
O ano acabou de começar e já tenho 
visto pessoas sofrendo por perda de 
familiares, descoberta de doenças graves, 
gravidez não consolidada, famílias sendo 
destruídas, falta de emprego, etc. Imagino 
quantas lágrimas derramada a sós, penso 
nos corações abatidos pelo sofrimento. 
Quanta dor!

Tantas notícias e situações nos abalam, 
não é?! Nessas horas parece que esperança 
some juntamente com a alegria. É fato: 
sofrimentos fazem parte das nossas vidas e 
por mais difícil que seja, ao nos depararmos 
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Nova Identidade | Guerra em dois fronts
Introdução
1Pe 2.11; Hb 11.8-10, 13, 16, 24-26

Ameaça Interna: - Paixões carnais
1Pe 2.11 

Paixão Carnal
Gl 5.19-21

Guerra contra a Alma
Gl 5.21; 1Pe 2.11; Ef 2.1-3;

Exorto... a que se abstenham-se 
1Jo 2.15-17;  Cl 3.5; 1Co 9.27; Gl 5.16, 22-23

Ameaça Externa: Mundo que nos cerca
1Pe 2.12

com tais situações, precisamos 
olhar para as Escrituras e 
depositar nossa esperança no 
Deus vivo. 

A dor do sofrimento foi intensa até para 
Jesus. Como disse o Profeta Isaias “viveu 
como homem de dores e experimentado 
no sofrimento” (Is. 53.3). Jesus chorou a 
perda do seu amigo Lázaro (Jo 11). Em 
oração pediu ao pai para livrá-Lo do 
sofrimento (Lc 22:42) e no momento de 
angústia intensa, suou gotas de sangue 
(Lucas 22.44). Cristo experimentou ao 
máximo as dores e aflições até a morte por 
nós. Na sua humanidade, Ele sofreu. 

Não sei se você está passando por 
algum momento difícil, mas quero te 

motivar a olhar para Deus, fortalecer-se nas 
Escrituras, buscar consolo no Senhor. Como 
diz o poeta: “Onde estiver, seja lá como for, 
tenha fé, porque até no lixão nasce flor”. 
Entregue tudo nas mãos dele, deixe que o 
Senhor enxugue suas lágrimas e cuide das 
suas feridas.  

A exortação de Tiago para nós é muito 
importante: “Meus irmãos, considerem motivo 
de grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que a 
prova da sua fé produz perseverança. E a 
perseverança deve ter ação completa, a fim de 

que vocês sejam maduros e íntegros, 
sem lhes faltar coisa alguma” (Tg 
1.2-4).

Parafraseando Russell Shedd, 
muitas vezes os soldados voltam da batalha 
sem braço, pernas ou com seus olhos furados. 
Mas voltam em triunfo. As marcas da guerra e 
do sofrimento ficarão em seus corpos, no 
coração e na alma. No grande dia do Senhor, o 
grande general passará em revista as tropas, 
estaremos lá. Feridos, marcados, mancos, 
sangrando, mas finalmente estaremos lá com 
Ele e viveremos eternamente num lugar onde 
não haverá choro, sofrimento e dor – amém!
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Quem são os gentios?
Gl 5.21; 1Pe 2.11; Ef 2.1-3;

Falam contra vós outros 
1Pe 2.12

Estilo de vida exemplar
1Pe 2.12

Dia da visitação
1Pe 2.12; Lc 1.68

Conclusão: 
1Pe 2.11-12


