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Outras Informações
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Considerações Preliminares
Esta é a primeira de duas cartas no NT escritas pelo apóstolo Pedro (1.1; 2 Pe 1.1). Ele testifica
que escreveu sua primeira carta com a ajuda de Silvano (cuja forma contrata em grego é Silas), como
seu escriba (5.12).
O grego fluente de Silvano e seu estilo literário aparecem aqui, enquanto que, possivelmente, o
grego menos esmerado de Pedro apareça na sua segunda epístola. O tom e o conteúdo de 1 Pedro
combinam com o que sabemos a respeito de Simão Pedro. Os anos que viveu em estreito convívio
com o Senhor Jesus estão implícitos nas suas referências à morte de Jesus (1.11,19; 2.21-24; 3.18;
5.1) e à sua ressurreição (1.3,21; 3.21).
Indiretamente, ele parece referir-se, inclusive, às ocasiões em que Jesus lhe apareceu na
Galiléia, depois da ressurreição (2.25; 5.2a; cf. Jo 21.15-23). Além disso, muitas semelhanças ocorrem
entre esta carta e os sermões de Pedro registrados em Atos.
Pedro dirige esta carta aos “estrangeiros dispersos” nas províncias romanas da Ásia Menor
(1.1). Alguns destes, talvez hajam se convertido no dia de Pentecoste, ao ouvirem a mensagem de
Pedro, e retornaram às suas respectivas cidades levando a fé que acabavam de conhecer (cf. At
2.9,10). Estes crentes são chamados “peregrinos e forasteiros” (2.11), relembrando-lhes, assim, que a
peregrinação cristã ocorre num mundo hostil a Jesus Cristo; mundo este, do qual só podem esperar
perseguição. É provável que Pedro escreveu esta carta em resposta a informes dos crentes da Ásia
Menor sobre a crescente oposição a eles (4.12-16), ainda sem consentimento do governo (2.12-17).
Pedro escreveu de “Babilônia” (5.13). Isto pode referir-se literalmente à cidade de Babilônia, na
Mesopotâmia, ou pode ser uma expressão figurada referente a Roma, o centro principal de oposição
a Deus, no século primeiro. Embora Pedro possa ter visitado alguma vez a grande colônia de judeus
ortodoxos em Babilônia, é mais consentâneo entender, aqui, a presença de Pedro, Silas (5.12) e
Marcos (5.13), juntos em Roma (Cl 4.10; cf. os comentários de Pápias a respeito de Pedro e Marcos
em Roma), no começo da década de 60, do que em Babilônia. Pedro escreveu mais provavelmente
entre 60 e 63 d.C., certamente antes do terrível banho de sangue em Roma, ordenado por Nero (64
d.C.).

Propósito
Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança a fim de levar o crente a ver a perspectiva
divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob
o fogo do sofrimento entre os pagãos. O cuidado de Pedro visava a evitar que os crentes não
perturbassem, sem necessidade, o governo, e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento,
sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade.
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1 Pedro começa lembrando os leitores:
• De que têm uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus (1.2-5),
• De que sua fé e amor nesta vida estarão sujeitos a provas e purificação e que isso resultará
em louvor, glória e honra na vinda do Senhor (1.6-9),
• De que essa grande salvação foi predita pelos profetas do AT (1.10-12),
• De que o crente deve viver uma vida santa, bem diferente do mundo ímpio ao seu redor
(1.13-21).
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Visão Panorâmica
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Os crentes, escolhidos e santificados (1.2), são crianças em crescimento que precisam do puro
leite da Palavra (2.1-3), são pedras vivas em que estão sendo edificadas como casa espiritual (2.4-10)
e peregrinos, caminhando em terra estranha (2.11,12); devem viver de modo honroso e humilde no
seu trato com todas as pessoas durante a sua peregrinação aqui (2.13—3.12).
A mensagem preeminente de 1 Pedro diz respeito à submissão e a sofrer, perseverando na
retidão, por amor a Cristo, de conformidade com o próprio exemplo dEle (2.18-24; 3.9—5.11). Pedro
assegura aos fiéis que eles obterão o favor e a recompensa de Deus ao sofrerem por causa da justiça.
No contexto desse ensino do sofrimento por Cristo, Pedro ressalta os temas conexos da salvação, da
esperança, do amor, da fé, da santidade, da humildade, do temor a Deus, da obediência e da
submissão.

Características Especiais
Cinco características principais vemos nesta epístola.
(1) Juntamente com Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno dos crentes sob a
perspectiva de severa perseguição, por pertencerem a Jesus Cristo.
(2) Mais do que qualquer outra epístola do NT, contém instruções sobre o comportamento do
cristão ante à perseguição e ao sofrimento injustos (3.9—5.11).
(3) Pedro destaca a verdade de que o crente é estrangeiro e peregrino na terra (1.1; 2.11).
(4) Muitos dos títulos do povo de Deus no AT são aplicados aos crentes do NT (e.g., 2.5,9,10).
(5) Contém um dos trechos do NT de mui difícil interpretação: quando, onde e como Jesus
“pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes... nos dias de Noé”
(3.19,20).

Capítulo 1
1.2 A PRESCIÊNCIA DE DEUS. A presciência divina é o eterno amor e propósito de Deus para
com o seu povo, a igreja ( Rm 8.29 ). Neste versículo, conhecer de antemão é o equivalente a amar de
antemão e é usado no sentido de "ter como objeto de estima afetiva" e "optar por amar desde a
eternidade" (cf. Êx 2.25; Sl 1.6; Os 13.5; Mt 7.23; 1 Co 8.3; Gl 4.9; 1 Jo 3.1).
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(2) O corpo coletivo de Cristo alcançará a glorificação no porvir (v. 30). O crente, considerado à
parte, não alcançará a glorificação, caso ele venha a separar-se do corpo de Cristo, amado de
antemão pelo Pai, e deixar de conservar sua fé no Senhor Os "eleitos" são o conjunto dos
verdadeiros crentes, escolhidos em harmonia com a resolução divina de redimir a igreja pelo
"sangue de Jesus Cristo", em "santificação do Espírito" . Todos os crentes devem participar da
sua eleição, procurando diligentemente tornar mais firme sua vocação e eleição (2 Pe 1.5,10 )
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(1) A presciência de Deus, aqui, significa que Ele determinou desde a eternidade, amar e redimir
a raça humana através de Cristo (5.8; Jo 3.16). O objeto da presciência (ou do amor eterno) de
Deus aparece no plural e refere-se à igreja. Isso significa que o amor eterno de Deus objetiva,
principalmente, o corpo coletivo de Cristo (Ef 1.4; 2.4; 1 Jo 4.19) e somente tem a ver com
indivíduos à medida que estes integram esse corpo coletivo, mediante a fé permanente em Cristo
e a sua união com Ele (Jo 15.1-6;).
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1.2 SANTIFICAÇÃO DO ESPÍRITO. Santificação (gr. hagiasmos) significa “tornar santo”,
“consagrar”, “separar do mundo” e “apartar-se do pecado”, a fim de termos ampla comunhão com
Deus e servi-lo com alegria.
(1) Além do termo “santificar” (cf. 1Ts 5.23), o padrão bíblico da santificação é expresso em
termos tais como “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de
todo o teu pensamento” (Mt 22.37), “irrepreensíveis em santidade” (1Ts 3.13), “aperfeiçoando a
santificação” (2Co 7.1), “a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé
não fingida” (1Tm 1.5), “sinceros e sem escândalo algum” (Fp 1.10), “libertados do pecado” (Rm
6.18), “mortos para o pecado” (Rm 6.2), “para servirem à justiça para santificação” (Rm 6.19),
“guardamos os seus mandamentos” (1Jo 3.22) e “vence o mundo” (1Jo 5.4). Tais termos
descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual Ele nos liberta
da escravidão e do poder do pecado (Rm 6.1-14), nos separa das práticas pecaminosas deste
mundo atual, renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do
Espírito e nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus (Jo 17.15-19,23;
Rm 6.5, 13, 16, 19; 12.1; Gl 5.16, 22,23; ver 2Co 5.17).
(2) Esses termos não subentendem uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter
imaculado, demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei e na
inculpabilidade desse crente diante do mundo (Fp 2.14,15; Cl 1.22; 1Ts 2.10; cf. Lc 1.6). O cristão,
pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado (Rm
6.18); por isso, não precisa nem deve pecar, e sim obter a necessária vitória no seu Salvador,
Jesus Cristo. Mediante o Espírito Santo, temos a capacidade para não pecar (1Jo 3.6), embora
nunca cheguemos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado.
(3) A santificação no AT foi a vontade manifesta de Deus para os israelitas; eles tinham o dever
de levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua volta ( Êx 19.6 ; Lv
11.44; 19.2 ; 2Cr 29.5). De igual modo a santificação é um requisito para todo crente em Cristo.
As Escrituras declaram que sem santificação ninguém verá o Senhor (Hb 12.14).
(4) Os filhos de Deus são santificados mediante a fé (At 26.18), pela união com Cristo na sua
morte e ressurreição (Jo 15.4-10; Rm 6.1-11; 1 Co 130), pelo sangue de Cristo (1Jo 1.7-9), pela
Palavra (Jo 17.17) e pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo no seu coração (Jr
31.31-34; Rm 8.13; 1Co 6.11; 1Pe 1.2; 2Ts 2.13).
(5) A santificação é uma obra de Deus, com a cooperação do seu povo (Fp 2.12,13; 2Co 7.1). Para
cumprir a vontade de Deus quanto à santificação, o crente deve participar da obra santificadora
do Espírito Santo, ao cessar de praticar o mal (Is 1.16), ao se purificar “de toda imundícia da
carne e do espírito” (2Co 7.1; cf. Rm 6.12; Gl 5.16-25) e ao se guardar da corrupção do mundo
(Tg 1.27; cf. Rm 6.13,19; 8.13; Ef 4.31; 5.18; Tg 4.8).
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(7) Segundo o NT, a santificação não é descrita como um processo lento, de abandonar o pecado
pouco a pouco. Pelo contrário, é apresentada como um ato definitivo mediante o qual, o crente,
pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado a fim de viver
para Deus (Rm 6.18; 2Co 5.17; Ef 2.4,6; Cl 3.1-3). Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação é
descrita como um processo vitalício mediante o qual continuamos a mortificar os desejos
pecaminosos da carne (Rm 8.1-17), somos progressivamente transformados pelo Espírito à
semelhança de Cristo (2Co 3.18) crescemos na graça (2Pe 3.18), e devotamos maior amor a Deus
e ao próximo (Mt 22.37-39; 1Jo 4.10-12, 17-21).
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(6) A verdadeira santificação requer que o crente mantenha profunda comunhão com Cristo (ver
Jo 15.4 nota), mantenha comunhão com os crentes (Ef 4.15,16), dedique-se à oração (Mt 6.5-13;
Cl 4.2), obedeça à Palavra de Deus (Jo 17.17), tenha consciência da presença e dos cuidados de
Deus (Mt 6.25-34), ame a justiça e odeie a iniqüidade (Hb 1.9), mortifique o pecado (Rm 6),
submeta-se à disciplina de Deus (Hb 12.5-11), continue em obediência e seja cheio do Espírito
Santo (Rm 8.14; Ef 5.18).
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(8) A santificação pode significar uma outra experiência específica e decisiva, à parte da salvação
inicial. O crente pode receber de Deus uma clara revelação da sua santidade, bem como a
convicção de que Deus o está chamando para separar-se ainda mais do pecado e do mundo e a
andar ainda mais perto dEle (2Co 6.16-18). Com essa certeza, o crente se apresenta a Deus como
sacrifício vivo e santo e recebe da parte do Espírito Santo graça, pureza, poder e vitória para
viver uma vida santa e agradável a Deus (Rm 12.1,2; 6.19-22).

1.3 NOS GEROU DE NOVO. Jo 3.3: “Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.” Em 3.1-8, Jesus trata de uma das
doutrinas fundamentais da fé cristã: a regeneração (Tt 3.5), ou o nascimento espiritual. Sem o novo
nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus, receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus
Cristo. Apresentamos a seguir, importantes fatos a respeito do novo nascimento.
(1) A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa (Rm 12.2; Ef 4.23,24), efetuadas
por Deus e o Espírito Santo (3.6; Tt 3.5). Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio
Deus é outorgada ao crente (3.16; 2Pe 1.4; 1Jo 5.11), e este se torna um filho de Deus (1.12; Rm
8.16,17; Gl 3.26)e uma nova criatura (2Co 5.17; Cl 3.10). Já não se conforma com este mundo
(Rm 12.2), mas é criado segundo Deus “em verdadeira justiça e santidade” (Ef 4.24).
(2) A regeneração é necessária porque, à parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza
inerente e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe (Sl 51.5; 58.3; Rm 8.7,8; 5.12;
1Co 2.14).
(3) A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus (Mt
3.2) e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador (ver 1.12 nota).
(4) A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência
a Jesus Cristo (2Co 5.17; Ef 4.23,24; Cl 3.10). Aquele que realmente nasceu de novo está liberto
da escravidão do pecado (ver 8.36 nota; Rm 6.14-23), e passa a ter desejo e disposição espiritual
de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito (Rm 8.13,14). Vive uma vida de retidão (1Jo
2.29), ama aos demais crentes (1Jo 4.7), evita uma vida de pecado (1Jo 3.9; 5.18) e não ama o
mundo ( 1Jo 2.15,16).
(5) Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida (ver 1Jo
3.9). Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e o esforço vitorioso de
agradar a Deus e de evitar o mal (1Jo 2.3-11, 15-17, 24-29; 3.6-24; 4.7,8, 20; 5.1), mediante uma
comunhão profunda com Cristo e a dependência do Espírito Santo (Rm 8.2-14).
(6) Aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos do mundo, seja
qual for a religião que professam, demonstram que ainda não nasceram de novo (1Jo 3.6,7).
(7) Assim como uma pessoa nasce do Espírito ao receber a vida de Deus, também pode extinguir
essa vida ao enveredar pelo mal e viver em iniqüidade. As Escrituras afirmam: “se viverdes
segundo a carne, morrereis” (Rm 8.13). Ver também Gl 5.19-21, atentando para a expressão
“como já antes vos disse” (v. 21).
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1.5 GUARDADOS NA VIRTUDE DE DEUS. Este versículo apresenta três verdades a respeito da
segurança do crente, mensagem esta de especial relevância para os primeiros leitores da carta de
Pedro, uma vez que muitos deles estavam passando por severas perseguições.
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(8) O novo nascimento não pode ser equiparado ao nascimento físico, pois o relacionamento
entre Deus e o salvo é questão do espírito e não da carne (3.6). Logo, embora a ligação física
entre um pai e um filho nunca possa ser desfeita, o relacionamento de pai para filho, que Deus
quer manter conosco, é voluntário e dissolúvel durante nosso período probatório na terra (Rm
8.13 ). Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo durante nossa
vida terrena; fé esta demonstrada numa vida de obediência e amor sinceros (Hb 5.9; 2Tm 2.12).
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(1) Os crentes estão "guardados na virtude de Deus" contra todas as forças do mal, que ameaçam
destruir sua vida e sua salvação em Cristo (2 Tm 4.18; Jd 24; cf Rm 8.31-39).
(2) A condição essencial necessária para a proteção de Deus é a "fé".
A proteção de Deus mediante a sua graça não opera de modo arbitrário. É somente mediante a fé
que os crentes são protegidos por Deus, assim como é somente "por meio da fé" que os crentes
são salvos (Ef 2.8). Deste modo, é nossa responsabilidade conservar uma fé viva em Cristo, como
Senhor e Salvador, para termos a proteção contínua de Deus (v. 9; Jo 15.4,6; Cl 1.23; 2 Tm
3.14,15; 4.7; Ap 3.8,10).
(3) O alvo supremo da proteção divina do crente mediante a fé é a "salvação", aqui referida como
a dimensão futura da nossa salvação, a obtenção da nossa herança no céu (v. 4) e a "salvação das
almas"

1.7 A PROVA DA VOSSA FÉ. O tema do sofrimento sobressai em toda esta epístola (2.19-23;
3.14-17; 4.1-4,12-19; 5.10). Devemos regozijar-nos nas nossas muitas provações (v. 6), porque
permanecendo fiéis a Cristo em meio a elas, isso purificará a nossa fé e resultará em louvor, glória e
honra na vinda do Senhor Jesus. O Senhor considera nossa perseverança nas provações e nossa fé
nEle preciosas e de valor inestimável por toda a eternidade.
1. 8 NÃO O HAVENDO VISTO, AMAIS. Deus considera a fé dos crentes, hoje, maior do que a
daqueles que viram e ouviram Jesus pessoalmente, até mesmo depois da sua ressurreição. Os crentes
de hoje, embora nunca o tenham visto, amam-no e crêem nEle. Conforme disse Jesus, há uma bênção
especial para "os que não viram e creram" (Jo 20.29). Vivendo por fé, recebemos a alegria como um
dom de Deus para nós (Sl 16.11; Jo 16.24; Rm 15.13; Gl 5.22).
1.11 O ESPÍRITO DE CRISTO... NELES. Nossa fé se baseia não somente na Palavra de Deus do
NT, mas também na Palavra de Deus do AT. Um dos ensinos fundamentais do NT é que Jesus Cristo
(o Messias) é o cumprimento do AT. O livro de Hebreus mostra que Cristo é o herdeiro de tudo o que
Deus falou através dos profetas (Hb 1.1,2). O próprio Jesus asseverou que viera para cumprir a lei e
os profetas (Mt 5.17). Após a sua gloriosa ressurreição, Ele demonstrou aos seus seguidores, tendo
por base a lei de Moisés, os profetas e os salmos, i.e., as três principais divisões do AT (hebraico) que
Deus predissera, há muito tempo, tudo quanto lhe havia sucedido (Lc 24.25-27,44-46). Para melhor
compreendermos as profecias do AT a respeito de Jesus Cristo, precisamos ver algo da tipologia
bíblica.
PRINCÍPIOS DE TIPOLOGIA. O estudo cuidadoso do AT revela elementos chamados tipos, (do
grego typos) que têm seu cumprimento na vinda do Messias (que é o antitipo); noutras palavras, há
uma correspondência entre certas pessoas, eventos, ou coisas do AT e Jesus Cristo no NT. Note-se
dois princípios básicos concernentes a essa forma de profecia e seu cumprimento:
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(2) É preciso reconhecer que o cumprimento messiânico de um trecho do AT está geralmente
num plano espiritual mais elevado do que o evento registrado no AT. Na realidade, os
personagens de determinado acontecimento bíblico por certo não perceberam que o que
estavam vivenciando era um prenúncio profético sobre o Filho de Deus que um dia viria aqui.
Por exemplo, Davi sem dúvida não percebeu que, ao escrever o Salmo 22, seu sofrimento era
uma forma de profecia do sofrimento de Cristo na cruz. Nem os judeus expatriados e chorosos
que passavam pelo túmulo de Raquel em Ramá (Jr 31.15) sabiam que um dia o seu pranto teria
cumprimento profético na morte de todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém (Mt
2.18). Quase sempre, só à luz do NT é que percebe-se que um trecho do AT é uma profecia a
respeito de nosso Senhor.
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(1) Para um trecho do AT prenunciar a Cristo, é preciso sempre analisar o referido trecho como
um acontecimento na história divina da redenção, i.e., devemos primeiramente analisar o trecho
do AT sob o aspecto histórico, e então ver de que modo ele prenuncia a vinda de Jesus Cristo
como o Messias prometido.
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CATEGORIAS DE TIPOS PROFÉTICOS. Há pelo menos quatro formas pelas quais o AT
prenuncia e profetiza a vinda de Cristo para o NT:
(1) Textos específicos do AT citados no NT. Certos trechos do AT são manifestamente profecias
sobre Cristo, porque o NT os cita como tais. Por exemplo, Mateus cita Is 7.14 para comprovar que
o AT profetizava aí o nascimento virginal de Cristo (Mt 1.23), e Mq 5.2 para comprovar que Jesus
devia nascer em Belém (Mt 2.6). Marcos observa aos seus leitores (Mc 1.2,3) que a vinda de João
Batista como precursor de Cristo fora profetizada tanto por Isaías (Is 40.3), quanto por Malaquias
(Ml 3.1). Zacarias predisse a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém no domingo que precede a
Páscoa (Zc 9.9; cf. Mt 21.1-5; Jo 12.14,15). A experiência de Davi, descrita no Sl 22.18, prenuncia os
soldados ao derredor da cruz, dividindo entre si as vestes de Jesus (Jo 19.23,24), e sua declaração
no Sl 16.8-11 é interpretada como uma clara predição da ressurreição de Jesus (At 2.25-32; 13.3537). O livro de Hebreus afirma que Melquisedeque (cf. Gn 14.18-20; Sl 110.4) é um tipo de Cristo,
nosso eterno Sumo Sacerdote. Muitos outros exemplos poderiam ser citados.
(2) Alusões a passagens do AT pelos escritores do NT. Outra forma de revelação de Cristo no AT
consiste em passos do NT que, mesmo sem citação direta, referem-se a pessoas, eventos, ou
objetos do AT prefigurando profeticamente a Cristo. Por exemplo, no primeiro de todos os textos
proféticos da Bíblia (Gn 3.15), Deus promete que enviará o descendente da mulher para ferir a
cabeça da serpente. Certamente, Paulo tinha em mente esse trecho quando declarou que Cristo
nasceu de mulher para redimir os que estavam debaixo da lei (Gl 4.4,5; cf. Rm 16.20). João,
igualmente, declara que o Filho de Deus veio “para desfazer as obras do diabo” (1Jo 3.8). A
referência de João Batista a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (Jo 1.29,36),
recua a Lv 16 e Is 53.7. A referência de Paulo a Jesus como “nossa páscoa” (1Co 5.7) revela que o
sacrifício do cordeiro pascal profetizava a morte de Cristo em nosso favor (Êx 12.1-14). O próprio
Jesus declarou que o ato de Moisés, ao levantar a serpente no deserto (Nm 21.4-9) era uma
profecia a respeito dEle, quando pendurado na cruz. E quando João diz que Jesus, o Verbo de Deus,
participou da criação de todas as coisas (Jo 1.1-3), não podemos deixar de pensar em Sl 33.6: “Pela
palavra do SENHOR foram feitos os céus” (cf. Hb 1.3,10-12). Essas são apenas algumas das alusões
no NT a passos do AT referentes a Cristo.
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(4) Eventos do AT que prefiguram o modo de Deus lidar com o crente em Cristo. Muitos fatos do
AT constituem uma das formas de Deus lidar com seu povo, tendo seu real cumprimento em Jesus
Cristo. Note os seguintes exemplos:
(a) Abraão teve de esperar com paciência por quase vinte e cinco anos até Deus sarar a
madre de Sara e lhes dar Isaque. Abraão nada poderia fazer para apressar o nascimento do
filho prometido por Deus. Fato idêntico cumpriu-se no NT, quando Deus enviou seu
próprio Filho como Salvador do mundo, ao chegar a plenitude dos tempos (Gl 4.4); o ser
humano nada podia fazer para apressar esse momento. Nossa salvação é obra única e
exclusiva de Deus (cf. Jo 3.16), e jamais pelo esforço humano.
(b) Antes dos israelitas serem libertos do Egito pelo poder gracioso de Deus, em aflição
eles clamavam por socorro contra seus inimigos (Êx 2.23,24; 3.7). Temos aí um indício
profético do plano divino da nossa redenção em Cristo. O pecador, antes do seu livramento
pela graça de Deus, do jugo do pecado e dos inimigos espirituais, precisa clamar
arrependido e recorrer à graça salvífica de Deus (cf. At 2.37,38; 16.29-32; 17.30,31). Todos
aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos.
(c) Quando Naamã, o siro, buscou a cura da sua lepra, recorrendo ao Deus de Israel,
recebeu a ordem de lavar-se sete vezes no rio Jordão. Essa ordem inicialmente provocou
ira nele, o qual a seguir, humilhou-se e submeteu-se ao banho no Jordão, para ser curado
(2Rs 5.1-14). No fato de a graça salvífica de Deus transpor os limites da nação de Israel,
temos uma antevisão de Jesus e o novo concerto (cf. Lc 4.27; At 22.21; Rm 15.8-12), e
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(3) Pessoas, eventos, ou objetos do AT que apontam para a redenção. O êxodo de Israel do Egito,
que em todo o AT é visto como o maior evento redentor do antigo concerto, prefigura Cristo e a
redenção que Ele efetuou no novo concerto. Alguns tipos do livro de Êxodo que prenunciam Cristo
e sua obra redentora são: Moisés, a Páscoa, a travessia do mar Vermelho, o maná, a água que
brotou da rocha, o Tabernáculo com seus pertences e o sumo sacerdote.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
também do fato que, para recebermos a salvação, precisamos renunciar ao orgulho,
humilhar-nos diante de Deus (cf. Tg 4.10; 1Pe 5.6) e receber a purificação pelo sangue de
Jesus (cf. At 22.16; 1Co 6.11; Tt 3.5; 1Jo 1.7,9; Ap 1.5).

Em resumo: O AT narra histórias de pessoas piedosas que nos servem de modelo e exemplo
(cf. 1Co 10.1-13; Hb 11; Tg 5.16-18), mas ele vai além disso; ele (o AT) “nos serviu de aio, para nos
conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados” (Gl 3.24). O Espírito Santo, através dos
profetas, predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois disso (e.g., Gn 49.10; Sl 22; Is
52.13-53.12; Dn 2.44; Zc 9.9,10; 13.7; cf. Lc 24.26,27; ver 2 Pe 1.21). O Espírito Santo é aqui chamado
"o Espírito de Cristo" porque Ele falava a respeito de Cristo, através dos profetas, e também Ele
foienviado da parte de Cristo (vv. 11,12; cf. Jo 16.7; 20.22; At 2.33)
1.12 PELO ESPÍRITO SANTO... PREGARAM. O mesmo Espírito que inspirou os profetas do AT
(v. 11) inspirou a verdade do evangelho; assim, a mensagem do evangelho tem sua origem em Deus,
e não nos seres humanos. No dia de Pentecoste, o mesmo Espírito que inspirou a verdade do
evangelho, começou a dar poder a todos os crentes para proclamarem essa mensagem (At 1.8; 2.4).
1.14 NÃO VOS CONFORMANDO. Ver Rm 12.2.
NÃO VOS CONFORMEIS COM ESTE MUNDO, MAS TRANSFORMAI-VOS. Paulo deixa
subentender várias coisas neste versículo.
(1) Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau (At 2.40; Gl 1.4), e que está sob
o controle de Satanás (Jo 12.31; 1 Jo 5.19).
(2) Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e em lugar
disso proclamar as verdades eternas e os padrões justos da Palavra de Deus, por amor a Cristo (1
Co 1.17-24).
(3) Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mau, amar aquilo que é justo (v. 9; 1 Jo 2.15-17;
ver Hb 1.9) e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça,
egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio,
vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes,
imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas.
(4) Devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar (1 Co 2.16; Fp 2.5), mediante a
leitura da Palavra de Deus e sua meditação (Sl 119.11,148; Jo 8.31,32; 15.7).
Devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades
celestiais e eternas e não por este presente século mau, profano e passageiro
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1.17 AQUELE QUE JULGA: A Bíblia ensina que os crentes terão, um dia, de prestar contas “ante
o tribunal de Cristo”, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. No
tocante a esse julgamento do crente, segue-se o estudo de alguns de seus pontos.
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1.16 SEDE SANTOS. Deus é santo, e as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu
povo. A idéia principal de santidade é a separação dos modos ímpios do mundo e dedicação a Deus,
por amor, para o seu serviço e adoração (ver Lv 11.44 nota). A santidade é o alvo e o propósito da
nossa eleição em Cristo (Ef 1.4); significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Deus e viver para
agradar a Deus (Rm 12.1; Ef 1.4; 2.10; ver Hb 12.14). É o Espírito de Deus que realiza em nós a
santificação, que purifica do pecado nossa alma e nosso espírito, que renova em nós a imagem de
Cristo e que nos capacita, pela comunicação da graça, a obedecer a Deus segundo a sua Palavra (Gl
5.16,22,23,25; Cl 3.10; Tt 3.5; 2 Pe 1.9). Para ensino adicional sobre a santidade como maneira de
viver.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
(1) Todos os crentes serão julgados; não haverá exceção (Rm 14.10,12; 1Co 3.12-15; 2Co 5.10;
ver Ec 12.14 ).
(2) Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja (Jo 14.3 ; cf. 1Ts 4.14-17).
(3) O juiz desse julgamento é Cristo (Jo 5.22, cf. “todo o juízo”; 2Tm 4.8, cf. “Juiz”).
(4) A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene, mormente porque inclui para
este a possibilidade de dano ou perda (1Co 3.15; cf. 2 Jo 8); de ficar envergonhado diante dEle
“na sua vinda” (1Jo 2.28), e de queimar-se o trabalho de toda sua vida 1Co 3.13-15). Esse
julgamento, não é para sua salvação, ou condenação. É um julgamento de obras.
(5) Tudo será conhecido. A palavra “comparecer” (gr. phaneroo, 5.10) significa “tornar
conhecido aberta ou publicamente”. Deus examinará e revelará abertamente, na sua exata
realidade:
(a) nossos atos secretos (Mc 4.22; Rm 2.16).
(b) nosso caráter (Rm 2.5-11).
(c) nossas palavras (Mt 12.36,37).
(d) nossas boas obras (Ef 6.8).
(e) nossas atitudes (Mt 5.22).
(f) nossos motivos (1Co 4.5).
(g) nossa falta de amor (Cl 3.23—4.1)
(h) nosso trabalho e ministério (1Co 3.13).
(6) Em suma, o crente terá que prestar contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus (Mt
25.21-23; 1Co 4.2-5) e das suas práticas e ações, tendo em vista a graça, a oportunidade e o
conhecimento que recebeu (Lc 12.48; Jo 5.24; Rm 8.1).
(7) As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao
castigo eterno (Rm 8.1), mas são levadas em conta quanto à sua recompensa: “Mas quem fizer
agravo receberá o agravo que fizer” (Cl 3.25; cf. Ec 12.14; 1Co 3.15; 2Co 5.10). As boas ações e o
amor do crente são lembrados por Deus e por Ele recompensados (Hb 6.10): “cada um receberá
do Senhor todo o bem que fizer” (Ef 6.8).
(8) Os resultados específicos do julgamento do crente serão vários, como obtenção ou a perda de
alegria (1Jo 2.28), aprovação divina (Mt 25.21), tarefas e autoridade (Mt 25.14-30), posição (Mt
5.19; 19.30), recompensa (1Co 3.12-14; Fp 3.14; 2Tm 4.8) e honra (Rm 2.10; cf. 1Pe 1.7).
(9) A perspectiva de um iminente julgamento do crente deve aperfeiçoar neste o temor do
Senhor (5.11; Fp 2.12; 1Pe 1.17), e levá-lo a ser sóbrio, a vigiar e a orar (1Pe 4.5, 7), a viver em
santa conduta e piedade (2Pe 3.11) e a demonstrar misericórdia e bondade a todos (Mt 5.7; cf.
2Tm 1.16-18).

1.17 ANDAI EM TEMOR. Um mandamento freqüente ao povo de Deus do AT é “temer a Deus”
ou “temer ao Senhor”. É importante que saibamos o que esse mandamento significa para nós como
crentes. Somente à medida que verdadeiramente temermos ao Senhor é que seremos libertos da
escravidão de todas as formas de temores anormais e satânicas.

(1) É fundamental, no temor a Deus, reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como
complemento do seu amor e misericórdia, i.e., conhecê-lo e compreender plenamente quem Ele é
(cf. Pv 2.5). Esse temor baseia-se no reconhecimento que Deus é um Deus santo, cuja natureza
inerente o leva a condenar o pecado.
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(2) Temer ao Senhor é considerá-lo com santo temor e reverência e honrá-lo como Deus, por
causa da sua excelsa glória, santidade, majestade e poder (Fp 2.12). Quando, por exemplo, os
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O SIGNIFICADO DO TEMOR DE DEUS. O mandamento geral de “temer ao Senhor” inclui uma
variedade de aspectos do relacionamento entre o crente e Deus.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
israelitas no monte Sinai viram Deus manifestar-se através de “trovões e relâmpagos sobre o
monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina mui forte” o povo inteiro “estremeceu” (Êx
19.16) e implorou a Moisés que este falasse, ao invés de Deus (Êx 20.18,19; Dt 5.22-27). Além
disso, o salmista, na sua reflexão a respeito do Criador, declara explicitamente: “Tema toda a
terra ao SENHOR; temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez; mandou,
e logo tudo apareceu” (Sl 33.8,9).
(3) O verdadeiro temor de Deus leva o crente a crer e confiar exclusivamente nEle para a
salvação. Por exemplo: depois que os israelitas atravessaram o mar Vermelho como em terra
seca e viram a extrema destruição do exército egípcio, “temeu o povo ao SENHOR e creu no
SENHOR” (Êx 14.31). Semelhantemente, o salmista conclama a todos os que temem ao Senhor:
“confiai no SENHOR; ele é vosso auxílio e vosso escudo” (Sl 115.11). Noutras palavras, o temor
ao Senhor produz no povo de Deus esperança e confiança nEle. Não é de admirar, pois, que tais
pessoas se salvem (Sl 85.9) e desfrutem do amor perdoador de Deus, e da sua misericórdia (Lc
1.50; cf. Sl 103.11; 130.4).
(4) Finalmente, temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado
e que tem poder para castigar a quem transgride suas justas leis, tanto no tempo como na
eternidade (cf. Sl 76.7,8). Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e
procuraram esconder-se da presença de Deus (Gn 3.8-10). Moisés experimentou esse aspecto do
temor de Deus quando passou quarenta dias e quarenta noites em oração, intercedendo pelos
israelitas transgressores: “temi por causa da ira e do furor com que o SENHOR tanto estava irado
contra vós, para vos destruir” (9.19).

RAZÕES PARA TERMOS TEMOR DE DEUS. As razões para temer o Senhor vêm do significado
do temor do Senhor.
(1) Devemos temê-lo por causa do seu grande poder como o Criador de todas as coisas e de
todas as pessoas (Sl 33.6-9; 96.4-5; Jo 1.9).
(2) Além disso, o poder inspirador de santo temor que Ele exerce sobre os elementos da criação
e sobre nós é motivo de temê-lo (Êx 20.18-20; Ec 3.14; Jn 1.11-16; Mc 4.39-41).
(3) Quando nós nos apercebemos da santidade do nosso Deus, i.e., sua separação do pecado, e
sua aversão constante a ele, a resposta normal do espírito humano é temê-lo (Ap 15.4).
(4) Todos quantos contemplarem o esplendor da glória de Deus não podem deixar de
experimentar reverente temor (Mt 17.1-8).
(5) As bênçãos contínuas que recebemos da parte de Deus, especialmente o perdão dos nossos
pecados (Sl 130.4), devem nos levar a temê-lo e a amá-lo (1Sm 12.24; Sl 34.9; 67.7; Jr 5.24.
(6) É indubitável que o fato de Deus ser um Deus de justiça, que julgará a totalidade da raça
humana, gera o temor a Ele (17.12-13; Is 59.18,19; Ml 3.5; Hb 10.26-31). É uma verdade solene e
santa que Deus constantemente observa e avalia as nossas ações, tanto as boas quanto as más, e
que seremos responsabilizados por essas ações, tanto agora como no dia do nosso julgamento
individual.
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(1) Primeiramente, se realmente tememos ao Senhor, temos uma vida de obediência aos seus
mandamentos e damos sempre um “não” estridente ao pecado. Uma das razões por que Deus
inspirou temor nos israelitas no monte Sinai foi para que aprendessem a desviar-se do pecado e
a obedecer à sua lei (Êx 20.20). Repetidas vezes no seu discurso final aos israelitas, Moisés
mostrou o relacionamento entre o temor ao Senhor e o serviço e a obediência a Ele (e.g., 5.29;
6.2, 24; 10.12; 13.4; 17.19; 31.12). Segundo os salmistas, temer ao Senhor equivale a deleitar-se
nos seus mandamentos (Sl 112.1) e seguir os seus preceitos (Sl 119.63). Salomão ensinou que
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CONOTAÇÕES PESSOAIS LIGADAS AO TEMOR DE DEUS. O temor de Deus é muito mais do
que uma doutrina bíblica; ele é diretamente aplicável à nossa vida diária, de numerosas maneiras.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
“pelo temor do SENHOR, os homens se desviam do mal” (Pv 16.6; cf. 8.13). Em Eclesiastes, o
dever inteiro da raça humana resume-se em dois breves imperativos: “Teme a Deus e guarda os
seus mandamentos” (Ec 12.13). Inversamente, aquele que se contenta em viver na iniqüidade,
assim faz porque “não há temor de Deus perante os seus olhos” (Sl 36.1-4).
(2) Um corolário importante da conotação supra é que o crente deve ensinar seus filhos a temer
ao Senhor, levando-os a abominar o pecado e a guardar os santos mandamentos de Deus (4.10;
6.1-2, 6-9). A Bíblia declara freqüentemente que “O temor do SENHOR é o princípio da
sabedoria” (Sl 111.10; cf. Jó 28.28; Pv 1.7; 9.10). Visto que um alvo básico na educação dos
nossos filhos é que vivam segundo os princípios da sabedoria estabelecidos por Deus (Pv 1.1-6),
ensinar esses filhos a temerem ao Senhor é um primeiro passo decisivo (ver o estudo PAIS E
FILHOS.
(3) O temor de Deus tem um efeito santificante sobre o povo de Deus. Assim como há um efeito
santificante na verdade da Palavra de Deus (Jo 17.17), assim também há um efeito santificante
no temor a Deus. Esse temor inspira-nos a evitar o pecado e desviar-nos do mal (Pv 3.7; 8.13;
16.6). Ele nos leva a ser cuidadosos e comedidos no que falamos (Pv 10.19; Ec 5.2,6,7). Ele nos
protege do colapso da nossa consciência, bem como a nossa firmeza moral. O temor do Senhor é
puro e purificador (Sl 19.9); é santo e libertador no seu efeito.
(4) O temor do Senhor motiva o povo de Deus a adorá-lo de todo o seu ser. Se realmente
tememos a Deus, nós o adoramos e o glorificamos como o Senhor de tudo (Sl 22.23). Davi
equipara a congregação dos que adoram a Deus com “os que o temem” (Sl 22.25). Igualmente, no
final da história, quando um anjo na esfera celestial proclama o evangelho eterno e conclama a
todos na terra a temerem a Deus, acrescenta prontamente: “e dai-lhe glória... E adorai aquele que
fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas” (Ap 14.6,7).
(5) Deus promete que recompensará a todos que o temem. “O galardão da humildade e o temor
do SENHOR são riquezas, e honra, e vida” (Pv 22.4). Outras recompensas prometidas são a
proteção da morte (Pv 14.26,27), provisões para nossas necessidades diárias (Sl 34.9; 111.5), e
uma vida longa (Pv 10.27). Aqueles que temem ao Senhor sabem que “bem sucede aos que
temem a Deus”, não importando o que aconteça no mundo ao redor (Ec 8.12,13).
(6) Finalmente, o temor ao Senhor confere segurança e consolo espiritual indizíveis para o povo
de Deus. O NT vincula diretamente o temor de Deus ao conforto do Espírito Santo (At 9.31). Por
um lado, quem não teme ao Senhor não tem qualquer consciência da sua presença, graça e
proteção (ver 1.26 nota); por outro lado, os que temem a Deus e guardam os mandamentos dEle
têm experiência profunda de proteção espiritual na sua vida, e da unção do Espírito Santo. Têm
certeza de que Deus vai “livrar a sua alma da morte” (Sl 33.18,19)

1.18 RESGATADOS: Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo, mas, às vezes,
nos é difícil compreender o processo exato usado para torná-la disponível a nós. Por isso, Deus
apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. Este estudo
examina três desses aspectos: a salvação, a redenção e a justificação.
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(1) O único caminho da salvação. Cristo é o único caminho ao Pai (Jo 14.6; At 4.12). A salvação
nos é concedida mediante a graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus (3.24). A salvação é
baseada na morte de Cristo (3.25; 5.8), sua ressurreição (5.10) e sua contínua intercessão pelos
salvos (Hb 7.25).
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SALVAÇÃO. Salvação (gr. soteria) significa “livramento”, “chegar à meta final com segurança”,
“proteger de dano”. Já no AT, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo (Êx 15.2; Sl 27.1; 88.1;
ver Dt 26.8; Sl 61.2; Is 25.6; 53.5 ). A salvação é descrita na Bíblia como “o caminho”, ou a estrada
através da vida, para a comunhão eterna com Deus no céu (Mt 7.14; Mc 12.14; Jo 14.6; At 16.17; 2Pe
2.21; cf. At 9.2; 22.4; Hb 10.20). Esta estrada deve ser percorrida até o fim. A salvação pode ser
descrita como um caminho com dois lados e três etapas:
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(2) Os dois lados da salvação. A salvação é recebida de graça, mediante a fé em Cristo
(3.22,24,25,28). Isto é, ela resulta da graça de Deus (Jo 1.16) e da resposta humana da fé (At
16.31; Rm 1.17; Ef 1.15; 2.8).
(3) As três etapas da salvação.
(a) A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como
crentes, recebemos o perdão dos pecados (At 10.43; Rm 4.6-8) e passamos da morte
espiritual para a vida espiritual do poder do pecado para o poder do Senhor (6.17-23), do
domínio de Satanás para o domínio de Deus (At 26.18). A salvação nos leva a um novo
relacionamento pessoal com Deus (Jo 1.12) e nos livra da condenação do pecado (1.16;
6.23; 1Co 1.18).
(b) A etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado, e nos enche
do Espírito Santo. Ela abrange:
• o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai e com Jesus como
nosso Senhor e Salvador (Mt 6.9; Jo 14.18-23; ver Gl 4.6);
• a conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado (6.1-14) e para nos
submetermos à direção do Espírito Santo (8.1-16) e à Palavra de Deus (Jo 8.31; 14.21; 2Tm
3.15,16);
• o convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem de continuarmos cheios (At
2.33-39; Ef 5.18);
• a exigência para nos separarmos do pecado (6.1-14) e da presente geração perversa (At
2.40; 2Co 6.17)
• a chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás
e suas hostes demoníacas (2Co 10.4,5; Ef 6.11,16; 1Pe 5.8).
(c) A etapa futura da salvação (13.11,12; 1Ts 5.8,9; 1Pe 1.5) abrange:
• nosso livramento da ira vindoura de Deus (5.9; 1Co 3.15; 5.5; 1Ts 1.10; 5.9);
• nossa participação da glória divina (Rm 8.29; 2Ts 2.13,14) e nosso recebimento de um
corpo ressurreto, transformado (1Co 15.49-52);
• os galardões que receberemos como vencedores fiéis (ver Ap 2.7 nota). Essa etapa
futura da salvação é o alvo que todos os cristãos se esforçam para alcançar (1Co 9.24-27;
Fp 3.8-14). Toda advertência, disciplina e castigo do tempo presente da vida do crente têm
como propósito preveni-lo a não perder essa salvação futura (1Co 5.1-13; 9.24-27; Fp
2.12,16; 2Pe 1.5-11; ver Hb 12.1).

REDENÇÃO. O significado original de “redenção” (gr. apolutrosis) é resgatar mediante o
pagamento de um preço. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber:
pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma:
(1) O estado do pecado, do qual precisamos ser redimidos. O NT mostra que o ser humano está
alienado de Deus (3.10-18), sob o domínio de Satanás (At 10.38; 26.18), escravizado pelo pecado
(6.6; 7.14) e necessitando de livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado (At
26.18; Rm 1.18; 6.1-18, 23; Ef 5.8; Cl 1.13; 1Pe 2.9).
(2) O preço pago para nos libertar dessa escravidão: Cristo pagou esse resgate ao derramar o
seu sangue e dar sua vida (Mt 20.28; Mc 10.45; 1Co 6.20; Ef 1.7; Tt 2.14; Hb 9.12; 1Pe 1.18,19).

Página

(4) A doutrina de redenção no NT já estava prefigurada nos casos de redenção registrados no
AT. O grande evento redentor do AT foi o êxodo de Israel ( Êx 6.7; 12.26). Também, no sistema
sacrificial levítico, o sangue de animais era o preço pago para expiar o pecado (Lv 9.8).
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(3) O estado presente dos redimidos: Os crentes redimidos por Cristo estão agora livres do
domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado (At 26.18; Rm 6.7,12,14,18; Cl 1.13). Essa
libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livres para fazer o que queremos, pois somos
propriedade de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários
seus (At 26.18; Rm 6.18-22; 1Co 6.19,20; 7.22,23).
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JUSTIFICAÇÃO. A palavra “justificar” (gr. dikaioo) significa ser “justo (ou reto) diante de Deus”
(2.13), tornado justo (5.18,19), “estabelecer como certo” ou “endireitar”. Denota estar num
relacionamento certo com Deus, mais do que receber uma mera declaração judicial ou legal. Deus
perdoa o pecador arrependido, a quem Ele tinha declarado culpado segundo a sua lei e condenado à
morte eterna, restaura-o ao favor divino e o coloca em relacionamento correto (comunhão) com Ele
mesmo e com a sua vontade. Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da
justificação e como ela é efetuada:
(1) A justificação diante de Deus é uma dádiva (3.24; Ef 2.8). Ninguém pode justificar-se diante de Deus
guardando toda a lei ou fazendo boas obras (4.2-6; Ef 2.8,9), “porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus” (3.23).
(2) A justificação diante de Deus se alcança mediante a “redenção que há em Cristo Jesus” (3.24).
Ninguém é justificado sem que antes seja redimido por Cristo, do pecado e do seu poder.
(3) A justificação diante de Deus provém da “sua graça”, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo
como Senhor e Salvador (3.22,24).
(4) A justificação diante de Deus está relacionada ao perdão dos nossos pecados (Rm 4.7). Os pecadores
são declarados culpados diante de Deus (3.9-18,23), mas por causa da morte expiatória de Cristo e da
sua ressurreição são perdoados (ver 3.25 nota; 4.25; 5.6-10).
(5) Uma vez justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, o qual
passa a habitar em nós (Gl 2.16-21). Através dessa experiência, nos tornamos de fato justos e
começamos a viver para Deus (2.19-21). Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o
Espírito (cf. 2Ts 2.13; 1Pe 1.2), não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor. A obra de
Cristo e a do Espírito são de mútua dependência.

1.19 O PRECIOSO SANGUE DE CRISTO. As Escrituras deixam claro que a morte sacrificial de
Cristo na cruz é a razão da redenção do crente, i.e., sua libertação da escravidão ao pecado (Ef 1.7; Hb
9.14).
1.22 AMAI-VOS ARDENTEMENTE UNS AOS OUTROS. Jo 13.34,35 ; Rm 12.10.
1.25 A PALAVRA DO SENHOR PERMANECE PARA SEMPRE. A citação que Pedro faz de Is 40.8
indica que toda glória e realizações humanas, tais como a cultura, a ciência, a filosofia estão em
constante mudança (cf. Sl 90.5-10; Tg 4.13-17), mas a Palavra de Deus permanece para sempre. Por
isso, todos os projetos humanos e o pensamento do mundo atual precisam ser sempre julgados pela
Bíblia, ao invés de a Bíblia ser julgada por eles. Aqueles que torcem a Palavra de Deus para conformála às tendências intelectuais e débeis padrões da sua geração, estão traindo a "palavra de Deus, viva e
que permanece para sempre" (v. 23).

2.5 SACERDÓCIO SANTO. No AT, o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada. Sua
atividade distintiva era oferecer sacrifícios a Deus, em prol do seu povo e comunicar-se diretamente
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2.2 DESEJAI... O LEITE RACIONAL, NÃO FALSIFICADO. Como filhos nascidos de Deus (1 Co
6.19; Gl 4.6), devemos desejar e ansiar pelo leite puro da Palavra de Deus (1.23-25). Um sinal seguro
do nosso crescimento espiritual é um forte desejo de nos alimentar com a Palavra viva e permanente
de Deus. Assim, devemos estar alerta quanto à perda de fome e sede pela Palavra de Deus, coisas
estas que nossas atitudes erradas podem destruir (v. 1) e também não deixar que as preocupações,
riquezas e prazeres desta vida sufoquem a vida espiritual (Lc 8.14; Mt 5.6; 1 Co 15.2).
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Capítulo 2
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com Deus (Êx 19.6; 28.1; 2 Cr 29.11). Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído
sacerdote para o serviço de Deus (Ap 1.6; 5.10; 20.6). Esse sacerdócio de todos os crentes abrange o
seguinte.
(1) Todos os crentes têm acesso direto a Deus, através de Cristo (3.18; Jo 14.6; At 4.12; Ef 2.18).
(2) Todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa (vv. 5,9; 1.14-17).
(3) Todos os crentes devem oferecer "sacrifícios espirituais" a Deus, inclusive:
• Viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo (Rm 12.1,2);
• Orar a Deus e louvá-lo (Sl 50.14; Hb 13.15; ver o estudo O LOUVOR A DEUS);
• Servir com coração íntegro e mente disposta (1 Cr 28.9; Fp 2.17; Ef 5.1,2);
• Praticar boas ações (Hb 13.16);
• Contribuir com nossas posses materiais (Rm 12.13; Fp 4.18)
• Apresentar nossos corpos a Deus como instrumentos da justiça (Rm 6.13,19).
(4) Todos os crentes devem interceder e orar uns pelos outros e por todos (Cl 4.12; 1 Tm 2.1; Ap 8.3).
(5) Todos os crentes devem proclamar a Palavra e orar pelo sucesso dela (v. 9; 3.15; At 4.31; 1 Co 14.26;
2 Ts 3.1; Hb 13.15)

2.9 A NAÇÃO SANTA. Os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a
Deus (Cf. At 20.28; Tt 2.14) e de proclamarem o evangelho da salvação para a glória e louvor de Deus
(cf. Êx 19.6; Is 43.20,21).
2.11 PEREGRINOS E FORASTEIROS. Nossa nova condição de possessão peculiar de Deus nos
separa do povo deste mundo e nos faz peregrinos aqui. Vivemos numa terra à qual não pertencemos.
Nossa verdadeira cidadania está no céu com Cristo (cf. Fp 3.20; Hb 11.9-16). Por sermos estrangeiros
nesta terra, devemos abster-nos dos prazeres malignos deste mundo, que procuram destruir nossa
alma.
OBRAS DA CARNE. “Carne” (gr. sarx) é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a
qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal (Rm 8.6-8,13; Gl 5.17,21).
Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus (5.21). Por isso,
essanatureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua,
que o crente trava através do poder do Espírito Santo (Rm 8.4-14; ver Gl 5.17 nota). As obras da
carne (5.19-21) incluem:
(1) “Prostituição” (gr. pornéia), i.e., imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui, também,
gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficos (cf. Mt 5.32; 19.9; At 15.20,29; 21.25; 1Co
5.1). Os termos moichéia e pornéia são traduzidos por um só em português: prostituição.
(2) “Impureza” (gr. akatharsia), i.e., pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus
pensamentos e desejos do coração (Ef 5.3; Cl 3.5).
(3) “Lascívia” (gr. aselgeia), i.e., sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus
desejos a ponto de perder a vergonha e a decência (2Co 12.21).
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(5) “Feitiçarias” (gr. pharmakeia), i.e., espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso
de drogas e outros materiais, na prática da feitiçaria (Êx 7.11,22; 8.18; Ap 9.21; 18.23).
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(4) “Idolatria” (gr. eidololatria), i.e., a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a
confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que
Deus e sua Palavra (Cl 3.5).
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(6) “Inimizades” (gr. echthra), i.e., intenções e ações fortemente hostis; antipatia e inimizade
extremas.
(7) “Porfias” (gr. eris), i.e., brigas, oposição, luta por superioridade (Rm 1.29; 1Co 1.11; 3.3).
(8) “Emulações” (gr. zelos), i.e., ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros (Rm 13.13;
1Co 3.3).
(9) “Iras” (gr. thumos), i.e., ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações
violentas (Cl 3.8).
(10) “Pelejas” (gr. eritheia), i.e., ambição egoísta e a cobiça do poder (2Co 12.20; Fp 1.16,17).
(11) “Dissensões” (gr. dichostasia), i.e., introduzir ensinos cismáticos na congregação sem
qualquer respaldo na Palavra de Deus (Rm 16.17).
(12) “Heresias” (gr. hairesis), i.e., grupos divididos dentro da congregação, formando conluios
egoístas que destroem a unidade da igreja (1Co 11.19).
(13) “Invejas” (gr. fthonos), i.e., antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não
temos e queremos.
(14) “Homicídios” (gr. phonos), i.e., matar o próximo por perversidade. A tradução do termo
phonos na Bíblia de Almeida está embutida na tradução de methe, a seguir, por tratar-se de
práticas conexas.
(15) “Bebedices” (gr. methe), i.e., descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de
bebidaembriagante.
(16) “Glutonarias” (gr. komos), i.e., diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante
e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre
as obras da carne são severas e enérgicas: quem se diz crente em Jesus e participa dessas
atividades iníquas exclui-se do reino de Deus, não terá salvação (5.21; 1Co 6.9).

2.13 SUJEITAI-VOS... A TODA AUTORIDADE. Rm 13.1. Deus ordena que o cristão obedeça ao
estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo
porque, neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como
conseqüências naturais do pecado.
(1) O governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus.
(2) Deus estabeleceu o estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o
castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade (vv. 3,4; 1 Pe 2.13-17).
(3) Paulo descreve o governo, tal qual ele deve ser. Quando o governo deixar de exercer a sua
devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito.
Quando, por exemplo, o estado exige algo contrário à Palavra de Deus, o cristão deve obedecer a
Deus, mais do que aos homens (At 5.29, cf. Dn 3.16-18; 6.6-10). (4) É dever de todos os crentes
orarem em favor das autoridades legalmente constituídas (1 Tm 2.1,2).
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(1) O cristão deve estar disposto a sofrer (4.1; 2 Co 11.23), i.e., participar dos sofrimentos de
Cristo (4.13; 2 Co 1.5; Fp 3.10), e deve saber de antemão que o sofrimento fará parte do seu
ministério (2 Co 4.10-12; cf. 1 Co 11.1).
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2.21 TAMBÉM CRISTO PADECEU... PARA QUE SIGAIS AS SUAS PISADAS. A maior glória e
privilégio para qualquer crente é sofrer por Cristo e pelo evangelho (Mt 5.10 ). Sofrendo assim, o
crente segue o exemplo de Cristo e dos apóstolos (Is 53; Mt 16.21; 20.28; At 9.16 nota; Hb 5.8).
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(2) O sofrimento por Cristo é chamado sofrimento "segundo a vontade de Deus" (4.19), por
amor do seu nome (At 9.16), pelo "evangelho" (2 Tm 1.8), "por amor da justiça" (3.14) e pelo
"Reino de Deus" (2 Ts 1.5).
(3) Sofrer por Cristo é uma maneira de chegar à maturidade espiritual (Hb 2.10), de obter a
bênção de Deus (4.14) e de ministrar vida ao próximo (2 Co 4.10-12). Compartilhar dos
sofrimentos de Cristo é uma condição prévia para ser glorificado com Cristo (Rm 8.17) e de
alcançar a "glória" eterna (Rm 8.18). Nesse sentido, o sofrimento pode ser considerado um dom
precioso de Deus (Fp 1.29).
(4) O crente, ao viver por Cristo e pelo evangelho, não deve motivar o sofrimento, mas deve estar
disposto a suportá-lo por devoção a Cristo.

2.24 LEVOU... NOSSOS PECADOS. Cristo carregou os nossos pecados na cruz (cf. Is 53.4,11,12),
tornando-se nosso substituto, quando tomou sobre Si a penalidade dos nossos pecados (Jo 1.29; Hb
9.28; 10.10).
O propósito da sua morte vicária foi livrar-nos totalmente da culpa, poder e influência do
pecado. Cristo, pela sua morte, removeu nossa culpa e o castigo dos nossos pecados e proveu um
caminho, mediante o qual pudéssemos voltar a Deus, conforme a sua justiça (Rm 3.24-26) e receber
a graça de viver em retidão diante dEle (Rm 6.2,3; 2 Co 5.15; Gl 2.20). Pedro usa a palavra "sarados"
ao referir-se à salvação e todos os seus benefícios (cf. Is 53.5; Mt 8.16,17)

Capítulo 3
3.1 MARIDOS... SEJAM GANHOS. Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar
para Cristo o seu marido não salvo.
(1) Ela deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança na família (ver Ef 5.22 nota).
(2) Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com espírito manso e quieto (vv. 2-4; ver 1
Tm 2.13,15 notas).
(3) Ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento, do que por
suas palavras.

3.3,4 ENFEITE EXTERIOR... BELEZA INTERIOR. Os adornos berrantes, exagerados e
dispendiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte das mulheres cristãs (1
Tm 2.9).

3.7 VÓS, MARIDOS. Pedro menciona três coisas que o marido deve cuidar em relação a sua
esposa.
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(2) As esposas cristãs de nossos dias devem ser fiéis a Cristo e à sua Palavra, num mundo
dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão
sexual e pelo desprezo aos valores do lar e da família.
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(1) O que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta (cf. Mt
11.29; 21.5), que as leva a honrá-lo, ao dedicarem-se a ajudar o marido e a família a alcançar a
vontade de Deus para as suas vidas.
(a) O adjetivo "manso" descreve uma atitude despretensiosa que se manifesta numa
submissão amável e na solicitude pelo próximo (cf. Mt 5.5; 2 Co 10.1; Gl 5.23).
(b) O adjetivo "quieto" refere-se à esposa não ser agitada e indelicada. Noutras palavras,
Deus declara que a verdadeira beleza da mulher é questão de caráter, e não primeiramente
de enfeites.
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(1) Devem demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e em
harmonia com a Palavra de Deus (Ef 5.25-33; Cl 3.19).
(2) Devem demonstrar respeito como co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer que
as esposas devem ser honradas, sustentadas, ajudadas e protegidas, de conformidade com as suas
necessidades. "Mais fraco", por certo se refere às forças físicas da mulher. O marido deve elogiar e
estimar grandemente a esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo, segundo a vontade de Deus
(vv. 1-6; ver Ef 5.23 nota).
(3) Devem evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido
que não usa de compreensão com a sua esposa e que não a honra como uma irmã em Cristo, prejudicará
o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus (cf. Cl 3.19).

3.10 AMAR A VIDA... VER OS DIAS BONS. Pedro cita Sl 34.12-16 para ressaltar que aquele que
evita o mal, tanto nas palavras quanto nos atos e que busca a paz (Mt 5.37; Tg 5.12) terá:
(1) uma vida cheia das bênçãos e do favor de Deus,
(2) a íntima presença de Deus com sua ajuda e graça (v. 12),
(3) a resposta de Deus às suas orações (cf. Tg 5.16; 1 Jo 3.21,22).

3.15 SANTIFICAI A CRISTO, COMO SENHOR, EM VOSSOS CORAÇÕES. Pedro conclama o
crente à reverência interior para com Cristo e à dedicação a Ele como Senhor, no sentido de sempre
estarmos dispostos a defender a sua causa e a explicar o evangelho aos outros (cf. Is 8.13). Assim
sendo, devemos conhecer a Palavra de Deus e a sua vontade, a fim de testemunhar corretamente de
Cristo e levar outras pessoas a Ele (cf. Jo 4.4-26).
3.19 PREGOU AOS ESPÍRITOS. Os versículos 18-20 têm sido, de longa data, de difícil
interpretação para os expositores da Bíblia.
(1) Uma das posições é que Cristo, depois da sua morte e ressurreição (v. 18), foi até os anjos
aprisionados, que pecaram nos dias de Noé (v. 20; cf. 2 Pe 2.4,5) e lhes proclamou a sua vitória
sobre a morte e Satanás (v. 22). Outra posição é que Cristo, pelo Espírito Santo, proclamou
através da pregação de Noé (cf. 2 Pe 2.5), uma mensagem de advertência àquela geração
desobediente, que agora está no Hades esperando o juízo final. Esta interpretação condiz melhor
com o contexto bíblico, aludindo ao povo desobediente e perdido dos dias de Noé. Esta
interpretação estaria em harmonia com a declaração de Pedro, que o Espírito de Cristo falou em
tempos passados através dos profetas (2 Pe 1.20,21).
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3.21 COMO UMA VERDADEIRA FIGURA... VOS SALVA, BATISMO. O batismo em água tem a
ver com a salvação, considerado como uma fiel expressão do nosso arrependimento, da nossa fé em
Cristo e do nosso compromisso de deixar o mundo. Ele fala da nossa confissão e promessa de que
pertencemos a Cristo e morremos e ressuscitamos com Ele (At 2.38,39; Rm 6.3-5; 10.9,10; Gl 3.27; Cl
2.12). Note a comparação com o dilúvio (v. 20): assim como a obediência de Noé às instruções de
Deus, no tocante ao dilúvio, foi um testemunho da sua fé antes do dilúvio, assim também o passar
pelas águas do batismo é um testemunho alusivo à nossa fé, como meio de salvação em Cristo; fé esta
que tínhamos antes de sermos batizados.
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(2) Nem este texto, nem 1 Pe 4.6, ensina que os perdidos terão uma segunda oportunidade de
salvação depois da morte. Depois da morte vem o juízo (ver Hb 9.27) e com ele o destino eterno
da pessoa, sem qualquer mudança no seu estado (Lc 16.26).
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Capítulo 4
4.1 AQUELE QUE PADECEU. Aqueles que voluntariamente sofrem em prol da causa de Cristo,
acham mais fácil resistir ao pecado e fazer a vontade de Deus. Estão unidos a Cristo e compartilham
da sua cruz. Como resultado, a atração do pecado torna-se algo insignificante, ao passo que a vontade
de Deus torna-se algo supremo (v. 2). Esse princípio espiritual é válido na vida de qualquer crente.
Obedecer a Deus, mesmo que isso importe em sofrimento, zombaria, ou rejeição fortalecerá moral e
espiritualmente o crente, que receberá da parte de Deus graça ainda maior (v. 14).
4.6 AOS MORTOS. Esta expressão deve ser entendida como uma alusão aos que ouviram o
evangelho enquanto viviam na terra, porém agora mortos, quando Pedro escreveu. Ouviram o
evangelho e creram, e, embora tenham morrido (i.e., "julgados segundo os homens na carne"), agora
vivem com Deus. O versículo pode ser parafraseado assim: "o evangelho foi pregado àqueles que
creram e posteriormente morreram, a fim de que tivessem a vida eterna com Deus".
4.7 ESTÁ PRÓXIMO O FIM DE TODAS AS COISAS. Devemos considerar a nossa vida presente,
à luz da vinda iminente de Cristo e do fim do mundo (cf. Hb 10.25; Tg 5.8,9; 1 Jo 2.18). Para Pedro,
isso nos importa os seguintes compromissos:
(1) orar a Deus com fervor todos os dias (ver At 10.9 nota; 12.5 nota; Cl 4.2,12 notas);
(2) amar uns aos outros com sinceridade e fervor de coração (v. 8; cf. 1.22; Mt 22.37-39; 1 Ts
4.9,10; 2 Pe 1.7).
(3) ser hospitaleiro e generoso com os necessitados (v. 9).
(4) servir aos demais crentes mediante os dons espirituais que nos foram concedidos pelo
Espírito Santo.

PERSPECTIVA GERAL. Uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através de uma
variedade de dons espirituais concedidos aos crentes (12.7-11). Essas manifestações do Espírito
visam à edificação e à santificação da igreja (12.7; ver 14.26 nota). Esses dons e ministérios não são
os mesmos de Rm 12.6-8 e Ef 4.11, mediante os quais o crente recebe poder e capacidade para servir
na igreja de modo mais permanente. A lista em 12.8-10 não é completa. Os dons aí tratados podem
operar em conjunto, de diferentes maneiras.
(1) As manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito (12.11), ao surgir a
necessidade, e também conforme o anelo do crente na busca dos dons (12.31; 14.1).
(2) Certos dons podem operar num crente de modo regular, e um crente pode receber mais de
um dom para atendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar “dons”, e não
apenas um dom (12.31; 14.1).
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(4) Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito, ou falsos crentes disfarçados como
servos de Cristo podem fazer o mesmo (Mt 7.21-23; 24.11, 24; 2Co 11.13-15; 2Ts 2.8-10). O
crente não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve “provar se os espíritos
são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo” (1Jo 4.1; cf. 1Ts
5.20,21).
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(3) É antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada (mais
visível) é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, i.e., menos
visível. Também, quando uma pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus
aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Não se deve confundir dons do Espírito, com o fruto do
Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente (Gl
5.22,23).

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos

OS DONS ESPIRITUAIS. Em 1Co 12.8-10, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de dons
que o Espírito Santo concede aos crentes. Nesta passagem, ele não descreve as características desses
dons, mas noutros trechos das Escrituras temos ensino sobre os mesmos.
(1) Dom da Palavra da Sabedoria (12.8). Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada
mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da Palavra
de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico (At 6.10; 15.1322). Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus, para o viver diário, que se obtém pelo
diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua Palavra, e pela oração (Tg 1.5,6).
(2) Dom da Palavra do Conhecimento (12.8). Trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo
Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias, ou de verdades
bíblicas. Freqüentemente, este dom tem estreito relacionamento com o de profecia (At 5.1-10;
1Co 14.24,25).
(3) Dom da Fé (12.9). Não se trata da fé para salvação, mas de uma fé sobrenatural especial,
comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas
extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas (13.2) e que freqüentemente opera
em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres (Mt 17.20,
sobre a fé verdadeira; Mc 11.22-24; Lc 17.6).
(4) Dons de Curas (12.9). Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física,
por meios divinos e sobrenaturais (Mt 4.23-25; 10.1; At 3.6-8; 4.30). O plural (“dons”) indica
curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de
Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo (cf. 12.11,30),
todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. Pode
também haver cura em obediência ao ensino bíblico de Tg 5.14-16, Tg 5.15.
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(6) Dom de Profecia (12.10). É preciso distinguir a profecia aqui mencionada, como
manifestação momentânea do Espírito da profecia como dom ministerial na igreja, mencionado
em Ef 4.11. Como dom de ministério, a profecia é concedida a apenas alguns crentes, os quais
servem na igreja como ministros profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está
potencialmente disponível a todo cristão cheio dEle (At 2.16-18). Quanto à profecia, como
manifestação do Espírito, observe o seguinte:
(a) Trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação
diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo (14.24,25, 29-31). Aqui, não se trata
da entrega de sermão previamente preparado.
(b) Tanto no AT, como no NT, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas
proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à
paciência.
(c) A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa
(14.25), ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento (14.3, 25,26,
31).
(d) A igreja não deve ter como infalível toda profecia deste tipo, porque muitos falsos
profetas estarão na igreja (1Jo 4.1). Daí, toda profecia deve ser julgada quanto à sua
autenticidade e conteúdo (14.29, 32; 1Ts 5.20,21). Ela deverá enquadrar-se na Palavra de
Deus (1Jo 4.1), contribuir para a santidade de vida dos ouvintes e ser transmitida por
alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo (12.3).
(e) O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Não há
no NT um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação
através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus
tomava o profeta para isso (12.11).
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(5) Dom de Operação de Milagres (12.10). Trata-se de atos sobrenaturais de poder, que
intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra
Satanás e os espíritos malignos (ver Jo 6.2).
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(7) Dom de Discernimento de Espíritos (12.10). Trata-se de uma dotação especial dada pelo
Espírito, para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma
mensagem provém do Espírito Santo ou não (ver 14.29 nota; 1Jo 4.1). No fim dos tempos,
quando os falsos mestres (ver Mt 24.5 nota) e a distorção do cristianismo bíblico aumentarão
muito (1Tm 4.1), esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja.
(8) Dom de Variedades de Línguas (12.10). No tocante às “línguas” (gr. glossa, que significa
língua) como manifestação sobrenatural do Espírito, notemos os seguintes fatos:
(a) Essas línguas podem ser humanas e vivas (At 2.4-6), ou uma língua desconhecida na
terra, e.g., “línguas... dos anjos” (13.1; ver cap. 14 ). A língua falada através deste dom não é
aprendida, e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala (14.14), como pelos
ouvintes (14.16).
(b) O falar noutras línguas como dom abrange o espírito do homem e o Espírito de Deus,
que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Deus (i.e.,
na oração, no louvor, no bendizer e na ação de graças), expressando-se através do espírito
mais do que da mente (14.2, 14) e orando por si mesmo ou pelo próximo sob a influência
direta do Espírito Santo, à parte da atividade da mente (cf. 14.2, 15, 28; Jd 20).
(c) Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também
pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem
(14.3, 27,28). Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja (cf.
14.6).
(d) Deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala
em línguas pelo Espírito, nunca fica em “êxtase” ou “fora de controle” (14.27,28).
(9) Dom de Interpretação de Línguas (12.10). Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito
Santo, para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem
dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida, pode conter ensino sobre a
adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa
revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um
meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem (14.6, 13, 26). A
interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas, ou de outra pessoa. Quem
fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las (14.13).

4.12 A ARDENTE PROVA. O NT salienta o fato de que o crente fiel experimenta tribulações e
aflições neste mundo ímpio, controlado por Satanás e hostil ao evangelho. Aqueles que se dedicam a
Jesus Cristo com uma fé firme e leal, que andam segundo o Espírito e que amam a verdade do
evangelho, experimentarão problemas e tristezas. Na realidade, sofrer por amor à justiça é evidência
de que nossa devoção a Cristo é genuína (cf. Mt 5.10-12; At 14.22; Rm 8.17,18; 2 Tm 2.12). Por essa
razão, problemas na vida do crente podem ser um sinal de que ele está agradando a Deus e sendo-lhe
fiel. As aflições freqüentemente acompanham o crente na sua luta espiritual contra o pecado, o
mundo ímpio e Satanás (1.6-9; Ef 6.12). Através de severas provas, o Senhor permite que o crente
compartilhe do seu sofrimento e assim forma nele a excelência de caráter que Ele deseja (Rm 5.3-5; 2
Co 1.3-7; Tg 1.2-4). Quando você sofre e permanece fiel a Cristo, é considerado bem-aven-turado,
porque sobre você "repousa o Espírito da glória de Deus" (v.14; cf. 2.21)
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4.14 O ESPÍRITO DA GLÓRIA E DE DEUS. Aqueles que sofrem por causa da sua lealdade a
Cristo são bem-aventurados (cf. Mt 5.11,12; 1 Pe 3.14; 4.13), porque o Espírito Santo estará com eles
de modo especial. Suas vidas estarão cheias da presença do Espírito Santo para neles operar,
abençoá-los, ajudá-los e proporcionar-lhes um antegozo da glória do céu (cf. Is 11.2; Jo 1.29-34;
16.15; At 6.15).
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4.13 ALEGRAI-VOS... DE SERDES PARTICIPANTES DAS AFLIÇÕES DE CRISTO. É um
princípio do reino de Deus que o sofrimento pela causa de Cristo faz aumentar a medida da alegria
que o crente desfruta no Senhor (ver Mt 5.10-12; At 5.41; 16.25; Rm 5.3; Cl 1.24; Hb 10.34; ver a
próxima nota). Daí, não se deve invejar os que sofrem pouco ou nada pelo Senhor.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
4.17 QUE COMECE O JULGAMENTO PELA CASA DE DEUS.

Capítulo 5
5.2 APASCENTAI O REBANHO DE DEUS. Os pastores e dirigentes de igrejas têm a
responsabilidade de cuidar dos crentes, de fazê-los discípulos, de alimentá-los com a Palavra e de
protegê-los.
5.2 NEM POR TORPE GANÂNCIA. Pastores e dirigentes da igreja devem acautelar-se de dois
pecados perigosos.
(1) A ambição por dinheiro (ver 1 Tm 3.3,8; Tt 1.7). O ensino do NT para quem administra a obra
de Deus é que recebam sustento adequado da igreja (Lc 10.7; 1 Co 9.14; 1 Tm 5.17) e que se
contentem com o que têm para si mesmos e para suas famílias. Nenhum pastor deve enriquecerse em detrimento da obra de Deus. Aqueles que se deixam dominar por este desejo, ficam à
mercê dos pecados da cobiça, da prevaricação e do furto. Por amor ao dinheiro, comprometem a
Palavra de Deus, os padrões da retidão e os princípios do reino de Deus.
(2) A sede de poder. Aqueles que cobiçam o poder, dominarão aqueles a quem deveriam servir,
pelo abuso excessivo da sua autoridade. Antes, o pastor deve conduzir a igreja, servindo de
exemplo ao rebanho na sua devoção a Cristo, no serviço humilde, na perseverança, na retidão, na
constância na oração e no amor à Palavra.

5.5 REVESTI-VOS DE HUMILDADE. A humildade deve ser o sinal distintivo de todo o povo de
Deus. É a ausência de orgulho de si mesmo; a consciência das nossas fraquezas e a disposição de
atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos (cf. Mt
11.29; Fp 2.3,4; Cl 3.12). A palavra "cingir" (gr. egkomboomai) significa atar em si mesmo um pedaço
de pano. Nos tempos do NT, os escravos atavam um pano branco ou avental às suas roupas, a fim de
que os outros soubessem que eram escravos. A exortação de Pedro é que atemos em nós mesmos o
"pano" da humildade, a fim de:
(1) sermos identificados como crentes em Cristo, ao agirmos com humildade para com o
próximo.
(2) recebermos a graça e ajuda de Deus (vv. 5-7). É possível que Pedro tivesse em mente a ação
de Jesus, quando Ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos (Jo 13.4,5).
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5.8 O DIABO, VOSSO ADVERSÁRIO. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o
dominador do mundo (Jo 12.31; 14.30; 16.11). Ele domina o mundo inteiro (1 Jo 5.19), percorre a
terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele escraviza e mantém cativos
os que estão sem Cristo (Ef 2.2;). Somente o crente em Cristo está liberto do seu poder. Mesmo assim,
como leão urgente, ele é uma ameaça aos crentes (Sl 22.13; Ez 22.25), e procura destruí-los,
especialmente por meio do sofrimento (vv. 8-10). Ele destruirá espiritualmente todo aquele que
abandona a proteção de Deus. Através da nossa fé no sangue de Cristo (Ap 12.11), da nossa luta
espiritual no Espírito (Ef 6.11-18) e nossas orações a Deus (Mt 6.13), estamos plenamente equipados
para derrotar as astutas ciladas de Satanás (Ef 6.11), resistir-lhe e ficar firmes na fé (v. 9). Maior é o
que está em vós do que o que está no mundo (1 Jo 4.4)
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5.7 ELE TEM CUIDADO DE VÓS. O cuidado que Deus tem com os problemas de cada um dos
seus filhos é uma verdade enfatizada através da sua Palavra (ver Sl 27.10; 37.5; 40.17; 55.22; Mt
6.25-30; 10.29-31; 11.30; Fp 4.6 nota). Todos os nossos temores, cuidados e preocupações devem ser
prontamente lançados sobre o Senhor (Sl 55.22; Lc 12.11,12).
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II Pedro
Esboço
Saudações (1.1,2)
I. O Valor do Verdadeiro Conhecimento (1.2b-21)
A. O Poder Transformador do Verdadeiro Conhecimento de Deus (1.2b-4)
B. O Crescimento Progressivo do Cristão (1.5-11)
C. O Apóstolo Testemunha da Palavra da Verdade (1.12-21)
1. O Motivo do Apóstolo (1.12-15)
2. O Método do Apóstolo (1.16-21)
a. Testemunha Ocular da Palavra Profética (1.16-19)
b. A Inspiração das Escrituras Proféticas (1.20,21)

II. A Condenação dos Falsos Mestres (2.1-22)
A. A Obra Maléfica dos Falsos Mestre (2.1-3)
B. O Juízo de Deus sobre os Falsos Mestres (2.4-10a)
C. Alguns Sinais dos Falsos Mestres (2.10b-19)
D. Os Perigos do Desvio da Verdade (2.20-22)
III. A Certeza da Vinda do Senhor (3.1-18a)II. A Condenação dos Falsos Mestres (2.1-22)
A. A Negação da sua Vinda (3.1-7)
B. A Certeza da sua Vinda (3.8-10)
C. Vivendo no Aguardo da sua Vinda (3.11-18a)
Bênção Apóstolica (3.18b)

Pedro
A Verdade de Deus e o Falso Ensino dos Homens
Cerca de 66-68 d.C.
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Tema:
Data:
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Outras Informações
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Considerações Preliminares
Na saudação, Simão Pedro identifica-se como o autor da carta. Mais adiante ele declara aos seus
leitores que esta é a sua segunda epístola (3.1), indicando assim que está escrevendo aos mesmos
crentes da Ásia Menor, a quem dirigira a primeira epístola (1 Pe 1.1). Visto que Pedro, assim como
Paulo, foi executado por decreto do perverso Nero (que, por sua vez, morreu em junho de 68 d.C.), é
mais provável que Pedro escreveu esta epístola entre 66 e 68 d.C., pouco antes do seu martírio em
Roma (1.13-15).
Alguns estudiosos do passado e do presente, ignorando certas notáveis semelhanças entre 1 e 2
Pedro e destacando, ao invés disso, as diferenças entre elas, supõem que não é de Pedro a autoria da
carta. Essas diferenças de conteúdo, vocabulário, ênfases e estilo literário podem ser uma
decorrência das diferentes circunstâncias de Pedro e de seus leitores, nas duas cartas.
(1) As circunstâncias originais dos endereçados haviam mudado. Antes, ardia o fogo da
perseguição movida pela sociedade em derredor; agora, eram ataques vindos de dentro,
através dos falsos mestres que ameaçavam os fundamentos da igreja: a verdade e a santidade.
(2) As circunstâncias de Pedro também eram outras. Enquanto na primeira carta ele contou
com a cooperação eficiente de Silvano na escrita (1 Pe 5.12), parece que agora este último não
estava disponível ao ser escrita esta segunda epístola. Talvez, Pedro tenha empregado seu
próprio grego galileu singelo, ou serviu-se de um escriba menos hábil do que Silvano.

Propósito
Pedro escreveu:
(1) para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro
conhecimento de Cristo.
(2) para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam
nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Pedro resume o propósito do livro, em
3.17,18, onde exorta os crentes verdadeiros
(a) a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos (3.17)
(b) a crescer “na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (3.18).
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Esta breve epístola solenemente instrui os crentes a tomarem posse da vida e da piedade,
mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. O primeiro capítulo acentua a importância do
crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar diligentemente a excelência
moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade (amor
altruísta), que levam à fé madura e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus (1.3-11).
O capítulo seguinte adverte solenemente contra os falsos profetas e mestres que surgem dentro
das igrejas. Pedro os denuncia como anarquistas e perniciosos (2.1,3;3.17), que se comprazem nas
concupiscências da carne (2.2,7,10,13,14,18,19); são cobiçosos (2.3,14,15), arrogantes (2.18) e
obstinados (2.10) e que desprezam a autoridade (2.10-12). Pedro procura resguardar os verdadeiros
crentes contra as suas heresias destrutivas (2.1) pondo a descoberto seus motivos e conduta
malignos.
No capítulo 3, Pedro refuta o ceticismo desses mestres, no tocante à vinda do Senhor (3.3,4).
Assim como a geração dos dias de Noé, enganada, zombava da idéia do juízo da parte de Deus,
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Visão Panorâmica
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através de um grande dilúvio, esses outros zombadores estão igualmente cegos quanto às promessas
da volta de Cristo. Mas, com a mesma certeza manifesta no julgamento pelo dilúvio (3.5,6).
Cristo voltará e desintegrará a presente terra, no fogo (3.7-12), e criará uma nova ordem sob a
justiça (3.13). Tendo em vista esse fato, os crentes devem viver vidas santas e piedosas na presente
era (3.11,14).

Características Especiais
Esta carta tem quatro características principais:
(1) Ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia no tocante à inspiração, à
fidedignidade e à autoridade das Sagradas Escrituras (1.19-21).
(2) 2 Pe 2 e a epístola de Judas têm semelhanças notáveis na incriminação dos falsos mestres. Talvez
Judas, enfrentando em data posterior o mesmo problema dos falsos mestres, empregou trechos dos
ensinos inspirados de Pedro, para transmitir a mesma lição (ver Introdução a Judas).
(3) O capítulo 3 é um dos grandes capítulos do NT sobre a segunda vinda de Cristo.
(4) Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como Escrituras, ao mencioná-los juntamente
com “as outras Escrituras” (3.15,16).

Capítulo 1
1.3 TUDO O QUE DIZ RESPEITO À VIDA E PIEDADE. O amor de nosso Pai celestial, a salvação
mediante Jesus Cristo, sua intercessão por nós no céu, a habitação interior do Espírito Santo e o seu
batismo, a comunhão dos santos e a inspirada Palavra de Deus são suficientes para satisfazer a
necessidade do crente em "tudo o que diz respeito à vida e piedade" (Mt 11.28-30; Hb 4.16; 7.25;
9.14).
(1) Não é necessário acrescentar qualquer sabedoria, técnica ou teoria humana, para
completar a suficiência da Palavra de Deus, que revela a nossa salvação perfeita em Cristo. As
palavras de Jesus, a fé apostólica do NT e a graça de Deus foram suficientes para satisfazer as
necessidades dos perdidos, nos antigos tempos da igreja, e são igualmente suficientes hoje.
Absolutamente nada, poderá oferecer mais altura, profundidade, força e ajuda do que aquilo
que o próprio Jesus proclamou e providenciou, e que os apóstolos testemunharam na revelação
bíblica. Somente Jesus Cristo é "o caminho, e a verdade, e a vida" (Jo 14.6).
(2) Se o evangelho que temos hoje parece deficiente é porque não é o mesmo evangelho que
Cristo e os apóstolos pregaram.
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1.5 ACRESCENTAI À VOSSA FÉ. Pedro alista as virtudes que o cristão deve desenvolver, a fim
de ser espiritualmente vitorioso e frutífero diante de Deus (v. 8). A expressão "pondo nisto mesmo
toda a diligência" demonstra que os crentes devem estar ativamente empenhados no seu
crescimento espiritual (cf. Fp 2.12,13). Quem se torna cristão deve imediatamente envidar todos os
esforços possíveis para acrescentar à sua fé as sete qualidades citadas nos versículos 5-9. Note que
essas características espirituais não se desenvolvem automaticamente sem nosso esforço diligente
de cultivá-las.
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1.4 PARTICIPANTES DA NATUREZA DIVINA. Nossa participação na natureza divina é mais
uma descrição do novo nascimento, mediante o qual recebemos vida divina. Participamos da
natureza de Deus, para nos conformarmos com Ele e com a sua santidade (cf. 1 Co 6.19; Ef 4.24)
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1.10 FAZER... MAIS FIRME A VOSSA VOCAÇÃO E ELEIÇÃO. Nossa fé e salvação não são coisas
automáticas em nós mesmos. Continuaremos fiéis até o fim, somente se com diligência nos
esforçarmos mediante a graça de Deus, para acrescentar à nossa fé as qualidades espirituais
alistadas nos versículos 5-9.
1.11 AMPLAMENTE CONCEDIDA A ENTRADA NO REINO ETERNO. Alguns crentes, por causa
da sua negligência, com muita dificuldade entrarão no reino (1 Co 3.15); ao passo que outros, que são
constantes na santificação receberão muitas boas-vindas e honrarias (Mt 25.21; At 7.55,56; 2 Tm
4.7,8,18).
1.19 MUI FIRME A PALAVRA DOS PROFETAS. Pedro contrasta as idéias humanistas com a
Palavra de Deus (v. 16). Ele atesta a origem divina das Escrituras e afirma que toda a profecia teve
sua origem em Deus, e não no ser humano (cf. v. 16). Assim, temos a certeza de que a mensagem de
Deus é infalível (não é passível de conter erros ou enganos) e inerrânte (livre de erros, falsificação ou
logro). A infalibilidade e a inerrância da Bíblia são inseparáveis, porque a inerrância é o resultado da
infalibilidade da própria Palavra de Deus. As Escrituras, na sua totalidade, são verdadeiras e
fidedignas em todos os seus ensinos (2 Sm 23.2; Jr 1.7-9; 1 Co 14.37).
1.20 NENHUMA PROFECIA DA ESCRITURA. O significado é que nenhuma profecia das
Escrituras veio das idéias, ou raciocínio do seu escritor, mas, sim, do Espírito Santo.
1.21 OS HOMENS... DE DEUS FALARAM INSPIRADOS PELO ESPÍRITO SANTO. Pedro afirma
a divina origem e autoridade das profecias da Escritura. Todos os crentes devem, de modo
semelhante, manter um conceito firme e final da inspiração e autoridade das Sagradas Escrituras. Há
várias razões para isso:
(1) É a única maneira de ser fiel ao que Jesus Cristo, os apóstolos e a própria Bíblia ensinam a respeito
das Escrituras (ver Sl 119; Jo 5.47)
(2) Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escrituras, a igreja fica sem alicerce autêntico e seguro
para sua fé, sem certeza da salvação, sem valor moral absoluto, sem mensagem garantida para pregar,
sem nenhuma certeza do batismo no Espírito Santo e da operação de milagres e nenhuma esperança da
volta iminente de Jesus Cristo.
(3) Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escrituras, os cristãos fiéis à Bíblia não têm nenhuma
verdade absoluta e objetiva, baseada na autoridade do próprio Deus, com a qual possam julgar e rejeitar
os valores movediços deste mundo, as filosofias humanas e as práticas ímpias da cultura mundana (Sl
119.160).
(4) Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escrituras, o cristão não tem condições de suportar as
terríveis dificuldades dos últimos dias (ver 1 Ts 2.1-12; 1 Tm 4.1 ).
(5) Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escritu-ras, ficam enfraquecidas a plena autoridade e as
doutrinas da Bíblia; em conseqüência disso, ela será substituída pela experiência religiosa subjetiva
humana, ou pelo ra-ciocínio independente e crítico, também humano (2.1-3).
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2.1 ENTRE VÓS HAVERÁ TAMBÉM FALSOS MESTRES. O Espírito Santo adverte repetidas
vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a
respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por
Jesus (ver Mt 24.11 nota; 24.24,25), e o Espírito Santo continuou advertindo através de Paulo (ver 2
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Capítulo 2
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Ts 2.7 nota; 1 Tm 4.1 nota; 2 Tm 3.1-5), de Pedro (vv. 1-22), de João (1 Jo 2.18; 4.1; 2 Jo 7,11), de
Judas (Jd 3,4,12,18) e das cartas de Cristo às sete igrejas (Ap 2.2,6).
2.1 NEGARÃO O SENHOR QUE OS RESGATOU. De conformidade com Pedro, os falsos mestres
dentro da igreja que estavam "negando (gr. arneomai = repudiar ou renunciar) o Senhor que os
resgatou" tinham abandonado o caminho certo e se desviado (v. 15), tornando-se "fontes sem água"
(v. 17). Antes, eles tinham se livrado da maldade do mundo, mediante Jesus Cristo, mas agora
voltaram a emaranhar-se no pecado (v. 20).
2.2 SERÁ BLASFEMADO O CAMINHO DA VERDADE. Muitos crentes professos seguirão esses
falsos pregadores, com suas "dissoluções" (i.e., imoralidades sexuais). Por causa da vida pecaminosa
desses líderes e seus seguidores, Deus e seu evangelho serão infamados (ver 2 Tm 4.3,4).
2.3 POR AVAREZA... PALAVRAS FINGIDAS. Os falsos mestres comercializarão o evangelho,
sendo peritos na avareza e em conseguir dinheiro dos crentes, a fim de promover ainda mais seus
ministérios e seus modos luxuosos de vida.
(1) Os crentes devem estar a par de que um dos métodos principais dos falsos ministros é usar
"palavras fingidas", ou seja, contar histórias impressionantes, mas inverídicas, ou publicar
estatísticas exageradas a fim de motivar o povo de Deus a contribuir com dinheiro. Glorificam a
si mesmos e promovem seu próprio ministério com esses relatos inventados (cf. 2 Co 2.17).
Deste modo, o crente sincero, mas desinformado, torna-se um objeto de exploração.
(2) Pelo fato de esses obreiros profanarem a verdade de Deus e fraudarem o seu povo com sua
cobiça e engano estão destinados à perdição e à destruição.

2.4 ANJOS... HAVENDO-OS LANÇADO NO INFERNO. Provavelmente, trata-se dos anjos que se
rebelaram juntamente com Satanás, contra Deus (Ez 28.15 nota), e tornaram-se os espíritos maus
referidos no NT. As Escrituras não explicam por que uns espíritos malignos estão em cadeias,
enquanto outros estão livres para agir com Satanás na terra ( Jd 6)
2.8 AFLIGIA... A SUA ALMA JUSTA. Uma característica principal do homem de Deus é que ele
ama a justiça e detesta a iniqüidade (ver Hb 1.9). Sua alma se angustia e se aflige (vv. 7,8) pelo
pecado, imoralidade e impiedade reinantes no mundo (ver Ez 9.4 nota; Jo 2.13-17; At 17.16).
2.9 LIVRAR... OS PIEDOSOS. O modo de Ló reagir ante a iniqüidade e imoralidade ao seu redor
(v. 8) tornou-se uma prova que determinou, tanto o seu próprio livramento, quanto seu destino na
eternidade.
(1) Deus livrou Ló porque este rejeitava o mal e sentia repugnância na sua alma, diante "da vida
dissoluta dos homens abomináveis" (v. 7; ).
(2) Quando Cristo voltar para levar seu povo (ver Jo 14.3 nota) e manifestar a sua ira sobre os
ímpios (3.10-12), Ele levará para si mesmo a sua igreja visível que, por causa da sua fé nEle e do
seu amor por Ele, é, aqui, como Ló, afligida pela conduta carnal, pela vida imoral e pelos demais
pecados clamorosos da sociedade ao seu redor.
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2.10 DESPREZAM AS DOMINAÇÕES... AS AUTORIDADES. Pedro fala das pessoas ímpias e
imorais que, como os homossexuais de Sodoma (v. 8; cf. Gn 19.4-11), desprezam todos os tipos de
autoridades que refreiam o mal, inclusive Cristo e sua Palavra.
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(3) Deus sabe como libertar seus servos fiéis do meio ambiente imoral e corrupto, em cada
geração (cf. Mt 6.13; 2 Tm 4.18; Ap 3.10)
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2.15 CAMINHO DE BALAÃO. Trata-se do amor às honrarias pessoais e aos ganhos materiais,
às expensas do povo de Deus (cf. Nm 31.16; Ap 2.14; ver Nm 25.2 nota). Pedro enfatiza que a
imoralidade sexual, o amor às honrarias e a cobiça por dinheiro, caracterizam esses falsos mestres e
pregadores.
2.16 FALANDO COM VOZ HUMANA. Pedro claramente crê nos milagres relatados no AT. Hoje,
críticos auto-eleitos dentro da igreja zombam com arrogância dos milagres registrados na Palavra de
Deus e consideram sem cultura e ingênuo quem neles acredita. O verdadeiro filho de Deus, no
entanto, crê em Deus e aceita todos os milagres da Bíblia. Crê, também, que Deus realiza milagres
hoje em resposta às orações e à fé dos seus (Jo 6.2).
2.19 PROMETENDO-LHES LIBERDADE. O espírito de anarquia, prometendo liberação das
restrições justas, predominará com altivez na sociedade e na igreja, nos últimos dias, antes da vinda
de Cristo (1 Tm 4.1; 2 Tm 3.1). Os padrões morais imutáveis de Deus serão considerados antiquados
e tidos como simples restrições legalistas à liberdade pessoal, à autodeterminação e à felicidade dos
seres humanos. À medida que os homens e mulheres se auto-elegem como autoridades máximas
neste campo, tornam-se escravos da corrupção moral (v. 19b; ver Rm 1.24,27).
2.20 ESCAPADO... FOREM OUTRA VEZ ENVOL-VI-DOS. Os versículos 20-22 claramente
mostram que alguns dos falsos mestres foram anteriormente redimidos do poder do pecado, e
depois perderam a salvação (cf. vv. 1,15).
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3.4 ONDE ESTÁ A PROMESSA DA SUA VINDA? Nos últimos dias, i.e., no período entre a
primeira e a segunda vinda de Cristo, falsos mestres negarão que Cristo voltará para destruir os
ímpios e o mundo (cf. Ap 19.11-21).
3.7 GUARDAM PARA O FOGO. Deus resolveu destruir os céus e a terra por fogo, porque o
pecado os contaminou (vv. 7,10,12). Esse dia virá com tanta certeza, como veio o dilúvio no tempo de
Noé. A intervenção de Deus para purificar a terra por fogo significa que Ele não permitirá que o
pecado fique impune para sempre.
3.8 UM DIA... COMO MIL ANOS. Deus olha o tempo sob a perspectiva da eternidade (cf. Sl
90.4). Mil anos para Deus é diferente de mil anos para os seres humanos. Deus pode realizar num só
dia o que julgamos que levaria mil anos; assim como Ele pode levar mil anos para realizar algo que
gostaríamos de ver feito num só dia.

Página

3.10 O DIA DO SENHOR. Esta expressão refere-se aos eventos que começam com a volta de
Cristo para arrebatar a sua igreja ao seu encontro nos ares e culmina com a destruição dos céus e
terra atuais e com a criação dos novos céus e da nova terra (Ap 21,22; ver Jl 1.14 nota; Sf 1.7 nota; 1
Ts 5.2 nota). O início do dia do Senhor ocorrerá num tempo ainda ignorado e será assinalado por
rapidez inesperada (Mt 24.42-4). O termo “arrebatamento” deriva da palavra raptus em latim, que
significa “arrebatado rapidamente e com força”. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego,
traduzido por “arrebatado” em 4.17. Esse evento, descrito aqui e em 1Co 15, refere-se à ocasião em
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3.9 NÃO QUERENDO QUE ALGUNS SE PERCAM. A demora na volta de Cristo tem a ver com a
pregação do evangelho do reino ao mundo inteiro (Mt 24.14). Deus quer que todos ouçam o
evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente (1 Tm 2.4; ver Ez 33.11 nota; Jo 3.10
nota). Isso não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação
divinas, tal pessoa permanecerá perdida.

MINISTÉRIO AMAI-VOS – Seminário Pentecostal Amai-vos
que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento
abrange apenas os salvos em Cristo.
(1) Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá
a ressurreição dos “que morreram em Cristo” (4.16). Não se trata da mesma ressurreição
referida em Ap 20.4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e
prender Satanás (Ap 19.11—20.3). A ressurreição de Ap 20.4 tem a ver com os mártires da
tribulação e possivelmente com os santos do AT (ver Ap 20.6 nota).
(2) Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão
transformados; seus corpos se revestirão de imortalidade (1Co 15.51,53). Isso acontecerá num
instante, “num abrir e fechar de olhos” (1Co 15.52).
(3) Tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados serão
“arrebatados juntamente” (4.17) para encontrar-se com Cristo nos ares, ou seja: na atmosfera
entre a terra e o céu.
(4) Estarão literalmente unidos com Cristo (4.16,17), levados à casa do Pai, no céu (ver Jo 14.2,3
notas), e reunidos aos queridos que tinham morrido (4.13-18).
(5) Estarão livres de todas as aflições (2Co 5.2,4; Fp 3.21), de toda perseguição e opressão (Ap
3.10), de todo domínio do pecado e da morte (1Co 15.51-56); o arrebatamento os livra da “ira
futura” (ver 1.10 nota; 5.9), ou seja: da grande tribulação.
(6) A esperança de que nosso Salvador logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos
“sempre com o Senhor” (4.17), é a bem-aventurada esperança de todos os redimidos (Tt 2.13). É
fonte principal de consolo para os crentes que sofrem (4.17,18; 5.10).
(7) Paulo emprega o pronome “nós” em 4.17 por saber que a volta do Senhor poderia acontecer
naquele período, e comunica aos tessalonicenses essas mesmas esperança. A Bíblia insiste que
anelemos e esperemos contínua e confiadamente a volta do nosso Senhor (cf. Rm 13.11; 1Co
15.51,52; Ap 22.12,20).
(8) Quem está na igreja mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será
deixado aqui, no arrebatamento (ver Mt 25.1 nota; Lc 12.45 nota). Os tais ficarão neste mundo e
farão parte da igreja apóstata ( Ap 17.1 ), sujeitos à ira de Deus.
(9) Depois do arrebatamento, virá o Dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os
ímpios (5.2-10; ver 5.2 ). Segundo a Bíblia, está para vir o Anticristo (cf. 1Jo 2.18); aquele que
trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo
em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia
usa para o Anticristo são “o homem de pecado” e “o filho da perdição” (2.3). Outras expressões
usadas na Bíblia são “a besta que sobe do mar” (Ap 13.1-10), a “besta de cor escarlate” (Ap 17.3)
e “a besta” (Ap 17.8, 16; 19.19,20; 20.10).

(2) virá a “apostasia” (2.3);
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(1) o “mistério da injustiça” que já opera no mundo, deverá intensificar-se (2.7) O “mistério da
injustiça”, i.e., a atividade secreta dos poderes do mal, ora evidente no mundo inteiro (2.7),
aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou
preceito bíblicos. Por causa do predomínio da iniqüidade, o amor de muitos esfriará (Mt 24.1012; Lc 18.8) Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica conforme
revelada no NT (Mt 24.13; 25.10; Lc 18.7; ver Ap 2.7 ). Por meio desses fiéis, a igreja
permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada (Ef 6.11);
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SINAIS DA VINDA DO ANTICRISTO. A vinda do Anticristo não ocorrerá sem sinais
precursores. Pelo menos três eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra:
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(3) “um que, agora, resiste”, deve ser afastado (2.7).
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(5) Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do “homem do pecado” e
do Dia do Senhor começar (2.2,3), que é a saída de alguém (2.7) ou de algo, que “detém”,
resiste, ou refreia o “mistério da injustiça” e o “homem do pecado” (2.3-7). Quando o
restringidor do “homem do pecado’’ for retirado, então poderá começar o Dia do Senhor
(2.6,7).
(a) O que agora o detém é, sem dúvida, uma referência ao Espírito Santo, pois somente Ele
tem poder de deter a iniqüidade, o homem do pecado e Satanás (2.6). Esse que agora o
detém ou resiste (2.7), leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o
artigo definido neutro, em 2.6 (“o que o detém”). De modo semelhante, a palavra “Espírito”
na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro (ver Gn 6.3; Jo 16.8 nota; Rm
8.13; ver Gl 5.17, sobre a obra do Espírito Santo a restringir o pecado).
(b) No começo dos sete anos de tribulação, o Espírito Santo será “afastado” (v. 7). Isso não
significa ser Ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniqüidade e
ao surgimento do Anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas, e
começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra
durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e
dando-lhes poder (Ap 7.9, 14; 11.1-11; 14.6,7).
(c) Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição à aparição do “homem do pecado”, no
cenário terreno (2.3,4). Deus então liberará uma influência poderosa enganadora sobre
todos os que se recusam a amar a verdade de Deus (ver 2.11 nota); os tais aceitarão as
imposturas do homem do pecado, e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais
vista.
(d) A ação do Espírito Santo restringindo o pecado é levada a efeito em grande parte
através da igreja, que é o templo do Espírito Santo (1Co 3.16; 6.19). Por isso, muitos
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(4) ocorrerá a “apostasia” (gr. apostasia), que literalmente significa “desvio’’, “afastamento’’,
“abandono’’ (2.3). Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da
verdade bíblica.
(a) Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de
grande parte da igreja — moral, espiritual e doutrinariamente — à medida que a era
presente chega ao seu fim (cf. Mt 24.5, 10-13, 24; 1Tm 4.1; 2Tm 4.3,4). Paulo,
principalmente, ressalta que nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas
em geral.
(b) Essa “apostasia” dentro da igreja terá duas dimensões.
• A apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e
dos apóstolos, ou a rejeição deles (1Tm 4.1; 2 Tm 4.3). Os falsos dirigentes apresentarão
uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo
quanto ao arrependimento, à separação da imoralidade, e à lealdade a Deus e seus
padrões (2Pe 2.1-3,12-19). Os (falsos evangelhos, voltados a interesses humanos,
necessidades e alvos egoístas, gozarão de popularidade nota).
• A apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o
envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã
doutrina bíblica, e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus (Is 29.13;
Mt 23.25-28). Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros,
dinheiro, sucesso e prestígio (1Tm 4.1). O evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por
Cristo (Fp 1.29), de renunciar todo pecado (Rm 8.13), de sacrificar-se pelo reino de Deus
e de renunciar a si mesmo será algo raro (Mt 24.12; 2Tm 3.1-5; 4.3).
(c) Tanto a história da igreja, como a apostasia predita para os últimos dias, advertem a
todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua
continuidade, no decurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da
história da igreja, a rebelião contra Deus e sua Palavra assumirá proporções espantosas.
No dia do Senhor, cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade (1Ts 5.2-9).
(d) O triunfo final do reino de Deus e sua justiça no mundo, portanto, depende não do
aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando Ele se
manifestará ao mundo com justo juízo (Ap 19—22; ver 2Ts 2.7,8; 1Tm 4.1 nota; 2Pe
3.10-13; Jd).
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expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que
o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião (1Ts 4.17). Noutras palavras, a volta
de Cristo, para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura (1Ts 1.10), ocorrerá antes do início
do Dia do Senhor e da manifestação do “homem do pecado”.
(e) Entende-se, nos meios eruditos da Bíblia, que o restringente em 2.6 (no gênero neutro)
refere-se ao Espírito Santo e seu ministério de conter a iniqüidade, ao passo que em 2.7,
“um que, agora” (no gênero masculino) refere-se aos crentes reunidos a Cristo e tirados
daqui, i.e., arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem sempre com Ele
(1Ts 4.17).

AS ATIVIDADES DO ANTICRISTO. Ao começar o Dia do Senhor, “o iníquo” aparecerá neste
mundo. Trata-se, no meios eruditos da Bíblia, de um governante mundial que fará aliança com Israel
por sete anos, antes do fim da presente era (ver Dn 9.27). Começando com 24.15, Jesus trata de
sinais especiais que ocorrerão durante a grande tribulação (as expressões “grande aflição”, de 24.21,
e “grande tribulação”, de Ap 7.14, são idênticas no grego). Tais sinais indicam que o fim dos tempos
está muito próximo (24.15-29). São sinais conducentes à, e indicadores da volta de Cristo à terra,
depois da tribulação (24.30,31; cf. Ap 19.11–20.4). O maior desses sinais é “a abominação da
desolação” (24.15), um fato específico e visível, que adverte os fiéis vivos durante a grande
tribulação de que a vinda de Cristo à terra está prestes a ocorrer. Esse sinal-evento, visível, relacionase primeiramente com a profanação do templo judaico daqueles dias em Jerusalém, pelo Anticristo
(ver Dn 9.27). O Anticristo, também chamado o homem do pecado, colocará uma imagem dele
mesmo no templo de Deus, declarando ser ele mesmo Deus (2Ts 2.3,4; Ap 13.14,15). Seguem-se fatos
salientes a respeito desse evento crítico.
(1) A “abominação da desolação” marcará o início da etapa final da tribulação, que culmina com
a volta de Cristo à terra e o julgamento dos ímpios em Armagedom (24.21,29,30; ver Dn 9.27; Ap
19.11-21).
(2) Se os santos da tribulação atentarem para o fator tempo desse evento (“Quando, pois,
virdes”, 24.15), poderão saber com bastante aproximação quando terminará a tribulação, época
em que Cristo voltará à terra (ver 24.33 ). O decurso de tempo entre esse evento e o fim dos
tempos é mencionado quatro vezes nas Escrituras como sendo três anos e meio ou 1260 dias
(ver Dn 9.25-27; Ap 11.1,2; 12.6; 13.5-7). Por causa da grande expectativa da volta de Cristo
(24.33), os santos daqueles dias devem acautelar-se quanto a informes afirmando que Cristo já
voltou. Tais informes serão falsos (24.23-26). A “vinda do Filho do homem” depois da tribulação
será visível e conhecida de todos os que viverem no mundo (24.27-30; Ap 1.7).

Outro sinal que ocorrerá, então, será o dos falsos profetas que, a serviço de Satanás,
farão “grandes sinais e prodígios” (24.24).
(1) Jesus admoesta a todos os crentes a estarem especialmente alerta para discernir esses
profetas, mestres e pregadores, que se declaram cristãos sendo falsos, porém apesar disso,
operam milagres, curas, sinais e maravilhas e que demonstram ter grande sucesso nos seus
ministérios. Ao mesmo tempo, torcerão e rejeitarão a verdade da Palavra de Deus.
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(3) Quem entre o povo de Deus não amar a verdade será enganado. Não terá mais oportunidade
de crer na verdade do evangelho, depois do surgimento do Anticristo (ver 2Ts 2.11).
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(2) Noutra parte, as Escrituras admoestam os crentes a sempre testarem o espírito que atua nos
mestres, líderes e pregadores (1Jo 4.1). Deus permite o engano acompanhado de milagres, a fim
de testar os crentes no tocante ao seu amor por Ele e sua lealdade às Sagradas Escrituras (Dt
13.3). Serão dias difíceis, pois Jesus declara em 24.24, que naqueles últimos tempos o engano
religioso será tão generalizado que será difícil até mesmo para “os escolhidos” (os crentes
dedicados) discernirem entre a verdade e o erro (1Tm 4.16; Tg 1.21).
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Finalmente, a “grande tribulação” será um período específico de terrível sofrimento e
tribulação para todos que viverem na terra. Observe:
(1) Será de âmbito mundial (Ap 3.10).
(2) Será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história da humanidade (Dn 12.1;
Mt 24.21).
(3) Será um tempo terrível de sofrimento para os judeus (Jr 30.5-7).
(4) O período será controlado pelo “homem do pecado” (i.e., o Anticristo; Dn 9.27; Ap 13.12).
(5) Os fiéis da igreja de Cristo recebem a promessa de livramento e “escape” dos tempos da
tribulação (Lc 21.36; 1Ts).
(6) Durante o período da tribulação, muitos entre os judeus e gentios crerão em Jesus Cristo e
serão salvos (Dt 4.30,31; Os 5.15; Ap 7.9-17; 14.6,7).
(7) Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa para todos quantos
permanecerem fiéis a Deus (Ap 12.17; 13.15).
(8) Será um tempo de ira de Deus e de juízo seu contra os ímpios (1Ts 5.1-11; Ap 6.16,17).
(9) A declaração de Jesus de que aqueles dias serão abreviados (24.22) não pressupõe a redução
dos três anos e meio, ou 1260 dias preditos. Pelo contrário, parece indicar que o período é tão
terrível que se não fosse de curta duração a totalidade da raça humana seria destruída.
(10) A grande tribulação terminará quando vier Jesus Cristo em glória, com sua noiva (Ap
19.7,8,14), para efetuar o livramento dos fiéis remanescentes e o juízo e destruição dos ímpios
(Ez 20.34-38; Mt 24.29-31; Lc 19.11-27; Ap 19.11-21).
(11) Não devemos confundir essa fase da vinda de Jesus, no fim da grande tribulação, com a sua
descida imprevista do céu, em 24.42-44 (ver notas sobre estes versículos, que tratam da vinda
de Jesus, na sua fase do arrebatamento dos crentes), a qual ocorrerá num momento diferente do
da sua volta final, no fim da tribulação.
(12) O trecho principal das Escrituras que descreve a totalidade da tribulação de sete anos de
duração é encontrado em Ap 6–18.
(13) A verdadeira identificação do Anticristo será conhecida três anos e meio mais tarde,
quando ele romper sua aliança com Israel, tornar-se governante mundial, declarar ser Deus,
profanar o templo de Jerusalém, proibir a adoração a Deus (ver 2.4, 8,9) e assolar a terra de
Israel (ver Dn 9.27 nota; 11.36-45 nota).
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(15) O “homem do pecado’’ fará mediante poder satânico, grandes sinais, maravilhas e milagres
a fim de propagar o engano (2.9). “Prodígios de mentira” significa que seus milagres são
sobrenaturais, parecendo autênticos, para enganar as pessoas e levá-los a crer na mentira.
(a) Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro, pela televisão.
Milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas por esse líder altamente
convincente, por não darem a devida importância à Palavra de Deus nem ter amor às
suas verdades (2.9-12).
(b) Tanto as palavras de Paulo (2.9), quanto as de Jesus (Mt 24.24) devem despertar os
crentes para o fato de que nem todo milagre provém de Deus. Aparentes “manifestações

31

(14) O Anticristo declarará ser Deus, e perseguirá severamente quem permanecer leal a Cristo
(Ap 11.6,7; 13.7, 15-18; ver Dn 7.8, 24,25 notas). Exigirá adoração, certamente sediada num
grande templo que será usado como centro de seus pronunciamentos (cf. Dn 7.8, 25; 8.4; 11.31,
36). O homem aspira tornar-se divino desde a criação (2.8) .
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do Espírito” (1Co 12.7-10) ou fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem
ser provados à base da obediência a Cristo e às Escrituras, por parte da pessoa atuante.

A DERROTA DO ANTICRISTO. No fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações no
Armagedom, sob o comando do Anticristo, e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que
envolverá o mundo inteiro (ver Dn 11.45; Ap 16.16). Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá
de modo sobrenatural, destruindo o Anticristo, seus exércitos e todos os que não obedecem ao
evangelho (ver Ap 19.15-21 notas). A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na
terra (20.1-6). Seguir-se-á a segunda fase da vinda de Cristo, quando, então, Ele virá para julgar os
ímpios e reinar sobre a terra (Mt 24.42,44 ).
3.11 SANTIDADE E PIEDADE. Sabendo que Deus dentro em breve destruirá o mundo e julgará
os ímpios, não devemos nos apegar ao sistema deste mundo, nem às suas coisas. Nossos valores,
alvos e propósitos na vida devem centrar-se em Deus e na esperança de novos céus e terra.
3.12 APRESSANDO-VOS PARA A VINDA DO DIA DE DEUS. A igreja pode contribuir para
encurtar o tempo que precede a volta de Cristo, mediante
(1) maior dedicação ao evangelismo e à obra missionária mundial (v. 9; Mt 24.14);
(2) ao desejo intenso da sua vinda, expresso na oração: "Certamente, cedo vem" (Ap 22.20; cf. Mt
6.10).

3.13 AGUARDAMOS NOVOS CÉUS. Hb 11.10.
3.16 SUAS EPÍSTOLAS... OUTRAS ESCRITURAS. Pedro se refere às epístolas de Paulo, como
do mesmo nível que as demais Escrituras, i.e., o Antigo Testamento. Quando falamos hoje em
"Escrituras", referimo-nos ao conteúdo do Antigo e do Novo Testamento, à mensagem original de
Deus para a humanidade e ao testemunho do seu empenho em salvar o pecador por Jesus Cristo. O
termo “Escritura”, conforme se encontra em 2Tm 3.16, refere-se principalmente aos escritos do AT
(3.15). Há evidências, porém, de que escritos do NT já eram considerados Escritura divinamente
inspirada por volta do período em que Paulo escreveu 2Tm (1Tm 5.18, cita Lc 10.7; 2Pe 3.15,16).
Para nós, hoje, a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados tanto do AT quanto do NT, a
Bíblia. São (os escritos) a mensagem original de Deus para a humanidade, e o único testemunho
infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas.
(1) Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra “inspirada” (gr.
theopneustos) provém de duas palavras gregas: Theos, que significa “Deus”, e pneuo, que
significa “respirar”. Sendo assim, “inspirado” significa “respirado por Deus”. Toda a Escritura,
portanto, é respirada por Deus; é a própria vida e Palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos
seus manuscritos originais, não contém erro; sendo absolutamente verdadeira fidedigna e
infalível. Esta verdade permanece inabalável, não somente quando a Bíblia trata da salvação, dos
valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata,
inclusive a história e o cosmos (cf. 2Pe 1.20,21; note também a atitude do salmista para com as
Escrituras no Sl 119).
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(3) Jesus também ensinou que a Escritura é a inspirada Palavra de Deus até em seus mínimos
detalhes (Mt 5.18). Afirmou, também, que tudo quanto Ele disse foi recebido da parte do Pai e é
verdadeiro (Jo 5.19, 30,31; 7.16; 8.26). Ele falou da revelação divina ainda futura (i.e., a verdade
revelada do restante do NT), da parte do Espírito Santo através dos apóstolos (Jo 16.13; cf.
14.16,17; 15.26,27).
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(2) Os escritores do AT estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram
é a Palavra de Deus (ver Dt 18.18; 2Sm 23.2). Repetidamente os profetas iniciavam suas
mensagens com a expressão: “Assim diz o Senhor”.
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(4) Negar a inspiração plenária das Sagradas Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho
fundamental de Jesus Cristo (Mt 5.18; 15.3-6; Lc 16.17; 24.25-27, 44,45; Jo 10.35), do Espírito
Santo (Jo 15.26; 16.13; 1Co 2.12-13; 1Tm 4.1) e dos apóstolos (3.16; 2Pe 1.20,21). Além disso,
limitar ou descartar a sua inerrância é depreciar sua autoridade divina.
(5) Na sua ação de inspirar os escritores pelo seu Espírito, Deus, sem violar a personalidade
deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro (3.16; 2Pe 1.20,21; 1Co 2.12,13).
(6) A inspirada Palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode,
portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo (Mt 4.4; Jo 6.63; 2Tm
3.15; 1Pe 2.2).
(7) As Sagradas Escrituras são o testemunho infalível e verdadeiro de Deus, na sua atividade
salvífica a favor da humanidade, em Cristo Jesus. Por isso, as Escrituras são incomparáveis,
eternamente completas e incomparavelmente obrigatórias. Nenhuma palavra de homens ou
declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas.
(8) Qualquer doutrina, comentário, interpretação, explicação e tradição deve ser julgado e
validado pelas palavras e mensagem das Sagradas Escrituras (Dt 13.3).
(9) As Sagradas Escrituras como a Palavra de Deus devem ser recebidas, cridas e obedecidas
como a autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade (Mt 5.17-19; Jo
14.21; 15.10; 2Tm 3.15,16; ver Êx 20.3). Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas
as questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça (2Tm
3.16,17). Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e à sua
Palavra como a autoridade máxima (Jo 8.31,32, 37).
(10) Só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito
Santo. É Ele quem abre as nossas mentes para compreendermos o seu sentido, e quem dá
testemunho em nosso interior da sua autoridade.
(11) Devemos nos firmar na inspirada Palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de
Satanás e do mundo em nossas vidas (Mt 4.4; Ef 6.12,17; Tg 1.21).
(12) Todos na igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as
como a única verdade de Deus para um mundo perdido e moribundo. Devemos manter puras as
suas doutrinas, observando fielmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem salvífica,
confiando-as a homens fiéis, e defendendo-as contra todos que procuram destruir ou distorcer
suas verdades eternas (Fp 1.16; 2Tm 1.13,14 ; 2.2; Jd 3). Ninguém tem autoridade de acrescentar
ou subtrair qualquer coisa da Escritura (Dt 4.2 ; Ap 22.19).
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(13) Um fato final a ser observado aqui. A Bíblia é infalível na sua inspiração somente no texto
original dos livros que lhe são inerentes. Logo, sempre que acharmos nas Escrituras alguma
coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico cometeu um
engano, devemos ter em mente três possibilidades no tocante a um tal suposto problema:
(a) as cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão; (b) as
traduções atualmente existentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas.
(c) a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta.

