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Introdução:  

Houve algo de comum entre esses cristãos do século I, do Norte da Turquia e nós hoje. 

“Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria 
indizível e gloriosa,” 1Pd1.8 

 

Como nós, embora tivessem mais perto da presença de Cristo em sua vida terrena, e dentro 

das páginas do Novo Testamento, eles também não estiveram presente, nem testemunharam Cristo 

expressando seu amor, graça, sabedoria e poder. 

Eles haviam ouvido a mensagem através dos que andaram com Cristo, ou saíram de 

Jerusalém fugindo da perseguição.  

“Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra”. At 8.4 

A maneira como eles apreenderam a Cristo se assemelha à nossa, mas nem sempre foi, nem 

sempre será dessa forma. Embora os discípulos de Jesus tenham tido o privilégio de ver, vivenciar e 

testemunhar, isso não significa que sejam os mais privilegiados. 

“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 
 

Após a Sua ressurreição, Tomé expressou sua incredulidade, e disse que só creria nele 

ressuscitado se ele aparecesse e pudesse tocar em suas feridas.  

“E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. 
Pare de duvidar e creia. 28 Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu! 29 Então Jesus lhe disse: Porque me viu, 
você creu? Felizes os que não viram e creram.” Jo 20.27 
 

Eles tiveram oportunidade que nem antes, nem depois dele foi comum, mas como se 

apropriaram disso? Como se aprendeu a Cristo? 

 

1o Estágio pré-Cristo – Esperança e desejo  

Mentalidade nos tempos de Cristo: Quando Cristo apareceu na história? Dois mil anos atrás? 

Pode parecer que sim para alguns, mas há vários indícios que isso já estava acontecendo: 

Povo em geral: 

“Disse a mulher: Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para 
nós.”Jo 4.25  
 
“Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida este é o 
Profeta que devia vir ao mundo”.Jo 6.14 
 
“Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo”. Jo 
11.27 
 
“Disse a mulher: Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para 
nós”.Jo 4.25  
 

Senhor Jesus Cristo: 
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“Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês 
veem. 24 Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram; e 
ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.”Lc 10.23 
 
“Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se.” Jo 8.53 
 
“então, lhes disse Jesus: Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram! 26 
porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27 E, começando por Moisés, 
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras.”Lc 24.25 
 

Veja o que Pedro nos diz: 

“Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e 
examinaram, 11 procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que 
neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. 
12 A eles foi revelado que estavam ministrando...” 1Pd1.10. 
 

Versos 10 e 11 falam de profetas que predisseram a respeito de Cristo, muito antes de ele 

estar presente e da salvação ser comunicada por Cristo e seus apóstolos. 

Profetas eram porta-vozes que traziam uma mensagem de alguém que não estava presente. 

Separados e inspirados por Deus para que escrevessem o recado que Deus tinha a dar. Esse 

foi o método. 

Qual era a mensagem deles?  

“Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e 
examinaram, 11 procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que 
neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles 
sofrimentos.”1Pd1.10. 
 

A mensagem de salvação foi antes de tudo algo que veio de Deus, e não de homens. Deus 

estava revelando seu propósito.  

Falaram da graça destinada a vocês. Eles apresentaram a mensagem que Deus em sua 

imensa bondade iria agir para alcançar pessoas de todas as nações. 

Ela beneficiaria o homem pecador que estava separado e destinado a estar separado de 

Deus. 

Falavam de Cristo, tanto seus sofrimentos, como sua glória. 

Isso levanta uma questão: No Antigo Testamento não havia salvação e graça? Como era Deus 

no Antigo Testamento? 

“Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro”. 
Is 45.22 
 
“E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu 
nome: o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser 
ter compaixão.”Ex 33.19 
 

No coração de Deus, desde a eternidade já estava planejado e decidido que Cristo seria 

enviado para salvar pessoas dentre todos os povos, e dentro do fenômeno do profetismo, esse foi a 

temática principal das revelações. Principais fatos: 
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Messias iria sofrer (Sl 22 e Is 53) 

“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o 
consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. 5 Mas ele foi transpassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e 
pelas suas feridas fomos curados. 6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para 
o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós”. Is 53.4 
 

Messias iria reinar em glória de seu monte santo 

“Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. 7 Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: 
Tu és meu filho; eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua 
propriedade.    9 Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Sl 2.6 
 
“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será 
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 7 Ele estenderá o seu domínio, 
e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, 
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 8 O Senhor enviou uma mensagem contra 
Jacó, e ela atingiu Israel. 9 Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem 
com orgulho e arrogância de coração:” Is 9.6 

 

Messias iria salvar 

“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. 
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação 
das trevas aos prisioneiros, 2 para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; 
para consolar todos os que andam tristes”, Is 61.1 
 

Os profetas do Antigo Testamento tiveram revelação, mas esta era limitada. 

“Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram; 
e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.” Lc 10.24 
 
“Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram 
e examinaram, 11 procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito 
de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam 
àqueles sofrimentos”.1Pd1.10 
 

Eles desejaram ver e ouvir, mas isso era uma expressão por causa da revelação que tiveram, 

e não por sua imaginação. 

O Espírito de Cristo lhes trouxe revelação do sofrimento e glória de Cristo, e eles ficaram 

examinando e investigando, isto é, eles ficaram estudando. 

Certa ocasião João Batista que estava preso, e passando por uma crise de dúvida e 

incredulidade, enviou alguns de seus discípulos a questionar acerca de sua identidade. 

“João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: 3 És tu 
aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? 4 Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o 
que vocês estão ouvindo e vendo: 5 os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos 
ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres;” Mt 11.2 
 
“Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos 
tornarão a ver. 19 Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de 
Israel. Is 29.18 
“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 
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“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. 
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação 
das trevas aos prisioneiros,”Is 61.1 

 

2o Estágio – Conhecer a Cristo em carne  

“A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas 
que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo 
enviado do céu; coisas que até os anjos anseiam observar.”1Pd1.12 
 

Veja que existem inúmeras testemunhas que participaram da vida com o Senhor Jesus, o que 

foi suficiente para crerem nele. 

Apóstolo Pedro: 

“Então Pedro começou a falar... 36 Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala 
das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. 37 Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, 
começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o 
Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo 
diabo, porque Deus estava com ele. 39 Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em 
Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro”. At 10.34 
 
“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 
 

Fábula traduz mythos, que é uma fábula criada, que se diferencia do relato de uma 

testemunha ocular. 

Apóstolo João: 

“O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que 
contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida.”1Jo 1.1 
 

Círculo dos apóstolos: 

“Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que 
vocês veem. 24 Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não 
viram; e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.” Lc 1.23 
 

Povo em geral: 

“Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida este é o 
Profeta que devia vir ao mundo.”Jo 6.14 
 
“Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.” Jo 
11.27 
 

O povo que presenciou a vida de Jesus, principalmente aqueles que conheciam a promessa 

de que viria, tiveram tremenda oportunidade de estar com Ele e serem intensamente convencidos 

diante do que viram, que se tratava de alguém enviado da parte de Deus, e que se configurava como 

aquele que havia sido prometido pelos profetas. 

O que foi que testemunharam? 
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Ele deu mais alto valor à revelação das Escrituras, ao invés da cultura religiosa que 

negligenciava a revelação de Deus 

Manifestou profunda bondade e compaixão com seguimentos desprezados na sociedade, 

como mulheres, crianças, ricos ou pobres, pecadores, cobradores de impostos, etc. 

Revelou a mais profunda obediência a Deus, mesmo implicando em sua morte  

Revelava profundo conhecimento de Deus, com alegria e confiança, e sua vida de oração era 

intensa. 

Que reações provocou? 

 Reconhecimento de Sua divindade 

 Admiração por seu ensino e vida 

 Inclusão por Seu amor 

 Misericórdia por sua morte 

 

Conclusão – Encontro com o Senhor 

Nosso texto não trata de um novo aspecto que ao menos quero mencionar. Que além do 

Senhor estar nos céus agora, à direita de Deus, Ele vai voltar e será reconhecido por todos.  

“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.” 1Jo 3.2 
 
“Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. Agora 
conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido”.1Co 
13.12 
 

Um dia O encontraremos, e prestaremos contas do que fizemos com Ele, e do que fizemos 

com nossas vidas nesse tempo. 

Hoje 

“Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria 
indizível e gloriosa, 9 pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 12 A eles foi 
revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora 
lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu; 
coisas que até os anjos anseiam observar”. 1Pd1.8 
 

Evangelho é anunciado por seus pregadores, e o Espírito Santo atua 12. 

Mesmo sem estarmos presentes, isso não é impedimento para que creiamos, amemos e 

exultemos 8. 

Através da obra de Cristo e a confiança expressa em Sua pessoa e obra, somos salvos de 

nossa culpa, da separação de Deus, da condenação ao inferno, etc, para sermos salvos 9 

Conforme o verso 12, isso desperta a curiosidade e interesse dos anjos, a mais do que isso, 

desperta a sua alegria. 

Além disso, fazem festa como foi o caso da ovelha, da moeda e do filho. 
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“Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 
noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. 10 Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na 
presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 22 Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! 
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.  23 Tragam o 
novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. 24 Pois este meu filho estava morto e voltou 
à vida; estava perdido e foi achado. E começaram a festejar”.Lc 15.7 
 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

1. O que se escuta por aí (sociedade de modo geral) sobre Jesus Cristo?  

2. Qual é a sua visão pessoal sobre Jesus Cristo? 

3. Que forma “absurda” você vê o evangelho ser anunciado? É a Jesus Cristo que têm sido 

anunciado? Leia Gl 1.6,7. 

4. Você se alegra quando você anuncia a Jesus Cristo? Você entende como um privilégio ou 

só como uma obrigação? 

5. Qual foi a última vez que você testemunhou sobre Jesus Cristo? 

 


