


Introdução 



Bendito seja o 
Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus 
Cristo!    

1Pe 1.3 



Quais razões de segurança em meio 
à crise Pedro nos apresenta? 



1ª Razão de Segurança:  
Deus tem misericórdia de nós 



Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo! 

Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou 

para uma esperança viva, por 
meio da ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos,  

1Pe 1.3 



Desembarcando, viu 
Jesus uma grande 

multidão, compadeceu-
se dela e curou os seus 

enfermos. 

Mt 14.14 



Então se abrirão os 
olhos dos cegos e se 

destaparão os 
ouvidos dos surdos.  

Is 35.5 



Então os coxos saltarão 
como o cervo, e a língua 

do mudo cantará de 
alegria. Águas irromperão 

no ermo e riachos no 
deserto. 

Is 35.6 



2ª Razão de Segurança:  
Ele nos regenerou  



Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo! 

Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou 
para uma esperança viva, por 
meio da ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos, 

1Pe 1.3 



Será que o etíope pode mudar a 
sua pele? Ou o leopardo as suas 

pintas? Assim também vocês 
são incapazes de fazer o bem, 

vocês que estão acostumados a 

praticar o mal.  

Jr 13.23 



O coração é mais 
enganoso que qualquer 
outra coisa e sua doença 

é incurável. Quem é 
capaz de compreendê-lo?

     
Jr 17.9 



Estão chegando os dias, 
declara o Senhor, quando 

farei uma nova aliança com 
a comunidade de Israel e 

com a comunidade de Judá.  

Jr 31.31 



Não será como a aliança que fiz 
com os seus antepassados 

quando os tomei pela mão para 
tirá-los do Egito; porque 

quebraram a minha aliança, 
apesar de eu ser o Senhor deles, 

diz o Senhor.   

Jr 31.32 



Esta é a aliança que farei com a 
comunidade de Israel depois 

daqueles dias, declara o Senhor: 
Porei a minha lei no íntimo deles e 

a escreverei nos seus corações. 
Serei o Deus deles, e eles serão o 

meu povo. 

Jr 31.33 



Mas quando se 
manifestaram a 

bondade e o amor pelos 
homens da parte de 

Deus, nosso Salvador,     

Tt 3.4 



não por causa de atos de 
justiça por nós praticados, 

mas devido à sua 
misericórdia, ele nos salvou 

pelo lavar regenerador e 

renovador do Espírito Santo,    

Tt 3.5 



Portanto, se alguém está 
em Cristo, é nova criação. 

As coisas antigas já 
passaram; eis que 

surgiram coisas novas! 

2Co 5.17 



Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo! 

Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou 
para uma esperança viva, por 
meio da ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos,    

1Pe 1.3 



porque para mim 
o viver é Cristo e 
o morrer é lucro.   

Fp 1.21 



Todavia, de acordo com 
a sua promessa, 

esperamos novos céus 
e nova terra, onde 

habita a justiça. 
2Pe 3.13 



Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, 

temos paz com Deus, 
por nosso Senhor Jesus 

Cristo,   
Rm 5.1 



por meio de quem 
obtivemos acesso pela fé a 

esta graça na qual agora 
estamos firmes; e nos 

gloriamos na esperança da 
glória de Deus.     

Rm 5.2 



Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo! 

Conforme a sua grande 
misericórdia, ele nos regenerou 
para uma esperança viva, por 
meio da ressurreição de Jesus 

Cristo dentre os mortos,      

1Pe 1.3 



E, se Cristo não 
ressuscitou, inútil é a 
fé que vocês têm, e 
ainda estão em seus 

pecados.     
1Co 15.17 



3ª Razão de Segurança:  
Ele nos fez herdeiros 



para uma herança que 
jamais poderá perecer, 

macular-se ou perder o seu 
valor. Herança guardada 

nos céus para vocês 

1Pe 1.4 



pois ainda não 
chegaram ao lugar de 
descanso e à herança 
que o Senhor, o seu 

Deus, lhes está dando. 
Dt 12.9 



dando graças ao Pai, 
que nos tornou dignos 

de participar da 
herança dos santos no 

reino da luz.    

Cl 1.12 



Portanto, já que vocês 
ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas que 
são do alto, onde Cristo 
está assentado à direita 

de Deus.    
Cl 3.1 



Mantenham o 
pensamento nas 

coisas do alto, e não 
nas coisas terrenas.     

Cl 3.2 



sabendo que receberão 
do Senhor a 

recompensa da 
herança. É a Cristo, o 

Senhor, que vocês estão 
servindo.     

Cl 3.24 



Quando se manifestar 
o Supremo Pastor, 
vocês receberão a 

imperecível coroa da 
glória. 

1Pe 5.4 



Mas à tribo de Levi, 
Moisés não deu herança 

alguma; o Senhor, o Deus 
de Israel, é a herança 

deles, como já lhes 
dissera.     

Js 13.33 



4ª Razão de Segurança:  
Ele nos protege até a salvação 



para uma herança que 
jamais poderá perecer, 
macular-se ou perder o 

seu valor. Herança 
guardada nos céus para 

vocês 
1Pe 1.4 



que, mediante a fé, são 
protegidos pelo poder de 

Deus até chegar a 
salvação prestes a ser 

revelada no último 
tempo.     

1Pe 1.5 



Nela jamais entrará algo 
impuro, nem ninguém que 

pratique o que é vergonhoso ou 
enganoso, mas unicamente 
aqueles cujos nomes estão 
escritos no livro da vida do 

Cordeiro.     

Ap 21.27 



Não acumulem para vocês 
tesouros na terra, onde a traça 
e a ferrugem destroem, e onde 
os ladrões arrombam e furtam.     

Mt 6.19 



Mas acumulem para vocês 
tesouros no céu, onde a traça e 

a ferrugem não destroem, e 
onde os ladrões não arrombam 

nem furtam.     

Mt 6.20 



Conclusão:  
Que implicações isso tem para nós? 



Não acumulem para 
vocês tesouros na terra, 

onde a traça e a ferrugem 
destroem, e onde os 
ladrões arrombam e 

furtam. 
Mt 6.19 



Mas acumulem para 
vocês tesouros no céu, 

onde a traça e a ferrugem 
não destroem, e onde os 
ladrões não arrombam 

nem furtam.      
Mt 6.20 


