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ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Novas Atitudes - 1Pe 3.8
Introdução
1Pe 3.8

1ª Atitude: Unidade de pensamento
1Pe 3.8; Rm 14.5,22; Fp 1.27-28; Fp 2.1-2

2ª Atitude: Unidade de sentimento
1Pe 3.8; Hb 13.3; Mt 25.34-40; Rm 12.15

Jesus por 30 moedas de prata. (Mt 27.3) O jovem 
rico não conseguiu abrir mão de sua riqueza para 
seguir a Cristo. (Lc 18.18-25) Por esta razão, Cristo 
nos instrui: Pois onde estiver o seu tesouro, aí 
também estará o seu coração. Não podemos servir 
a Deus e ao dinheiro. Mt 6.21-24

Não estamos vivendo a fim de sermos ricos 
financeiramente, embora a riqueza possa chegar 
até alguns; estes têm também a direção do 
Senhor para como devem usar suas posses. 
Estamos aqui para cumprir o propósito de Deus 
para as nossas vidas. Enquanto vivemos nesta 
terra, nosso maior alvo é o nosso relacionamento 
com Deus, a obediência a Sua palavra, o serviço 

para o Seu reino, o “fazer” discípulos. 
(Mt 6.25-34) Para que, mesmo sem 
dinheiro, sejamos ricos e 
bem-sucedidos, talvez não aos olhos 
da sociedade, mas aos olhos do nosso 

Pai Celestial. Para que um dia se for preciso, 
seguirmos o exemplo da viúva que deu tudo o 
que tinha e não a sobra. Hoje a corrupção está tão 
grande que nossos bolsos estão sendo saqueados 
a cada dia, portanto, vamos aproveitar para 
acumular tesouros no céu, onde nenhum 
corrupto poderá nos saquear.

"Não acumulem para vocês tesouros na terra, 
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os 
ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para 
vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem 
não destroem, e onde os ladrões não arrombam 
nem furtam.” Mt 6.19-20



ANOTAÇÕES
3ª Atitude: Amor Fraternal
1Pe 3.8; Jo 13.34-35; 1Jo 3.14; 1Jo 4.20

4ª Atitude: Misericórdia
1Pe 3.8; Mt 23.37; Lc 19.41-42; Jo 11.33-35

5ª Atitude: Humildade
1Pe 3.8

Conclusão: Outra perspectiva
1Pe 3.8


