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Introdução:   

Nosso texto de hoje propõe o encerramento, não da carta, mas desta seção da carta.  

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.” 1Pe 3.8  
 
“Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes”, RA  

 

Esse fechamento da sessão que começou em 1Pd2.4, vai até 1Pd3.12. São só cinco versos, 

mas creio que deva enfatizar por necessidades atuais, então vou abordá-lo nos próximos três 

domingos. 

Esta série em 1Pedro tem como título ‘Nova Identidade’, pois uma vez que chega-se a Cristo, 

temos uma nova condição: vida, nação, sacerdotes, casa espiritual, propriedade exclusiva de Deus, 

alcançamos misericórdia, chamados para anunciar, etc. 

Esta Nova Identidade nos impôs um novo estilo de vida. Vimos nestes últimos domingos às 

orientações de como deve ser o proceder do povo de Deus. Ele estava sendo hostilizado e ameaçado. 

Daí Pedro orientar como deveria ser o estilo de vida dos cristãos 

 Sociedade – 1Pd 2.12 
 Autoridades civis- 1Pd 2.13ss 
 Trabalho – 1Pd 2.18ss 
 Lar- 1Pd2.1-7 

 

A necessidade hoje qual seria? A mentalidade da qual devemos estar permeados. Nós não 

somos mudados antes de mudarmos nosso interior.  

‘Hu, fui surpreendido e por isso reagi assim’ – Isso não significa que você foi pego distraído e 

acabou sendo o que não é. Na verdade, a surpresa não deu tempo de por uma máscara. Esse é você.  

Pedro vai nos passar a condição interior que deve reger nossa busca por um novo estilo de 

vida, e nisso ele foca em cinco novas atitudes que devemos estabelecer para cumprirmos com as 

orientações de Deus. Essas atitudes antecipam as ações, e as viabilizam. Identidade, Conduta, 

Atitudes. 

 

1a Atitude: Unidade de Pensamento 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 

sejam misericordiosos e humildes.”1Pd3.8  

 

Pode parecer que Pedro esteja nos ensinando a termos uniformidade de pensamento, sem 

liberdade de divergirmos. Existem questões que são essenciais em que precisamos pensar igual, mas 

em muitos aspectos vamos ter opinião diferente. Paulo mesmo fala de pensamentos diferentes 

acerca de o que pode comer, ou ainda, sobre diferenciar dia e dia, e nesse contexto diz... 

“Há quem considere um dia mais sagrado que outro; há quem considere iguais todos os dias.  Cada um deve 
estar plenamente convicto em sua própria mente. 22 Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito 
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destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que 
aprova.” Rm 14.21 
 

O que Pedro quer dizer por ‘tenham todos o mesmo modo de pensar’? A palavra original – 

ὁμόφρονες – traduz único, um só pensamento, um mesmo pensamento. 

A mesma mensagem aparece, ainda que com outra linguagem quando escreve aos filipenses, 

que passavam por uma dificuldade semelhante: oposição à fé. Os filipenses conheciam isso, pois 

quando o Evangelho chegou lá, teve prisão e açoites para Paulo. Essa unidade metal deveria ser o 

que? 

“Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que 
assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês  
permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, 28 sem de forma alguma deixar-
se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de 
salvação, e isso da parte de Deus;” Fl1.27 
 

Permanecer firmes com uma só disposição, um compromisso só. 

Lutar pela fé em Cristo: anunciar a mensagem a todo custo. 

Sem se intimidar 

Igreja tem um propósito, e isso traz algumas implicações: 

Não existe ‘igreja sou eu’ – igreja é uma assembleia, você não é a igreja, mas parte dela 

Você precisa conhecer a disposição da igreja e se alinhar a ela. ‘Não concordo’, aponta que 

precisa identificar uma outra comunidade com a qual torne a predisposição, única. 

Continua dizendo aos filipenses. 

“Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no 

Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, 2 completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de 

pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.”Fl2.1 

 

 Somos o povo de Deus, chamados para anunciar Suas virtudes, e todos devemos estar 

focados e empenhados nisso. 

Conheça a igreja, associe-se à igreja, sirva na igreja. 

 

2a Atitude: Unidade de Sentimento 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.”1Pd3.8 
 

‘Compassivos’ traduz συμπαθεῖς, simpático. Nosso termo empatia vem da mesma raiz: sentir 

a situação ou experiência de outro. Simpatia em português: Sentimento caloroso e espontâneo que 

alguém experimenta em relação a outro, mas no grego, seria sentir com outro a dor pela qual passa, 

compartilhar o mesmo sentimento. 

Somos chamados a compartilhar da mesma verdade e propósito, mas também chamados a 

compartilhar da dor que os outros sentem. Temos exortações específicas sobre isso 
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Essa consciência deve fazer parte de nossa agenda emocional. 

“Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; dos que estão sendo maltratados, como 
se vocês mesmos estivessem sendo maltratados.” Hb 13.3 
 

Esse sentimento transformar-se em ação. 

“Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai! Recebam como herança o 
Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. 35 Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive 
sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; 36 necessitei de roupas, e vocês me 
vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram. 37 Então os justos lhe 
responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38 
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? 39 Quando te 
vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40 O Rei responderá: Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a 
algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.” Mt 25.34 
 

O povo de Deus é chamado a participar da vida de outros e se envolver em suas alegria e 

tristezas. ‘Uma alegria compartilhada é uma alegria multiplicada, uma tristeza compartilhada é uma 

tristeza dividida’. 

“Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram.”Rm 12.15 

 

Viabilize as oportunidades: 

 Grupo pequeno 

 Identifique as pessoas perto de você 

 

3a Atitude: Amor Fraternal 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.” 1Pd3.8 
 

Você já percebeu que o plano da disposição para os membros da igreja passar por uma 

mentalidade, um foco mental só, o compartilhamento dos sentimentos, e reforçando o conceito que 

igreja envolve mais do que você assistir culto e fugir para não perder tempo na saída, ou mesmo seu 

culto no computador, envolve amor fraternal. 

φιλάδελφοι  = amor entre irmãos, ou pessoas próximas. Isso implica em eu deixar de ser o 

centro do mundo. Assusta-me o uso de Facebook no Brasil: como se fala de si próprio, chegou aqui e 

ali, entrou na loja, comprou, a família, etc. Acho que é o reino do egoísmo. (para alguns) 

Igreja deve perceber os irmão como oportunidade de amá-los, e isso implica em serviço a 

outros. Isso começa com nosso serviço aos irmãos em Cristo e se estende aos de fora. 

Quanta instrução acerca disso: 

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos 
outros. 35 Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.”Jo 
13.34 
 
“Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece 
na morte.”1Jo 3.14 
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“Se alguém afirmar: Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem 
vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.”1Jo 4.20 
 

Amar é um dever, resposta a um mandamento de Deus; 

Evidência de quem segue a Jesus e da nova vida; 

Impossível amar a Deus sem amar os irmãos; 

Irmãos são vistos; 

Como amá-los? Tem que amar atendendo ao caráter de Cristo e à necessidade dos irmãos. 

Qual a necessidade deles? 

 Oração? 

 Serviço: Dedicação ao ensino de crianças, suporte no estacionamento, preparo para 

o Louvor. 

 Aliviar suas dores em momentos de crise: enfermidade, desemprego, conflitos 

pessoais, OUVINDO. Só ombro. 

 Serviço pessoal: alguém operado que recebeu comida todos os dias até que pudesse 

se virar, cuidar de filhos,  

 Orientar a como fazer algo 

 

4a Atitude: Misericórdia 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.”1Pd3.8 
 

Sejam misericordiosos – εὔσπλαγχνοι – na raiz está ‘órgãos internos, intestinos’. Nosso 

adjetivo ‘visceral’ carrega o sentido de afeição profunda, entranhada, e essa é a ideia: nossas 

emoções estão intimamente relacionados em impactam nosso interior. Alguns até tem os intestinos 

como órgão de choque quando passam por tensões. 

Aqui a ideia é que a condição dos outros deve chegar a nós com misericórdia, compaixão, 

ternura.  

Como o Senhor agiu nesse particular: 

“Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas vezes quis eu 
reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes! “ Mt 
23.37 
 
“Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela 42 e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, 
você também, o que traz a paz! Mas agora isso está oculto aos seus olhos.”Lc 19.41  
 
“Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34 Onde 
o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. 35 Jesus chorou.”Jo 11.33 
 

Compaixão dos contrários – eles merecem o que estão passando, Deus é pai, Viu eu não falei. 

Ele chorou 

Como reagiu ao sofrimento da família e do povo com a morte de Lázaro. 
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Não fora a misericórdia de Deus conosco, estaríamos condenados. O que nos valeu foi sua 

compaixão, dó, misericórdia, amor, graça, espera de nós o mesmo com outros. 

 Notícias de assassinatos – ‘uma mulher morreu’; 

 Pessoas que merecem o castigo, o que fazer com elas; 

 Como tratamos com nossos erros? Culpamos outros, ou reconhecemos nossa culpa e 

contamos com Seu perdão? 

 Crueldade com os erros dos outros; 

 Como trata com seus desafetos. 

 

5a Atitude: Humildade 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.” 1Pd3.8 
 

ταπεινόφρονες (discordância textual) – humildade, modéstia, um estado mental, de fácil 

trato. No mudo antigo isso era visto como fraqueza, enquanto orgulho era uma virtude. De alguma 

maneira isso ainda é assim.  

Orgulho torna o relacionamento mais difícil. 

Alguém comete um erro ao seu lado – como reage? Juiz, sentenciador, condenador? Como 

trata pessoas em seus pecados? A consciência dos nossos próprios erros nos torna mais humilde com 

os outros. 

Você tem habilidades especiais e outro não, ou o inverso, o outro tem e você não. Valorizar 

as qualidades dos outros ao invés de ficar se auto elogiar. 

 Como se projeta para as pessoas? Como quer ser reconhecido? O australiano 

considerado em alguns aspectos como o maior craque do tênis, Rod Laver, era 

reconhecido por sua humildade. 

 Como você convive com a glória sendo dada a outros e não a você? 

 Alguém foi convidado para ensinar e você não; 

 Outro foi escolhido para tocar e você não; 

 Alguém foi reconhecido publicamente, você não; 

 Se entristece? Orgulho! 

Você se compara com alguém e conclui que ele é melhor do que você, ou que você é melhor 

que o outro. Comparação, e não a conclusão é puro orgulho. 

Alguém expôs você a alguma vergonha, apontando seu pecado, repreendendo-o, sujeitou-o 

a ter que prestar contas. 

Orgulho tem inúmeras reivindicações:  

 Ser notado (alguém viu o que fez, como deu uma boa aula); 
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 Ser reconhecido como uma expressão pública, ou agradecimento, ou dar uma placa; 

 Ser valorizado (pedido de favor com bajulação); 

 Ser dada oportunidade (orar no aniversário, canta um solo); 

 Ter justiça favorável (mesmo que seja injustiça); 

 Estar em evidência, até conversando com alguém de destaque; 

 Se comparar e concluir que você merece. 

De alguma maneira, todos temos problema de orgulho; uns mais, outros menos; uns mais 

sutil, outros mais evidente. Todos nós temos o desafio de sermos humildes. 

É por causa de orgulho que ocorrem os maiores problemas de relacionamento. Sejam 

humildes, tome a decisão de se colocar fora do foco, das luzes, etc. 

 Criaturas de Deus, diante de Deus; 

 Pecadores sujeitos à condenação salvo por misericórdia; 

 Dependemos de Deus para o que temos que fazer; 

 Devemos nos compara a Cristo e não ao vizinho. 

 

Conclusão: Outra perspectiva 

Ser membro do povo de Deus: 

 Ter um único objetivo de fé; 

 Envolver-se emocionalmente com as pessoas; 

 Compromete-se no amor dando prioridade a eles; 

 Exercer misericórdia com aqueles que merecem condenação de Deus ou sua; 

 Na base da pirâmide. 

Que implicações 

 Não é só você, mas o povo de Deus; 

 Não é você a referencia; 

 Não é focado em você, mas nos outros. 

 
Perguntas de Aprofundamento: 

1. Qual ideia você tem sobre: “ter o mesmo modo de pensar”? 

2. Você se considera uma pessoa simpática? Defina o que é simpatia? 

3. Como você pode exemplificar simpatia ou empatia? 

4. Defina Amor? Defina o Amor Bíblico? Como ele deve ser expresso? 

5. Compaixão ou misericórdia e muitas vezes identificada erroneamente. Como podemos 

defina-la biblicamente? Como podemos pratica-la biblicamente? Exemplos práticos. 

6. Humildade e falsa humildade? Como diferenciar? Como filhos de Deus como exercer a 

humildade? Qual é o exemplo maior de humildade para nós? 

7. Desafie o grupo a compartilhar quais as áreas de maior fraqueza e faça um compromisso 

de orar durante a semana, uns pelos outros 


