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Introdução 



1º Aspecto: 
Separada para Cristo 



9 Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz 

1Pe 2 



6 vocês serão para mim 
um reino de sacerdotes e 
uma nação santa. Essas 
são as palavras que você 

dirá aos israelitas. 

Ex 19 



2 à igreja de Deus que 
está em Corinto, aos 

santificados em Cristo 
Jesus e chamados para 

serem santos,  
1Co 1 



2 juntamente com 
todos os que, em toda 
parte, invocam o nome 
de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhor deles e 

nosso: 
1Co 1 



18 para abrir-lhes os olhos e 
convertê-los das trevas para a 

luz, e do poder de Satanás para 
Deus, a fim de que recebam o 
perdão dos pecados e herança 
entre os que são santificados 

pela fé em mim. 

At 26 



2º Aspecto 
Povo de Cristo 



10 Antes vocês nem sequer 
eram povo, mas agora são 
povo de Deus; não haviam 
recebido misericórdia, mas 

agora a receberam. 

1Pe 2 



5 Agora, se me obedecerem 
fielmente e guardarem a 

minha aliança, vocês serão o 
meu tesouro pessoal dentre 

todas as nações. Embora 
toda a terra seja minha, 

Ex 19 



9 Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz 

1Pe 2 



9 Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, 

povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamardes 

as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz; (RA) 

1Pe 2 



14 Ele se entregou por nós a 
fim de nos remir de toda a 
maldade e purificar para si 

mesmo um povo 
particularmente seu, dedicado 

à prática de boas obras.    

Tt 2 



3º Aspecto 
Iluminada em Cristo 



9 Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz 

1Pe 2 



19 Este é o julgamento: a 
luz veio ao mundo, mas 
os homens amaram as 

trevas, e não a luz, 
porque as suas obras 

eram más.  
Jo 3 



20 Quem pratica o mal 
odeia a luz e não se 

aproxima da luz, 
temendo que as suas 

obras sejam manifestas. 
Jo 3 



12 dando graças ao Pai, 
que nos tornou dignos 

de participar da 
herança dos santos no 

reino da luz.  
Cl 1 



13 Pois ele nos resgatou 
do domínio das trevas 
e nos transportou para 

o Reino do seu Filho 
amado,  

Cl 1 



14 em quem temos 
a redenção, a 

saber, o perdão 
dos pecados.  

Cl 1 



4º Aspecto 
Alcançados pela compaixão 



10 Antes vocês nem 
sequer eram povo, mas 
agora são povo de Deus; 

não haviam recebido 
misericórdia, mas agora 

a receberam. 
1Pe 2 



1 Vocês estavam 
mortos em suas 
transgressões e 

pecados 
Ef 2 



2 nos quais costumavam 
viver, quando seguiam a 
presente ordem deste 
mundo e o príncipe do 

poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que 

vivem na desobediência.  
Ef 2 



3 Anteriormente, todos nós 
também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da 

nossa carne, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como 

os outros, éramos por 
natureza merecedores da ira. 

Ef 2 



44 Mas eu lhes digo: 
Amem os seus 

inimigos e orem por 
aqueles que os 

perseguem,  
Mt 5 



45 para que vocês venham a 
ser filhos de seu Pai que está 

nos céus. Porque ele faz 
raiar o seu sol sobre maus e 
bons e derrama chuva sobre 

justos e injustos. 

Mt 5 



CONCLUSÃO 
Propósito de publicação 



9 Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz 

1Pe 2 



10 Antes vocês nem 
sequer eram povo, mas 

agora são povo de Deus; 
não haviam recebido 

misericórdia, mas agora a 
receberam. 

1Pe 2 


