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Introdução:          

Povo corria riscos com perseguição que iniciou em Roma. Isso trazia insegurança, ansiedade, 

questionamento (por que crentes passam por isso?), temores... 

Começou com verdades que devem pautar nossa mentalidade, certezas, esperanças... 

Passou para orientações práticas, para o que deveria ser feito. Vigiar, manter-se sóbrio, ser 

santo, esperar, são algumas das orientações que deu nesse início de carta. 

Introduz como essa nova percepção, mentalidade e status obtidos em Cristo devem afetar os 

relacionamentos. 

Isolamento físico e digital 

A fé genuína traz sinais de sua genuinidade 

“Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 10 Quem ama sei irmão permanece na luz, e 
nele não há tropeço. 11 Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas; não sabe para onde vai, 
porque as trevas o cegaram.”1Jo 2.9 
 

A efemeridade humana 24 

Vivemos em um mundo maravilhoso, em muitos aspectos.  

Louis Armstrong cantava uma música destacando belezas de nosso mundo (flores, céu, noite, 

arco-íris, faces, fraternidade, bebês, seu aprendizado), e concluía ‘I think to myself what a wonderful 

world’(https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM) 

Quantas paisagens viu que o deixaram boquiaberto, pores do Sol que o deixaram 

maravilhado, praias que o fizeram pensar: e eu moro em Campinas!!! Cresci com o pé n praia quando 

vejo uma cena assim... 

Na música do Armstrog (Bob Thiele e Georgr Weiss), ele pouco falou dos seres humanos, de 

nós mesmos, mas não somos exceção. Na verdade, sobre alguns aspectos, somos o ápice da criação. 

Nossa criatividade e engenhosidade são fantásticas. 

A própria composição é uma amostra do que somos capazes de fazer. 

A tecnologia empregada para o bem. Pessoas cegas passando a ver, surdas a ouvir, 

paraplégicos se locomovendo, automóveis movidos a água do mar, aviões, comunicação, etc. 

Relva e flor 

Apesar dessa admirável verdade, veja o que as Escrituras dizem:  

“Pois, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva; a relva murcha e cai a sua 
flor”, 1Pd1. 24 
 

Nossa existência é efêmera. Somos comparados ao mato, à erva. Vulneráveis ao fogo que 

destrói rapidamente. 

A seca destrói completamente um belo gramado, parecendo que nem mais existe.  

Passamos uma das mais belas épocas do ano com sua primavera e ipês. Tem uma árvore 

próximo de casa que eu fico medindo-a para ver sua floração, mas poucos dias depois. 



Serie: Nova 
Identidade 

SEMENTE DO AMOR SUPREMO – 9º ESTUDO 

 

O mais glorioso nela, a flor, não dura nada.  

Somos assim também. Dentre nós surgem pessoas que se destacam por sua glória pessoal. 

 Músicos – Amy Winehouse ou Noel Rosa 

 Ator – Rob Willians 

 Atleta – Arthur Friedenreich 

 Empresário – Robert Rockfeller 

 Cientista – Louis Pasteur e Alexander Fleming 

Todos esse fizeram grandes coisas, mas passaram. Perdem sua glória, apesar de perdurarem 

algumas obras e lembranças. 

“Como uma correnteza, tu arrastas os homens; são breves como o sono; são como a relva que brota ao 
amanhecer; 6 germina e brota pela manhã, mas, à tarde, murcha e seca”. Sl 90.5 

 

A eternidade da Palavra 23b e 25a 

“Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, 
viva e permanente. 25 mas a palavra do Senhor permanece para sempre.” 1Pd1.23 
 

Contrapondo a efêmera existência humana, ele apresenta a Palavra de Deus que não é 

mortal ou perecível como nós somos. 

A Palavra de Deus, Sua mensagem, Sua revelação, não é simplesmente um recado, mas ela é 

continuidade do próprio Deus, e expressa o poder de Deus. 

Daí ele dizer que a Palavra é: 

 Imperecível – não vai se estragar. 

 Viva – Ela traz consigo a energia criadora e poderosa de Deus. 

“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto 
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.” Hb 4.12 
 

Viva, com uma vida da nova dimensão, espiritual e eterna. 

Eficaz, com energia, capaz de produzir algo. 

Permanente – Não vai passar 

“Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Lei a menor letra ou 
o menor traço, até que tudo se cumpra”. Mt 5.18 
 

Duas vezes ele usa o vocábulo ‘palavra’, mas que na língua original são duas palavras 

diferentes (logos e rema), entretanto o assunto é o mesmo, a mensagem do Evangelho de Deus.   

“Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, 
viva e permanente. 25 mas a palavra do Senhor permanece para sempre.” 1Pd1.23 

 

A regeneração pela Palavra  22a, 23a, 25b 

“mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada”.1Pd1.25 
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Pedro destaca que o encontro do povo perecível e efêmero, com a Palavra eterna e 

incorruptível. O que isso produz? 

Anunciada – (euangelizo) Primeiramente observe que o encontro é marcado pela anunciação (25). 

Sem a proclamação do Evangelho, não existe fé, e nem tão pouco salvação. 

Não existe possibilidade de nos aproximarmos de Deus sem fé, e a fé surge em condição 

específica. 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa 
aqueles que o buscam.”Hb 11.6 
 
“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E 
como ouvirão, se não houver quem pregue? 15 E como pregarão, se não forem enviados? 17 
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.”Rm 
10.14 
 

Evangelho é a boa notícia de que fomos resgatados por Cristo para uma vida com Deus, 

desfrutando dele e do cuidado e amor dele. 

Cristo morreu por nós, pagou todos os nossos pecados. Essa é a mensagem que lhes foi 

pregada e que deve ser pregada hoje.  

 

Obediência – A essa mensagem se espera obediência, que neste caso acontece inicialmente pelo 

crer. Reconhecer que Deus enviou Jesus, que Ele é Deus e que veio a nós e é Senhor implica em nos 

rendermos a Ele. Obedecer tem duas instâncias 

“Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade...”1Pd1.22 

Receber por fé – Não somos convidados a crer, mas ordenados. Vamos responder por 

obedecer ou não obedecer essa mensagem. 

“Pedro respondeu: 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 
 
“Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho 
Unigênito de Deus.”Jo 3.18 
 

Segunda instância da obediência, é que uma vez que chegamos a Cristo, reconhecendo-o 

como Senhor e Deus, resta-nos a obediência, o que não significa que estejamos com restrições. Olhe 

da outra perspectiva. Viver conforme nossas reais possibilidades. 

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 19 Portanto, vão e 
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-
os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” Mt 28.18 
 

Obediência é uma resposta humana, mas é Deus que nos dá da Sua graça, seja para crer, seja 

para cumprir com suas determinações. Trazemos nosso coração pecaminoso, somos tentados 

contrariamente ao que Deus orienta, mas Ele é quem nos livra das tentações, que nos firma o 

coração no que deve ser, e nos habilita à obediência. 
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Regeneração – Ação divina, que a Palavra em contato conosco nos dá uma vida espiritual. 

Estávamos inaptos para o relacionamento com Deus, mas Cristo nos dá vida pela palavra do 

Evangelho. 

“Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, 
viva e permanente.”1Pd.1.23 
 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 
novas!”2Co 5.17 

 

Purificação – Essa ação também ocorre em duas ocasiões, e é obra de Deus em nós 

“Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade..”1Pd1.22  
 
“quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, 
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo!”  Hb 9.14 
 
“Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os 
corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com 
água pura.”Hb 10.22 
 

Na conversão somos purificados da consciência, e dia-a-dia devemos purificá-la pela 

confissão 

A implicação da regeneração nos relacionamentos 22b 

Se vivíamos em nosso pecado, e estávamos mortos, e a Palavra que nos foi implantada 

trouxe vida, mudanças acontecem. 

 Morto x vivo 

 Alijado x família 

 Condenação x amor 

“Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, 
amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente,”(RA)1Pd1. 22 
 

Temos que ter em vista o amor fraternal. Enquanto estávamos em nossa vida longe de Deus, 

vivemos desagregados. Agora então com o recurso de vida digital, nem se fala. 

O que se passa com o próximo não é da nossa conta? 

Devemos ter em vista o relacionamento amoroso entre os irmãos. Isso passou a fazer parte 

de nossas vidas. 

Por causa disso, devemos amar uns aos outros. 

Agape fala de um amor que é inerente ao caráter. Essas definições descrevem o caráter. 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha.  5 Não maltrata, não 
procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 6 O amor não se alegra com a injustiça, mas 
se alegra com a verdade. 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.1Co 13.4 
 

Envolve e implica em ação. Enquanto os discípulos buscavam se auto afirmar no grupo, 

Senhor assume a posição de serviço lavando os pés dos discípulos. 
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“ Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. 34 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 13.33 
 

 Servir  

 Humilhar-se 

 Perdoar 

 Sinceridade e intensamente 

“E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito 
Santo que Ele nos concedeu.” Rm 5.5 
 

Sinceridade é não hipócrita, autêntico, dependendo da graça de Deus, igual de coração (Não 

é um ato exterior). Depender de Deus para fazer o que cabe. 

Não vem de fora, mas da obra que Deus faz em nossas vidas. Gl 5.22 

Intensamente – palavra para descrever a atividade se alongar, exercitar o músculo para além. 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

1. Como podemos conciliar a efemeridade humana com ser imagem e semelhança de Deus? 

2. O que as Escrituras afirmam dela mesmo, sobre sua existência? 

3. Como que a Palavra de Deus regenera o ser humano? 

4. Como essa regeneração devem influenciar nós relacionamentos entre os homens? 

5. Como devemos ser conhecidos? Por que motivos? 

 

 

 

 


