
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Melquisedeque é um personagem pouco citado,  
pouco estudado e por isso pouco conhecido. 
As Escrituras Sagradas revelam muito pouco  

sobre esse sacerdote do Deus Altíssimo. 
Isso significa que ele não é importante ser estudado? 

Significa que através dele não encontraremos nada de 
grande relevância para compreensão da verdade? 

Não! É exatamente ao contrário. Vejamos: 



1. Que verso áureo utilizaremos para esse  
nosso estudo? 



Ainda que era Filho,  
aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu; 

e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de  
eterna salvação para todos os que lhe obedecem, 

sendo por Deus chamado sumo sacerdote,  
segundo a ordem de Melquisedeque. 

 
Hebreus 5:8-10 



2. Como o SENHOR explica a razão do  
aparecimento de Melquisedeque? 



Vocês serão para mim  
um reino de sacerdotes e uma nação santa. 

Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. 
 

Êxodo 19:6 



3. A quem o SENHOR chamou para estabelecer 
esse reino sacerdotal? 



Ora, o Senhor disse a Abrão:  
Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa  

de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 
Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei,  

e engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. 
Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei 

àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas  
todas as famílias da terra. 

 

Gênesis 12:1-3 



4. Que acontecimento favorece o aparecimento  
de Melquisedeque na história de Abraão? 



Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar,  
Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão,  
e Tidal, rei de Goiim, que estes fizeram guerra a  

Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra,  
a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim,  

e ao rei de Belá {esta é Zoar}. 
 

Gênesis 14:1,2 



Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume;  
e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali;  

e os restantes fugiram para o monte. 
Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de  
Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. 
Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão,  

que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. 
 

Gênesis 14:10-12 



Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso,  
levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa,  

em número de trezentos e dezoito, e perseguiu os reis até Dã. 
Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, 

perseguindo-os até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. 
Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer 

também a Ló, seu irmão, e os bens dele,  
e também as mulheres e o povo. 

 

Gênesis 14:14-16 



5. Como é a primeira citação de Melquisedeque  
nas Escrituras Sagradas? 



Ora, Melquisedeque, rei de Salém,  
trouxe pão e vinho;  

pois era sacerdote do Deus Altíssimo; 
e abençoou a Abrão, dizendo:  

bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,  
o Criador dos céus e da terra! 

E bendito seja o Deus Altíssimo,  
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos!  

E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 
 

Gênesis 14:18-20 



6. Melquisedeque era um tipo de Cristo, mas  
o que diz as Escrituras sobre sua procedência? 



Disse o SENHOR ao meu Senhor:  
Assenta-te à minha mão direita, até que ponha  

os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 
 

Jurou o Senhor, e não se arrependerá:  
tu és um sacerdote eterno,  

segundo a ordem de Melquisedeque. 
 

Salmos 110:1,4 



Melquisedeque 



Também a Sete nasceu um filho, 
a quem deu o nome de Enos.  

Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. 
 

Gênesis 4:26 



Porque Abraão me obedeceu  
e guardou meus preceitos, meus mandamentos,  

meus decretos e minhas leis". 
 

Gênesis 26:5 



Ascendência 

Melquisedeque 
Enos 

Sete 



7. Que evidências temos de que o sacerdócio 
de Melquisedeque tinha uma ORDEM (ordenação) 

em Sete, Enos, Enoque, Noé...? 



ABRAÃO 
E abençoarei os que te abençoarem,  

e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;  
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

 

ISAQUE 
E multiplicarei a tua descendência como as estrelas  

dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras;  
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra; 

 

Gênesis 12:3 e 26:4 



Ascendência Descendência 

Melquisedeque 
Enos 

Sete 
Abraão  

Isaque 



8. Que autoridade tinha Melquisedeque e que 
cerimônia realizou para dar boas vindas? 

(Batismo, missão e legado da Ordem) 



Ora, Melquisedeque, rei de Salém,  
trouxe pão e vinho;  

pois era sacerdote do Deus Altíssimo; 
e abençoou a Abrão, dizendo:  

bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,  
o Criador dos céus e da terra! 

E bendito seja o Deus Altíssimo,  
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos!  

E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 
 

Gênesis 14:18-20 



9. Que outros cerimonialismos exemplificam essa 
cena entre Melquisedeque e Abraão? 



Ora, pois, come alegremente teu pão  
e bebe contente teu vinho,  

porque Deus já apreciou teus trabalhos. 
 

Eclesiastes 9:7 



Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu  
graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, dizendo:  

"Tomem e comam; isto é o meu corpo". Em seguida tomou  
o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: 
"Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, 

que é derramado em favor de muitos, para perdão de 
pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei 

deste fruto da videira até aquele dia em que beberei  
o vinho novo com vocês no Reino de meu Pai". 

 

Mateus 26:26-29 



10. Porque a “Nova ordem” que Cristo “fundou” é 
infinitamente superior a ordem de Melquisedeque? 



Mas ele se tornou sacerdote com juramento, 
quando Deus lhe disse:  

"O Senhor jurou e não se arrependerá: 
‘Tu és sacerdote para sempre’ ". 
Jesus tornou-se, por isso mesmo,  

a garantia de uma aliança superior. 
 

Hebreus 7:21,22 



11. Onde está a superioridade da Ordem (aliança) 
de Cristo para com a de Melquisedeque? 



Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque  
a morte os impede de continuar em seu ofício; 

mas, visto que vive para sempre,  
Jesus tem um sacerdócio permanente. 

 
Hebreus 7:23,24 



Assim também Cristo  
não se glorificou a si mesmo,  

para se fazer sumo sacerdote,  
mas o glorificou aquele que lhe disse:  

Tu és meu Filho, hoje te gerei; 
 

Hebreus 5:5 



Não por meio de sangue de bodes e novilhos, 
mas pelo seu próprio sangue,  

ele entrou no Santo dos Santos,  
uma vez por todas, 

e obteve eterna redenção. 
 

Hebreus 9:12 



12. O que significa ser Sumo-sacerdote  
e sentar-se à direita de Deus? 



Portanto, pode também salvar perfeitamente  
os que por ele se chegam a Deus,  

porquanto vive sempre para interceder por eles. 
 

Hebreus 7:25 



13. Além de salvar, que outro poder Ele recebeu 
do Pai para fazer aos salvos? 



E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; 
a ele glória e poder para todo o sempre. Amém. 

 

Apocalipse 1:6 
 

Porque este Melquisedeque,  
que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, 

e que saiu ao encontro de Abraão quando ele 
regressava da matança dos reis, e o abençoou; 

 

Hebreus 7:1 



E cantavam um cântico novo, dizendo: 
Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; 

porque foste morto, e com o teu sangue  
compraste para Deus homens de toda tribo,  

e língua, e povo e nação; 
e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes;  

e eles reinarão sobre a terra. 
 

Apocalipse 5:9,10 



Felizes e santos  
os que participam da primeira ressurreição!  
A segunda morte não tem poder sobre eles;  

serão sacerdotes de Deus e de Cristo, 
e reinarão com ele durante mil anos. 

 
Apocalipse 20:6 



14. Segundo a ORDEM de Jesus,  
para que cada um de nós fomos chamados? 



Mas vós sois a geração eleita,  
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 

para que anuncieis as virtudes  
daquele que vos chamou das trevas  

para a sua maravilhosa luz; 
 

1 Pedro 2:9 



15. Se Cristo viesse conviver pessoalmente      
conosco, que mensagem o Seu exemplo  

nos transmitiria? 



Porque todo o sumo sacerdote  
é constituído para oferecer dons e sacrifícios; 

por isso era necessário que este também 
tivesse alguma coisa que oferecer. 

Ora, se ele estivesse na terra,  
nem tão pouco sacerdote seria,  

havendo ainda sacerdotes  
que oferecem dons segundo a lei, 

 

Hebreus 8:3,4 



16. Que exortação é feita pelo autor do livro 
de Hebreus ao professo povo? 



Porque,  
desde a infância sabes as sagradas letras, 

que necessitais de que se vos torne a ensinar  
os princípios elementares dos oráculos de Deus, 

e vos haveis feito tais que precisais de leite,  
e não de alimento sólido. 

 
Hebreus 5:12 



. .


