




Introdução 



Antes de mais nada, 
saibam que nenhuma 
profecia da Escritura 

provém de 
interpretação pessoal,  

2Pe 1.20 



pois jamais a profecia 
teve origem na vontade 
humana, mas homens 

falaram da parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito 

Santo.   
2Pe 1.21 



Assim, temos ainda mais firme a 
palavra dos profetas, e vocês 
farão bem se a ela prestarem 
atenção, como a uma candeia 
que brilha em lugar escuro, até 
que o dia clareie e a estrela da 

alva nasça em seus corações.   
2Pe 1.19 



De fato, não seguimos fábulas 
engenhosamente inventadas, 

quando lhes falamos a respeito 
do poder e da vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo; pelo 
contrário, nós fomos 

testemunhas oculares da sua 
majestade. 

2Pe 1.16 



Ele recebeu honra e glória 
da parte de Deus Pai, 

quando da suprema glória 
lhe foi dirigida a voz que 
disse: Este é o meu filho 

amado, em quem me 
agrado. 

2Pe 1.17 



Nós mesmos 
ouvimos essa voz 

vinda do céu, quando 
estávamos com ele 

no monte santo. 
2Pe 1.18 



Amados, esta é agora a 
segunda carta que lhes 

escrevo. Em ambas quero 
despertar com estas 

lembranças a sua mente 
sincera para que vocês se 

lembrem  
2Pe 3.1 



das palavras proferidas no 
passado pelos santos 

profetas, e do mandamento 
de nosso Senhor e Salvador 
que os apóstolos de vocês 

lhes ensinaram.  

2Pe 3.2 



A igreja sofria ameaças 



Perseguição seria parte da agenda 
dos cristãos 



O discípulo não está 
acima do seu mestre, 

nem o servo acima 
do seu senhor.  

Mt 10.24 



Basta ao discípulo ser como 
o seu mestre, e ao servo, 
como o seu senhor. Se o 

dono da casa foi chamado 
Belzebu, quanto mais os 
membros da sua família!  

Mt 10.25 



A perseguição alcançou os cristão 



Saúdem uns aos 
outros com beijo de 

santo amor. Paz a 
todos vocês que estão 

em Cristo.  
1Pe 5.14 



Como isso afetava os cristãos da Ásia 



Pedro, apóstolo de Jesus 
Cristo, aos eleitos de Deus, 

peregrinos dispersos no 
Ponto, na Galácia, na 

Capadócia, na província da 

Ásia e na Bitínia,   
1Pe 1.1 



Nisso vocês exultam, 
ainda que agora, por um 
pouco de tempo, devam 

ser entristecidos por 
todo tipo de provação. 

1Pe 1.6 



Amados, não se 
surpreendam com o fogo 

que surge entre vocês 
para os provar, como se 

algo estranho lhes 

estivesse acontecendo.  
1Pe 4.12 



Contudo, façam isso com mansidão 
e respeito, conservando boa 

consciência, de forma que os que 
falam maldosamente contra o 
bom procedimento de vocês, 

porque estão em Cristo, fiquem 
envergonhados de suas calúnias. 

1Pe 3.16 



Por isso mesmo, aqueles 
que sofrem de acordo 

com a vontade de Deus 
devem confiar suas vidas 

ao seu fiel Criador e 
praticar o bem. 

1Pe 4.19 



Novo estilo de vida com a nova vida 



O discípulo não está 
acima do seu 

mestre, nem o servo 
acima do seu senhor.  

Mt 10.24 



Basta ao discípulo ser como 
o seu mestre, e ao servo, 
como o seu senhor. Se o 

dono da casa foi chamado 
Belzebu, quanto mais os 
membros da sua família!  

Mt 10.25 



Como Pedro poderia contribuir? 



Ele foi do círculo íntimo do Senhor 



Pedro, apóstolo de Jesus 
Cristo, aos eleitos de 

Deus, peregrinos dispersos 
no Ponto, na Galácia, na 

Capadócia, na província da 
Ásia e na Bitínia,  

1Pe 1.1 



Andando à beira do mar da 
Galiléia, Jesus viu dois 

irmãos: Simão, chamado 
Pedro, e seu irmão André. 

Eles estavam lançando redes 
ao mar, pois eram 

pescadores. 
Mt 4.18 



E disse Jesus: 
Sigam-me, e eu os 
farei pescadores de 

homens. 
Mt 4.19 



Então fizeram sinais a seus 
companheiros no outro 
barco, para que viessem 
ajudá-lo; e eles vieram e 

encheram ambos os barcos, 
a ponto de quase 

começarem a afundar. 
Lc 5.7 



Quando Simão Pedro viu 
isso, prostrou-se aos pés 
de Jesus e disse: Afasta-

te de mim, Senhor, 
porque sou um homem 

pecador!  
Lc 5.8 



Pois ele e todos os 
seus companheiros 
estavam perplexos 

com a pesca que 
haviam feito,  

Lc 5.9 



Quando o viram andando 
sobre o mar, ficaram 

aterrorizados e disseram: 
É um fantasma! E 

gritaram de medo. 

Mt 14.26 



Mas Jesus 
imediatamente lhes 
disse: Coragem! Sou 

eu. Não tenham 
medo!  

Mt 14.27 



Senhor, disse Pedro, 
se és tu, manda-me ir 
ao teu encontro por 

sobre as águas.   

Mt 14.28 



Venha, respondeu 
ele. Então Pedro saiu 

do barco, andou 
sobre a água e foi na 

direção de Jesus.   
Mt 14.29 



Ele tinha sido orientado pelo 
Senhor... 



Simão, Simão, 
Satanás pediu vocês 

para peneirá-los 
como trigo.   

Lc 22.31 



Digo-lhe a verdade: Quando 
você era mais jovem, vestia-se e 

ia para onde queria; mas 
quando for velho, estenderá as 
mãos e outra pessoa o vestirá e 

o levará para onde você não 
deseja ir. 

Jo 21.18 



Jesus disse isso para 
indicar o tipo de morte 
com a qual Pedro iria 

glorificar a Deus. E 
então lhe disse: Siga-me!  

Jo 21.19 



Ele teve sua história pessoal de 
perseguição  



Ele ocupou uma posição de 
liderança na igreja  



Qual seu valor para nós? 



Qual é a ameaça de hoje?  



Pedro, apóstolo de Jesus 
Cristo, aos eleitos de Deus, 

peregrinos dispersos no 
Ponto, na Galácia, na 

Capadócia, na província da 
Ásia e na Bitínia, 

1Pe 1.1 



Em vez disso, esperavam 
eles uma pátria melhor, isto 
é, a pátria celestial. Por essa 

razão Deus não se 
envergonha de ser chamado 
o Deus deles, pois preparou-

lhes uma cidade. 
Hb 11.16 


