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Aqueles crentes hebreus estavam vivendo tal como os apu00f3statas porque estavam virando as costas a cristo e renunciando u00e0 grau00e7a que lhes havia
salvado por um retorno ao cerimonialismo da lei de moisu00e9s e u00e0s tradiu00e7u00f5es desviadas da verdade do judau00edsmo e colocando nisto a
esperanu00e7a da sua salvau00e7u00e3o mas crentes autu00eanticos nu00e3o devem viver como se fossem apu00f3statas mas fazendo progresso em santidade no
crescimento da grau00e7a e do conhecimento de cristo
Por isso nu00f3s vemos o espu00edrito santo estendendo a mu00e3o a eles chamando os a se arrependerem nu00e3o para a justificau00e7u00e3o e
regenerau00e7u00e3o que eles ju00e1 possuu00edam de uma vez para sempre mas pelos seus pecados presentes de modo que pudessem retomar a carreira
espiritual em que estavam inscritos e isto nu00e3o u00e9 uma clara demonstrau00e7u00e3o de reconciliau00e7u00e3o de desviados a pru00f3pria carta aos hebreus
u00e9 uma prova latente da misericu00f3rdia e longanimidade de deus que se encontram disponu00edveis para os seus filhos amados dau00ed o convite que o seu
autor faz aos hebreus para se aproximarem com confianu00e7a do trono da grau00e7a para acharem misericu00f3rdia em ocasiu00e3o oportuna e para entrarem no
santo dos santos depois de terem se purificado de toda mu00e1 consciu00eancia ele os chama a se santificarem porque sem isto nu00e3o u00e9 possu00edvel estar
efetivamente em comunhu00e3o com deus no santo dos santos celestial
O autor de hebreus escreveu na verdade para todos os crentes que estu00e3o esfriando na fu00e9 ele incita estes crentes a despertarem do sono espiritual em que se
encontram a abrirem os seus olhos que se encontram fechados pelas trevas do legalismo a comprarem ouro espiritual refinado no senhor para serem santificados e
enriquecidos pela verdade da sua palavra revelada aos apu00f3stolos
Assim estu00e1 claro que se um crente nu00e3o pode perder a salvau00e7u00e3o no entanto ele pode se desviar do caminho da verdade
Havia na pru00f3pria igreja primitiva conforme os escritos dos apu00f3stolos um grande contingente de apu00f3statas que eram pessoas que haviam abrau00e7ado
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