


Introdução 



Vivendo com risco 



Um outro risco 



...Não me dês nem 
pobreza nem riqueza; 

dá-me apenas o 
alimento necessário.   

Pv 30.8 



Se não, tendo demais, eu te 
negaria e te deixaria, e diria: 

Quem é o Senhor? Se eu 
ficasse pobre, poderia vir a 
roubar, desonrando assim o 

nome do meu Deus. 

Pv 30.9 



A segurança da salvação 



Portanto, estejam com a 
mente preparada, prontos 

para a ação; sejam sóbrios e 
coloquem toda a esperança na 

graça que lhes será dada 
quando Jesus Cristo for 

revelado. 
1Pe 1.13 



1º Imperativo:  
Esperai na graça de Jesus 



Portanto, estejam com a 
mente preparada, prontos 

para a ação; sejam sóbrios e 
coloquem toda a esperança na 

graça que lhes será dada 
quando Jesus Cristo for 

revelado. 
1Pe 1.13 



Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de 
outrora, quando viviam 

na ignorância. 

1Pe 1.14 



Entendimento cingido 



Sobriedade 



Esperai a graça 



Temos esta esperança 
como âncora da alma, 
firme e segura, a qual 
adentra o santuário 

interior, por trás do véu, 

Hb 6.19 



pois eles mesmos relatam de 
que maneira vocês nos 

receberam, como se voltaram 
para Deus, deixando os ídolos 
a fim de servir ao Deus vivo e 

verdadeiro, 

1Ts 1.9 



e esperar dos céus a 
seu Filho, a quem 

ressuscitou dos mortos: 
Jesus, que nos livra da 

ira que há de vir. 

1Ts 1.10 



pois os nossos 
sofrimentos leves e 

momentâneos estão 
produzindo para nós uma 

glória eterna que pesa 
mais do que todos eles. 

2Co 4.17 



Aquele que dá 
testemunho destas 

coisas diz: Sim, venho 
em breve! Amém. Vem, 

Senhor Jesus! 
Ap 22.20 



2º Imperativo:  
Sede santos 



Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de 
outrora, quando viviam 

na ignorância. 

1Pe 1.14 



Mas, assim como é 
santo aquele que os 

chamou, sejam santos 
vocês também em tudo 

o que fizerem,  
1Pe 1.15 



pois está escrito: 
Sejam santos, 
porque eu sou 

santo. 
1Pe 1.16 



3º Imperativo:  
Portai-vos com temor 



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.  

1Pe 1.17 



Pai imparcial 



Como o Pai me 
amou, assim eu os 

amei; permaneçam 
no meu amor. 

Jo 15.9 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 
aos mandamentos de meu Pai 

e em seu amor permaneço. 

Jo 15.10 



Tenho lhes dito estas 
palavras para que a 

minha alegria esteja em 
vocês e a alegria de 

vocês seja completa. 

Jo 15.11 



Vocês serão meus 
amigos, se fizerem 

o que eu lhes 
ordeno. 

Jo 15.14 



Portem-se com temor 



Pois quem come e 
bebe sem discernir o 

corpo do Senhor, come 
e bebe para sua 

própria condenação.  
1Co 11.29 



Por isso há entre 
vocês muitos 

fracos e doentes, e 
vários já dormiram. 

1Co 11.30 



Mas, se nós nos 
examinássemos a 
nós mesmos, não 

receberíamos juízo.  

1Co 11.31 



Quando, porém, somos 
julgados pelo Senhor, 

estamos sendo 
disciplinados para que 

não sejamos condenados 
com o mundo. 

1Co 11.32 



Se alguém constrói sobre 
esse alicerce, usando 
ouro, prata, pedras 

preciosas, madeira, feno 
ou palha,   

1Co 3.12 



sua obra será mostrada, 
porque o Dia a trará à luz; 

pois será revelada pelo 
fogo, que provará a 

qualidade da obra de 
cada um. 

1Co 3.13 



Se o que alguém 
construiu permanecer, 

esse receberá 
recompensa.     

1Co 3.14 



Se o que alguém 
construiu se queimar, 
esse sofrerá prejuízo; 

contudo, será salvo como 
alguém que escapa 

através do fogo.     
1Co 3.15 



Pouco me importa ser 
julgado por vocês ou por 

qualquer tribunal 
humano; de fato, nem eu 

julgo a mim mesmo. 

1Co 4.3 



Embora em nada minha 
consciência me acuse, 
nem por isso justifico a 

mim mesmo; o Senhor é 
quem me julga.     

1Co 4.4 



Portanto, não julguem nada antes 
da hora devida; esperem até que o 
Senhor venha. Ele trará à luz o que 

está oculto nas trevas e 
manifestará as intenções dos 

corações. Nessa ocasião, cada um 
receberá de Deus a sua aprovação. 

1Co 4.5 



Por isso, temos o 
propósito de lhe 

agradar, quer 
estejamos no corpo, 

quer o deixemos.  

2Co 5.9 



Pois todos nós devemos 
comparecer perante o tribunal 

de Cristo, para que cada um 
receba de acordo com as obras 
praticadas por meio do corpo, 
quer sejam boas quer sejam 

más.   
2Co 5.10 



Conclusão:  
O que isso atinge? 



Por isso, cingindo o vosso 
entendimento, sede sóbrios 

e esperai inteiramente na 
graça que vos está sendo 
trazida na revelação de 

Jesus Cristo.   
1Pe 1.13 (RA) 



Como filhos da 
obediência, não vos 

amoldeis às paixões que 
tínheis anteriormente na 

vossa ignorância;   

1Pe 1.14 (RA) 



15 pelo contrário, segundo é santo 
aquele que vos chamou, tornai-vos 

santos também vós mesmos em 
todo o vosso procedimento,  

16 porque escrito está: sede santos, 
porque eu sou santo.   

1Pe 1 (RA) 



Ora, se invocais como pai 
aquele que, sem acepção de 

pessoas, julga segundo as obras 
de cada um, portai-vos com 
temor durante o tempo da 

vossa peregrinação,  

1Pe 1.17 (RA) 


