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Não há salvação em 
nenhum outro, pois, 

debaixo do céu, não há
nenhum outro nome 

dado aos homens pelo 
qual devamos ser 

salvos”. At 4.12

“Arrependam-se, e cada 
um de vocês seja batizado 
em nome de Jesus Cristo, 

para perdão dos seus 
pecados, e receberão o 
dom do Espírito Santo.

At 2.38



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;         1 Pe 2.9

vós, sim, que, antes, não 
éreis povo, mas, agora, 

sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado 

misericórdia, mas, agora, 
alcançastes misericórdia

1 Pe 2.10

1ª Parte: 
Uma lembrança 

do nosso passado



9...daquele que vos 
chamou das trevas 

para a sua 
maravilhosa luz;

1 Pe 2

10 vós, sim, que, antes, não 
éreis povo, mas, agora, 

sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado 

misericórdia, mas, agora, 
alcançastes misericórdia.

1 Pe 2

naquele tempo, estáveis 
sem Cristo, separados da 
comunidade de Israel e 
estranhos às alianças da 

promessa, não tendo 
esperança e sem Deus no 

mundo.
Ef 2.12



pois todos 
pecaram e 

carecem da glória 
de Deus, 

Rm 3.23

2ª Parte: 
Uma reflexão nos 

privilégios da 
salvação

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;         1 Pe 2



10 vós, sim, que, antes, não 
éreis povo, mas, agora, 

sois povo de Deus, que não 
tínheis alcançado 

misericórdia, mas, agora, 
alcançastes misericórdia

1 Pe 2

Visto como, pelo seu divino 
poder, nos têm sido doadas 

todas as coisas que conduzem 
à vida e à piedade, pelo 
conhecimento completo 

daquele que nos chamou para 
a sua própria glória e virtude,

2 Pe 1.3

3ª Parte: 
Uma consciência 

da 
responsabilidade



2 Ele me tirou de um 
poço de destruição, de 
um atoleiro de lama; 

pôs os meus pés sobre 
uma rocha e firmou-me 
num local seguro. Sl 40

3 Pôs um novo cântico 
na minha boca, um 
hino de louvor ao 

nosso Deus... 
Sl 40

4 Como é feliz o 
homem que põe 
no SENHOR a sua 
confiança...

Sl 40



5 SENHOR meu Deus! Quantas 
maravilhas tens feito! Não se 

pode relatar os planos que 
preparaste para nós! Eu 
queria proclamá-los e 

anunciá-los, mas são por 
demais numerosos! Sl 40

8 Tenho grande 
alegria em fazer a tua 
vontade, ó meu Deus; 
a tua lei está no fundo 
do meu coração.

Sl 40

9 Eu proclamo as novas 
de justiça na grande 

assembléia; como 
sabes, SENHOR, não 

fecho os meus lábios. 
Sl 40



10 Não oculto no coração a 
tua justiça; falo da tua 

fidelidade e da tua 
salvação. Não escondo da 
grande assembléia a tua 

fidelidade e a tua verdade.
Sl 40

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; 1 Pe 2.9

30 Jesus realizou na 
presença dos seus 

discípulos muitos outros 
sinais miraculosos, que 
não estão registrados 
neste livro. Jo 20



31 Mas estes foram 
escritos para que vocês 

creiam que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus 
e, crendo, tenham vida 
em seu nome.

Jo 20

Conclusão

11 Amados, exorto-vos, 
como peregrinos e 

forasteiros que sois, a vos 
absterdes das paixões 

carnais, que fazem guerra 
contra a alma,

2Pe 2



12 mantendo exemplar o vosso 
procedimento no meio dos 

gentios, para que, naquilo que 
falam contra vós outros como de 
malfeitores, observando-vos em 
vossas boas obras, glorifiquem a 

Deus no dia da visitação.
2Pe 2

3 Havia quatro leprosos 
junto à porta da cidade. 

Eles disseram uns aos 
outros: “Por que ficar 

aqui esperando a 
morte?

2 Re 7

4 Se resolvermos entrar na cidade, 
morreremos de fome, mas se 

ficarmos aqui, também morreremos. 
Vamos, pois, ao acampamento dos 
arameus para nos render. Se eles 
nos pouparem, viveremos; se nos 

matarem, morreremos”.

2 Re 7



5 Ao anoitecer, eles foram 
ao acampamento dos 

arameus. Quando 
chegaram às imediações 
do acampamento, viram 

que não havia ninguém ali,
2 Re 7

6 pois o Senhor tinha feito os 
arameus ouvirem o ruído de um 
grande exército com cavalos e 
carros de guerra, de modo que 

disseram uns aos outros: 
“Ouçam, o rei de Israel contratou 
os reis dos hititas e dos egípcios 

para nos atacarem!” 2 Re 7

7 Então, para salvar sua 
vida, fugiram ao anoitecer, 

abandonando tendas, 
cavalos e jumentos, 

deixando o acampamento 
como estava.

2 Re 7



8 Tendo chegado às imediações do 
acampamento, os leprosos entraram 

numa das tendas. Comeram e 
beberam, pegaram prata, ouro e 

roupas e saíram para esconder tudo. 
Depois voltaram e entraram noutra 
tenda, pegaram o que quiseram e 

esconderam isso também. 
2 Re 7

9 Então disseram uns aos outros: 
“Não estamos agindo certo. Este 
é um dia de boas notícias, e não 

podemos ficar calados. Se 
esperarmos até o amanhecer, 

seremos castigados. Vamos 
imediatamente contar tudo no 

palácio do rei”.
2 Re 7


