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Introdução:  

Ao longo de todo o primeiro capítulo de 1Pedro, Pedro falou das razões porque devemos ter 

segurança nos tempos de crise, e o que devemos fazer nestas circunstâncias. Ele completa sua 

introdução no início do capítulo 2. 

Uma questão é considerada aqui que aponta para um cristianismo que não se limita a uma 

experiência de um dia no passado: 

 Não nega que a fé cristã tenha passado; 

 Eleito antes da fundação do mundo; 

 Profetas anunciaram a salvação que viria; 

 Apóstolos anunciaram a obra de Cristo; 

 Regenerou por uma semente incorruptível, com implicações eternas; 

 Mas também tem futuro; 

 Em que receberemos uma herança; 

 Participaremos da glória de Deus. 

Mas certamente tem mensagem para o presente imediato. Embora parte de seu ensino se 

concentre nas bases do passado, e nas promessas do futuro, ele dá muita orientação para agora, o 

que deve se desenvolver em nossas vidas. 

O que deve ser desenvolvido em nossas vidas depende do amor que teremos pela Palavra. 

Salmos concentram a mensagem da importância da Palavra para a vida (1, 19, 119) 

“31 Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, 
verdadeiramente serão meus discípulos. 32 E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.” Jo 8 

 
Por que alguns cristãos crescem, e outros não? 

Pedro apresenta duas perspectivas fundamentais para o desenvolvimento na vida Espiritual. 

 

1ª Perspectiva – Pressuposições Básicas da Nova Vida 

Temos tido alguns casos de pessoas que agem no papel de, sem preencher o papel. 

Recentemente foram denunciados que vários médicos cubanos, nem formados em medicina são. 

Tinham diplomas falsos. Recentemente um residente atendeu num hospital como sendo um médico, 

e com a identidade de um médico. Quando houve problema, nem mesmo ele estava registrado no 

quadro de médicos. 

Existe o mesmo problema com cristãos. Há quem pareça com cristãos, são vistos como 

exemplares, mas de fato, não sãos. 

“Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a 
vontade de meu Pai que está nos céus. 22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós 
em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? 23 Então eu lhes 
direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal!” Mt 7.21 
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Não era confissão do nome de Deus, nem a ação espetacular, mas a obediência, a 

transformação de vida, isso mostra a presença de Deus na vida pessoal. 

Então, o que é um cristão? Três são as ideias neste texto que definem o que é um cristão. 

 

 Já é nascido 

Vamos lançar mão do pré-texto para vermos que o cristão passou por uma experiência de 

ganhar vida. Antes desta experiência, ele estava morto, isto é, incapaz de se relacionar com Deus. 

“Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, 
viva e permanente”.1Pe 1.23 
 

Fomos gerados novamente. Tínhamos a  vida natural, mas ganhamos uma nova vida 

que nos dá acesso a nos relacionarmos com Deus. 

Daí ele dizer no verso 2... 

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam 

para salvação”,1Pd2.2 

 

Embora não estabeleça uma clara relação de identidade, ele compara certa ação ao de uma 

criança, que existe porque já nasceu. 

O Senhor e Paulo fará o mesmo falando de novos convertidos... 

“Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo.” 
Jo 3.3 
 
“Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.”1Co 3.1 
 

A conversão é uma chamada para um novo nascimento, que coloca o crente na vida da 

esfera espiritual. 

 

 Provou da bondade de Deus 

A conversão também inclui a compreensão e aceitação da obra de Deus por nós. 

“agora que provaram que o Senhor é bom.”1Pd2.3 

“se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso.”1Pd2.3 

 

Ele está tratando de algo que aconteceu no passado (provou, veio a ter conhecimento, ser 

parte), mas que se manifesta na vida até agora. 

No passado provou, pois tomou conhecimento de que Cristo veio a nós, levou nossos 

pecados sobre si, assumiu nosso castigo, morreu por nós... Quem demonstra tanto amor? Morrer por 

um homem indiferente, rebelde, arrogante, etc. 

Salvação em Cristo não para nisso. Nos insere no amor de Deus que não tem barreiras. 

Podemos e devemos continuar nos aprofundando em seu amor, bondade e graça. 
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“Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente 
com ele, e de graça, todas as coisas?”Rm 8.32 
 
“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, 
agora e para sempre! Amém.” 2Pe 3.18 
 

 Visa o crescimento 

Todo nascimento vem acompanhado de crescimento. Veja essas crianças que tem chegado 

aos seus lares. Todos acompanham o desenvolvimento, peso, cumprimento. 

Quem pode ter mais alegria que uma mãe a dizer que o filho tem 6meses,  mas já está 

usando roupinha de 12meses?  

Fabricantes sabem disso, e exploram isso; e as mães ficam torcendo para a de 12meses não 

servir. Isso é inerente à ideia de ter nascido: tem que crescer. 

Esse mesmo princípio está presente na nova vida. A nova e genuína vida espiritual cresce e 

amadurece. 

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam 
para salvação”,1Pd2.2 
 

O receber a Cristo deve ser seguido de crescimento. Ele não pode andar para trás, uma vez 

que fomos gerados da Palavra, que é uma semente incorruptível. 

Dúvida da salvação. Quando cremos somos salvos, ou precisamos crescer para sermos salvos. 

Não é palavra de uso exclusivo. Salvação do pecado pode ser 3P: 

 Penalidade – imediata quando se recebe a Cristo. Ali foi selado para Deus. 

 Poder – processo que liberta o crente do vício e domínio do pecado para um viver 

segundo o caráter de Deus. 

 Presença – futura e permanente em que o crente será transformado e assim todos 

os demais que estarão pela eternidade com o Senhor. 

Crescimento a que se refere nessa passagem é justamente o do poder. A cada dia mais 

semelhante a Cristo, mais liberto do seu egoísmo, da falsidade, do rancor, etc. 

 

 2ª Perspectiva – Orientações Essenciais ao Crescimento Espiritual 

Como no caso de um nenê, ele naturalmente cresce e se desenvolve; mas precisa das 

condições básicas para que assim seja. Nutrientes, descanso, higiene, estímulo, e assim é a vida 

espiritual. Ela tem seus elementos de incorruptibilidade, mas precisa de ações e condições para que 

haja o crescimento. 

 Livrar-se de toda... 

Nas orientações que Pedro tem a dar que visam o crescimento, começa com a medida de 

higiene espiritual, pois se não existe limpeza, o desenvolvimento está comprometido. Dias atrás uma 
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criança de 2 anos enfiou a mão na fralda e se embelezou com o próprio dejeto. Pais não puseram pra 

dormir, nem deram a comida, nem foram brincar, mas fizeram uma faxina. 

Livrar-se, é rejeitar, ou como aqui, a se desnudar, desvestir de roupas que estão sujas, 

impuras, contaminadas. A nova vida requer a mudança das roupas marcadas pelo pecado. Do que 

temos que nos desvestir? 

“Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências,” 
1Pd2.1 
 

Maldade: palavra bem geral para qualquer atitude e ação má. Mantinha mágoa? 

Ilust.  Senhor que fazia 20 anos que não falava com o irmão, mas agora precisa se livrar disso. 

Engano: tem a ideia de uma isca, um anzol, que vai trapacear alguém.  

Ilust. Dias atrás ouvi de alguém que revendeu o carro de um carro que estava bom, mas logo quebrou. Usa 
palavras que induzem a conclusões falsas 
 

Hipocrisia: ação de representar com uma máscara. Fora do palco é ser falso na 

espiritualidade ou nos relacionamentos. Não estou sugerindo para em nome da sinceridade, ficar 

ofendendo as pessoas. Não sou hipócrita, eu falo mesmo! Se tem rancor deve tratar antes seu rancor 

antes de dizer a verdade. Se tem falta de amor, precisa ter uma reação baseada no Espírito que nos 

leva a amar inclusive os inimigos. Se a vida cristã deixa a desejar, acerte isso antes. 

Inveja: reação de quem se ressente pelo progresso de outro. Pode ser sua prosperidade 

material, sucesso profissional, mas também pode ser por sua proficuidade no ministério da igreja: 

alguém canta bem, se apresenta bem, assume uma liderança, dá uma boa aula e naturalmente é 

valorizado. 

Maledicência: refere-se a todo tipo de fofoca que difama o alvo da conversa, seja falando a 

verdade, ou a mentira. 

Essa coisas devem ser retiradas da vida pois elas tem o poder de contaminar e inviabilizar o 

crescimento espiritual. 

Confissão do pecado 

Mudança de conduta 

“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.”Pv 
28.13 

 

 Deseje o leite espiritual 

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam 
para salvação”, 1Pd2.2 
 

Toda criança precisa da adequada alimentação para seu crescimento. Diante de certas 

dificuldades de amamentar, médicos prescrevem leites caríssimos para garantir a devida alimentação 

fundamental para o que os bebês cresçam. 
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Esse é o caso aqui, ele usa a imagem de um bebê recém nascido, que não tem negociação, 

ele quer o leite. Ele tem, e deve ser nosso padrão, esse ‘desejo intenso’ pelo leite.  

Ilust. Vejo isso muito claramente na neta, que quando aparece sua mamadeira, o resto acabou. Colo, 
brincadeira, brinquedo, etc. 
 

 Desejo insaciável 

 Desejo forte por seu cônjuge 

 Desejo extremos por causa de fome. 

Alvo do desejo é o ‘leite espiritual puro’, ou ‘leite racional, não falsificado’ (RC) 

Puro: não falsificado, não contaminado, não adulterado. Recentemente várias pessoas foram 

presas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina por causa de adulteração de leite.  

(De acordo com o Gaeco, os produtos adicionados seriam formol, soda cáustica e água oxigenada e o 

objetivo seria recuperar leite deteriorado. Também há suspeita de adição de água para aumentar o volume do 
produto.) 

 
Espiritual ou racional:  logikos. O vocábulo contemplava: da palavra, racional, da 

razão. Rabis a associavam à ideia do leite, e os escritores da Bíblia falavam de sua pureza: não 

contaminado nem adulterado. 

“ ...Os mandamentos do Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos. 9 O temor do Senhor é puro, e dura para 
sempre...”Sl 19.8 
 
“Como anseio pelos teus preceitos! Preserva a minha vida por tua justiça!”Sl 119.40 
 

 Leite é alimento básico de uma criança, e aqui é sinônimo da Palavra de Deus. 

 Ele poderia dizer para ler, estudar, decorar, mas ele diz para desejarmos. 

 Crescer está na voz passiva, o que demonstra que é a Palavra que deu vida que trará 

crescimento. 

“97 Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro... 103 Como são doces para o meu paladar as tuas 
palavras! Mais do que o mel para a minha boca!... 159 Vê como amo os teus preceitos! Dá-me vida, segundo o 
teu amor leal... 167 Obedeço aos teus testemunhos; amo-os infinitamente!”Sl 119 
 
“Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de 
Deus.” Mt 4.4 
 

 O verdadeiro crescimento espiritual se dá em função de nutrir-se da Palavra de Deus, 

que deve ser amada, desejada, comida, etc. Essa Palavra é que nos trará crescimento 

para salvar-nos. 

“Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais 
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor,”Fp 2.12 

 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

1. Quando e como se deu o processo da sua salvação? 

2. Compartilhe como era sua vida antes da salvação? 
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3. Quais os traços de seu caráter que o Espírito Santo trabalhou? 

4. Quais são as dificuldades que você tem quando ao “despojar” do versículo primeiro? 

5. Você tem o desejo pelo leite espiritual? Ou há outros “atrativos” no momento de você 

ganhar do Senhor na Sua Palavra? 

6. Compartilhe com o grupo o que você tem ganho na Palavra de Deus nestes últimos dias? 

 

 

 

 


