


Introdução 



Pois vocês sabem que não foi 
por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês 

foram redimidos da sua 
maneira vazia de viver que lhes 

foi transmitida por seus 
antepassados, 

1Pe 1.18 



sabendo que não foi 
mediante coisas 

corruptíveis, como prata ou 
ouro, que fostes resgatados 
do vosso fútil procedimento 
que vossos pais vos legaram,  

1Pe 1.18 



No dia seguinte João viu 
Jesus aproximando-se e 

disse: Vejam! É o 
Cordeiro de Deus, que 

tira o pecado do mundo!  

Jo 1.29 



Todavia, como está escrito: 
Olho nenhum viu, ouvido 

nenhum ouviu, mente 
nenhuma imaginou o que 

Deus preparou para aqueles 
que o amam;   

1Co 2.9 



Do que fomos resgatados? 



Mas, graças a Deus, porque, 
embora vocês tenham sido 

escravos do pecado, 
passaram a obedecer de 

coração à forma de ensino 
que lhes foi transmitida.  

Rm 6.17 



Vocês foram 
libertados do pecado 

e tornaram-se 
escravos da justiça.   

Rm 6.18 



Maus desejos de outrora 



Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de 
outrora, quando viviam 

na ignorância.  

1Pe 1.14 



Houve tempo em que nós também 
éramos insensatos e 

desobedientes, vivíamos 
enganados e escravizados por toda 

espécie de paixões e prazeres. 
Vivíamos na maldade e na inveja, 
sendo detestáveis e odiando-nos 

uns aos outros. 

Tt 3.3 



Mas eu lhes digo: 
qualquer que olhar para 
uma mulher para desejá-
la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração.  

Mt 5.28 



Cada um, porém, é 
tentado pela própria 

cobiça, sendo por 
esta arrastado e 

seduzido. 
Tg 1.14 



Então a cobiça, tendo 
engravidado, dá à luz o 

pecado; e o pecado, após 
ter-se consumado, gera a 

morte. 

Tg 1.15 



Acima de tudo, 
guarde o seu 

coração, pois dele 
depende toda a sua 

vida. 
Pv 4.23 



Cativo da ignorância 



Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de 

outrora, quando viviam 
na ignorância.  

1Pe 1.14 



a mim que anteriormente 
fui blasfemo, perseguidor e 

insolente; mas alcancei 
misericórdia, porque o fiz 
por ignorância e na minha 

incredulidade;   

1Tm 1.18 



Eles estão obscurecidos no 
entendimento e separados 
da vida de Deus por causa 

da ignorância em que estão, 
devido ao endurecimento 

dos seus corações.   

Ef 4.18 



Maneira vazia de viver 



Pois vocês sabem que não foi 
por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês 

foram redimidos da sua 
maneira vazia de viver que lhes 

foi transmitida por seus 
antepassados, 

1Pe 1.18 



Pois, que adiantará ao 
homem ganhar o mundo 

inteiro e perder a sua 
alma? Ou, o que o 

homem poderá dar em 
troca de sua alma? 

Mt 16.26 



Homens, por que vocês estão 
fazendo isso? Nós também somos 

humanos como vocês. Estamos 
trazendo boas novas para vocês, 

dizendo-lhes que se afastem 
dessas coisas vãs e se voltem para 
o Deus vivo, que fez o céu, a terra, 

o mar e tudo o que neles há.  

At 14.15 



Vida transmitida pelos 
antepassados 



Pois vocês sabem que não foi 
por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês 

foram redimidos da sua maneira 
vazia de viver que lhes foi 

transmitida por seus 
antepassados, 

1Pe 1.18 



O que fez Deus para nos resgatar? 



Necessitamos de um Redentor 



Homem algum pode 
redimir seu irmão ou 
pagar a Deus o preço 

de sua vida,    

Sl 49.7 



8 pois o resgate de uma 
vida não tem preço. Não 
há pagamento que o livre  

9 para que viva para 
sempre e não sofra 

decomposição.   
Sl 49 



Pois vocês sabem que não foi 
por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês 

foram redimidos da sua maneira 
vazia de viver que lhes foi 

transmitida por seus 
antepassados, 

1Pe 1.18 



Pois assim diz o 
Senhor: Vocês foram 
vendidos por nada, e 
sem dinheiro vocês 
serão resgatados. 

Is 52.3 



O sangue de Cristo 



mas pelo precioso 
sangue de Cristo, 

como de um cordeiro 
sem mancha e sem 

defeito, 
1Pe 1.19 



Pois Cristo não entrou em 
santuário feito por homens, 

uma simples representação do 
verdadeiro; ele entrou no 
próprio céu, para agora se 

apresentar diante de Deus em 
nosso favor;  

Hb 9.24 



não, porém, para se oferecer 
repetidas vezes à 

semelhança do sumo 
sacerdote que entra no 

Santo dos Santos todos os 
anos, com sangue alheio. 

Hb 9.25 



Se assim fosse, Cristo precisaria 
sofrer muitas vezes, desde o 

começo do mundo. Mas agora 
ele apareceu uma vez por todas 

no fim dos tempos, para 
aniquilar o pecado mediante o 

sacrifício de si mesmo. 

Hb 9.26 



Deus tornou pecado 
por nós aquele que não 
tinha pecado, para que 
nele nos tornássemos 

justiça de Deus. 
2Co 5.21 



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.  

Is 53.5 



Ele mesmo levou em seu corpo 
os nossos pecados sobre o 

madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e 

vivêssemos para a justiça; por 
suas feridas vocês foram 

curados. 

1Pe 2.24 



De fato, segundo a Lei, 
quase todas as coisas são 
purificadas com sangue, e 

sem derramamento de 
sangue não há perdão. 

Hb 9.22 



Como agora fomos 
justificados por seu 

sangue, muito mais ainda 
seremos salvos da ira de 

Deus por meio dele!  

Rm 5.9 



Se quando éramos inimigos 
de Deus fomos reconciliados 
com ele mediante a morte de 
seu Filho, quanto mais agora, 

tendo sido reconciliados, 
seremos salvos por sua vida! 

Rm 5.10 



Cristo, nosso resgate 



mas pelo precioso 
sangue de Cristo, 

como de um cordeiro 
sem mancha e sem 

defeito,  
1Pe 1.19 



conhecido antes da 
criação do mundo, 

revelado nestes 
últimos tempos em 

favor de vocês.   
1Pe 1.20 



Este homem lhes foi entregue 
por propósito determinado e 
pré-conhecimento de Deus; e 
vocês, com a ajuda de homens 

perversos, o mataram, 
pregando-o na cruz. 

At 2.23 



De fato, Herodes e Pôncio 
Pilatos reuniram-se com os 
gentios e com os povos de 
Israel nesta cidade, para 

conspirar contra o teu santo 
servo Jesus, a quem ungiste.  

At 4.27 



Fizeram o que o teu 
poder e a tua vontade 

haviam decidido de 
antemão que 
acontecesse. 

At 4.28 



que nos salvou e nos chamou 
com uma santa vocação, não 
em virtude das nossas obras, 
mas por causa da sua própria 

determinação e graça. Esta 
graça nos foi dada em Cristo 

Jesus desde os tempos eternos, 

2Tm 1.9 



conhecido antes da 
criação do mundo, 

revelado nestes 
últimos tempos em 

favor de vocês.  
1Pe 1.20 



Mas, quando chegou a 
plenitude do tempo, 

Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, 

nascido debaixo da lei,  

Gl 4.4 



a fim de redimir os 
que estavam sob a lei, 

para que 
recebêssemos a 

adoção de filhos.  

Gl 4.5 



Por meio dele vocês creem 
em Deus, que o ressuscitou 

dentre os mortos e o 
glorificou, de modo que a fé 

e a esperança de vocês 
estão em Deus. 

1Pe 1.21 



Tendo dito isso, foi 
elevado às alturas 

enquanto eles olhavam, e 
uma nuvem o encobriu 

da vista deles.   

At 1.9 



E eles ficaram com os 
olhos fixos no céu 

enquanto ele subia. De 
repente surgiram diante 

deles dois homens 
vestidos de branco,    

At 1.10 



que lhes disseram: Galileus, por 
que vocês estão olhando para o 

céu? Este mesmo Jesus, que 
dentre vocês foi elevado ao 

céu, voltará da mesma forma 
como o viram subir.      

At 1.11 



Por isso Deus o exaltou 
à mais alta posição e 
lhe deu o nome que 
está acima de todo 

nome, 
Fp 2.9 



para que ao nome 
de Jesus se dobre 

todo joelho, no céu, 
na terra e debaixo da 

terra, 
Fp 2.10 



e toda língua 
confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, 

para a glória de Deus 
Pai. 

Fp 2.11 



Conclusão:  
Para que fomos resgatados? 



conhecido antes da 
criação do mundo, 

revelado nestes 
últimos tempos em 

favor de vocês. 
1Pe 1.20 



Por meio dele vocês creem 
em Deus, que o ressuscitou 

dentre os mortos e o 
glorificou, de modo que a fé 

e a esperança de vocês 
estão em Deus.   

1Pe 1.21 


