


Vocês pedem ajuda a 
Deus, e ele atende – é 

um bom Pai. Mas não se 
esqueçam de que é 

também um Pai 
responsável, e não vai 
deixar que vocês vivam 

na lama. 
1 Pe 1.17 



Agora, como bebês 
de colo, bebam a 
pura bondade de 

Deus e assim 
crescerão maduros e 
completos em Deus. 

 

1 Pe 2.2 



Identificar os 
bebês, os 

respectivos pais, 
e os cuidados 
necessários. 



Uma vez que vocês 
chamam Pai aquele que 
julga imparcialmente as 

obras de cada um, 
portem-se com temor 

durante a jornada 
terrena de vocês.  (NVI) 

 

1 Pe 1.17  



 

A vida velha é como 
grama, 

sua beleza se vai como 
as flores do campo; A 
grama seca, as flores 

murcham, e a Palavra de 
Deus continua e continua 

para sempre 
1 Pe 1.23 



Custou muito caro para 
Deus tirá-los daquela 
vida sem rumo e vazia 
em que vocês foram 

criados. Ele pagou com 
o sangue sagrado de 
Cristo, vocês sabem 

disso.  
 1Pe 1.19-20 



Ele morreu como um 
cordeiro, sem culpa. E 

não foi algo impensado. 
Ainda que só agora, no 

fim dos tempos, o plano 
tenha vindo a público, 
Deus sempre soube o 
que ia fazer por vocês.    

 

1Pe 1.19-20 



A vida nova que 
possuem não é como a 

velha vida. O velho 
nascimento de vocês 

veio da semente mortal; 
o novo nascimento vem 
da Palavra viva de Deus.  

1Pe 1.22-23 
 



Os cuidados 
prioritários 

necessários aos bom 
desenvolvimento 

dos  filhos que estão 
sob seus cuidados  

 





Por isso, limpem a 
casa! Tratem de varrer 

tudo que é malícia, 
fingimento, inveja e 

comentários 
maldosos.  

 

1Pe 2.1 





Como crianças recém-
nascidas, desejem de 

coração o leite 
espiritual puro, para 

que por meio dele 
cresçam para a salvação, 

1Pe 2.2 





A vida de vocês é 
uma jornada que 

deve ser 
empreendida com 

uma profunda 
consciência de Deus. 

1Pe 2.18 



Agora que vocês 
purificaram a vida por 

meio da verdade, 
amem-se uns aos 

outros como se a vida 
de vocês dependesse 

disso. 
1Pe 2.22 





 Vivam entre os pagãos de 
maneira exemplar para 

que, naquilo em que eles 
os acusam de praticarem o 

mal, observem as boas 
obras que vocês praticam e 
glorifiquem a Deus no dia 

da sua intervenção. 

 

1Pe 2.12 




