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Introdução 



11 Amados, exorto-vos, 
como peregrinos e 

forasteiros que sois, a 
vos absterdes das paixões 
carnais, que fazem guerra 

contra a alma, (RA) 
1Pe 2 



8 Pela fé Abraão, quando 
chamado, obedeceu e 

dirigiu-se a um lugar que 
mais tarde receberia como 

herança, embora não 
soubesse para onde estava 

indo.  
Hb 11 



9 Pela fé peregrinou na terra 
prometida como se 

estivesse em terra estranha; 
viveu em tendas, bem como 
Isaque e Jacó, co-herdeiros 

da mesma promessa.  

Hb 11 



10 Pois ele esperava a 
cidade que tem 
alicerces, cujo 

arquiteto e 
edificador é Deus.  

Hb 11 



13 Todos estes ainda viveram pela 
fé, e morreram sem receber o 

que tinha sido prometido; viram-
nas de longe e de longe as 

saudaram, reconhecendo que 
eram estrangeiros e peregrinos 

na terra.  

Hb 11 



16 Em vez disso, esperavam 
eles uma pátria melhor, isto é, 

a pátria celestial. Por essa 
razão Deus não se envergonha 
de ser chamado o Deus deles, 
pois preparou-lhes uma cidade. 

Hb 11 



24 Pela fé Moisés, já 
adulto, recusou ser 
chamado filho da 

filha do faraó,  
Hb 11 



25 preferindo ser 
maltratado com o povo 
de Deus a desfrutar os 

prazeres do pecado 
durante algum tempo.  

Hb 11 



26 Por amor de Cristo, 
considerou a desonra 
riqueza maior do que 
os tesouros do Egito, 

porque contemplava a 
sua recompensa. 

Hb 11 



Ameaça Interna: 
Paixões Carnais 



11 Amados, exorto-vos, 
como peregrinos e 

forasteiros que sois, a vos 
absterdes das paixões 

carnais, que fazem guerra 
contra a alma (RA) 

1Pe 2 



Paixão carnal 



19 Ora, as obras da 
carne são manifestas: 
imoralidade sexual, 

impureza e 
libertinagem;  

Gl 5 



20 idolatria e 
feitiçaria; ódio, 

discórdia, ciúmes, ira, 
egoísmo, dissensões, 

facções  
Gl 5 



21 e inveja; embriaguez, 
orgias e coisas semelhantes. 
Eu os advirto, como antes já 

os adverti, que os que 
praticam essas coisas não 
herdarão o Reino de Deus. 

Gl 5 



Guerra contra a Alma 



21 e inveja; embriaguez, 
orgias e coisas semelhantes. 
Eu os advirto, como antes já 

os adverti, que os que 
praticam essas coisas não 

herdarão o Reino de Deus. 

Gl 5 



11 Amados, exorto-vos, como 
peregrinos e forasteiros que 

sois, a vos absterdes das 
paixões carnais, que fazem 
guerra contra a alma, (RA)  

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 



Exorto... a que abstenham-se 



15 Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se 

alguém amar o mundo, 
o amor do Pai não está 

nele.  
1Jo 2 



16  Pois tudo o que há no 

mundo — a cobiça da 
carne, a cobiça dos olhos 

e a ostentação dos 
bens — não provém do 

Pai, mas do mundo.  
1Jo 2 



17 O mundo e a sua 
cobiça passam, mas 

aquele que faz a vontade 
de Deus permanece para 

sempre. 

1Jo 2 



5 Fazei, pois, morrer a 
vossa natureza terrena: 
prostituição, impureza, 
paixão lasciva, desejo 

maligno e a avareza, que 
é idolatria; (RA)  

Cl 3 



27 Mas esmurro o meu 
corpo e faço dele meu 

escravo, para que, depois 
de ter pregado aos 

outros, eu mesmo não 
venha a ser reprovado. 

1Co 9 



16 Por isso digo: vivam 
pelo Espírito, e de 

modo nenhum 
satisfarão os desejos da 

carne.  

Gl 5 



22 Mas o fruto do 
Espírito é amor, 

alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, 

fidelidade,  
Gl 5 



23 mansidão e 
domínio próprio. 

Gl 5 



Ameaça Externa: 
Mundo que nos cerca 



12 mantendo exemplar o 
vosso procedimento no 
meio dos gentios, para 
que, naquilo que falam 
contra vós outros como 

de malfeitores,  
1Pe 2 



12 observando-vos em 
vossas boas obras, 

glorifiquem a Deus no 
dia da visitação. (RA)  

1Pe 2 



Quem são os gentios? 



Falam contra vós outros 



12 mantendo exemplar o 
vosso procedimento no 

meio dos gentios, para que, 
naquilo que falam contra 

vós outros como de 
malfeitores,  

1Pe 2 



12 observando-vos em 
vossas boas obras, 

glorifiquem a Deus no 
dia da visitação. (RA) 

1Pe 2 



Estilo de vida exemplar 



12 mantendo exemplar o 
vosso procedimento no 
meio dos gentios, para 
que, naquilo que falam 
contra vós outros como 

de malfeitores,  
1Pe 2 



12 observando-vos em 
vossas boas obras, 

glorifiquem a Deus no 
dia da visitação. (RA) 

1Pe 2 



Dia da visitação 



12 mantendo exemplar o 
vosso procedimento no 
meio dos gentios, para 
que, naquilo que falam 
contra vós outros como 

de malfeitores,  
1Pe 2 



12 observando-vos 
em vossas boas 

obras, glorifiquem a 
Deus no dia da 
visitação. (RA) 

1Pe 2 



68 Louvado seja o 
Senhor, o Deus de 

Israel, porque visitou 
e redimiu o seu povo. 

Lc 1 



Conclusão 



11 Amados, exorto-vos, 
como peregrinos e 

forasteiros que sois, a vos 
absterdes das paixões 

carnais, que fazem guerra 
contra a alma,  

1Pe 2 



12 mantendo exemplar o 
vosso procedimento no 
meio dos gentios, para 
que, naquilo que falam 
contra vós outros como 

de malfeitores, (RA) 

1Pe 2 



11 Amados, insisto em 
que, como forasteiros e 
peregrinos no mundo, 

vocês se abstenham dos 
desejos carnais que 

guerreiam contra a alma.  
1Pe 2 



12 Vivam entre os pagãos 
de maneira exemplar para 
que, naquilo em que eles 
os acusam de praticarem 

o mal,  

1Pe 2 



12 observem as boas 
obras que vocês 

praticam, e glorifiquem 
a Deus no dia da sua 

intervenção.  
1Pe 2 


