoldurada	  pelo	  universo	  físico.	  
Tem	  limites.	  Por	  exemplo,	  não	  posso	  me	  transportar	  de	  um	  lugar	  a	  
outro,	  como	  fazia	  o	  pessoal	  do	  Jornada	  nas	  Estrelas.	  Não	  podemos	  
comer	  tudo	  o	  que	  queremos	  e	  nem	  na	  quantidade	  que	  muitas	  vezes	  
queremos,	  porque	  nossa	  realidade	  física	  nos	  impõe	  limites.	  
	  
2.	  Outra	  coisa	  que	  faz	  parte	  de	  nossa	  realidade	  é	  a	  limitação	  de	  ser:	  
Não	  podemos	  ser	  duas	  coisas	  contraditórias	  ao	  mesmo	  tempo.	  
	  
Quem	  poderia	  ser	  e	  não	  ser,	  ao	  mesmo	  tempo?	  Ou	  somos,	  ou	  não	  
somos.	  Quem	  nesta	  realidade	  em	  que	  vivemos,	  poderia	  estar	  literal	  e	  
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corporalmente	  em	  2	  lugares	  ao	  mesmo	  tempo?	  	  Ou,	  por	  outro	  lado,	  será	  
que	  alguém	  poderia	  estar	  e	  não	  estar	  em	  um	  lugar	  ao	  mesmo	  tempo?	  
Isso	  nos	  mostra	  que	  naquilo	  que	  chamamos	  de	  “realidade”	  tudo	  está	  
ligado	  a	  uma	  possibilidade	  de	  escolha.	  À	  liberdade.	  
	  
Nossa	  liberdade	  está	  associada	  às	  molduras	  de	  nossa	  realidade.	  
Estamos	  falando	  sobre	  isso	  porque	  é	  com	  essa	  possibilidade	  e	  liberdade	  
de	  escolha	  que	  o	  autor	  de	  Hebreus	  está	  trabalhando	  dos	  capítulos	  4	  a	  
10.	  
Claro	  que	  a	  realidade	  não	  tem	  apenas	  esse	  aspecto.	  Todavia,	  é	  um	  dado	  
de	  muita	  importância.	  
	  
Estou	  explicando	  essa	  noção	  de	  realidade	  porque	  sem	  ela,	  ao	  ler	  esse	  
texto,	  você	  concluirá	  que	  Deus	  é	  ditador	  mau,	  que	  tem	  prazer	  em	  que	  o	  
ser	  humano	  seja	  condenado.	  É	  preciso	  que	  entendamos	  que	  com	  os	  
seres	  humanos	  Deus	  precisa	  agir	  dentro	  de	  nossa	  realidade.	  Do	  
contrário,	  o	  equilíbrio	  do	  mundo	  seria	  destruído.	  	  
Na	  verdade	  tudo	  o	  que	  ele	  escreve	  entre	  os	  capítulos	  4	  a	  10	  é	  para	  
justificar	  a	  razão	  de	  ser	  de	  seu	  raciocínio	  radical:	  Você	  não	  pode	  andar	  
com	  Deus	  e	  despreza-‐lo	  ao	  mesmo	  tempo.	  
	  
	  
Uma	  vez	  explicado	  a	  importância	  da	  realidade	  e	  da	  liberdade,	  vamos	  
compreender	  esse	  texto:	  
	  
	  
I – A salvação do ser humano sempre foi 
fundamentada em uma aliança com Deus 
	  
1.	  Qual	  a	  necessidade	  de	  uma	  aliança?	  
	  
É	  que	  havia	  uma	  lacuna	  entre	  Deus	  e	  o	  ser	  humano.	  	  A	  forma	  de	  
minimizar	  e	  resolver	  essa	  lacuna	  foi	  criando	  uma	  aliança	  que	  pudesse	  
unir	  dois	  seres	  de	  realidades	  tão	  diferentes	  quanto	  Deus	  e	  o	  ser	  
humano.	  
	  
2.	  Como	  era	  essa	  aliança?	  
	  
2.1.	  No	  Antigo	  Testamento	  temos	  a	  Aliança	  Mosaica.	  



	   3	  

2.2.	  Para	  fazer	  parte	  dessa	  aliança	  a	  pessoa	  precisava	  submeter-‐se	  à	  lei	  
de	  Moisés,	  tornando-‐se	  judeu.	  
2.3.	  A	  aliança	  da	  lei	  fundamentava-‐se	  em	  5	  coisas:	  
	  

a. O	  sinal	  da	  circuncisão.	  Todos	  os	  homens	  tinham	  o	  prepúcio,	  
que	  é	  a	  pele	  que	  cobre	  a	  glande	  do	  pênis,	  cortada.	  	  
	  

b. Para	  fazer	  parte	  da	  	  aliança	  da	  lei,	  a	  pessoa	  assumia	  o	  
compromisso	  de	  tornar-‐se	  filho	  do	  mandamento,	  isto	  é,	  
comprometia-‐se	  	  com	  os	  mandamentos	  e	  ritos	  da	  lei	  mosaica.	  

	  
c. O	  terceiro	  fundamento	  da	  fé	  dos	  hebreus	  era	  o	  sacrifício	  de	  

cordeiros.	  
	  

c.1.	  Todos	  os	  anos	  cada	  judeu	  tinha	  que	  apresentar	  um	  
sacrifício	  para	  o	  perdão	  de	  seus	  pecados	  

	  
d. A	  fé	  dos	  hebreus	  era	  fundamentada	  na	  mediação	  que	  um	  

sacerdote	  fazia	  na	  relação	  com	  Deus.	  Ou	  seja,	  o	  sacerdote	  era	  
a	  pessoa	  que	  conduzia	  o	  judeu	  até	  Deus,	  através	  dos	  sacrifícios	  
e	  ensinamentos.	  
	  
Mas	  tinha	  um	  problema:	  Esse	  sacerdócio	  era	  incompleto	  e	  
imperfeito	  porque:	  
	  

i. Os	  sacerdotes	  eram	  pecadores.	  Ou	  seja,	  
precisavam	  sacrificar	  primeiro	  por	  si	  mesmos,	  
antes	  de	  sacrificar	  pelos	  outros.	  

ii. Os	  sacerdotes	  eram	  mortais	  e	  por	  isso	  o	  
sacerdócio	  era	  transitório.	  –	  	  

iii. Os	  sacerdotes	  eram	  seres	  humanos	  limitados.	  
Não	  poderiam	  cumprir	  plenamente	  o	  papel	  de	  
mediadores	  porque	  nem	  conheciam	  o	  interior	  
dos	  seres	  humanos	  e	  nem	  conheciam	  a	  mente	  
de	  Deus,	  que	  é	  inalcançável.	  

iv. Os	  sacrifícios	  eram	  ineficazes,	  porque	  não	  
transformavam	  a	  vida	  das	  pessoas.	  Apenas	  
lembravam	  seus	  pecados:	  
Hb	  10:1-‐4	  
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e. E	  por	  último,	  a	  fé	  dos	  hebreus	  era	  fundamentada	  no	  templo.	  
	  
O	  sacrifício,	  que	  girava	  toda	  essa	  roda	  religiosa,	  só	  poderia	  
ser	  oferecido	  no	  templo.	  Assim,	  o	  templo	  ocupava	  um	  lugar	  
especial	  na	  religiosidade	  judaica.	  

	  
Resumindo,	  a	  fé	  dos	  hebreus	  fundamentava-‐se	  em:	  

	  
• Circuncisão,	  
• Compromisso	  com	  a	  lei,	  
• Holocaustos,	  
• Sacerdócio,	  
• Templo	  

	  
3.	  Por	  causa	  de	  todas	  essas	  limitações	  dos	  mediadores,	  a	  antiga	  aliança	  
era	  incompleta	  e	  imperfeita.	  
	  

Por	  essa	  razão	  é	  que	  Deus	  precisava	  estabelecer	  uma	  nova	  
aliança,	  que	  fosse	  maior	  e	  mais	  perfeita.	  
	  
Mas	  na	  realidade	  da	  terra,	  não	  havia	  qualquer	  possibilidade	  disso	  
acontecer.	  
	  

3.1	  Então,	  por	  causa	  destas	  lacunas	  que	  nos	  afastavam	  de	  Deus	  é	  que	  
Ele	  tornou-‐se	  um	  de	  nós	  

	  
	  
TRANSIÇÃO	  
Mas	  tinha	  outro	  problema:	  Como	  Deus,	  que	  é	  perfeito,	  se	  encaixaria	  na	  
Aliança	  Mosaica,	  que	  é	  imperfeita?	  
	  
II – Deus, através do homem Jesus, estabeleceu 
uma Nova Aliança.  
	  
Um	  novo	  pacto,	  um	  novo	  acordo,	  contrato,	  enfim,	  um	  Novo	  
Testamento.	  
	  
Deus	  é	  eterno.	  Isto	  é:	  	  
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Deus	  é	  para	  além	  de	  qualquer	  definição.	  Deus	  está	  para	  além	  de	  
qualquer	  lógica	  de	  nossa	  realidade.	  Deus	  está	  para	  além	  de	  
qualquer	  pensamento.	  

	  
O	  ser	  humano	  não	  consegue	  alcançá-‐lo.	  	  

Por	  isso	  Deus	  veio	  em	  busca	  do	  ser	  humano,	  tornando-‐se	  Ele	  
mesmo	  humano,	  tornando-‐se	  assim	  Ele	  mesmo	  o	  mediador	  dessa	  
relação	  difícil	  e	  cheia	  de	  lacunas:	  
	  
Pois	  há	  um	  só	  Deus	  e	  um	  só	  mediador	  entre	  Deus	  e	  os	  homens:	  o	  
homem	  Cristo	  Jesus,	  1	  Timóteo	  2:5	  
	  
Jesus	  veio	  e	  fundamentou	  uma	  nova	  aliança	  que	  uniu	  a	  terra	  e	  o	  
Céu.	  
	  
Mas	  tem	  um	  problema:	  Se	  a	  aliança	  mudar,	  muda	  tudo:	  	  

• Muda	  a	  Circuncisão,	  
• Muda	  o	  Compromisso	  com	  a	  lei,	  
• Muda	  o	  Sacrifício	  
• Muda	  o	  Sacerdócio,	  
• Muda	  o	  Templo	  

	  
É	  isso	  que	  o	  autor	  está	  explicando	  em	  Hb	  7:12	  e	  e	  Hb	  8:13:	  Mudando	  o	  
pacto	  mudam	  as	  regras	  (LEI	  -‐	  GRAÇA)	  

	  
12	  Pois	  quando	  há	  mudança	  de	  sacerdócio,	  é	  necessário	  que	  
haja	  mudança	  de	  lei.	  
	  
13	  Chamando	  "nova"	  esta	  aliança,	  ele	  tornou	  antiquada	  a	  
primeira;	  e	  o	  que	  se	  torna	  antiquado	  e	  envelhecido,	  está	  a	  
ponto	  de	  desaparecer.	  

	  
É	  aqui	  que	  surge	  a	  Aliança	  da	  Graça,	  para	  suprir	  a	  ineficiência	  da	  aliança	  
da	  lei.	  
	  
Vou	  explicar	  melhor	  a	  questão	  da	  Antiga	  e	  Nova	  Aliança,	  usando	  uma	  
linguagem	  que	  conhecemos:	  
	  

-‐	  Se	  temos	  um	  contrato	  e	  depois	  de	  um	  tempo	  achamos	  que	  ele	  
não	  é	  mais	  ideal,	  então	  conversamos	  com	  a	  outra	  parte	  e	  	  
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-‐	  fazemos	  um	  documento	  chamado	  “destrato”,	  invalidando	  o	  
primeiro	  contrato.	  
	  
-‐	  Finalmente,	  elaboramos	  um	  novo	  contrato,	  	  
com	  novas	  regras	  

	  
Deus	  fez	  exatamente	  isso.	  Por	  essa	  razão	  temos	  o	  “Antigo	  contrato”,	  que	  
é	  o	  Antigo	  Testamento	  e	  o	  Novo	  Contrato,	  que	  é	  a	  “Nova	  Aliança”.	  
	  
TRANSIÇÃO:	  
A	  grande	  preocupação	  do	  autor	  da	  carta	  aos	  Hebreus,	  é	  explicar	  àquele	  
grupo	  de	  judeus,	  agora	  convertidos	  ao	  cristianismo,	  que	  Jesus	  é	  a	  
substituição	  da	  antiga	  aliança	  pela	  nova:	  
	  
2.	  Jesus	  assume	  o	  lugar	  do	  cordeiro	  Hb	  10:	  1-‐7	  
	  

A	  Lei	  traz	  apenas	  uma	  sombra	  dos	  benefícios	  que	  hão	  
de	  vir,	  e	  não	  a	  sua	  realidade.	  Por	  isso	  ela	  nunca	  
consegue,	  mediante	  os	  mesmos	  sacrifícios	  repetidos	  
ano	  após	  ano,	  aperfeiçoar	  os	  que	  se	  aproximam	  para	  
adorar.	  Se	  pudesse	  fazê-‐	  lo,	  não	  deixariam	  de	  ser	  
oferecidos?	  Pois	  os	  adoradores,	  tendo	  sido	  purificados	  
uma	  vez	  por	  todas,	  não	  mais	  se	  sentiriam	  culpados	  de	  
seus	  pecados.	  Contudo,	  esses	  sacrifícios	  são	  uma	  
recordação	  anual	  dos	  pecados,	  pois	  é	  impossível	  que	  
o	  sangue	  de	  touros	  e	  bodes	  tire	  pecados.	  
	  	  
Por	  isso,	  quando	  Cristo	  veio	  ao	  mundo,	  disse:	  
“Sacrifício	  e	  oferta	  não	  quiseste,	  
mas	  um	  corpo	  me	  preparaste;	  
	  
de	  holocaustos	  e	  ofertas	  pelo	  pecado	  não	  te	  
agradaste.	  Então	  eu	  disse:	  Aqui	  estou,	  no	  livro	  está	  
escrito	  a	  meu	  respeito;	  vim	  para	  fazer	  a	  tua	  vontade,	  
ó	  Deus”.	  

	  
3.	  Jesus	  assume	  o	  lugar	  do	  Sumo-‐sacerdote.	  Ele	  está	  entre	  Deus	  e	  os	  
homens	  -‐	  Hb	  4:14-‐16	  	  
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14	  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,	  
15	  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.	  
16	  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.	  

	  
Por	  isso,	  não	  precisamos	  mais	  de	  sacerdotes	  e	  nem	  de	  qualquer	  
outro	  mediador,	  além	  de	  Jesus.	  	  

	  
4.	  Jesus	  adentrou	  os	  Céus	  para	  espargir	  	  seu	  próprio	  sangue	  no	  altar	  –	  
Hb	  9?11-‐15	  
	  

Quando	  Cristo	  veio	  como	  sumo	  sacerdote	  dos	  
benefícios	  agora	  presentes,	  ele	  adentrou	  o	  maior	  e	  
mais	  perfeito	  tabernáculo,	  não	  feito	  pelo	  homem,	  
isto	  é,	  não	  pertencente	  a	  esta	  criação.	  Não	  por	  meio	  
de	  sangue	  de	  bodes	  e	  novilhos,	  mas	  pelo	  seu	  próprio	  
sangue,	  ele	  entrou	  no	  Santo	  dos	  Santos,	  de	  uma	  vez	  
por	  todas,	  e	  obteve	  eterna	  redenção.	  Ora,	  se	  o	  
sangue	  de	  bodes	  e	  touros	  e	  as	  cinzas	  de	  uma	  novilha	  
espalhadas	  sobre	  os	  que	  estão	  cerimonialmente	  
impuros	  os	  santificam,	  de	  forma	  que	  se	  tornam	  
exteriormente	  puros,	  quanto	  mais	  o	  sangue	  de	  Cristo,	  
que	  pelo	  Espírito	  eterno	  se	  ofereceu	  de	  forma	  
imaculada	  a	  Deus,	  purificará	  a	  nossa	  consciência	  de	  
atos	  que	  levam	  à	  morte,	  para	  que	  sirvamos	  ao	  Deus	  
vivo!	  
	  Por	  essa	  razão,	  Cristo	  é	  o	  mediador	  de	  uma	  nova	  
aliança	  para	  que	  os	  que	  são	  chamados	  recebam	  a	  
promessa	  da	  herança	  eterna,	  visto	  que	  ele	  morreu	  
como	  resgate	  pelas	  transgressões	  cometidas	  sob	  a	  
primeira	  aliança	  
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Por	  que	  ele	  faz	  toda	  essa	  explicação?	  
Para	  dizer	  àquele	  grupo	  de	  judeus	  convertidos,	  que	  se	  eles	  quebrarem	  
a	  aliança	  com	  Deus,	  negando-‐o,	  não	  haverá	  outra	  aliança:	  
	  

• Não	  há	  mais	  outro	  sacerdote,	  porque	  Ele	  teria	  que	  
estar	  acima	  de	  Deus.	  

• Não	  há	  mais	  outro	  sacrifício,	  
• Não	  há	  outro	  templo	  .	  

	  
Por	  isso	  ele	  faz	  advertências	  tão	  radicais.	  
	  

III –A grande questão que está no centro dessa 
discussão é a liberdade humana e os limites da 
realidade. 
	  

Assim	  como	  alguém	  não	  pode	  estar	  ligeiramente	  grávida,	  
	  
Assim	  como	  uma	  pessoa	  não	  pode	  estar	  	  aqui	  e	  ali	  ao	  mesmo	  
tempo,	  
	  
Assim	  também,	  uma	  pessoa	  não	  pode	  quebrar	  a	  aliança	  com	  Deus	  
e	  ao	  mesmo	  tempo,	  permanecer	  nela.	  

	  
Esses	  são	  os	  limites	  de	  nossa	  realidade.	  
	  
O	  autor	  tem	  o	  cuidado	  de	  explicar	  que	  não	  haverá	  mais	  outro	  sacrifício	  
pelo	  pecado,	  conforme	  Hb	  10:	  26-‐27	  
	  

Se	  continuarmos	  a	  pecar	  deliberadamente	  depois	  que	  
recebemos	  o	  conhecimento	  da	  verdade,	  já	  não	  resta	  
sacrifício	  pelos	  pecados,	  mas	  tão-‐	  somente	  uma	  
terrível	  expectativa	  de	  juízo	  e	  de	  fogo	  intenso	  que	  
consumirá	  os	  inimigos	  de	  Deus	  

	  
Acho	  que	  com	  isso	  nos	  deparamos	  com	  as	  fronteiras	  da	  graça	  de	  Deus.	  A	  
fronteira	  entre	  a	  graça	  e	  a	  desgraça.	  
	  
O	  ser	  humano	  tem	  liberdade	  para	  tudo.	  Inclusive	  para	  escolher	  viver	  
sem	  Deus.	  
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Claro	  que	  quando	  um	  ser	  humano	  faz	  tal	  escolha,	  Deus	  
empreende	  toda	  uma	  busca	  para	  ajuda-‐lo	  a	  retornar.	  

	  
Mas	  é	  preciso	  compreender	  que	  toda	  liberdade	  traz	  consigo	  
consequências.	  	  
	  

Todas	  as	  nossas	  escolhas	  mudarão	  a	  vida,	  de	  alguma	  forma.	  
Algumas	  mais	  radicalmente	  e	  outras,	  menos.	  

	  
Assim,	  dentro	  dos	  limites	  da	  realidade	  de	  nosso	  mundo,	  não	  posso	  
escolher	  viver	  sem	  Deus	  e	  ao	  mesmo	  tempo,	  com	  Deus.	  
	  

Posso	  ter	  momentos	  de	  fraqueza	  –	  Isso	  não	  significará	  viver	  sem	  
Deus.	  
	  
Posso	  até	  ser	  seduzido	  por	  pecados	  horríveis	  –	  Isso	  não	  significará	  
viver	  sem	  Deus,	  porque:	  

	  
A	  aliança	  da	  graça	  me	  enxerga	  como	  alguém	  em	  
construção.	  
	  
A	  aliança	  da	  graça	  previa	  que	  eu	  pecaria	  e	  por	  isso,	  de	  uma	  
vez	  por	  todas	  e	  com	  um	  só	  sacrifício,	  Jesus	  perdoou,	  não	  os	  
meus	  atos	  pecaminosos,	  mas	  o	  fato	  de	  eu	  ser	  um	  pecador.	  
	  
Em	  razão	  disso	  João	  aconselha:	  
	  

Filhinhos,	  escrevo	  estas	  coisas	  para	  que	  não	  
pequem...	  

	  
Pecar	  não	  significa	  quebrar	  a	  aliança	  com	  Deus.	  

	  
Afastar-‐se	  da	  igreja,	  passar	  um	  tempo	  frio	  com	  Deus,	  não	  significa	  
quebrar	  a	  aliança	  com	  Deus.	  Significa	  que	  eu	  preciso	  de	  
misericórdia.	  A	  Bíblia	  diz	  que	  Ele	  não	  esmaga	  o	  pavio	  que	  está	  
fumegando	  e	  nem	  esmaga	  a	  cana	  quebrada.	  
	  
No	  entanto,	  eu	  preciso	  dizer	  que	  estar	  longe	  de	  Deus	  pode	  
produzir	  em	  nós	  um	  coração	  capaz	  de	  negá-‐lo.	  
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São	  escolhas	  que	  fazemos	  na	  vida	  

	  
Quebrar	  a	  aliança	  da	  graça	  é:	  
	   	  

Dar	  as	  costas	  a	  Deus	  
Negar	  a	  Deus	  
Deixar	  de	  acreditar	  n’Ele	  e	  assumir	  para	  si	  outro	  estilo	  de	  vida	  que	  
nega	  o	  cristianismo	  como	  lógica	  de	  vida.	  

	  
A	  expectativa	  do	  autor	  é	  bem	  positiva	  a	  respeito	  dos	  hebreus	  –	  Hb	  10:39	  
	  

Nós,	  porém,	  não	  somos	  dos	  que	  retrocedem	  e	  são	  
destruídos,	  mas	  dos	  que	  creem	  e	  são	  salvos.	  

	  

IV - Conclusão 
	  
A	  síntese	  do	  que	  temos	  explicado	  a	  partir	  desses	  textos	  é	  que	  se	  	  
vivemos	  em	  um	  mundo	  livre	  –	  e	  vivemos	  –	  então	  esse	  dado	  de	  realidade	  
impõe	  sobre	  nós	  algumas	  exigências.	  Uma	  delas	  diz	  respeito	  às	  escolhas	  
que	  fazemos.	  Não	  é	  possível	  escolher	  viver	  sem	  Deus	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  
vivermos	  com	  Ele.	  Acredito	  que	  essa	  realidade	  seja	  impossível	  neste	  
mundo	  tanto	  quanto	  na	  eternidade.	  Por	  isso,	  a	  exortação	  do	  autor	  é	  tão	  
dura.	  Mas	  é	  porque	  para	  além	  desta	  realidade	  não	  há	  outra:	  Não	  haverá	  
mais	  outra	  aliança.	  Não	  haverá	  mais	  outro	  sacrifício	  pelos	  pecados	  e	  
nem	  haverá	  mais	  outro	  messias.	  Assim,	  cada	  um	  veja	  bem	  o	  que	  escolhe	  
para	  si.	  
	  
	  
Não	  é	  possível	  viver	  com	  Deus	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  longe	  dele	  	  
	  
	  
	  


