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Introdução:  

Iniciamos o estudo dessa carta descrevendo que a situação destes crentes era crítica. Havia 

sido deflagrada uma perseguição popular contra os cristãos a partir de 19/Jul/64, quando o incêndio 

posto por Nero em Roma, foi imputado aos cristãos. Estes tinham certas dificuldades com o povo... 

 Não participavam de sua imoralidade comum, o que os tornou antissociais. 

 Eles abandonaram seus deuses, o que cheirava traição nacional. 

De alguma maneira passamos por isso. 

 Acusações por familiares por deixarem de participar das atividades comuns: bebida, 

farra, piadas, etc. 

 Igreja Batista do Cambuí foi retaliada por movimentos GLS; 

 Perseguição religiosa por causa de não seguir a fé católica. Frei Damião e Padre 

Cícero; 

 Rev. Thompson, professor que trabalhou em Januária, disse certa ocasião que 

apedrejaram a igrejinha em que estavam, e uma das pedras acertou sua filha com 

oito meses de idade. Delegado o levou à delegacia e disse que para a segurança dele, 

ele deveria deixar a cidade, ao que respondeu ao delegado que alguém já havia dito 

isso, o Diabo, mas que ele não deixaria. 

Isso pode gerar dúvidas, insegurança, medo, etc. Mas alguns passam por situações como esta 

corajosamente. Era isso que Pedro estava fazendo com seus leitores: os preparando para esta crise. 

Já disse que eram eleitos e forasteiros, e agora apresenta razões para estarem e se sentirem seguros. 

Antecedendo as razões, ele diz que Deus deve ser louvado pela segurança que Deus nos 

propicia. 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo!” 1Pd1.3 

Pedro inicia esse texto baseado na maneira judaica de orar: ‘Bendito sejas Tu, ó Deus, que 

ressuscitaste o morto’. Dirigiam se a Ele como ao Criador e Redentor da escravidão egípcia, ao Deus 

da aliança. 

Cristãos vão adorá-lo por ser o Deus e Pai do Senhor Jesus. 

 Deus – Descreve sua divindade; 

 Pai – mesma natureza; 

 Senhor – Ser soberano; 

 Jesus – Encarnado; 

 Cristo – Messias enviado. 

  

Quais razões de segurança em meio à crise que Pedro presenta? 

1a Razão de Segurança: Deus tem misericórdia de nós 
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“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,” 1Pd1. 3 
 

Ao bendizer a Deus, ele apresenta as suas razões, ou a sua razão, ainda que com várias 

facetas: A grande misericórdia de Deus! 

Primeiramente, misericórdia contempla especificamente a condição miserável e patética em 

que se encontra o homem rebelde a Deus. Sem Deus no mundo, mas rebeldes. 

 Promiscuidade – culpas  

 Dinheiro – frustração 

 Poder 

 Drogas 

 Sem esperança 

 Sem significância 

Queremos uma sociedade ideal, e nem respeitamos o próprio ser humano. Cerca de 60mil 

assassinatos, 40mil mortes no trânsito, 1milhão de abortos. 

Essa condição humana não é desapercebida, ignorada, ou indiferente a Deus. Ele tem dó, 

compaixão e pena de nós. 

Exemplificado as curas que ministrou em sua presença conosco. 

“Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos.” Mt 14.14 

Curando os enfermos, não extinguiu a doença de Israel, mas revelou sua piedade com o 

sofrimento humano temporário. Mostrou poder para mudar a história pessoal para a eternidade, e 

revelava que Ele era o prometido de Israel, que faria milagres. 

“Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos.  6 Então os coxos saltarão como o 
cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto”. Is 35.5 
 

Além da ação misericordiosa, Deus ainda derramou a Sua graça, que além de ter piedade, Ele 

age fazendo o bem que não merecemos. Parte disso é o que desenvolve a seguir... 

 

2a Razão de Segurança: Ele nos regenerou  

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos”, 1Pd1.3 
 

Verbo é reconstituir, restaurar, emendar, corrigir moral/, recuperar; mas este não é o sentido 

principal: tornar a gerar, dar nova vida. 

Jeremias falou sobre a imutável realidade humana... 

“Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes 
de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal.” Jr 13.23 
 
“O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de 
compreendê-lo?” Jr 17.9 
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“Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com 
a comunidade de Judá. 32 Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela 
mão para tirá-los do Egito; porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 
33 Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: Porei a minha 
lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.” Jr 31.31 

 

Na conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, Ele lhe disse que deveria nascer de 

novo. Não se tratava de  

“Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, 5 não por 
causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar 
regenerador e renovador do Espírito Santo,” Tt 3.4 
 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 
novas!” 2Co 5.17 
 

Regeneração que nos dá esperança... 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,” 1Pd1.3 
 

Que esperança ela dá? Expectativa pessoal de vida com Deus pela eternidade. Seria um 

castigo eternidade neste mundo. 

“porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.” Fp 1.21 
 
“Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.” 2Pe 3.13 
 
“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, 2 por meio de quem 
obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória 
de Deus.” Rm 5.1 
 

Esperança que vem por meio da ressurreição de Cristo. 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou 
para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos”,1Pd1.3 
 

Paulo demonstra que Sua ressurreição é que nos garante a própria ressurreição. 

“E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados”. 1Co 15.17  

3a Razão de Segurança: Ele nos fez herdeiros 

“para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus 
para vocês” 1Pd1.4 
 

Você já pensou se fosse herdeiro de Bill Gates ou Carlos Slim? Deve saber de quem é 

herdeiro: 4 

A esperança viva que recebemos com a nova vida que recebemos nos torna herdeiros de 

Deus. O que herdamos? A palavra que traduz por herança (kleronomia), traduziu no Antigo 

Testamento a terra prometida, herança coletiva de Deus. Herança terrena recebida de Deus. 

“pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando.” Dt 
12.9 
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O que a igreja herda? Houve grupos que pensaram ao migrar para os EUA, que aquela era a 

terra prometida, mas nossa promessa é outra, é celestial. 

“dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.” Cl 1.12 
 
“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. 2 Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 24 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.” 
Cl 3.1 
 

 Imperecível (aphtharton) = não se corrompe, morre, destrói; 

 Imaculada (amiantos) = não maculada ou poluída pelo pecado; 

 Imarcescível (amaranton) = não murcha, sua glória é eterna. 

Os elementos comuns na sociedade humana não entram nem afetam a realidade da glória 

externa. 

Vejo muito esforço para estabelecer essa qualidade no reino terreno, mas isso não vai 

acontecer. 

“Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória.”  1Pe 5.4 

O que havemos de herdar? Visão capitalista de posses. Fomos feitos sacerdotes (1Pe 2.9), e 

sacerdotes não tinham herança de terra. 

“Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma; o Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já 
lhes dissera.”  Js 13.33 
 

O próprio Deus era a sua herança – maior violência da teologia da prosperidade, ou da 

riqueza e saúde, é justamente o interesse nas coisas que Deus pode dar, nesta vida, e o próprio 

Senhor em segundo plano: a teologia dos dois irmãos, o pródigo e o mais velho. Eles não queriam o 

pai, mas as coisas do pai. 

 

4a Razão de Segurança: Ele nos protege até a salvação 

“para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus 
para vocês 5 que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser 
revelada no último tempo”.1Pd1.4 
 

Primeiro, devemos reconhecer que a herança já existe, e ela já está protegida. Ela não pode 

ser afetada pela ação humana. 

Esta sob cuidados (sob guarda) e observação divina, e sem acesso a ação humana, e nos céus. 

“Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas 
unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro”. Ap 21.27 
 
“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões 
arrombam e furtam. 20 Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e 
onde os ladrões não arrombam nem furtam”. Mt 6.19 
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No exercício de nossa fé, que também é fortalecida por Deus, nos coloca sob os cuidados de 

Deus enquanto estamos aqui, sofrendo as ameaças que sofremos, como os cristãos da Ásia Menor. 

Este cuidado vai até chegar à salvação. 

Enquanto estamos aqui, de que estamos protegidos? Livres de martírio? Livres de 

enfermidades? Livres de assaltos? Vejam que muitas vezes estamos com a mentalidade de que Deus 

os preserve no modus vivendi desta terra e mundo. Queremos perpetuar essa vida que está sob 

maldição, enquanto Deus está nos garantindo à herança eterna. 

Quando a salvação se revela? Que salvação? 

 Condenação do pecado 

 Poder do pecado 

 Presença do pecado 

Essa revelação será no futuro, diante manifestação do nosso Senhor. 

 

Conclusão: Que implicações isso tem para nós? 

Vamos lembrar? 

Somos os escolhidos de Deus e estamos de passagem por aqui. Somos viajantes nessa terra, 

e nosso envolvimento neste mundo deve ser funcional, e não passional. 

A presença neste mundo é uma realidade, mas é passageira. Vamos lançar mão de uma série 

de coisas relativas a esse período, mas não podemos tornar essas coisas permanentes. Se este 

internado, o contato com as enfermeiras pode ser agradável, pode gostar dos efeitos da morfina que 

foi aplicada, de assistir TV o dia todo, da comida pronta, etc. Está ali de passagem! 

Mesmo com respeito a esta vida. Somos herdeiros de uma esperança, uma herança muito 

superior, guardada por Deus, é o próprio Deus, e devemos viver investindo mais isso. 

“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões 
arrombam e furtam. 20 Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e 
onde os ladrões não arrombam nem furtam.” Mt 6.19 
 

Louvemos a Deus por sua misericórdia, que os salva, nos regenera, nos dá esperança, nos 

garante a salvação pela eternidade, pela oportunidade incalculável do que será estar com Ele para 

sempre. 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

 

1- Você passa por perseguições? Qual tipo? Como você enfrenta? 

2- Dê exemplos da Misericórdia do Senhor sobre a sua vida? Em especial nesta semana. 

3- Como você vê o coração/mente do homem? Como o Senhor Deus vê? Jr 17.9 
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4- Você já recebeu alguma herança? Como foi? Como será a herança que iremos receber do 

Senhor? Aponte as características da mesma. 

5- Quem garante a sua herança terena? Quem é a garantia da herança que está reservada 

nos céus? 

6- Onde você tem aplicado seu tesouro? Onde deveria aplicar? Você acha que Deus é 

contra poupar?  

 

 

 

 

 

 


