


Introdução 



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 



Pedro, apóstolo de Jesus 
Cristo, aos eleitos que são 
forasteiros da dispersão 

no ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia,   

1Pe 1.1 (RA) 



O que é um peregrino? 



Aqui não é meu lar, um viajante 
sou,  
Meu lar é lá no céu, Jesus já 
preparou                
 Ouvirei do portal Jesus a me 
chamar                                                                   
No lar celestial eu quero logo 
entrar 



A nossa cidadania, 
porém, está nos céus, de 

onde esperamos 
ansiosamente um 

Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo. 

Fp 3.20 



Uma vez que vocês chamam 
Pai aquele que julga 

imparcialmente as obras de 
cada um, portem-se com 
temor durante a jornada 

terrena de vocês. 

1Pe 1.17 



O mundo é uma ponte. 
O homem sábio 

passará por ela, mas 
não construirá sua casa 

nela. 



Como esse conceito aplicou-se 
ao público alvo de Pedro? 



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

ser entristecidos por 
todo tipo de provação.   

1Pe 1.6 



Vivam entre os pagãos de 
maneira exemplar para que, 

naquilo em que eles os acusam 
de praticarem o mal, observem 

as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus 

no dia da sua intervenção.   

1Pe 2.12 



Porque é louvável que, 
por motivo de sua 

consciência para com 
Deus, alguém suporte 

aflições sofrendo 
injustamente.    

1Pe 2.19 



Então Jesus lhes disse: Ainda 
esta noite todos vocês me 

abandonarão. Pois está 
escrito: Ferirei o pastor, e as 

ovelhas do rebanho serão 
dispersas. 

Mt 26.31 



32 Mas, depois de 
ressuscitar, irei adiante de 

vocês para a Galileia. 33 
Pedro respondeu: Ainda 

que todos te abandonem, 
eu nunca te abandonarei!   

Mt 26 



Respondeu Jesus: 
Asseguro-lhe que ainda 
esta noite, antes que o 
galo cante, três vezes 

você me negará.    

Mt 26.34 



Mas Pedro declarou: 
Mesmo que seja preciso 
que eu morra contigo, 

nunca te negarei. E todos os 
outros discípulos disseram o 

mesmo.    

Mt 26.35 



Todos estes ainda viveram pela 
fé, e morreram sem receber o 

que tinha sido prometido; 
viram-nas de longe e de longe 
as saudaram, reconhecendo 

que eram estrangeiros e 

peregrinos na terra.    

Hb 11.13 



Como este conceito de 
peregrino se aplica hoje? 



Bem-aventurados os 
perseguidos por 

causa da justiça, pois 
deles é o Reino dos 

céus.  

Mt 5.10 



Bem-aventurados serão 
vocês quando, por minha 

causa os insultarem, 
perseguirem e 

levantarem todo tipo de 
calúnia contra vocês.   

Mt 5.11 



Alegrem-se e regozijem-se, 
porque grande é a 

recompensa de vocês nos 
céus, pois da mesma forma 

perseguiram os profetas que 
viveram antes de vocês.   

Mt 5.12 



Cristãos não são distinguidos do resto da humanidade 
por seus países, suas falas e seus costumes... Ele 

habitam cidades gregas ou bárbaras, cada um em seu 
terreno, seguindo os costumes da região como roupas, 

comida e outros aspectos externos. Eles ainda 
manifestam maravilhosamente e abertamente as 

características de seu próprio estado. Eles habitam suas 
cidades natal, mas como residentes temporários; eles 

partilhas das responsabilidades de cidadãos, e resistem 
às deficiências. Toda terra estranha é sua terra natural, 
e toda terra natural lhe é estranha... Eles passam seus 

dias na terra, porém sua cidadania é celestial. 

Epístola de Diogenetus 


