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Introdução:          

Nova Identidade aborda justamente a nova condição que temos em Cristo. 

Iniciamos a carta de 1Pedro  descrevendo uma série de marcas de uma Nova Identidade: 

peregrinos, eleitos, regenerados, herdeiros de Deus, salvos, filhos obedientes, santos. 

Curiosamente, antes de chegarmos a essa condição, a situação era outra, bem diferente, 

como o é a condição natural de todo ser humano. Por essa razão Pedro diz: 

“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,” 1Pd1.18 
 
“sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil 

procedimento que vossos pais vos legaram,” 1Pd1.18 

 

Redimido e resgatado? O segundo termo é mais conhecido: livrar de cativeiro, de sequestro; 

liberar; efetuar o pagamento para receber um título. No substantivo tem o sentido de salvar, libertar, 

livrar de situação dramática. 

Nos últimos tempos vimos o resgate de uma mulher a região serrana do Rio, cuja casa estava 

sendo levada pelas águas. Vimos o resgate dos mineiros no Chile (69 dias com 21). Resgate pelo 

exército de Israel de uns passageiros que haviam sido sequestrados em Entebe. 

(https://www.youtube.com/watch?v=CrVH8YRi7c8). 

Por que isso se aplicaria a nós? Temos acesso a uma boa educação, estamos próximos do 

melhor de saúde que pode ser acessado, comida de diversas formas em diversos lugares, temos 

informação sobrando, a economia está melhor que tempos atrás. 

No grego a palavra lutroo = pagar pela libertação de um prisioneiro de guerra, ou escravo. 

Antigo Testamento trazia essa ideia muito presente: Por ocasião da libertação do Egito foi 

requerido que se matasse um cordeiro, símbolo de inocência e pureza que morria para que os 

primogênitos fossem poupados. (Ex 12.1-13) Criando no coração do povo que precisavam da morte 

de um inocente, um cordeiro para que pudessem ser resgatados. 

Em nosso caso, redenção considera que havíamos sido condenados pela Lei, escravos do 

pecado, longe de Deus... 

“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 

 

Lemos no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, e não raro vemos paisagens que 

impressionam por sua beleza. Quando se fala da redenção é dito:  

“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? 

Qual era a nossa situação? Pedro a descreve com clareza começando no verso 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrVH8YRi7c8
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“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. 18 Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da 
justiça.” Rm 6.17 

 

Maus desejos de outrora: 

“Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na 
ignorância”.1Pd1.14 
 

Desejos traduz uma palavra que normalmente significa desejos maus e pecaminosos. 

“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 
 

Viver conforme os desejos do coração pecaminoso, contra a orientação de Deus. ‘Tenho o 

direito...’ A vida em conformidade com o padrão hedonista é contrária à orientação do Criador e 

Resgatador. 

Tiago descreve esse pensamento, revelando que o pecado nasce no coração com imaginação 

respondendo a seduções e prisões. 

“Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. 15  Então a cobiça, 
tendo engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.” Tg 1.14 
 

Inclinados e comprometidos pelo pecado somos seduzidos e levados para fora do plano de 

Deus 

“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.”1Pd1.14 
 

Caracteriza a vida pré Cristo como ignorante em termos espirituais. Comparados às grandes 

trevas em que estamos. Cristo é quem nos livra da idolatria, falsas divindades; confiança humanista 

“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 
 

Ignorância a ser vencida com conhecimento, luz e pregação.  

 

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,”1Pd1.18 
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Vida comparada por ser sem sentido, sem valor, fútil. Isso caracteriza a vida do povo não 

resgatado. 

“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 

 

Recentemente acompanhamos a morte de Robert Willians: inteligente, criativo, famoso, 

ganhou dinheiro, viciado em drogas. Estava financeiramente em dificuldades, enfermo, voltara ao 

vício e deprimido. Ele mesmo já tinha essa percepção da futilidade da vida: enfermidade, 

necessidade de drogas, fama,.. 

“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 
 

Mensagem cristã nos livra da vida sem sentido: ter dinheiro, fama, muitos dias. 

 

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,”1Pd1.18 
 

A vida fútil que temos recebemos de nossos antepassados. 

Tradições religiosas – Por vezes falei do Evangelho ao meu pai e ele justificava: ‘Eu sou 

católico’, outro podia dizer que era judeu, e ainda outro poderia dizer que era pagão... 

Tradições pecaminosas - Repetimos pecados de nossos pais e cultura. Brasil tem um povo 

muito mentiroso. Passa lá em casa, oferecemos o que não queremos oferecer, vamos estar lá, 

justificamos ausência com mentiras, e perpetuamos por gerações. 

 

O que fez Deus para nos resgatar? 

Necessitamos de um Redentor 

Salmo 49 aborda esse tema e diz que nada podemos fazer um pelo outro, mas que 

precisamos de uma intervenção. 

“Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, 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 49.7 

 

Redenção não é promovida por nenhum ser humano, e por nada de mais valor que exista na 

esfera terrena. 

“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”,1Pd1.18 

 

Possivelmente Pedro tinha essa passagem em mente (Ex 30.11-15), em que Deus impõe um 

preço para redimir o povo na contagem do censo. Nesta ocasião Deus havia ordenado o censo, mas 

em geral o censo era fruto de desconfiança no Senhor, e por isso pecado. Daí um preço a ser pago.  
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Por outro lado, Deus anunciava uma remissão com outros padrões. 

“Pois assim diz o Senhor: Vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados.”Is 52.3 

 

O sangue de Cristo 

Se por um lado, coisas preciosas de nossa esfera fossem insuficientes, ele declara a aplicação 

de sangue. 

“mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,”1Pd1.19 

 

Isso reportava seus leitores ao sacrifício, não de qualquer animal, mas do cordeiro que era 

sacrificado em prol do povo. Devia ser um cordeiro novo sem mancha ou defeito que era dado 

cumprindo a ordem de Deus. 

“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; 25 não, porém, para se oferecer 
repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue 
alheio. 26 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 9.24 
 

Sacrifício envolvia o que se chama imputação, ele assumia o pecado e o castigo relativo a ele. 

Ele que não tinha pecado o assumiu. 

“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 

 

Única pessoa que poderia fazer isso, pois foi o único sem pecado. 

Sangue aqui é mais do que o fluído, é uma figura de linguagem para o todo - metonímia. 

Jesus morreu por nós completamente: espiritual e fisicamente. 

“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! 
10 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 5.9 

 

Precioso por não ter culpa, por ser suficiente para pagar nossos pecados. 

Foi separados de Deus, entregou seu espírito. 

 

Cristo, nosso resgate 

Veja que o texto explicita claramente que a redenção seria realizada por Cristo. Alguém 

enviado da parte de Deus para nos salvar. 
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“mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,” 1Pd1.19 

 

Conhecido antes da criação significa que Deus não tomou uma medida com a Queda de 

Adão e Eva. A Queda era conhecida antes de o homem ser criado e ali mesmo foi decidido que o 

Cristo seria nos enviado, o que foi claramente dito.  

“conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês.”1Pd1.20 

 

“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. 28 Fizeram o que o teu poder e a tua vontade 
haviam decidido de antemão que acontecesse.” At 4.27 
 
“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 
 

Revelado nestes tempos, ou foi manifestado, tornado claro. A chegada de Cristo aconteceu 

quando bateu o horário que Deus estabeleceu em Sua agenda. Deus controlou isso na história. 

“conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês.” 1Pd1.20 

 

“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da 
lei, 5 a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.” Gl 4.4 

 

Ressurreição fez parte do plano de redenção. Antigo Testamento a anunciou, e foi 

acompanhada de fatos comprovatórios. Deixava evidente que aquela morte não era algo comum, 

mas cumpria com o propósito de Deus. 

“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.”1Pd1.21 

 

Glorificado refere-se ao que foi feito diante dos olhos dos que o viram em sua ascensão. 

Além disso, a mais alta posição no Universo foi concedida a Cristo, diante de quem todos devem se 

curvar. 

“Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. 10 E 
eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens 
vestidos de branco, 11 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 1.9 
 
“Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 10 para que ao 
nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, 11 e toda língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” Fp 2.9 
 

Conclusão: Para que fomos resgatados? 

“conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 21 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.” 1Pd 1.20 

Para que tudo isso? Foi em nosso favor! Como desfrutamos? 
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Através de Cristo – Reconhecer Sua morte para nosso resgate, Sua ressurreição, e Sua 

glorificação, à direita de Deus, onde intercede por nós. 

De nossa parte, Fé e Esperança – depositar nossa confiança nEle. Não é na igreja, nem na 

religiosidade, nem na muita fé; mas na provisão de Deus. 

Se acha ignorado, esquecido, abandonado... Deus está de olho em você desde antes da 

Criação. 

 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

1. Você tem ideia do que sua alma foi resgatada? 

2. Como era sua vida antes de ser resgatado pelo Senhor Jesus? Se você já foi resgatado 

pelo Senhor? 

3. Quais as características que um resgatador precisa ter? Quais as características que o 

nosso resgatado tem? 

4. Por que só através do sangue de Jesus podemos ser resgatados? 

5. Fomos resgatados para algum propósito? Qual foi? 

 
 

 


