1:1 polumerwv kai polutropwv
palai o yeov lalhsav toiv
patrasin en toiv profhtaiv ep
escatwn twn hmerwn toutwn
elalhsen hmin en uiw
1:2 on eyhken klhronomon
pantwn di ou kai touv aiwnav
epoihsen
1:3 ov wn apaugasma thv doxhv
kai carakthr thv upostasewv
autou ferwn te ta panta tw
rhmati thv dunamewv autou di
eautou kayarismon
poihsamenov twn amartiwn
hmwn ekayisen en dexia thv
megalwsunhv en uqhloiv
1:4 tosoutw kreittwn genomenov
twn aggelwn osw diaforwteron
par autouv keklhronomhken
onoma
1:5 tini gar eipen pote twn
aggelwn uiov mou ei su egw
shmeron gegennhka se kai palin
egw esomai autw eiv patera kai
autov estai moi eiv uion
1:6 otan de palin eisagagh ton
prwtotokon eiv thn oikoumenhn
legei kai proskunhsatwsan
autw pantev aggeloi yeou
1:7 kai prov men touv aggelouv
legei o poiwn touv aggelouv
autou pneumata kai touv
leitourgouv autou purov floga
1:8 prov de ton uion o yronov
sou o yeov eiv ton aiwna tou
aiwnov rabdov euyuthtov h
rabdov thv basileiav sou

Heb 1:1 Havendo Deus antigamente
falado muitas vezes e de muitas
maneiras aos pais nos profetas,
nestes últimos dias nos falou no seu
Filho,
Heb 1:2 A quem constituiu herdeiro
de todas as coisas, através de quem
também fez os mundos.
Heb 1:3 O qual, sendo o resplendor
da sua glória e a expressa imagem
da sua pessoa, e sustentando todas
as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a
purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da Majestade
nas alturas;
Heb 1:4 Havendo se tornado tanto
mais excelente que os anjos quanto
mais excelente nome ele herdou do
que eles.
Heb 1:5 Porque a qual dos anjos
disse uma vez: Tu és o meu Filho,
eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe
serei por Pai, e ele me será por
Filho?
Heb 1:6 E quando outra vez, traz o
primogênito ao mundo diz: E
adorem-no todos os anjos de Deus.
Heb 1:7 E quanto aos anjos, na
verdade ele diz: Aquele que faz dos
seus anjos espíritos, e dos seus
ministros labareda de fogo;
Heb 1:8 Mas quanto ao Filho diz: Ó
Deus, o teu trono, subsiste pelos
séculos dos séculos; cetro de
equidade é o cetro do teu Reino.

1:9 hgaphsav dikaiosunhn kai
emishsav anomian dia touto
ecrisen se o yeov o yeov sou
elaion agalliasewv para touv
metocouv sou
1:10 kai su kat arcav kurie thn
ghn eyemeliwsav kai erga twn
ceirwn sou eisin oi ouranoi
1:11 autoi apolountai su de
diameneiv kai pantev wv imation
palaiwyhsontai
1:12 kai wsei peribolaion
elixeiv autouv kai
allaghsontai su de o autov ei
kai ta eth sou ouk ekleiqousin
1:13 prov tina de twn aggelwn
eirhken pote kayou ek dexiwn
mou ewv an yw touv ecyrouv sou
upopodion twn podwn sou
1:14 ouci pantev eisin
leitourgika pneumata eiv
diakonian apostellomena dia
touv mellontav klhronomein
swthrian
2:1 dia touto dei perissoterwv
hmav prosecein toiv
akousyeisin mhpote
pararruwmen

Heb 1:9 Tu amaste a justiça e
aborreceste a iniquidade: Por isso, ó
Deus, o teu Deus te ungiu com óleo
de alegria mais do que aos teus
companheiros.
Heb 1:10 E Tu Senhor, no princípio
fundaste a terra, e os céus são obras
das tuas mãos;
Heb 1:11 Eles perecerão, mas tu
sempre permaneces; e todos eles se
envelhecerão como uma roupa,
Heb 1:12 E como um manto tu os
enrolarás, e serão mudados; mas tu
és o mesmo, e os teus anos não
cessarão.
Heb 1:13 E a qual dos anjos disse
uma vez: Assenta-te à minha destra,
até que eu ponha aos teus inimigos
por escabelo dos teus pés?
Heb 1:14 Porventura não são eles
todos espíritos ministradores, sendo
enviados para servir em favor
daqueles estando para herdar a
salvação?
Heb 2:1 Por causa disso nos convém
atentar mais diligentemente para as
coisas havendo sido ouvidas, para
que em tempo algum não
escorreguemos delas.
2:2 ei gar o di aggelwn lalhyeiv Heb 2:2 Porque se a palavra
logov egeneto bebaiov kai pasa pronunciada pelos anjos foi
parabasiv kai parakoh elaben confirmada, e toda transgressão e
endikon misyapodosian
desobediência recebeu a justa
retribuição,
2:3 pwv hmeiv ekfeuxomeya
Heb 2:3 Como escaparemos nós,
thlikauthv amelhsantev
havendo negligenciado uma tão

swthriav htiv archn labousa
laleisyai dia tou kuriou upo
twn akousantwn eiv hmav
ebebaiwyh

grande salvação? A qual havendo
recebido um começo ao ser
anunciada
pelo
Senhor,
foi
confirmada para nós pelos que a ele
ouviram;
2:4 sunepimarturountov tou
Heb
2:4
Testificando
Deus
yeou shmeioiv te kai terasin kai juntamente com eles, tanto com
poikilaiv dunamesin kai
sinais como por milagres e várias
pneumatov agiou merismoiv
maravilhas e distribuições do
kata thn autou yelhsin
Espírito Santo, segundo a sua
vontade.
2:5 ou gar aggeloiv upetaxen
Heb 2:5 Porque aos anjos não
thn oikoumenhn thn mellousan sujeitou o mundo que está vindo, a
peri hv laloumen
respeito do qual agora falamos;
2:6 diemarturato de pou tiv
Heb 2:6 Mas alguém plenamente
legwn ti estin anyrwpov oti
testificou em certo lugar dizendo:
mimnhskh autou h uiov
Que é o homem, para que dele te
anyrwpou oti episkepth auton lembres? Ou o Filho do homem,
para que o visites?
2:7 hlattwsav auton bracu ti Heb 2:7 Por algum pouco tempo tu
par aggelouv doxh kai timh
o fizeste menor do que os anjos; de
estefanwsav auton kai
glória e de honra o coroaste, e o
katesthsav auton epi ta erga constituíste sobre as obras das tuas
twn ceirwn sou
mãos;
2:8 panta upetaxav upokatw
Heb 2:8 Todas as coisas sujeitaste
twn podwn autou en gar tw
debaixo dos pés dele. Porque no
upotaxai autw ta panta ouden sujeitar-lhe todas as coisas, nada
afhken autw anupotakton nun deixou que seja não sujeito a ele.
de oupw orwmen autw ta panta Porém agora ainda não vemos todas
upotetagmena
as coisas lhe tendo sido sujeitas;
2:9 ton de bracu ti par
Heb 2:9 Mas vemos coroado de
aggelouv hlattwmenon
glória e de honra, aquele Jesus tendo
blepomen ihsoun dia to payhma sido feito um pouco de tempo menor
tou yanatou doxh kai timh
que os anjos por causa da paixão da
estefanwmenon opwv cariti
morte, para que pela graça de Deus
yeou uper pantov geushtai
ele provasse a morte por todos,
yanatou

2:10 eprepen gar autw di on ta
panta kai di ou ta panta
pollouv uiouv eiv doxan
agagonta ton archgon thv
swthriav autwn dia payhmatwn
teleiwsai

Heb 2:10 Porque convinha a ele por
causa de quem são todas as coisas, e
através de quem todas as coisas
existem, havendo trazido muitos
filhos para a glória, consagrar
através de aflições, o Príncipe da
salvação deles.
2:11 o te gar agiazwn kai oi
Heb 2:11 Porque tanto aquele que
agiazomenoi ex enov pantev di hn santifica como os que são
aitian ouk epaiscunetai
santificados, todos são de um; por
adelfouv autouv kalein
cuja causa ele não se envergonha de
lhes chamar irmãos,
2:12 legwn apaggelw to onoma Heb 2:12 Dizendo: Anunciarei o teu
sou toiv adelfoiv mou en mesw nome aos meus irmãos, cantarei
ekklhsiav umnhsw se
louvores a ti no meio da
congregação.
2:13 kai palin egw esomai
Heb 2:13 E outra vez: Eu estarei
pepoiywv ep autw kai palin
confiando nele. E outra vez: Vede a
idou egw kai ta paidia a moi
mim e aos filhos que Deus me deu.
edwken o yeov
2:14 epei oun ta paidia
Heb 2:14 Portanto, uma vez que os
kekoinwnhken sarkov kai
filhos têm participado da carne e do
aimatov kai autov
sangue, ele mesmo também,
paraplhsiwv metescen twn
semelhantemente participou das
autwn ina dia tou yanatou
mesmas coisas, para que pela morte
katarghsh ton to kratov
aniquilasse aquele que está tendo o
econta tou yanatou tout estin poder da morte, isto é, o Diabo;
ton diabolon
2:15 kai apallaxh toutouv osoi Heb 2:15 E livrasse todos os que por
fobw yanatou dia pantov tou
medo da morte, durante todo o viver
zhn enocoi hsan douleiav
deles estavam sujeitos à servidão.
2:16 ou gar dhpou aggelwn
Heb 2:16 Porque na verdade ele não
epilambanetai alla spermatov toma dos anjos, mas toma da
abraam epilambanetai
semente de Abraão.
2:17 oyen wfeilen kata panta Heb 2:17 Por isso lhe convinha em
toiv adelfoiv omoiwyhnai ina
tudo ser feito semelhante aos
elehmwn genhtai kai pistov
irmãos, para ser misericordioso e

arciereuv ta prov ton yeon eiv
to ilaskesyai tav amartiav tou
laou
2:18 en w gar peponyen autov
peirasyeiv dunatai toiv
peirazomenoiv bohyhsai
3:1 oyen adelfoi agioi klhsewv
epouraniou metocoi
katanohsate ton apostolon
kai arcierea thv omologiav
hmwn criston ihsoun
3:2 piston onta tw poihsanti
auton wv kai mwshv en olw tw
oikw autou
3:3 pleionov gar doxhv outov
para mwshn hxiwtai kay oson
pleiona timhn ecei tou oikou o
kataskeuasav auton
3:4 pav gar oikov
kataskeuazetai upo tinov o de
ta panta kataskeuasav yeov
3:5 kai mwshv men pistov en
olw tw oikw autou wv yerapwn
eiv marturion twn
lalhyhsomenwn
3:6 cristov de wv uiov epi ton
oikon autou ou oikov esmen
hmeiv eanper thn parrhsian kai
to kauchma thv elpidov mecri
telouv bebaian katascwmen
3:7 dio kaywv legei to pneuma
to agion shmeron ean thv fwnhv
autou akoushte
3:8 mh sklhrunhte tav kardiav

fiel Sumo Sacerdote nas coisas para
com Deus, para fazer propiciação
pelos pecados do povo;
Heb 2:18 Porque naquilo em que ele
mesmo, havendo sido tentado
padeceu, pode socorrer àqueles que
estão sendo tentados.
Heb 3:1 Por isso, santos irmãos,
participantes do chamado celestial,
considerai Cristo Jesus, o Apóstolo
e Sumo Sacerdote da nossa
confissão,
Heb 3:2 Sendo fiel àquele que o
constituiu, como também o foi
Moisés em toda a sua casa.
Heb 3:3 Porque ele é estimado por
digno de tanto maior glória que
Moisés, quanto maior honra tem do
que a casa aquele que a edificou,
Heb 3:4 Porque toda casa é
edificada por alguém, mas aquele
que edificou todas as coisas [é ]
Deus.
Heb 3:5 E na verdade, Moisés foi
fiel em toda sua casa, como servo,
para testemunho das coisas que
haviam de ser anunciadas;
Heb 3:6 Mas Cristo, como Filho,
sobre a sua própria casa; cuja casa
somos nós, se tão somente
retivermos firme até ao fim a
confiança e a gloria da esperança,
Heb 3:7 Portanto, como diz o
Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a
sua voz,
Heb 3:8 Não endureçais os vossos

umwn wv en tw parapikrasmw
kata thn hmeran tou peirasmou
en th erhmw
3:9 ou epeirasan me oi paterev
umwn edokimasan me kai eidon
ta erga mou tessarakonta eth
3:10 dio proswcyisa th genea
ekeinh kai eipon aei planwntai
th kardia autoi de ouk egnwsan
tav odouv mou

corações, como na provocação, no
dia da tentação no deserto,

Heb 3:9 Onde os vossos pais me
tentaram, me provaram e viram as
minhas obras por quarenta anos.
Heb 3:10 Por causa disso me
indignei contra esta geração, e disse:
Eles sempre erram no seu coração, e
eles não conheceram os meus
caminhos;
3:11 wv wmosa en th orgh mou ei Heb 3:11 Assim jurei na minha ira
eiseleusontai eiv thn
que não entrarão no meu repouso.
katapausin mou
3:12 blepete adelfoi mhpote
Heb 3:12 Vede irmãos, que nunca
estai en tini umwn kardia
haja em nenhum de vós, um coração
ponhra apistiav en tw
mau de incredulidade em o apartaraposthnai apo yeou zwntov
se do Deus vivente.
3:13 alla parakaleite eautouv Heb 3:13 Antes exortai-vos uns aos
kay ekasthn hmeran acriv ou
outros todos os dias, durante o
to shmeron kaleitai ina mh
tempo que é chamado Hoje, para
sklhrunyh tiv ex umwn apath
que nenhum de vós seja endurecido
thv amartiav
pelo engano do pecado;
3:14 metocoi gar gegonamen tou Heb 3:14 Porque temos nos tornado
cristou eanper thn archn thv
participantes do Cristo, se na
upostasewv mecri telouv
verdade retivermos firmemente o
bebaian katascwmen
princípio desta confiança até ao fim,
3:15 en tw legesyai shmeron ean Heb 3:15 No ser dito: Hoje, se
thv fwnhv autou akoushte mh ouvirdes a sua voz, não endureçais
sklhrunhte tav kardiav umwn os vossos corações, como na
wv en tw parapikrasmw
provocação.
3:16 tinev gar akousantev
Heb 3:16 Porque alguns havendo-a
parepikranan all ou pantev oi ouvido, o provocaram, mas não
exelyontev ex aiguptou dia
todos os que saíram do Egito por
mwsewv
meio de Moisés.
3:17 tisin de proswcyisen
Heb 3:17 Mas com quem ele se

tessarakonta eth ouci toiv
amarthsasin wn ta kwla
epesen en th erhmw
3:18 tisin de wmosen mh
eiseleusesyai eiv thn
katapausin autou ei mh toiv
apeiyhsasin
3:19 kai blepomen oti ouk
hdunhyhsan eiselyein di
apistian
4:1 fobhywmen oun mhpote
kataleipomenhv epaggeliav
eiselyein eiv thn katapausin
autou dokh tiv ex umwn
usterhkenai
4:2 kai gar esmen
euhggelismenoi kayaper
kakeinoi all ouk wfelhsen o
logov thv akohv ekeinouv mh
sugkekramenov th pistei toiv
akousasin
4:3 eisercomeya gar eiv thn
katapausin oi pisteusantev
kaywv eirhken wv wmosa en th
orgh mou ei eiseleusontai eiv
thn katapausin mou kaitoi twn
ergwn apo katabolhv kosmou
genhyentwn
4:4 eirhken gar pou peri thv
ebdomhv outwv kai katepausen
o yeov en th hmera th ebdomh
apo pantwn twn ergwn autou
4:5 kai en toutw palin ei
eiseleusontai eiv thn
katapausin mou

indignou por quarenta anos?
Porventura não foi com os que
pecaram, cujos cadáveres caíram no
deserto?
Heb 3:18 E a quem ele jurou que
não entrariam no seu repouso, senão
àqueles havendo desobedecido?
Heb 3:19 E vemos que não puderam
entrar por causa da incredulidade
deles.
Heb 4:1 Portanto, temamos que
sendo deixada a promessa de entrar
no repouso dele, não pareça de
algum de vós ficar para trás.
Heb 4:2 Porque também a nós está
anunciado o evangelho, assim como
também a eles, mas a palavra da
pregação nada lhes aproveitou, não
tendo sido mesclada com a fé
naqueles que a ouviram.
Heb 4:3 Porque nós, os que cremos,
entramos no repouso, tal como ele
disse: Assim jurei na minha ira, que
não entrarão no meu repouso; ainda
que as obras dele estivessem
acabadas desde a fundação do
mundo.
Heb 4:4 Porque em certo lugar ele
disse assim, a respeito do dia
sétimo: E no sétimo dia, repousou
Deus de todas as suas obras.
Heb 4:5 E outra vez neste mesmo
lugar: Que não entrarão no meu
repouso.

4:6 epei oun apoleipetai tinav
eiselyein eiv authn kai oi
proteron euaggelisyentev ouk
eishlyon di apeiyeian

Heb 4:6 Portanto, uma vez que resta
alguns para entrar nele, e que
aqueles a quem primeiramente foi
evangelizado, não entraram por
causa da desobediência,
4:7 palin tina orizei hmeran
Heb 4:7 Outra vez determina um
shmeron en dabid legwn meta
certo dia, Hoje, dizendo em Davi,
tosouton cronon kaywv eirhtai muito tempo depois, (como tem sido
shmeron ean thv fwnhv autou
dito): Hoje, se ouvirdes a sua voz,
akoushte mh sklhrunhte tav
não endureçais os vossos corações.
kardiav umwn
4:8 ei gar autouv ihsouv
Heb 4:8 Porque se Josué lhes dera
katepausen ouk an peri allhv repouso, não falava depois disso a
elalei meta tauta hmerav
respeito de outro dia.
4:9 ara apoleipetai
Heb 4:9 Portanto ainda resta um
sabbatismov tw law tou yeou repouso para o povo de Deus.
4:10 o gar eiselywn eiv thn
Heb 4:10 Porque aquele que entrou
katapausin autou kai autov
no seu repouso, ele mesmo também
katepausen apo twn ergwn
repousou das suas obras, assim
autou wsper apo twn idiwn o
como repousou Deus das suas
yeov
próprias.
4:11 spoudaswmen oun eiselyein Heb 4:11 Procuremos pois entrar
eiv ekeinhn thn katapausin ina naquele repouso, para que ninguém
mh en tw autw tiv upodeigmati caia no mesmo exemplo da
pesh thv apeiyeiav
desobediência.
4:12 zwn gar o logov tou yeou Heb 4:12 Porque a palavra de Deus
kai energhv kai tomwterov uper é viva e eficaz, e mais afiada do que
pasan macairan distomon kai toda espada de dois cortes, e
diiknoumenov acri merismou
penetrando até a divisão de ambos,
quchv te kai pneumatov armwn da alma e do espírito, tanto das
te kai muelwn kai kritikov
juntas como dos tutanos, e é juiz
enyumhsewn kai ennoiwn
dos pensamentos e intenções do
kardiav
coração.
4:13 kai ouk estin ktisiv
Heb 4:13 E não há criatura alguma
afanhv enwpion autou panta de encoberta diante dele; mas todas as
gumna kai tetrachlismena toiv coisas estão nuas e expostas aos
ofyalmoiv autou prov on hmin o olhos daquele com quem havemos a

logov
4:14 econtev oun arcierea megan
dielhluyota touv ouranouv
ihsoun ton uion tou yeou
kratwmen thv omologiav
4:15 ou gar ecomen arcierea mh
dunamenon sumpayhsai taiv
asyeneiaiv hmwn pepeirasmenon
de kata panta kay omoiothta
cwriv amartiav
4:16 prosercwmeya oun meta
parrhsiav tw yronw thv
caritov ina labwmen eleon kai
carin eurwmen eiv eukairon
bohyeian
5:1 pav gar arciereuv ex
anyrwpwn lambanomenov uper
anyrwpwn kayistatai ta prov
ton yeon ina prosferh dwra te
kai yusiav uper amartiwn
5:2 metriopayein dunamenov toiv
agnoousin kai planwmenoiv epei
kai autov perikeitai asyeneian

5:3 kai dia tauthn ofeilei
kaywv peri tou laou outwv kai
peri eautou prosferein uper
amartiwn
5:4 kai ouc eautw tiv lambanei
thn timhn alla o kaloumenov
upo tou yeou kayaper kai o
aarwn

nossa conta.
Heb 4:14 Tendo pois, um grande
Sumo Sacerdote tendo passado
através dos céus, Jesus, o Filho de
Deus, retenhamos firmemente esta
confissão.
Heb 4:15 Porque não temos um
sumo sacerdote, que não possa se
compadecer das nossas fraquezas,
mas um tendo sido tentado em tudo,
conforme a nossa semelhança, mas
sem pecado.
Heb 4:16 Portanto, cheguemos-nos
com confiança ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia, e
achemos graça para ajuda em tempo
oportuno.
Heb 5:1 PORQUE todo sumo
sacerdote sendo tomado dentre os
homens, é constituído em benefício
dos homens nas coisas concernentes
a Deus, para que ofereça tanto dons
como sacrifícios pelos pecados.
Heb 5:2 Podendo convenientemente
compadecer-se daqueles sendo
ignorantes e levados ao erro, pois
também ele mesmo está rodeado de
fraqueza.
Heb 5:3 E por causa desta fraqueza
ele deve fazer oferta pelos pecados,
tanto concernente ao povo como
também por si mesmo.
Heb 5:4 E ninguém toma esta honra
para si, senão aquele sendo chamado
de Deus, como foi também Arão.

5:5 outwv kai o cristov ouc
eauton edoxasen genhyhnai
arcierea all o lalhsav prov
auton uiov mou ei su egw
shmeron gegennhka se
5:6 kaywv kai en eterw legei su
iereuv eiv ton aiwna kata thn
taxin melcisedek
5:7 ov en taiv hmeraiv thv
sarkov autou dehseiv te kai
ikethriav prov ton dunamenon
swzein auton ek yanatou meta
kraughv iscurav kai dakruwn
prosenegkav kai eisakousyeiv
apo thv eulabeiav
5:8 kaiper wn uiov emayen af
wn epayen thn upakohn

Heb 5:5 Assim também o Cristo não
glorificou a si mesmo, para se fazer
Sumo Sacerdote, mas àquele
havendo-lhe dito: Tu és o meu
Filho, eu hoje te gerei.
Heb 5:6 Como também em outro
lugar ele diz: Tu és Sacerdote para
sempre segundo a ordem de
Melquisedeque.
Heb 5:7 O qual nos dias da sua
carne, oferecendo com grande
clamor e lágrimas, tanto orações
como súplicas àquele que podia
livrá-lo da morte, e havendo sido
ouvido do temor,

Heb 5:8 Ainda que sendo o Filho,
aprendeu a obediência pelas coisas
que sofreu;
5:9 kai teleiwyeiv egeneto toiv Heb 5:9 E havendo sido ele
upakouousin autw pasin aitiov consagrado, foi feito autor da eterna
swthriav aiwniou
salvação para todos os que lhe
obedecem;
5:10 prosagoreuyeiv upo tou
Heb 5:10 E havendo sido chamado
yeou arciereuv kata thn taxin por Deus de Sumo Sacerdote
melcisedek
segundo a ordem de Melquisedeque;
5:11 peri ou poluv hmin o logov Heb 5:11 A respeito de quem a
kai dusermhneutov legein epei
nossa palavra é muita para dizer e
nwyroi gegonate taiv akoaiv
difícil de explicar; porquanto vos
fizestes negligentes no ouvir.
5:12 kai gar ofeilontev einai
Heb 5:12 Porque verdadeiramente
didaskaloi dia ton cronon
devendo já ser mestres, por causa do
palin creian ecete tou
tempo,
novamente
tendes
didaskein umav tina ta stoiceia necessidade de alguém vos ensinar
thv archv twn logiwn tou yeou quais sejam os primeiros rudimentos
kai gegonate creian econtev
das palavras de Deus; e vos haveis
galaktov kai ou stereav
feito tendo necessidade de leite, e

trofhv
5:13 pav gar o metecwn
galaktov apeirov logou
dikaiosunhv nhpiov gar estin
5:14 teleiwn de estin h sterea
trofh twn dia thn exin ta
aisyhthria gegumnasmena
econtwn prov diakrisin kalou
te kai kakou
6:1 dio afentev ton thv archv
tou cristou logon epi thn
teleiothta ferwmeya mh palin
yemelion kataballomenoi
metanoiav apo nekrwn ergwn
kai pistewv epi yeon
6:2 baptismwn didachv
epiyesewv te ceirwn
anastasewv te nekrwn kai
krimatov aiwniou
6:3 kai touto poihsomen eanper
epitreph o yeov
6:4 adunaton gar touv apax
fwtisyentav geusamenouv te thv
dwreav thv epouraniou kai
metocouv genhyentav pneumatov
agiou
6:5 kai kalon geusamenouv yeou
rhma dunameiv te mellontov
aiwnov
6:6 kai parapesontav palin
anakainizein eiv metanoian
anastaurountav eautoiv ton
uion tou yeou kai
paradeigmatizontav

não de sólido mantimento.
Heb 5:13 Porque qualquer que
ainda participa do leite, é
inexperiente na palavra da justiça,
porque é bebê.
Heb 5:14 Mas o mantimento sólido
é para os completamente crescidos,
os quais por causa do costume, já
têm os sentidos exercitados para
discernimento tanto do bem como
do mal.
Heb 6:1 Por isso, deixando o
princípio elementar da doutrina de
Cristo, prossigamos adiante até à
perfeição, não lançando de novo o
fundamento do arrependimento de
obras mortas, e de fé em Deus,
Heb 6:2 Da doutrina dos batismos, e
da imposição das mãos, e da
ressurreição dos mortos, e do juízo
eterno.
Heb 6:3 E isto faremos, se Deus o
permita.
Heb 6:4 Porque é impossível
àqueles que uma vez foram
iluminados, e provaram o dom
celestial, e foram feitos participantes
do Espírito Santo,
Heb 6:5 E provaram a boa palavra
de Deus e os poderes do mundo que
está vindo,
Heb 6:6 E havendo caído, renoválos outra vez para arrependimento,
crucificando novamente para si
mesmos o Filho de Deus, e o
expondo à vitupério.

6:7 gh gar h piousa ton ep
authv pollakiv ercomenon
ueton kai tiktousa botanhn
euyeton ekeinoiv di ouv kai
gewrgeitai metalambanei
eulogiav apo tou yeou
6:8 ekferousa de akanyav kai
tribolouv adokimov kai
katarav egguv hv to telov eiv
kausin
6:9 pepeismeya de peri umwn
agaphtoi ta kreittona kai
ecomena swthriav ei kai outwv
laloumen
6:10 ou gar adikov o yeov
epilayesyai tou ergou umwn kai
tou kopou thv agaphv hv
endeixasye eiv to onoma autou
diakonhsantev toiv agioiv kai
diakonountev
6:11 epiyumoumen de ekaston
umwn thn authn endeiknusyai
spoudhn prov thn plhroforian
thv elpidov acri telouv
6:12 ina mh nwyroi genhsye
mimhtai de twn dia pistewv kai
makroyumiav klhronomountwn
tav epaggeliav
6:13 tw gar abraam
epaggeilamenov o yeov epei kat
oudenov eicen meizonov omosai
wmosen kay eautou
6:14 legwn h mhn eulogwn
euloghsw se kai plhyunwn
plhyunw se
6:15 kai outwv makroyumhsav

Heb 6:7 Porque a terra que embebe
a chuva que frequentemente vem
sobre ela, e produz erva proveitosa
para aqueles por quem também é
lavrada, recebe a bênção de Deus;
Heb 6:8 Mas produzindo espinhos e
abrolhos, é reprovada e está perto
da maldição, o fim da qual é para a
queima.
Heb 6:9 Mas quanto a vós, ó
amados, temos sido persuadidos de
coisas melhores, e achegadas à
salvação, ainda que assim falamos.
Heb 6:10 Porque Deus não é injusto
para esquecer-se da vossa obra e do
trabalho do amor que mostrastes
para com o seu nome, havendo
servido aos santos e ainda estando
servindo.
Heb 6:11 Mas desejamos cada um
de vós mostrar o mesmo cuidado,
para a completa confiança da
esperança até ao fim;
Heb 6:12 Para que não vos façais
negligentes, mas sejais imitadores
dos que por fé e paciência estão
herdando as promessas.
Heb 6:13 Porque Deus havendo
feito a promessa a Abraão, desde
que ninguém maior tinha por quem
jurar, jurou por si mesmo,
Heb 6:14 Dizendo: Certamente
abençoando te abençoarei, e
multiplicando te multiplicarei.
Heb 6:15 E assim, esperando com

epetucen thv epaggeliav
6:16 anyrwpoi men gar kata tou
meizonov omnuousin kai pashv
autoiv antilogiav perav eiv
bebaiwsin o orkov
6:17 en w perissoteron
boulomenov o yeov epideixai
toiv klhronomoiv thv
epaggeliav to ametayeton thv
boulhv autou emesiteusen orkw
6:18 ina dia duo pragmatwn
ametayetwn en oiv adunaton
qeusasyai yeon iscuran
paraklhsin ecwmen oi
katafugontev krathsai thv
prokeimenhv elpidov
6:19 hn wv agkuran ecomen thv
quchv asfalh te kai bebaian
kai eisercomenhn eiv to
eswteron tou katapetasmatov
6:20 opou prodromov uper hmwn
eishlyen ihsouv kata thn taxin
melcisedek arciereuv genomenov
eiv ton aiwna
7:1 outov gar o melcisedek
basileuv salhm iereuv tou yeou
tou uqistou o sunanthsav
abraam upostrefonti apo thv
kophv twn basilewn kai
euloghsav auton
7:2 w kai dekathn apo pantwn
emerisen abraam prwton men
ermhneuomenov basileuv

paciência, ele alcançou a promessa.
Heb 6:16 Porque os homens na
verdade juram pelo maior que eles,
e para eles o juramento para
confirmação é o fim de toda
contradição.
Heb 6:17 No que, querendo Deus
mais abundantemente mostrar aos
herdeiros
da
promessa
a
imutabilidade do seu conselho, se
interpôs com juramento;
Heb 6:18 Para que através de duas
coisas imutáveis, nas quais é
impossível Deus mentir, tenhamos a
firme consolação, nós, os que
havendo corrido para refúgio, ao
lançar mão da esperança colocada
diante de nós;
Heb 6:19 A qual temos como uma
âncora da alma, tanto segura como
firme, e entrando para o mais
interior do véu,
Heb 6:20 Onde Jesus, nosso
precursor entrou por nós, havendo
se tornado Sumo Sacerdote segundo
a ordem de Melquisedeque para
sempre.
Heb
7:1
PORQUE
este
Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Deus, o Altíssimo,
aquele havendo saído ao encontro
de Abraão, retornando este da
matança dos reis, e o havendo
abençoado,
Heb 7:2 A quem também Abraão
repartiu o dízimo de tudo; na
verdade
primeiramente
sendo

dikaiosunhv epeita de kai
basileuv salhm o estin
basileuv eirhnhv
7:3 apatwr amhtwr
agenealoghtov mhte archn
hmerwn mhte zwhv telov ecwn
afwmoiwmenov de tw uiw tou
yeou menei iereuv eiv to dihnekev
7:4 yewreite de phlikov outov w
kai dekathn abraam edwken ek
twn akroyiniwn o patriarchv
7:5 kai oi men ek twn uiwn leui
thn ierateian lambanontev
entolhn ecousin apodekatoun
ton laon kata ton nomon tout
estin touv adelfouv autwn
kaiper exelhluyotav ek thv
osfuov abraam
7:6 o de mh genealogoumenov ex
autwn dedekatwken ton abraam
kai ton econta tav epaggeliav
euloghken
7:7 cwriv de pashv antilogiav
to elatton upo tou kreittonov
eulogeitai
7:8 kai wde men dekatav
apoynhskontev anyrwpoi
lambanousin ekei de
marturoumenov oti zh
7:9 kai wv epov eipein dia
abraam kai leui o dekatav
lambanwn dedekatwtai
7:10 eti gar en th osfui tou

interpretado rei de justiça, e depois
também rei de Salém, que é rei de
paz,
Heb 7:3 Sem pai, sem mãe, sem
genealogia; não tendo princípio de
dias, nem fim de vida, mas feito
semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para a
perpetuidade.
Heb 7:4 Considerai agora quão
grande era este, a quem até mesmo
o patriarca Abraão também deu
dízimo dos despojos.
Heb 7:5 E na verdade, aqueles
dentre os filhos de Levi recebendo o
sacerdócio, têm ordem, segundo a
lei, de recolher os dízimos do povo,
isto é, dos seus irmãos, embora
estes tendo saído dos lombos de
Abraão.
Heb 7:6 Mas aquele, não sendo
contado genealogia deles, recebeu
dízimo de Abraão, e abençoou
àquele que tinha as promessas.
Heb 7:7 Ora, sem contradição
alguma, o menor é abençoado pelo
maior.
Heb 7:8 E aqui, na verdade homens
que morrem recebem dízimos; mas
ali, aquele sendo testificado que
vive.
Heb 7:9 E por assim dizer, através
de Abraão, até mesmo Levi, o que
está recebendo dízimos, pagou
dízimos.
Heb 7:10 Porque ele ainda estava

patrov hn ote sunhnthsen autw
o melcisedek
7:11 ei men oun teleiwsiv dia thv
leuitikhv ierwsunhv hn o laov
gar ep auth nenomoyethto tiv
eti creia kata thn taxin
melcisedek eteron anistasyai
ierea kai ou kata thn taxin
aarwn legesyai
7:12 metatiyemenhv gar thv
ierwsunhv ex anagkhv kai
nomou metayesiv ginetai
7:13 ef on gar legetai tauta
fulhv eterav meteschken af hv
oudeiv proseschken tw
yusiasthriw
7:14 prodhlon gar oti ex iouda
anatetalken o kuriov hmwn eiv
hn fulhn ouden peri ierwsunhv
mwshv elalhsen
7:15 kai perissoteron eti
katadhlon estin ei kata thn
omoiothta melcisedek
anistatai iereuv eterov
7:16 ov ou kata nomon entolhv
sarkikhv gegonen alla kata
dunamin zwhv akatalutou
7:17 marturei gar oti su iereuv
eiv ton aiwna kata thn taxin
melcisedek
7:18 ayethsiv men gar ginetai
proagoushv entolhv dia to
authv asyenev kai anwfelev

nos lombos do seu pai quando
Melquisedeque lhe saiu ao encontro.
Heb 7:11 Portanto, se na verdade a
perfeição fora pelo sacerdócio
levítico, (porque sob ele o povo
tinha recebido a lei), que
necessidade ainda havia de se
levantar outro sacerdote segundo a
ordem de Melquisedeque, e não ser
chamado segundo a ordem de Arão?
Heb 7:12 Porque sendo mudado o
sacerdócio, necessariamente faz-se
também uma mudança da lei.
Heb 7:13 Porque aquele de quem
são ditas estas coisas, pertence a
uma tribo diferente, da qual
ninguém serviu ao altar,
Heb 7:14 Porque é manifesto que o
nosso Senhor procedeu de Judá,
para a qual tribo Moisés nada falou
concernente a sacerdócio.
Heb 7:15 E isto é ainda muito mais
manifesto, se segundo a semelhança
de Melquisedeque levanta-se um
outro sacerdote,
Heb 7:16 O qual não foi constituído
segundo a lei do mandamento
carnal, mas segundo o poder da
vida indestrutível.
Heb 7:17 Porque assim ele testifica:
Tu és sacerdote para sempre
segundo a ordem de Melquisedeque.
Heb 7:18 Porque na verdade, há
uma revogação do mandamento que
está precedendo, por causa da sua
fraqueza e inutilidade,

7:19 ouden gar eteleiwsen o
Heb 7:19 Porque a lei nenhuma
nomov epeisagwgh de kreittonov coisa
aperfeiçoou,
senão
a
elpidov di hv eggizomen tw yew introdução
de
uma
melhor
esperança, através da qual chegamos
próximo a Deus,
7:20 kai kay oson ou cwriv
Heb 7:20 E porquanto não foi à
orkwmosiav oi men gar cwriv
parte de juramento, (porque na
orkwmosiav eisin iereiv
verdade, aqueles sem juramento
gegonotev
estão feitos sacerdotes,
7:21 o de meta orkwmosiav dia Heb 7:21 Mas este com juramento,
tou legontov prov auton
através daquele dizendo para ele:
wmosen kuriov kai ou
Jurou o Senhor, e não se
metamelhyhsetai su iereuv eiv
arrependerá; Tu és sacerdote para
ton aiwna kata thn taxin
sempre segundo a ordem de
melcisedek
Melquisedeque),
7:22 kata tosouton kreittonov Heb 7:22 Por tantas coisas Jesus foi
diayhkhv gegonen egguov ihsouv feito fiador de um melhor concerto.
7:23 kai oi men pleionev eisin
Heb 7:23 E na verdade, são muitos
gegonotev iereiv dia to yanatw aqueles tendo-se tornado sacerdotes,
kwluesyai paramenein
em razão de, pela morte serem
impedidos de continuar;
7:24 o de dia to menein auton eiv Heb 7:24 Mas este, por causa do seu
ton aiwna aparabaton ecei thn permanecer para sempre, tem o
ierwsunhn
Sacerdócio imutável.
7:25 oyen kai swzein eiv to
Heb 7:25 Portanto, pode também
pantelev dunatai touv
salvar perfeitamente aqueles que
prosercomenouv di autou tw
através dele, estão se chegando a
yew pantote zwn eiv to
Deus,
vivendo
sempre
para
entugcanein uper autwn
interceder por eles.
7:26 toioutov gar hmin eprepen Heb 7:26 Porque nos convinha tal
arciereuv osiov akakov
Sumo Sacerdote, santo, inocente,
amiantov kecwrismenov apo
incontaminado,
apartado
dos
twn amartwlwn kai uqhloterov pecadores, e feito mais sublime que
twn ouranwn genomenov
os céus;
7:27 ov ouk ecei kay hmeran
Heb 7:27 O qual não tem
anagkhn wsper oi arciereiv
necessidade, como os sumos

proteron uper twn idiwn
amartiwn yusiav anaferein
epeita twn tou laou touto gar
epoihsen efapax eauton
anenegkav

sacerdotes, de cada dia oferecer
sacrifícios, primeiramente pelos
seus próprios pecados, e depois
pelos pecados do povo; porque isto
fez ele de uma vez por todas,
havendo oferecido a si mesmo.
7:28 o nomov gar anyrwpouv
Heb 7:28 Porque a lei constitui
kayisthsin arciereiv econtav
sumos sacerdotes a homens tendo
asyeneian o logov de thv
fraqueza, mas a palavra do
orkwmosiav thv meta ton nomon juramento, que veio depois da lei,
uion eiv ton aiwna
constitui ao Filho, tendo sido
teteleiwmenon
consagrado para sempre.
8:1 kefalaion de epi toiv
Heb 8:1 ORA, um sumário das
legomenoiv toiouton ecomen
coisas que estão sendo ditas é que
arcierea ov ekayisen en dexia
temos um Sumo sacerdote tal, que
tou yronou thv megalwsunhv en assentou-se à destra do trono da
toiv ouranoiv
Majestade nos céus,
8:2 twn agiwn leitourgov kai
Heb 8:2 Ministro do Santuário, e do
thv skhnhv thv alhyinhv hn
verdadeiro Tabernáculo, o qual o
ephxen o kuriov kai ouk
Senhor fundou, e não o homem.
anyrwpov
8:3 pav gar arciereuv eiv to
Heb 8:3 Porque todo sumo
prosferein dwra te kai yusiav sacerdote é constituído para oferecer
kayistatai oyen anagkaion
tanto presentes como sacrifícios; por
ecein ti kai touton o
isso era necessário este também ter
prosenegkh
alguma coisa o que oferecer.
8:4 ei men gar hn epi ghv oud an Heb 8:4 Porque na verdade se ele
hn iereuv ontwn twn ierewn twn estivesse na terra, nem tão pouco
prosferontwn kata ton nomon seria um sacerdote, havendo ainda
ta dwra
os sacerdotes que estão oferecendo
os presentes segundo a lei;
8:5 oitinev upodeigmati kai skia Heb 8:5 Os quais servem de
latreuousin twn epouraniwn
exemplo e sombra das coisas
kaywv kecrhmatistai mwshv
celestiais, como Moisés divinamente
mellwn epitelein thn skhnhn
foi avisado, estando para construir o
ora gar fhsin poihshv panta
Tabernáculo; porque diz ele: Olha,
kata ton tupon ton deicyenta
que tu faças tudo conforme o

soi en tw orei

modelo que te foi mostrado no
monte.
8:6 nuni de diaforwterav
Heb 8:6 Mas agora alcançou tanto
teteucen leitourgiav osw kai
mais excelente ministério, quanto é
kreittonov estin diayhkhv
também Mediador de um melhor
mesithv htiv epi kreittosin
concerto, o qual está confirmado
epaggeliaiv nenomoyethtai
sobre melhores promessas.
8:7 ei gar h prwth ekeinh hn
Heb 8:7 Porque se aquele primeiro
amemptov ouk an deuterav
fora irrepreensível, nunca seria
ezhteito topov
buscado lugar para o segundo.
8:8 memfomenov gar autoiv legei Heb 8:8 Porque repreendendo-os
idou hmerai ercontai legei
lhes diz: Eis que vêm dias, diz o
kuriov kai suntelesw epi ton
Senhor, e sobre a casa de Israel, e
oikon israhl kai epi ton oikon sobre a casa de Judá estabelecerei
iouda diayhkhn kainhn
um novo concerto;
8:9 ou kata thn diayhkhn hn
Heb 8:9 Não segundo o concerto
epoihsa toiv patrasin autwn en que fiz com os seus pais no dia em
hmera epilabomenou mou thv
que eu os tomei pela mão deles, para
ceirov autwn exagagein autouv os tirar da terra do Egito; porque
ek ghv aiguptou oti autoi ouk
não permaneceram naquele meu
enemeinan en th diayhkh mou
concerto, e eu não atentei para eles,
kagw hmelhsa autwn legei
diz o Senhor.
kuriov
8:10 oti auth h diayhkh hn
Heb 8:10 Porque este é o concerto
diayhsomai tw oikw israhl
que farei com a casa de Israel depois
meta tav hmerav ekeinav legei daqueles dias, diz o Senhor: Porei
kuriov didouv nomouv mou eiv
as minhas
leis
dentro
do
thn dianoian autwn kai epi
entendimento deles e sobre os seus
kardiav autwn epigraqw
corações as inscreverei; e eu lhes
autouv kai esomai autoiv eiv
serei por Deus, e eles me serão por
yeon kai autoi esontai moi eiv
povo.
laon
8:11 kai ou mh didaxwsin
Heb 8:11 E cada um não ensinará ao
ekastov ton plhsion autou kai seu próximo, nem cada um ao seu
ekastov ton adelfon autou
irmão, dizendo: Conhece ao Senhor;
legwn gnwyi ton kurion oti
porque todos me conhecerão, desde
pantev eidhsousin me apo
o menor deles até ao maior deles.

mikrou autwn ewv megalou
autwn
8:12 oti ilewv esomai taiv
adikiaiv autwn kai twn
amartiwn autwn kai twn
anomiwn autwn ou mh mnhsyw
eti
8:13 en tw legein kainhn
pepalaiwken thn prwthn to de
palaioumenon kai ghraskon
egguv afanismou
9:1 eicen men oun kai h prwth
dikaiwmata latreiav to te
agion kosmikon

Heb 8:12 Porque eu serei
misericordioso para com as suas
injustiças, e dos seus pecados e das
suas prevaricações de modo nenhum
me lembrarei mais.
Heb 8:13 No dizer Novo concerto,
ele tem feito velho o primeiro; ora, o
que foi envelhecido e se envelhece,
está perto do desaparecimento.
Heb 9:1 Ora, verdadeiramente,
também o primeiro concerto tinha
ordenanças de culto divino, e o
santuário, terrestre.
9:2 skhnh gar kateskeuasyh h Heb 9:2 Porque um Tabernáculo foi
prwth en h h te lucnia kai h
preparado, o primeiro, em que havia
trapeza kai h proyesiv twn
tanto o candelabro como a mesa, e
artwn htiv legetai agia
os pães da proposição; o qual é
chamado o Santuário.
9:3 meta de to deuteron
Heb 9:3 Mas após o segundo véu, o
katapetasma skhnh h legomenh Tabernáculo o qual se chama o
agia agiwn
Santo dos Santos;
9:4 crusoun ecousa yumiathrion Heb 9:4 Tendo o incensário de ouro,
kai thn kibwton thv diayhkhv e a Arca do concerto coberta ao
perikekalummenhn pantoyen
redor, por todos os lados, com ouro;
crusiw en h stamnov crush
na qual estava o vaso de ouro
ecousa to manna kai h rabdov contendo o maná, e a vara de Arão,
aarwn h blasthsasa kai ai
a que florescera, e as tábuas do
plakev thv diayhkhv
concerto;
9:5 uperanw de authv ceroubim Heb 9:5 E acima dela os querubins
doxhv kataskiazonta to
da
glória,
sombreando
o
ilasthrion peri wn ouk estin
propiciatório; das quais coisas agora
nun legein kata merov
não é tempo de falar em detalhe.
9:6 toutwn de outwv
Heb 9:6 Ora, estas coisas assim
kateskeuasmenwn eiv men thn
tendo sido preparadas, na verdade,

prwthn skhnhn dia pantov
eisiasin oi iereiv tav latreiav
epitelountev
9:7 eiv de thn deuteran apax tou
eniautou monov o arciereuv ou
cwriv aimatov o prosferei uper
eautou kai twn tou laou
agnohmatwn
9:8 touto dhlountov tou
pneumatov tou agiou mhpw
pefanerwsyai thn twn agiwn
odon eti thv prwthv skhnhv
ecoushv stasin
9:9 htiv parabolh eiv ton
kairon ton enesthkota kay on
dwra te kai yusiai
prosferontai mh dunamenai
kata suneidhsin teleiwsai ton
latreuonta
9:10 monon epi brwmasin kai
pomasin kai diaforoiv
baptismoiv kai dikaiwmasin
sarkov mecri kairou
diorywsewv epikeimena
9:11 cristov de paragenomenov
arciereuv twn mellontwn
agaywn dia thv meizonov kai
teleioterav skhnhv ou
ceiropoihtou tout estin ou
tauthv thv ktisewv
9:12 oude di aimatov tragwn kai
moscwn dia de tou idiou
aimatov eishlyen efapax eiv ta
agia aiwnian lutrwsin
euramenov
9:13 ei gar to aima taurwn kai

no primeiro Tabernáculo a todo
tempo os sacerdotes entram para
cumprir os serviços divinos;
Heb 9:7 Mas no segundo, o sumo
sacerdote entra sozinho uma vez no
ano, não sem sangue, que oferece
por si mesmo e pelos pecados de
ignorância do povo;
Heb 9:8 Dando o Espírito Santo a
entender isto: ainda não ter sido
manifesto o caminho para o dos
Santos lugares, estando ainda o
primeiro Tabernáculo em pé;
Heb 9:9 O qual é uma figura para o
tempo presente, em que são
oferecidos tanto presentes como
sacrifícios, não podendo, quanto à
consciência, aperfeiçoar aquele que
está servindo.
Heb 9:10 Consistindo somente em
comidas e bebidas e várias
submersões em água, e ordenanças
da carne, sendo impostas até ao
tempo da correção.
Heb 9:11 Mas vindo Cristo, o Sumo
Sacerdote das boas coisas que estão
vindo, através do maior e mais
perfeito Tabernáculo, não feito por
mãos, isto é, não desta criação,
Heb 9:12 Nem através do sangue de
bodes e bezerros, mas através do seu
próprio sangue, de uma vez por
todas entrou para os Santos lugares,
havendo obtido uma eterna redenção
para nós.
Heb 9:13 Porque, se o sangue de

tragwn kai spodov damalewv
rantizousa touv kekoinwmenouv
agiazei prov thn thv sarkov
kayarothta
9:14 posw mallon to aima tou
cristou ov dia pneumatov
aiwniou eauton proshnegken
amwmon tw yew kayariei thn
suneidhsin umwn apo nekrwn
ergwn eiv to latreuein yew
zwnti
9:15 kai dia touto diayhkhv
kainhv mesithv estin opwv
yanatou genomenou eiv
apolutrwsin twn epi th prwth
diayhkh parabasewn thn
epaggelian labwsin oi
keklhmenoi thv aiwniou
klhronomiav
9:16 opou gar diayhkh yanaton
anagkh feresyai tou diayemenou
9:17 diayhkh gar epi nekroiv
bebaia epei mhpote iscuei ote zh
o diayemenov
9:18 oyen oud h prwth cwriv
aimatov egkekainistai
9:19 lalhyeishv gar pashv
entolhv kata nomon upo
mwusewv panti tw law labwn
to aima twn moscwn kai tragwn
meta udatov kai eriou kokkinou
kai usswpou auto te to biblion
kai panta ton laon errantisen
9:20 legwn touto to aima thv

touros e bodes, e as cinzas de uma
novilha aspergindo sobre os
imundos,
os
santifica
para
purificação da carne,
Heb 9:14 Quanto muito mais o
sangue do Cristo, que através do
Espírito eterno ofereceu si mesmo
imaculado a Deus, purificará as
vossas consciências das obras
mortas, para servirdes ao Deus
vivo?
Heb 9:15 E por esta razão ele é
Mediador de um Novo Testamento,
para que, intervindo a morte, para
redenção das transgressões que
havia
debaixo
do
primeiro
Testamento, os chamados recebam a
promessa da herança eterna.
Heb 9:16 Porque onde há um
testamento, é necessário intervir a
morte do testador.
Heb 9:17 Porque um testamento é
confirmado sobre os mortos, uma
vez que nunca é válido enquanto o
testador vive,
Heb 9:18 Por isso também o
primeiro não foi consagrado sem
sangue;
Heb 9:19 Porque, havendo sido
pronunciado por Moisés a todo o
povo, todo o mandamento segundo a
lei; pegando ele o sangue dos
bezerros e bodes, aspergiu com água
e lã purpúrea e hissope, tanto ao
próprio livro como a todo o povo,
Heb 9:20 dizendo: Este é o sangue

diayhkhv hv eneteilato prov
umav o yeov
9:21 kai thn skhnhn de kai
panta ta skeuh thv leitourgiav
tw aimati omoiwv errantisen
9:22 kai scedon en aimati panta
kayarizetai kata ton nomon kai
cwriv aimatekcusiav ou ginetai
afesiv
9:23 anagkh oun ta men
upodeigmata twn en toiv
ouranoiv toutoiv kayarizesyai
auta de ta epourania
kreittosin yusiaiv para tautav

9:24 ou gar eiv ceiropoihta
agia eishlyen o cristov
antitupa twn alhyinwn all eiv
auton ton ouranon nun
emfanisyhnai tw proswpw tou
yeou uper hmwn
9:25 oud ina pollakiv
prosferh eauton wsper o
arciereuv eisercetai eiv ta agia
kat eniauton en aimati
allotriw
9:26 epei edei auton pollakiv
payein apo katabolhv kosmou
nun de apax epi sunteleia twn
aiwnwn eiv ayethsin amartiav
dia thv yusiav autou
pefanerwtai
9:27 kai kay oson apokeitai
toiv anyrwpoiv apax apoyanein

do Testamento que Deus ordenou
para vós.
Heb 9:21 E semelhantemente
aspergiu com o sangue também o
Tabernáculo e todos os vasos do
serviço.
Heb 9:22 E quase todas as coisas,
segundou lei, são purificadas em
sangue; e sem derramamento de
sangue não há remissão.
Heb 9:23 Então na verdade, é
necessário
as
representações
figurativas das coisas que estão nos
céus, serem purificadas com estas
coisas; mas as celestiais, elas
mesmas com sacrifícios melhores do
que estes.
Heb 9:24 Porque o Cristo não
entrou para [os] Santos lugares
feitos por mãos, figuras dos
verdadeiros, mas para o próprio céu,
para agora comparecer perante a
face de Deus por nós.
Heb 9:25 Nem ainda para que
ofereça a si mesmo muitas vezes,
como o sumo sacerdote entra a cada
ano para os Santos lugares com
sangue alheio;
Heb 9:26 (De outra maneira lhe fora
necessário padecer muitas vezes
desde a fundação do mundo). Mas
agora na consumação dos séculos,
uma vez se manifestou, para
aniquilamento do pecado pelo
sacrifício de si mesmo.
Heb 9:27 E como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, e

meta de touto krisiv
9:28 outwv o cristov apax
prosenecyeiv eiv to pollwn
anenegkein amartiav ek
deuterou cwriv amartiav
ofyhsetai toiv auton
apekdecomenoiv eiv swthrian
10:1 skian gar ecwn o nomov
twn mellontwn agaywn ouk
authn thn eikona twn
pragmatwn kat eniauton taiv
autaiv yusiaiv av prosferousin
eiv to dihnekev oudepote
dunatai touv prosercomenouv
teleiwsai
10:2 epei ouk an epausanto
prosferomenai dia to mhdemian
ecein eti suneidhsin amartiwn
touv latreuontav apax
kekayarmenouv

depois disso o juízo;
Heb 9:28 Assim também o Cristo,
havendo sido oferecido uma vez
para carregar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez à parte do
pecado, à queles que o esperam para
salvação.
Heb 10:1 PORQUE, tendo a lei uma
sombra das coisas boas que estão
vindo, não a mesma imagem das
coisas, nunca, pelos mesmos
sacrifícios que eles oferecem cada
ano para a perpetuidade, pode
aperfeiçoar aos que estão se
chegando.
Heb 10:2 De outra maneira não
cessariam de estar sendo oferecidos,
em razão daqueles que estão
adorando não mais terem nenhuma
consciência de pecados, uma vez
tendo sido purificados?
10:3 all en autaiv anamnhsiv
Heb 10:3 Mas nesses sacrifícios, há
amartiwn kat eniauton
a cada ano, uma rememoração dos
pecados,
10:4 adunaton gar aima taurwn Heb 10:4 Porque é impossível ao
kai tragwn afairein amartiav sangue dos touros e bodes tirar os
pecados.
10:5 dio eisercomenov eiv ton
Heb 10:5 Por isso, entrando no
kosmon legei yusian kai
mundo, ele diz: Sacrifício e oferta
prosforan ouk hyelhsav swma não quiseste, mas me preparaste um
de kathrtisw moi
corpo;
10:6 olokautwmata kai peri
Heb 10:6 Holocaustos e oblações
amartiav ouk eudokhsav
pelo pecado não te agradaram.
10:7 tote eipon idou hkw en
Heb 10:7 Então eu disse: Eis aqui,
kefalidi bibliou gegraptai peri eu venho, (no princípio do livro está
emou tou poihsai o yeov to
escrito a respeito de mim), para

yelhma sou
10:8 anwteron legwn oti yusian
kai prosforan kai
olokautwmata kai peri
amartiav ouk hyelhsav oude
eudokhsav aitinev kata ton
nomon prosferontai
10:9 tote eirhken idou hkw tou
poihsai o yeov to yelhma sou
anairei to prwton ina to
deuteron sthsh

fazer a tua vontade, Ó Deus.
Heb 10:8 Acima dizendo: Que
sacrifício e oferta e holocaustos e
oblações pelo pecado não quiseste,
nem te agradaram, (os quais são
oferecidos segundo a lei),

Heb 10:9 Então ele disse: Eis aqui
venho, para fazer a tua vontade, Ó
Deus, assim ele tira o primeiro
testamento, para estabelecer o
segundo;
10:10 en w yelhmati hgiasmenoi Heb 10:10 Na qual vontade somos
esmen dia thv prosforav tou
santificados através da oferta
swmatov tou ihsou cristou
sacrificial do corpo de Jesus Cristo
efapax
feita uma vez por todas.
10:11 kai pav men iereuv
Heb 10:11 E na verdade, todo
esthken kay hmeran leitourgwn sacerdote
aparece
cada
dia
kai tav autav pollakiv
ministrando e oferecendo muitas
prosferwn yusiav aitinev
vezes os mesmos sacrifícios, que
oudepote dunantai perielein
nunca podem tirar os pecados;
amartiav
10:12 autov de mian uper
Heb 10:12 Mas ele, havendo
amartiwn prosenegkav yusian oferecido um sacrifício pelos
eiv to dihnekev ekayisen en
pecados, assentou-se à destra de
dexia tou yeou
Deus para a perpetuidade,
10:13 to loipon ekdecomenov
Heb 10:13 Daqui em diante
ewv teywsin oi ecyroi autou
esperando até que os seus inimigos
upopodion twn podwn autou
sejam postos por escabelo dos seus
pés.
10:14 mia gar prosfora
Heb 10:14 Porque por uma oferta
teteleiwken eiv to dihnekev touv tem
aperfeiçoado
para
a
agiazomenouv
perpetuidade aos que estão sendo
santificados.
10:15 marturei de hmin kai to
Heb 10:15 E também o Espírito
pneuma to agion meta gar to
Santo nos testifica isto; porque

proeirhkenai
10:16 auth h diayhkh hn
diayhsomai prov autouv meta
tav hmerav ekeinav legei kuriov
didouv nomouv mou epi kardiav
autwn kai epi twn dianoiwn
autwn epigraqw autouv
10:17 kai twn amartiwn autwn
kai twn anomiwn autwn ou mh
mnhsyw eti
10:18 opou de afesiv toutwn
ouketi prosfora peri amartiav

depois de anteriormente haver dito,
Heb 10:16 Este é o concerto que
farei com eles depois daqueles dias,
diz o Senhor: Pondo as minhas leis
em seus corações, e as inscreverei
nos seus entendimentos;

Heb 10:17 E dos seus pecados e das
suas iniquidades, de modo nenhum
me lembrarei mais.
Heb 10:18 Ora, onde há remissão
destes, não há mais oferta sacrificial
concernente a pecado.
10:19 econtev oun adelfoi
Heb 10:19 Portanto irmãos, tendo
parrhsian eiv thn eisodon twn ousadia para a entrada aos Santos
agiwn en tw aimati ihsou
lugares pelo sangue de Jesus,
10:20 hn enekainisen hmin odon Heb 10:20 O qual caminho novo e
prosfaton kai zwsan dia tou
vivo ele consagrou por nós através
katapetasmatov tout estin thv do véu, isto é, pela sua carne,
sarkov autou
10:21 kai ierea megan epi ton
Heb 10:21 E tendo nós um grande
oikon tou yeou
Sacerdote sobre a casa de Deus,
10:22 prosercwmeya meta
Heb 10:22 Cheguemos-nos com
alhyinhv kardiav en
coração verdadeiro, em inteira
plhroforia pistewv
certeza de fé, tendo os corações
errantismenoi tav kardiav apo aspergidos para purificação da má
suneidhsewv ponhrav kai
consciência, e o corpo lavado com
leloumenoi to swma udati
água pura:
kayarw
10:23 katecwmen thn omologian Heb 10:23 Retenhamos firmes a
thv elpidov aklinh pistov gar invariável confissão da esperança,
o epaggeilamenov
(porque fiel é aquele que prometeu).
10:24 kai katanowmen
Heb 10:24 E consideremos uns aos
allhlouv eiv paroxusmon
outros para estímulo ao amor e às
agaphv kai kalwn ergwn
boas obras,
10:25 mh egkataleipontev thn
Heb 10:25 Não abandonando a

episunagwghn eautwn kaywv
eyov tisin alla parakalountev
kai tosoutw mallon osw
blepete eggizousan thn hmeran

nossa congregação mútua, como é
costume de alguns,
mas
admoestando-nos uns aos outros; e
tanto muito mais quanto vedes
chegando aquele dia.
10:26 ekousiwv gar
Heb 10:26 Porque se nós, estamos
amartanontwn hmwn meta to
pecando voluntariamente depois de
labein thn epignwsin thv
recebermos o conhecimento da
alhyeiav ouketi peri amartiwn verdade, não mais resta sacrifício
apoleipetai yusia
pelos pecados,
10:27 fobera de tiv ekdoch
Heb 10:27 Mas uma certa terrível
krisewv kai purov zhlov esyiein expectação de julgamento, e ardor
mellontov touv upenantiouv
de fogo estando para devorar os
adversários.
10:28 ayethsav tiv nomon
Heb 10:28 Desprezando alguém a
mwsewv cwriv oiktirmwn epi
lei de Moisés, morre sem
dusin h trisin martusin
misericórdias, sobre a palavra de
apoynhskei
duas ou três testemunhas;
10:29 posw dokeite ceironov
Heb 10:29 De quanto pior castigo
axiwyhsetai timwriav o ton uion cuidais vós será julgado merecedor
tou yeou katapathsav kai to
aquele havendo pisado o Filho de
aima thv diayhkhv koinon
Deus, e estimado por profano o
hghsamenov en w hgiasyh kai to sangue do Testamento, no qual foi
pneuma thv caritov enubrisav santificado, e havendo insultado o
Espírito da graça?
10:30 oidamen gar ton eiponta Heb 10:30 Porque bem conhecemos
emoi ekdikhsiv egw
aquele que disse: Minha é a
antapodwsw legei kuriov kai
vingança, eu darei a recompensa,
palin kuriov krinei ton laon
diz o Senhor. E outra vez: O Senhor
autou
julgará o seu povo.
10:31 foberon to empesein eiv
Heb 10:31 Horrenda coisa é cair nas
ceirav yeou zwntov
mãos do Deus vivente.
10:32 anamimnhskesye de tav
Heb 10:32 Mas lembrai-vos dos dias
proteron hmerav en aiv
passados, em que havendo sido
fwtisyentev pollhn aylhsin
iluminados, suportastes grande
upemeinate payhmatwn
combate de aflições;

10:33 touto men oneidismoiv te
kai yliqesin yeatrizomenoi
touto de koinwnoi twn outwv
anastrefomenwn genhyentev

Heb 10:33 Em parte, na verdade,
havendo sido feitos espetáculo tanto
em
reprovações
como
em
tribulações; e em parte, tornados
companheiros daqueles que assim
estavam sendo tratados.
10:34 kai gar toiv desmoiv mou Heb 10:34 Porque também vos
sunepayhsate kai thn arpaghn compadecestes das minhas prisões,
twn uparcontwn umwn meta
e com alegria aceitastes a espoliação
carav prosedexasye
dos vossos bens, sabendo em vós
ginwskontev ecein en eautoiv
mesmos, terdes uma melhor e
kreittona uparxin en ouranoiv permanecente possessão nos céus.
kai menousan
10:35 mh apobalhte oun thn
Heb 10:35 Portanto, não lanceis fora
parrhsian umwn htiv ecei
a vossa confiança, a qual tem grande
misyapodosian megalhn
remuneração de galardão.
10:36 upomonhv gar ecete
Heb
10:36
Porque
tendes
creian ina to yelhma tou yeou
necessidade de paciência, para que
poihsantev komishsye thn
havendo feito a vontade de Deus,
epaggelian
recebais a promessa.
10:37 eti gar mikron oson oson Heb 10:37 Porque ainda um
o ercomenov hxei kai ou croniei pouquinho de tempo, e aquele que
vem, virá, e não tardará.
10:38 o de dikaiov ek pistewv
Heb 10:38 Mas o justo viverá da fé;
zhsetai kai ean uposteilhtai
e se alguém se retirar, a minha alma
ouk eudokei h quch mou en autw não tem prazer nele.
10:39 hmeiv de ouk esmen
Heb 10:39 Mas nós não somos
upostolhv eiv apwleian alla
daqueles que se retiram para
pistewv eiv peripoihsin quchv perdição, mas daqueles da fé para a
salvação da alma.
11:1 estin de pistiv elpizomenwn Heb 11:1 ORA, a fé é o firme
upostasiv pragmatwn elegcov fundamento das coisas esperadas, e
ou blepomenwn
a prova das coisas não vistas.
11:2 en tauth gar
Heb 11:2 Porque por ela os anciãos
emarturhyhsan oi presbuteroi alcançaram testemunho.
11:3 pistei nooumen kathrtisyai Heb 11:3 Pela fé entendemos terem

touv aiwnav rhmati yeou eiv to sido criados os mundos pela palavra
mh ek fainomenwn ta blepomena de Deus, de maneira que as coisas
gegonenai
vistas não serem feitas das coisas
aparentes.
11:4 pistei pleiona yusian abel Heb 11:4 Pela fé Abel ofereceu a
para kain proshnegken tw yew Deus mais excelente sacrifício do
di hv emarturhyh einai dikaiov que Caim, através do qual alcançou
marturountov epi toiv dwroiv
testemunho
de
ser
justo,
autou tou yeou kai di authv
testemunhando Deus sobre as suas
apoyanwn eti lalei
ofertas, e através dela, mesmo
havendo morrido, ainda fala.
11:5 pistei enwc meteteyh tou
Heb 11:5 Pela fé Enoque foi
mh idein yanaton kai ouc
trasladado para não ver a morte, e
eurisketo dioti meteyhken auton não era achado, porque Deus o
o yeov pro gar thv metayesewv trasladou; porque antes da sua
autou memarturhtai
trasladação alcançou testemunho de
euhresthkenai tw yew
ter agradado a Deus.
11:6 cwriv de pistewv adunaton Heb 11:6 Ora, sem fé é impossível
euaresthsai pisteusai gar dei agradar a Deus; porque é necessário
ton prosercomenon tw yew oti que aquele que está se aproximando
estin kai toiv ekzhtousin auton de Deus creia que ele existe, e que é
misyapodothv ginetai
galardoador dos que o buscam.
11:7 pistei crhmatisyeiv nwe
Heb 11:7 Pela fé Noé, divinamente
peri twn mhdepw blepomenwn
avisado a respeito das coisas que
eulabhyeiv kateskeuasen
ainda não estavam sendo vistas,
kibwton eiv swthrian tou oikou havendo temido, para salvamento da
autou di hv katekrinen ton
sua família preparou a arca; através
kosmon kai thv kata pistin
da qual ele condenou o mundo, e foi
dikaiosunhv egeneto
feito herdeiro da justiça que é
klhronomov
segundo a fé.
11:8 pistei kaloumenov abraam Heb 11:8 Pela fé Abraão, sendo
uphkousen exelyein eiv ton
chamado a ir para o lugar que havia
topon on hmellen lambanein eiv de receber por herança, obedeceu e
klhronomian kai exhlyen mh
saiu, não sabendo para onde ia.
epistamenov pou ercetai
11:9 pistei parwkhsen eiv thn Heb 11:9 Pela fé habitou na terra da
ghn thv epaggeliav wv
promessa,
como
em
terra

allotrian en skhnaiv
katoikhsav meta isaak kai
iakwb twn sugklhronomwn thv
epaggeliav thv authv
11:10 exedeceto gar thn touv
yemeliouv ecousan polin hv
tecnithv kai dhmiourgov o yeov
11:11 pistei kai auth sarra
dunamin eiv katabolhn
spermatov elaben kai para
kairon hlikiav eteken epei
piston hghsato ton
epaggeilamenon
11:12 dio kai af enov
egennhyhsan kai tauta
nenekrwmenou kaywv ta astra
tou ouranou tw plhyei kai wsei
ammov h para to ceilov thv
yalasshv h anariymhtov
11:13 kata pistin apeyanon
outoi pantev mh labontev tav
epaggeliav alla porrwyen
autav idontev kai peisyentev
kai aspasamenoi kai
omologhsantev oti xenoi kai
parepidhmoi eisin epi thv ghv
11:14 oi gar toiauta legontev
emfanizousin oti patrida
epizhtousin
11:15 kai ei men ekeinhv
emnhmoneuon af hv exhlyon
eicon an kairon anakamqai
11:16 nuni de kreittonov
oregontai tout estin epouraniou
dio ouk epaiscunetai autouv o
yeov yeov epikaleisyai autwn
htoimasen gar autoiv polin

estrangeira, morando em tendas com
Isaque e Jacó, os coherdeiros com
ele da mesma promessa.
Heb 11:10 Porque esperava a cidade
que tem fundamentos, da qual o
artífice e construtor é Deus.
Heb 11:11 Pela fé também Sara, ela
mesma recebeu virtude para
concepção da semente, e já depois
da idade favorável deu à luz,
porquanto teve por fiel aquele que
tinha prometido a ela.
Heb 11:12 Pelo que também de um,
e esse já amortecido, foram nascidos
tantos em multidão, como as
estrelas do céu, e como a areia
inumerável que está na praia do
mar.
Heb 11:13 Todos estes morreram na
fé, não havendo recebido as
promessas, mas vendo-as de longe,
e crendo nelas, e abraçando-as e
havendo confessado que eles eram
estrangeiros e peregrinos sobre a
terra.
Heb 11:14 Porque os que dizem tais
coisas, claramente mostram que
buscam a pátria deles.
Heb 11:15 E se na verdade,
lembrassem daquela de onde saíram,
tinham oportunidade para retornar;
Heb 11:16 Mas agora desejam uma
melhor, isto é, a celestial; por isso
Deus não se envergonha deles, de
ser chamado seu Deus; porque já
lhes preparou uma cidade.

11:17 pistei prosenhnocen
abraam ton isaak peirazomenov
kai ton monogenh proseferen o
tav epaggeliav anadexamenov
11:18 prov on elalhyh oti en
isaak klhyhsetai soi sperma

Heb 11:17 Pela fé Abraão, sendo
provado, ofereceu a Isaque; sim,
aquele que recebera as promessas
oferecia ao seu unigênito,
Heb 11:18 (A respeito de quem foi
dito que, em Isaque será chamada a
tua semente);
11:19 logisamenov oti kai ek
Heb 11:19: Havendo considerado
nekrwn egeirein dunatov o yeov que até dentre os mortos Deus é
oyen auton kai en parabolh
poderoso para o ressuscitar, de onde
ekomisato
também em figura o recobrou.
11:20 pistei peri mellontwn
Heb 11:20 Pela fé Isaque abençoou
euloghsen isaak ton iakwb kai Jacó e Esaú, no tocante às coisas
ton hsau
que estão vindo.
11:21 pistei iakwb apoynhskwn Heb 11:21 Pela fé, Jacó morrendo,
ekaston twn uiwn iwshf
abençoou a cada um dos filhos de
euloghsen kai prosekunhsen
José; e adorou apoiado sobre o topo
epi to akron thv rabdou autou do seu bordão.
11:22 pistei iwshf teleutwn
Heb 11:22 Pela fé, José morrendo,
peri thv exodou twn uiwn
fez menção a respeito da saída dos
israhl emnhmoneusen kai peri filhos de Israel, e deu ordem
twn ostewn autou eneteilato
concernente aos ossos dele.
11:23 pistei mwshv gennhyeiv
Heb 11:23 Pela fé Moisés, já
ekrubh trimhnon upo twn
nascido, foi escondido três meses
paterwn autou dioti eidon
pelos seus pais, porque viram que o
asteion to paidion kai ouk
menino era formoso; e não temeram
efobhyhsan to diatagma tou
o mandamento do rei.
basilewv
11:24 pistei mwshv megav
Heb 11:24 Pela fé Moisés, sendo já
genomenov hrnhsato legesyai
grande, recusou ser chamado filho
uiov yugatrov faraw
da filha de faraó,
11:25 mallon elomenov
Heb 11:25 Escolhendo muito mais
sugkakouceisyai tw law tou
ser maltratado com o povo de Deus,
yeou h proskairon ecein
do que por um pouco de tempo ter o
amartiav apolausin
prazer do pecado;
11:26 meizona plouton
Heb 11:26 Havendo estimado por

hghsamenov twn en aiguptw
yhsaurwn ton oneidismon tou
cristou apeblepen gar eiv thn
misyapodosian
11:27 pistei katelipen aigupton
mh fobhyeiv ton yumon tou
basilewv ton gar aoraton wv
orwn ekarterhsen
11:28 pistei pepoihken to
pasca kai thn proscusin tou
aimatov ina mh o oloyreuwn ta
prwtotoka yigh autwn
11:29 pistei diebhsan thn
eruyran yalassan wv dia xhrav
hv peiran labontev oi aiguptioi
katepoyhsan

maiores riquezas o vitupério de
Cristo, do que os tesouros no Egito;
porque olhava atentamente para a
remuneração da recompensa.
Heb 11:27 Pela fé deixou o Egito,
não temendo a ira do rei; porque
perseverou como vendo o invisível.

Heb 11:28 Pela fé ele celebrou a
Páscoa e a aspersão do sangue, para
que o destruidor dos primogênitos
não tocasse neles.
Heb 11:29 Pela fé eles passaram
através do Mar Vermelho, como por
terra seca, o que os egípcios
havendo feito intento, foram
afogados.
11:30 pistei ta teich iericw
Heb 11:30 Pela fé os muros de
epesen kuklwyenta epi epta
Jerico caíram, sendo rodeados
hmerav
durante sete dias.
11:31 pistei raab h pornh ou
Heb 11:31 Pela fé Raabe, a
sunapwleto toiv apeiyhsasin
meretriz, não pereceu com os
dexamenh touv kataskopouv
desobedientes, havendo recebido
met eirhnhv
com paz os espias.
11:32 kai ti eti legw epileiqei Heb 11:32 E que mais eu direi?
gar me dihgoumenon o cronov
Porque me faltará o tempo,
peri gedewn barak te kai
contando a respeito de Gideão, de
samqwn kai iefyae dabid te kai Baraque e também de Sansão e de
samouhl kai twn profhtwn
Jefté, de Davi e também de Samuel
e dos profetas,
11:33 oi dia pistewv
Heb 11:33 Os quais através da fé
kathgwnisanto basileiav
venceram
reinos,
exercitaram
eirgasanto dikaiosunhn
justiça, alcançaram promessas,
epetucon epaggeliwn efraxan
fecharam bocas de leões,
stomata leontwn
11:34 esbesan dunamin purov
Heb 11:34 Apagaram a força do

efugon stomata macairav
enedunamwyhsan apo asyeneiav
egenhyhsan iscuroi en polemw
parembolav eklinan allotriwn
11:35 elabon gunaikev ex
anastasewv touv nekrouv
autwn alloi de etumpanisyhsan
ou prosdexamenoi thn
apolutrwsin ina kreittonov
anastasewv tucwsin
11:36 eteroi de empaigmwn kai
mastigwn peiran elabon eti de
desmwn kai fulakhv
11:37 eliyasyhsan eprisyhsan
epeirasyhsan en fonw macairav
apeyanon perihlyon en
mhlwtaiv en aigeioiv dermasin
usteroumenoi ylibomenoi
kakoucoumenoi

11:38 wn ouk hn axiov o kosmov
en erhmiaiv planwmenoi kai
oresin kai sphlaioiv kai taiv
opaiv thv ghv
11:39 kai outoi pantev
marturhyentev dia thv pistewv
ouk ekomisanto thn epaggelian
11:40 tou yeou peri hmwn
kreitton ti probleqamenou ina
mh cwriv hmwn teleiwywsin
12:1 toigaroun kai hmeiv
tosouton econtev perikeimenon
hmin nefov marturwn ogkon
apoyemenoi panta kai thn

fogo, escaparam dos fios da espada,
da fraqueza tiraram forças, foram
tornados fortes na guerra, puseram
em fuga os exércitos dos
estrangeiros.
Heb 11:35 As mulheres receberam
por ressurreição os seus mortos; e
outros foram torturados, não
aceitando o livramento oferecido,
para alcançarem uma melhor
ressurreição;
Heb 11:36 E outros receberam
provação de escárnios e açoites,
sim, até de correntes e prisões.
Heb 11:37 Foram apedrejados,
serrados
ao
meio,
tentados,
morreram em matança ao fio da
espada;
andaram
peregrinos
vestidos em peles de ovelhas e em
peles
de
cabras,
estando
desamparados, sendo afligidos, e
maltratados,
Heb 11:38 (Dos quais o mundo não
era digno), sendo feitos vaguear em
desertos e em montanhas e em covas
e nas cavernas da terra.
Heb 11:39 E todos estes havendo
sido testemunhados pela fé, não
receberam a promessa;
Heb 11:40 Provendo Deus alguma
coisa melhor a nosso respeito, para
que eles não fossem aperfeiçoados
sem nós.
Heb 12:1 PORTANTO nós também,
tendo uma tão grande nuvem de
testemunhas nos rodeando, havendo
deitado fora todo peso e o pecado

euperistaton amartian di
upomonhv trecwmen ton
prokeimenon hmin agwna
12:2 aforwntev eiv ton thv
pistewv archgon kai teleiwthn
ihsoun ov anti thv prokeimenhv
autw carav upemeinen stauron
aiscunhv katafronhsav en
dexia te tou yronou tou yeou
ekayisen
12:3 analogisasye gar ton
toiauthn upomemenhkota upo
twn amartwlwn eiv auton
antilogian ina mh kamhte taiv
qucaiv umwn ekluomenoi
12:4 oupw mecriv aimatov
antikatesthte prov thn
amartian antagwnizomenoi
12:5 kai eklelhsye thv
paraklhsewv htiv umin wv uioiv
dialegetai uie mou mh oligwrei
paideiav kuriou mhde ekluou up
autou elegcomenov

facilmente envolvedor, corramos
com paciência a corrida que nos
está sendo proposta,
Heb 12:2 Olhando para Jesus, Autor
e consumador da fé, o qual pela
alegria que lhe estava proposta
suportou a cruz, desprezando a
afronta, e assentou-se à destra do
trono de Deus.

Heb 12:3 Porque considerai bem
aquele que suportou tamanha
contradição dos pecadores contra si
mesmo, para que não enfraqueçais,
desfalecendo em vossos ânimos.
Heb 12:4 Ainda não resististes até
ao sangue, combatendo contra o
pecado,
Heb 12:5 E já vos esquecestes da
exortação que argumenta convosco
como a filhos: Filho meu, não
desprezes a correção do Senhor,
nem desmaies quando sendo
repreendido por ele;
12:6 on gar agapa kuriov
Heb 12:6 Porque o Senhor
paideuei mastigoi de panta uion disciplina a quem ama, e açoita a
on paradecetai
todo filho a quem ele recebe.
12:7 ei paideian upomenete wv
Heb 12:7 Se suportais a disciplina,
uioiv umin prosferetai o yeov
Deus vos trata como filhos; (porque,
tiv gar estin uiov on ou paideuei que filho há a quem o pai não
pathr
discipline?)
12:8 ei de cwriv este paideiav
Heb 12:8 Mas se estais sem
hv metocoi gegonasin pantev
disciplina, da qual todos são feitos
ara noyoi este kai ouc uioi
participantes, sois então bastardos, e
não filhos.
12:9 eita touv men thv sarkov Heb 12:9 além do que, na verdade

hmwn paterav eicomen
paideutav kai enetrepomeya ou
pollw mallon upotaghsomeya
tw patri twn pneumatwn kai
zhsomen
12:10 oi men gar prov oligav
hmerav kata to dokoun autoiv
epaideuon o de epi to sumferon
eiv to metalabein thv agiothtov
autou
12:11 pasa de paideia prov men
to paron ou dokei carav einai
alla luphv usteron de karpon
eirhnikon toiv di authv
gegumnasmenoiv apodidwsin
dikaiosunhv
12:12 dio tav pareimenav ceirav
kai ta paralelumena gonata
anorywsate
12:13 kai trociav oryav
poihsate toiv posin umwn ina
mh to cwlon ektraph iayh de
mallon
12:14 eirhnhn diwkete meta
pantwn kai ton agiasmon ou
cwriv oudeiv oqetai ton kurion
12:15 episkopountev mh tiv
usterwn apo thv caritov tou
yeou mh tiv riza pikriav anw
fuousa enoclh kai dia tauthv
mianywsin polloi
12:16 mh tiv pornov h bebhlov
wv hsau ov anti brwsewv miav
apedoto ta prwtotokia autou

tínhamos os pais da nossa carne por
nossos disciplinadores, e os
reverenciávamos; não seremos
sujeitos muito mais ao Pai dos
espíritos, e viveremos?
Heb 12:10 Porque aqueles na
verdade, por um pouco tempo nos
disciplinavam conforme o que bem
lhes parecia; mas este para o nosso
proveito, para participarmos da sua
santidade.
Heb 12:11 E toda disciplina na
verdade, para o presente, não parece
ser motivo de alegria, senão de
tristeza; mas depois produz um fruto
pacífico de justiça aos exercitados
por ela.
Heb 12:12 Portanto levantai as mãos
cansadas
e
os
joelhos
desconjuntados;
Heb 12:13 E fazei veredas direitas
para os vossos pés, para que o
manco, não seja tirado fora, mas
muito mais seja sarado.
Heb 12:14 Persegui a paz com
todos, e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor;
Heb 12:15 Vigiando diligentemente
para que ninguém desfaleça da
graça de Deus; para que nenhuma
raiz de amargura brotando vos
perturbe,
e
muitos
sejam
contaminados por ela.
Heb 12:16 Que ninguém seja
fornicário, ou profano como Esaú,
que por uma refeição, vendeu o seu
direito de primogenitura.

12:17 iste gar oti kai metepeita
yelwn klhronomhsai thn
eulogian apedokimasyh
metanoiav gar topon ouc euren
kaiper meta dakruwn
ekzhthsav authn
12:18 ou gar proselhluyate
qhlafwmenw orei kai
kekaumenw puri kai gnofw kai
skotw kai yuellh
12:19 kai salpiggov hcw kai
fwnh rhmatwn hv oi
akousantev parhthsanto mh
prosteyhnai autoiv logon
12:20 ouk eferon gar to
diastellomenon kan yhrion yigh
tou orouv liyobolhyhsetai h
bolidi katatoxeuyhsetai

Heb 12:17 Porque bem sabeis que
também depois, querendo ele herdar
a benção, foi rejeitado, porque não
achou lugar de arrependimento,
ainda que com lágrimas o buscou.

Heb 12:18 Porque não tendes
chegado ao monte tocado e aceso
com fogo, e à escuridão, e às trevas,
e à tempestade,
Heb 12:19 E ao sonido de trombeta,
e à voz das palavras; à qual os que a
ouviram, pediram não mais lhes ser
falada a palavra.
Heb 12:20 (Porque não podiam
suportar o que lhes estava sendo
ordenado: E se até mesmo um
animal tocar o monte, será
apedrejado ou traspassado com um
dardo.
12:21 kai outwv foberon hn to Heb 12:21 E tão terrível era a visão
fantazomenon mwshv eipen
que
Moisés
disse:
Estou
ekfobov eimi kai entromov
grandemente
aterrorizado
e
tremendo).
12:22 alla proselhluyate siwn Heb 12:22 Mas chegastes ao monte
orei kai polei yeou zwntov
Sião; e à cidade do Deus vivente, à
ierousalhm epouraniw kai
Jerusalém celestial, e às miríades de
muriasin aggelwn
anjos,
12:23 panhgurei kai ekklhsia Heb 12:23 À universal congregação;
prwtotokwn en ouranoiv
e à igreja dos primogênitos que
apogegrammenwn kai krith yew estão inscritos nos céus; e a Deus, o
pantwn kai pneumasin dikaiwn Juiz de todos; e aos espíritos dos
teteleiwmenwn
justos tendo sido aperfeiçoados;
12:24 kai diayhkhv neav mesith Heb 12:24 E a Jesus, o Mediador de
ihsou kai aimati rantismou
um Novo Testamento; e ao sangue
kreittona lalounti para to
da aspersão, que está falando
abel
melhores coisas que o de Abel.

12:25 blepete mh paraithshsye
ton lalounta ei gar ekeinoi ouk
efugon ton epi thv ghv
paraithsamenoi crhmatizonta
pollw mallon hmeiv oi ton ap
ouranwn apostrefomenoi
12:26 ou h fwnh thn ghn
esaleusen tote nun de
ephggeltai legwn eti apax egw
seiw ou monon thn ghn alla kai
ton ouranon
12:27 to de eti apax dhloi twn
saleuomenwn thn metayesin wv
pepoihmenwn ina meinh ta mh
saleuomena
12:28 dio basileian asaleuton
paralambanontev ecwmen carin
di hv latreuwmen euarestwv tw
yew meta aidouv kai eulabeiav
12:29 kai gar o yeov hmwn pur
katanaliskon
13:1 h filadelfia menetw
13:2 thv filoxeniav mh
epilanyanesye dia tauthv gar
elayon tinev xenisantev
aggelouv
13:3 mimnhskesye twn desmiwn
wv sundedemenoi twn
kakoucoumenwn wv kai autoi
ontev en swmati
13:4 timiov o gamov en pasin kai

Heb 12:25 Vede que não rejeiteis ao
que está falando; porque se não
escaparam, aqueles que rejeitaram
àquele que divinamente os advertia
sobre a terra; muito mais nós não
escaparemos,
nos
desviando
daquele que é dos céus!
Heb 12:26 A voz do qual fez tremer
a terra naquela ocasião; mas agora
prometeu dizendo: Ainda uma vez
eu faço tremer não somente a terra,
mas também o céu.
Heb 12:27 E esta palavra: Ainda
uma vez, mostra a mudança das
coisas abaladas, como de coisas
tendo sido feitas para que
permaneçam as coisas não abaladas.
Heb 12:28 Por isso, recebendo um
reino inabalável, retenhamos a
graça, pela qual sirvamos a Deus
agradavelmente, com reverência e
piedade.
Heb 12:29 Porque também o nosso
Deus é um fogo consumidor.
Heb 13:1 Permaneça o amor
fraternal.
Heb 13:2 Não vos esqueçais da
hospitalidade, porque através dela,
alguns havendo hospedado anjos,
não o souberam.
Heb
13:3
Lembrai-vos
dos
prisioneiros, como tendo sido
juntamente presos com eles; e dos
maltratados, como sendo vós
mesmos também no vosso corpo.
Heb 13:4 O matrimônio é digno de

h koith amiantov pornouv de
kai moicouv krinei o yeov

honra em tudo, e o leito
incontaminado; mas Deus julgará os
fornicários e os adúlteros.
13:5 afilargurov o tropov
Heb 13:5 A vossa maneira de viver
arkoumenoi toiv parousin autov seja sem avareza, contentando-vos
gar eirhken ou mh se anw oud
com as circunstâncias presentes;
ou mh se egkatalipw
porque ele disse: Que de modo
nenhum te deixarei, nem de modo
nenhum te desampararei.
13:6 wste yarrountav hmav
Heb 13:6: De maneira a nós
legein kuriov emoi bohyov kai
dizermos confiando: O Senhor é
ou fobhyhsomai ti poihsei moi meu ajudador, e não temerei o que
anyrwpov
me fará o homem?
13:7 mnhmoneuete twn
Heb 13:7 Lembrai-vos daqueles que
hgoumenwn umwn oitinev
vos estão dirigindo, que vos falaram
elalhsan umin ton logon tou
a palavra de Deus; a fé dos quais
yeou wn anayewrountev thn
imitai, considerando o êxito da
ekbasin thv anastrofhv
conduta deles.
mimeisye thn pistin
13:8 ihsouv cristov cyev kai
Heb 13:8 Jesus Cristo é o mesmo,
shmeron o autov kai eiv touv
ontem e hoje e para sempre.
aiwnav
13:9 didacaiv poikilaiv kai
Heb 13:9 Não vos deixeis levar em
xenaiv mh periferesye kalon
redor por doutrinas várias e
gar cariti bebaiousyai thn
estranhas; porque bom é o coração
kardian ou brwmasin en oiv ouk ser fortificado com graça, e não com
wfelhyhsan oi peripathsantev alimentos, nos quais não foram
beneficiados os que andaram neles.
13:10 ecomen yusiasthrion ex ou Heb 13:10 Temos um altar, do qual
fagein ouk ecousin exousian oi não têm autoridade para comer
th skhnh latreuontev
aqueles que estão servindo no
Tabernáculo;
13:11 wn gar eisferetai zwwn
Heb 13:11 Porque os corpos dos
to aima peri amartiav eiv ta
animais
cujo
sangue,
como
agia dia tou arcierewv toutwn sacrifício pelo pecado, é trazido por
ta swmata katakaietai exw thv meio do sumo sacerdote aos Santos
parembolhv
lugares; são queimados fora do

arraial.
13:12 dio kai ihsouv ina agiash Heb 13:12 Por isso também Jesus,
dia tou idiou aimatov ton laon para que santificasse o povo através
exw thv pulhv epayen
do seu próprio sangue, padeceu fora
da porta da cidade.
13:13 toinun exercwmeya prov Heb 13:13 Portanto, saiamos a ele
auton exw thv parembolhv ton fora do arraial, levando o seu
oneidismon autou ferontev
vitupério.
13:14 ou gar ecomen wde
Heb 13:14 Porque não temos aqui
menousan polin alla thn
cidade permanecente, mas buscamos
mellousan epizhtoumen
aquela que está vindo.
13:15 di autou oun anaferwmen Heb 13:15 Portanto, através dele,
yusian ainesewv dia pantov tw ofereçamos continuamente a Deus
yew tout estin karpon ceilewn sacrifício de louvor, isto é, o fruto
omologountwn tw onomati
dos nossos lábios confessando o
autou
seu nome.
13:16 thv de eupoiiav kai
Heb 13:16 E não vos esqueçais da
koinwniav mh epilanyanesye
beneficência e do repartir, porque
toiautaiv gar yusiaiv
Deus se agrada com tais sacrifícios.
euaresteitai o yeov
13:17 peiyesye toiv hgoumenoiv Heb 13:17 Obedecei aos que vos
umwn kai upeikete autoi gar
estão dirigindo, e sede submissos a
agrupnousin uper twn qucwn
eles; porque vigiam pelas vossas
umwn wv logon apodwsontev
almas, como havendo de prestar
ina meta carav touto poiwsin
conta delas; para que façam isto
kai mh stenazontev alusitelev com alegria, e não gemendo; porque
gar umin touto
isso vos não seria proveitoso.
13:18 proseucesye peri hmwn
Heb 13:18 Orai por nós, porque
pepoiyamen gar oti kalhn
confiamos que temos uma boa
suneidhsin ecomen en pasin
consciência, em tudo desejando nos
kalwv yelontev anastrefesyai conduzir bem.
13:19 perissoterwv de
Heb 13:19 E tanto mais vos rogo
parakalw touto poihsai ina
fazer isto, para que mais depressa eu
tacion apokatastayw umin
vos seja restituído.
13:20 o de yeov thv eirhnhv o
Heb 13:20 Ora, o Deus da paz, que
anagagwn ek nekrwn ton
no sangue do Testamento eterno,

poimena twn probatwn ton
megan en aimati diayhkhv
aiwniou ton kurion hmwn ihsoun
13:21 katartisai umav en panti
ergw agayw eiv to poihsai to
yelhma autou poiwn en umin to
euareston enwpion autou dia
ihsou cristou w h doxa eiv touv
aiwnav twn aiwnwn amhn
13:22 parakalw de umav
adelfoi anecesye tou logou thv
paraklhsewv kai gar dia
bracewn epesteila umin
13:23 ginwskete ton adelfon
timoyeon apolelumenon mey ou
ean tacion erchtai oqomai umav
13:24 aspasasye pantav touv
hgoumenouv umwn kai pantav
touv agiouv aspazontai umav oi
apo thv italiav
13:25 h cariv meta pantwn
umwn amhn

tornou a trazer dentre os mortos o
grande Pastor das ovelhas, o nosso
Senhor Jesus,
Heb 13:21 Vos aperfeiçoe em toda
boa obra, para fazerdes a sua
vontade, operando em vós o que é
agradável perante ele, através de
Jesus Cristo; a quem seja a glória
para todo o sempre. Amém.
Heb 13:22 Mas rogo-vos irmãos,
suportai a palavra desta exortação,
porque também em poucas palavras
vos escrevi.
Heb 13:23 Sabei vós que já está
solto o irmão Timóteo, com o qual
(se ele vier depressa), eu vos verei.
Heb 13:24 Saudai a todos os que
estão vos dirigindo, e a todos os
santos. Os da Itália vos saúdam.
Heb 13:25 A graça seja com todos
vós. Amém.
[(Escrita da Itália aos Hebreus, e
[enviada] por Timóteo.)]

