
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Deus nos presenteou e nos abençoou com seu descanso! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.01 de Março de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTO: Hebreus 4: 1-13 
INTRODUÇÃO: Foi o sacrifício e entrega de Jesus a cada um de nós que nos proporcionou acesso a um viver de paz e de descanso 
para nossas almas. Alias é exatamente isso que Isaías nos revelou afirmando que seu castigo nos trouxe paz.  E neste texto o 
escritor de Hebreus nos fala a respeito deste descanso que com toda certeza ainda que nem todos saibam (eu particularmente 
acredito), é o maior bem que os homens que vivem neste mundo debaixo da jurisdição do pecado desejam no final de tudo, que é 
poder descansar suas almas, suas consciências de todo o fardo e canseira que a vida nos reserva em todo o seu curso. E o que nos é 
apresentado aqui de modo muito claro é que todo ser humano, mas todo ser humano mesmo tem da parte de Deus um descanso 
prometido que é um fato consumado.  Mas o que esse autor vai nos ensinar e nos dizer é como ter acesso a este bem maior que 
Deus tem para todos.  E a primeira coisa que ele nos diz a respeito de acessarmos esta promessa como realidade em nosso viver é 
que: 
1. Devemos investir todo esforço e dedicação para não deixarmos de lado esta grande benção de Deus para nós (versos 1-2). 

O que este escritor esta fazendo é de fato exortar seus leitores que tomassem cuidado de não perder a promessa. A palavra 

traduzida temamos corresponde a fobeisthai que literalmente significa temer. Mas este temor cristão não é aquele que faz com 

que alguém evite uma tarefa, nem aquele que reduz a uma postura estéril, mas sim aquele que o leva a investir cada tempo de sua 

vida num grande esforço para não perder a única coisa que vale a pena.  O que nos é dito aqui no verso 2 é que uma palavra de 

grande valor, nobre e digna que é proferida, não é de nenhuma utilidade e valor se não chegar a integrar-se pela fé na pessoa que 

a escuta.  E a grande verdade é que existem muitas maneiras de ouvir neste mundo: Muitos tem ouvido palavras vitais para sua 

vida com indiferença, com desinteresse, com espírito de critica e  pior de tudo com incredulidade.  O que nos é dito aqui é que o 

que mais importante na arte do ouvir é ouvir com esforço que leva o individuo a crer e agir para ter acesso àquilo que Deus 

prometeu.  

2. É necessário crer pela fé no descanso que foi consumado por Deus em nosso favor (versos -3-6). 

O autor de Hebreus usa aqui a palavra repouso (katapausis) em três diferentes sentidos. (1) Usa-a como usaria a frase a paz de 

Deus. O maior e mais apreciado bem deste mundo é entrar nessa paz divina. (2) Em Hebreus 3:12, usa-a com o significado da terra 

prometida. Para os filhos de Israel que tinham vagado tanto tempo pelo deserto a terra prometida era de fato o descanso de Deus. 

(3) Usa-a com referência ao descanso de Deus depois do sexto dia da criação, quando terminou toda sua obra. O verso 6 nos fala a 

respeito de desobediência e que por conta deste espírito alguns não entraram no descanso que Deus prometeu. Este verso esta em 

contraste com o verso 3 no qual o autor afirma que pelo fato de ser impulsionado a crer pela fé ele já havia entrado por esta porta 

de descanso. Portanto o pensamento aqui é crucial, nós precisamos ter fé no que ouvimos, crer naquilo que já é nosso, ou seja, um 

fato consumado. Mas isso só funciona se recebermos isso por meio da fé. Porque é justamente isso que o autor fala, e o que ele 

fala é muito sério: “mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, ou seja, nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé”.  

 3. É cuidarmos do nosso coração todos os dias para que ele não endureça e nos leve a viver em desobediência (verso 7-11). 

“Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração”. Aqui nos cabe exatamente o que Paulo nos diz quando 

participarmos da Ceia do Senhor: “examine o homem a si mesmo” Como esta o seu coração diante de tudo que você ouve a 

respeito de Deus e sobre as promessas dele? O tempo tem apagado de você a capacidade de amá-lo como no inicio? O mundo e 

suas propostas tem mudado você em relação aquilo que você cria no inicio de seu andar com Deus, fazendo você não levar tão a 

serio aquilo que você ouve da palavra de Deus? A vida tem seduzido você e feito seu coração endurecer diante do bem mais 

precioso que Deus deu ao ser humano? O autor faz questão de lembrar que esse descanso ainda esta valendo, ele fala disso no 

verso 8. No verso 11 ele novamente fala do esforço para acessar o descanso prometido e alerta a respeito da desobediência é que 

um sintoma do coração que endureceu. 

Conclusão (versos 12e 13).  

O autor conclui falando a respeito do peso da palavra de Deus. Ele nos diz que ela é viva, portanto é por meio dela que acessamos 
e tocamos o que Deus nos deu.  Ela é eficaz porque tem poder de produzir e mudar coisas dentro da gente. “Ela penetra até o 
ponto de dividir alma e espirito e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração”. Ele também diz que estamos 
abertos aos olhos de Deus, ou seja, ele nos vê e enxerga quem de fato somos, não aquilo que simulamos ser.  Vamos prestar contas 
para Deus um dia desses, portanto não podemos deixar nosso coração endurecer e jogar fora aquilo que Deus nos ofereceu como 
bem mais precioso: “DESCANSO E PAZ NA ALMA”! 
 
 

Reflexões para compartilhamento: 

a) Você entendeu realmente que o descansar em Deus é o maior e o mais precioso bem de Deus para nós?  

b)  Você tem almejado e buscado do fundo de sua alma esse descanso que Deus nos oferece gratuitamente? 


