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Mensagem: A cura para o desânimo e desvio é uma real concepção da Glória e da Obra 

de Cristo. Não há nada mais pratico para a cura do desanimo do que saber que Jesus é 

nosso advogado.  

 

Mas o que isso quer dizer. Para entender melhor faremos três perguntas: 

 

1) Por que precisamos de um advogado? 

2) Seria Jesus o advogado que precisamos? 

3) E que diferença isso faz na minha vida? 

 

1) Por que precisamos de um advogado?  
 

“Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e 

inutilidade (pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma), e, por outro lado, se introduz 

esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar 

juramento (porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes,” (7 18-20) 

 

a. Implicações do texto.  

• Todos tentam se aproximar de Deus através de um sacerdote. 

• Jesus é um sacerdote melhor.  

• Jesus é a melhor maneira de se chegar a Deus, a única maneira. 

  
b. Como pós-modernos,  temos difuldades para entender essa doutrina e 

aplicá-la à nossas vidas.  

• Houve um tempo onde em toda esquina havia um templo, um sacerdote e 

sacrifícios. Não havia religião sem estas coisas, e não havia quase ninguém 

sem uma religião.  

• Os tempos mudam e poucos entendem esta linguagem religiosa. Para 

entender precisamos observar com cuidado o que o autor de Hebreus diz 

neste texto.  

• Principalmente no verso 25, a  palavra  “INTERCEDER”. Interceder era o 

papél de um sacerdote. Interceder significa representar alguém em um 

tribunal. Representar alguém que está sendo julgado.  

• Interceder é o que faz um advogado. Portanto o sacerdote era uma espécie 

de advogado religioso. 

 

 

 

 

 

 



c. Sendo assim o autor de Hebreus está nos dizendo que Jesus é o advogado 

que precisamos. Mas porquê precisamos de um advogado? 

• Quem é você de verdade?  

• Qual é sua verdadeira indentidade?  

• Com o que voce se parece de verdade?  

 

d. A sua auto-imagem é a figura da pessoa com quem você espera ser ou 

parecer.  

 

• Alguém escreveu uma vez:“Depois de mais 40 anos me olhando no espelho  

percebi que sou como muitas pessoas que conheço, uma completa ignorante 

de quem eu realmente sou. No espelho não vejo realidade, mas um 

amontoado de memórias, vontades, meia verdades. Aprendi a viver com 

minha auto-imagem raza, e sei que tem um “eu” de verdade em algum 

lugar em mim, mesmo  não podendo enxergá-lo.” 

• E ela continua a dizer no artigo que ninguém guarda fotos de si mesmo que 

não goste.  

1. Guardamos somente as fotos que gostamos.  

2. Não nos olhamos no espelho por certos angulos, com o tempo 

memorizamos os angulos pelos quais parecemos mais bonitos. 

• Em outras palavras, a nossa auto-imagem é a figura de um personagem com 

quem gostariamos de parecer.  

 

e. Mas no fundo temos certo receio que não sejamos esta pessoa que 

imaginamos ser.  

• Andamos por aí com uma imagem na mente daquilo que gostariamos de ser, 

e pensamos que as outras pessoas nos veêm da mesma forma.  

• Mas no fundo, temos medo de não sermos quem imaginamos ser e tentamos 

de tudos para provar aos outros que somos esta pessoa. 

f. O cruél é que não há a possibilidade de você nao se importar com isso. 

• Independente do quanto você tente, não é suficiente para você o resultado de 

sua auto-avaliação.  

• Se voce pensa que pode viver satisfeito com uma própria auto-avaliação, seu 

próprio veredito, seu próprio pronunciamento de que voce é bom ou ruim, 

bonito ou feio, amável ou detestável... você está engandando a si mesmo.  

• Você precisa desesperadamente de uma opinião externa, o veredito de outras 

pessoas. Você tem a necessidade de saber aquilo que você tem medo de 

saber.  

• E assim vivemos uma vida toda tentando provar a nós mesmo e aos outros 

que somos bons, bonitos, melhores, amáveis. E então receber este veredito 

externo.  

 

 

 

 

 



g. Arthur Muller escreveu: “quando criança temos a necessidade de provar 

que somos corajosos, ou inteligentes; quando mais jovens que somos bons 

amantes, depois que somos bons pais, ou marido, até que finalmente 

tentamos provar que somos sabios, ou poderosos, o que for; até, quem 

sabe, chegar a conclusão que não estamos sendo julgados e não temos 

que provar nada a ninguém e se chegarmos a tal conclusão entramos em 

desespero por que descobriremos que não há como se libertar da carga de 

ter que  provar que temos valor.” 

  
h. Ele está dizendo que ninguém todos transformam suas vidas em um 

grande julgamento.  

 

• Um tribunal onde você está argumentando e tentando provar a outras 

pessoas que voce é bom, e não mal, que voce é amável.  

• Mas voce não pode nunca descansar em sua própria avaliação, voce tem que 

buscá-la fora. Alguem tem que lhe dar um veredito.  

• Arthur Muller está falando sobre uma pessoa que por toda sua vida estava 

tentando impressionar a Deus, mas um dia descobriu que não existe Deus, 

ele cresceu e descobriu que não acreditava em Deus. Mas ainda assim não 

conseguia parar de argumentar, o julgamento continuava.  

• Ele percebeu que não importava se ele acreditava em Deus ou não, ele 

desesperadamente precisava de um pronunciamento externo sobre si mesmo. 

• O livro de Romanos explica o que Arthur Muller está dizendo. Paulo diz em 

Romanos, sua mente pode não admitir que  Deus exista, mas seu coração 

sabe que existe um Deus, e por isso, inevitavelmente, sua vida é um longo 

julgamento.  

• No fundo, toda esta busca pela aprovação das pessoas; do veredito público, 

da afirmação externa daquilo que pensamos ser fisicamente, como 

desempenhamos nossa profissão, como somos como pessoas, sobre nosso 

caráter, nossa moral etc; é na verdade uma busca pelo veredito divino.  

 

i. A grande pergunta é voce vai entrar neste tribunal sozinho ou não? 

• Seria um absoluto desastre comparecer diante de Deus sem um advogado.  

• E o livro de Hebreus diz que você não tem que ir sozinho. Pois Jesus é o 

advogado que voce precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Por que Jesus é o advogado que precisamos?  

 
“este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, 

também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 

interceder por eles” (7. 24-25) 

 

a. Em um tribunal é a performance do seu advogado é que vai fazer a diferença.  

• Seu advogado, na verdade, é voce. Ele é o seu representante. Se seu 

advogado for brilhante, eloquente, então voce será brilhante e eloquente.  

• Pois todos os beneficios das qualidades do seu advogado serão aplicadas à 

voce. Se seu advogado ganha, voce ganha, se ele perde, voce perde.  

b. Por que?  

• Por que seu advogado não é apenas seu advogado, seu advogado é seu 

substituto.  

• E é isso que significa ser um cristão. Ser um cristão não é apenas ter Jesus 

como seu exemplo (isso seria se apresentar no tribunal e ser seu próprio 

advogado), mas ser um cristão quer dizer estar em Cristo. 

• Ser cristão e estar unido com Cristo, é ter Cristo como seu substituto, como 

seu advogado.  

c. A famosa errada concepção sobre a constante interceção de Jesus por nós. 

• Jesus não está pedindo por misericórdia, até porque quem pede por 

misericórdia e porque já perdeu o caso.  

• O que Jesus faz está descrito nos versos 27-28 “que não tem necessidade, 

como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, 

por seus próprios pecados, depois, pelos do povo; porque fez isto uma vez 

por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos 

sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que 

foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre.”  

• O texto está dizendo que Deus demanda justiça, e as pessoas nas quais Jesus 

representa são culpadas, mas Jesus já fez o pagamento. O sangue de Jesus 

foi derramado para que a justiça de Deus fosse exercida de uma vez por 

todas na vida daqueles que estão unidos com Ele.  

• E seria injusto alguém cumprir duas vezes a mesma sentença. Por esta razão 

Jesus não pede por misericórdia. Mas Jesus demanda justiça. Pois a própria 

justiça de Deus O faz nos abraçar por toda eternidade. E é assim que Jesus 

nos representa e intercede por nós.  

d. Todos os dias tentamos nos provar, todos os dias argumentamos com nós 

mesmos que somos bons.  

• O que é que podemos dizer sobre nós mesmos: que sou um bom esposo, um 

bom filho, sou honesto, trabalhador, que vou a igreja, etc.  

• O que é isso comparado com Jesus? 

• “Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos 

enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 



pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 

toda injustiça.” (1 Jo 1 8-9) 

ii. Perceba que João não diz que Ele é fiél e misericordioso. O que 

João está dizendo é que o sumo sacerdócio de Jesus, a 

intercesão de Jesus, aquele que viveu a vida que voce deveria 

ter vivido e morreu a morte que voce deveria ter morrido, 

mudou as coisas para sempre; e agora, a lei e a justiça de Deus 

que antes lhe condenava, demanda sua aceitação. 

iii. Estar nEle, é ter esta confiança. Como no caso de Caim, onde 

Deus disse que o sangue de Abel clamava por justiça. Pois 

agora tem um “Abel melhor”, de quem o sangue clama por 

GRAÇA. Jesus é o grande sacerdote, o nosso advogado. 

  

• E finalmente, se nós comprendermos e aceitarmos este evangelho, que 

diferenca isto fará na nossa vida?  

 

 

3) E que diferença isso faz na minha vida? 

4) Duas coisas antes de responder: 

• A metáfora.  
a. O problema de uma metáfora é que todas elas são importantes, mas 

também muito limitadas. Quando a biblia diz que Jesus é nosso sumo 

sacerdote que intercede por nós, isto não significa que Deus é um ser 

malvado e que Jesus está tentando segurá-Lo.  
b. Não podemos usar estas metáforas contradizendo o que a bíblia diz em 

outras partes. Como por exemplo as partes que falam que Jesus e o Pai 

fizeram tudo isso juntos. Mas as metáforas são formas usadas por Deus de 

nos transmitir uma mensagem de forma mais compreensiva .  
c. Voce já viu pinturas de um sumo sacerdote, suas vestes eram totalmente 

cobertas de ouro, prata e pedras preciosas. Tinha ouro, prata, rubis, 

diamantes. O sumo sacerdote tinha toda essa beleza. E dizer que Jesus é 

nosso sumo sacerdote é dizer que quando Deus olha pra você Ele vê 

absoluta beleza. Uma beleza única e infinita. Ser um cristão não é apenas 

ter seus pecados perdoados, mas quer dizer que estamos unidos com Cristo 

em todos os aspectos, e por isso temos uma beleza absoluta.  
d. Martin Lloyd Jones, após explicar sobre Cristo para as pessoas, 

perguntava se elas estavam prontas para serem chamadas cristãs. E muitas 

hesitavam. Então ele perguntava: Qual o problema? Porque você está 

hesitando? E elas respondiam: eu não sinto que sou bom o suficiente. 

Então, dizia ele: “eu percebia que havia desperdiçado meu fôlego, pois 

elas continuavam pensando em si mesmas, pensavam que teriam que fazer 

algo.” Pode até paracer modéstia, mas na verdade isto é negar a fé. Pois a 

essência de fé cristã é saber que Jesus é bom o suficiente e que somos um 

com Ele. Enquanto pensarmos em nós mesmos, em nossa própria 

capacidade, estaremos negando a nossa fé e nunca seremos felizes.  



 

 

Assim sendo, Abraçar Jesus como nosso advogado significa: 

1) Estar seguro. 

• Como disse antes, todas as pessoas estão em julgamento. Todos nós 

estamos tentando provar que somos bons. Por isso ou recebemos Jesus 

como nosso advogado, ou usaremos alguma outra coisa como nosso 

advogado. Se temos absoluta certeza que estamos justificados no 

grande tribunal de Deus, então enfrentaremos sem problemas todos os 

pequenos trinunais da vida.  

2) Receber completa abolição da culpa. 

• Quando a lata de lixo de sua vida for aberta diante de voce, não 

adianta tentar se justificar. O que é que voce vai dizer? Mas eu sou um 

presbítero agora. Não tente ser seu próprio advogado. Ao invés disso, 

voce deve lembrar de uma passgem biblica ou um hino que fale sobre 

o perdão garantido na cruz e recitá lo.  

3) Desarma o desanimo e descorajamento. 

• Não que estas coisas não irão acontecer em sua vida, mas esta fé irá 

desarmá-las. Por que a vida é um grande descorajamento.  Iremos 

chorar muito ainda, até mesmo Jesus chorava. Pois Ele se importava. 

• Muitas vezes nossos maiores descorajamentos são resultados da 

tentativa de fazer algo que somente Jesus pode fazer por nós. Pode ser 

que aconteça uma tragédia na sua carreira por exemplo, mas se Jesus 

for o seu tesouro ficará mais fàcil administrar a tragédia, mas se sua 

carreira for seu tesouro, então.... 

4) Te liberta da inferioridade ou superioridade.  

• Por exemplo: Se você for um religioso, então a base da sua vida são as 

as suas boas obras. Sendo assim, quando alguém lhe critica, você leva 

a critica de forma muito pessoal, e provavelmente ficará furioso, ou 

devastado.  

• Mas se você realmente conhece o evangelho, quando alguém lhe 

criticar voce vai rir e dizer: “Voce não sabe nem a metade.” “Sou bem 

pior do que voce pensa” .  

• Duas coisas podem reoubar o seu senso de humor, o complexo de 

superioridade (orgulho), ou o de inferioridade (baixa auto-estima). 

Mas o evangelho te liberta das duas coisas. Você tem conciência de 

seus pecados e por isso não pode ser orgulhoso. Mas você também tem 

absoluta certeza de que é amado e é importante para Deus , portanto 

que não tem como se sentir inferior. 

5) Lhe dá a base para coragem e intrepidez. 

• Lembra de Estevão? No momento de sua execução Deus lhe 

proporcionou gozo e amor pelo inimigo. 

  

 

 

 



 


