11Temos

muito o que dizer a respeito desse assunto; mas, porque
vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las.

12Depois

de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda
precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos
ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda
precisam de leite.
13E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma
experiência para saber o que está certo ou errado.
14Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem
a diferença entre o que é bom e o que é mau.
Heb. 5:11-14

1Assim,

vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando
para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de
novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil
e de crer em Deus;
2

o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os
cristãos; e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno.
3Vamos em frente! E, se Deus quiser, é isso o que faremos. (…)
Heb. 6:1-3

7Deus

abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai
sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela.
8Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada; ela
corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada.
Heb. 6:7-8

9Mas

de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que
acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
10Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram nem o
amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus
irmãos na fé.
11O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com
entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam.
12Não queremos que se tornem negligentes, mas que sejam como os que
creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu.
Hebreus 6: 9-12
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22Portanto,

abandonem a velha natureza de vocês, que fazia
com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava
sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
23É preciso que o coração e a mente de vocês sejam
completamente renovados.
24Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é
parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida
verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele.

25Por

isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu
irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo!
26Se

vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que
pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva.
27Não

deem ao Diabo oportunidade para tentar vocês.
28Quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim
de viver honestamente e poder ajudar os pobres.

29Não

digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem
apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a
conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem
façam bem aos que ouvem.
30E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois
o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em
vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os
libertará.
31Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de
gritarias, insultos e maldades!
32Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os
outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio
de Cristo, perdoou vocês.
Efésios 4: 22-32

