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Introdução:  

Dificuldade de perceber que nossa vida é passageira. Dias atrás encontrei a frase: ‘Busca 

eterna por tudo que tem relação com o café.’ 

Nem nossa busca, nem o próprio café são eternos. 

Estamos muito focados nessa vida, enquanto a visão bíblica é que estamos de passagem e 

esperamos ansiosamente o tempo em que partiremos para nosso estado permanente. Por que? 

Ideologia socialista, que vê a história como resultado da luta de classes, aponta que a ideia 

de crer e esperar o que vem do céu é ser vítima das classes opressoras. 

Capitalismo e consumismo faz com que pensemos que o que vale é obter coisas da vida, daí 

a importância de nosso emprego, de ganhar mais, de comprar mais, como se tudo fosse aqui. 

Há 40 anos se falava muito mais no eterno. Músicas ocupavam o espaço do culto. Ensino de 

escatologia era valorizado, enquanto hoje é mais a participação social e política. 

"O MAIS IMPORTANTE DA VIDA É A SAÚDE!" No campo da saúde, resistimos à ideia de 

comprometer a saúde, somo se o fim desta vida fosse o ter saúde.  

Precisamos recuperar essa visão esquecida pelo povo de Deus. Somos peregrinos e 

forasteiros 

“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem 
guerra contra a alma,”1Pd2.14 
 

Há pouco estudamos 1Pe 1.22-25, que destaca a efemeridade humana. Nosso melhor, a 

glória humana, ele diz que se parece com a flor da erva. Esta seca, e a flor cai. Nossa vida é 

passageira e ponto final 

Em 1 Pe 1.1-2 fomos chamados de forasteiro/peregrinos, e a ideia destas duas palavras é: de 

outra pátria, estrangeiros, moradores temporários, residente em um país que não é o seu, residente 

temporário 

“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, 
embora não soubesse para onde estava indo.     9 Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em 
terra estranha; viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. 10 Pois ele 
esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. 13 Todos estes ainda viveram pela fé, e 
morreram sem receber o que tinha sido prometido; viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo 
que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 16 Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a 
pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma 
cidade.” Hb11.8 
“Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, 25 preferindo ser maltratado com o 
povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 26 Por amor de Cristo, considerou a 
desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa”.Hb11.24 

Mesmo os crentes do Antigo Testamento tinham seu foco na eternidade futura, e não nessa 

vida. Redefinir nosso foco a esta vida é grave prejuízo. O que nos ameaça nesta vida? Inimigo interno 

e externo 

Ameaça Interna: Paixões carnais 
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“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem 
guerra contra a alma”,1Pd2.11 
 

Paixão carnal 

Vivemos numa sociedade classificada por alguns como pós-moderna que cultiva a 

sensualidade, imoralidade e relativismo moral.  

O que seria a paixão carnal? Pode-se pensar que está restrito a sexo, mas isso contempla 

mais do que sexo. 

“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; 20 idolatria e feitiçaria; 
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções 21 e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. 
Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.” Gl 
5.19 

Sexo:   

Imoralidade – qualquer comportamento 
Impureza – comportamento anormal 
Lascívia – indecência, desprezo por decoro. 

 

Religião 

Idolatria – culto a outros deuses 
Feitiçaria – farmakeia – intercâmbio com poderes secretos 
 

Social   

Ódio 
Discórdia – briga  
Ciúmes 
Ira – acessos de raiva 
Egoísmo – ambição egoísta 
Dissensões – acessos de cólera e rivalidades 
Facções – desunião 
Inveja 
 

Alimentação   

Bebedeira 
Glutonaria – orgias e farras 

 

Coisas semelhantes – pode fazer muito mais 

 

Guerra contra a Alma 

“e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam 
essas coisas não herdarão o Reino de Deus.”Gl 5.21                  
 
“Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem 
guerra contra a alma,”1Pd2.11 

 

Não herdarão o Reino de Deus envolve a ideia de que se tem prejuízos espirituais. Creio que 

isto significa que terá perdas de galardão, retribuição à vida cristã que leva.  
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‘Fazer guerra contra a alma’ significa fazer guerra de longa duração, é como uma guerra civil, 

ou uma ação terrorista que tenta destruir a alma. 

Já estávamos assim em nosso estado natural 

“ Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2 nos quais costumavam viver, quando seguiam a 

presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na 

desobediência. 3 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa 

carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira”.Ef 

2.1 

 

Exorto... a que abstenham-se 

Agora que somos salvos, somos tentados para destruição do propósito de Deus em nossas 

vidas. 

“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Pois tudo 

o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens — não provém do Pai, mas 

do mundo. 17 O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre.”1Jo 2.15 

 

Temos essa condição enquanto nesta vida. Teremos essa batalha em nosso corpo, alma, e 

espírito. 

Dar um basta na carne pelo poder do Espírito 

“fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a 

avareza, que é idolatria;” Cl 3:5   

“Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo 

não venha a ser reprovado.” 1Co 9.27 

 

Realizar o que precisamos o poder do mesmo Espírito 

“Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 22 Mas o fruto do 

Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23 mansidão e domínio próprio.” Gl 

5.16 

 

Veja o prejuízo possível já nesta vida, e com implicações eternas. 

 

Ameaça Externa: Mundo que nos cerca 

“mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós 

outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da 

visitação.”1Pd2.12 

 

Quem são os gentios? 

Ethnos traduz gentio. A palavra pode descrever um grupo, uma etnia, uma nação, mas era a 

palavra era usada para descrever uma nação que não fosse Israel, as nações que não criam em Deus, 

os pagãos, o mundo não salvo. 
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Cristãos são designados a viver entre os gentios. Pode parecer ideal ficarmos entre nós, mas 

isso seria uma distorção do propósito de Deus para este tempo. Não vamos fazer nossa comunidade, 

precisamos viver entre eles. 

Por estar entre eles é esperado o choque cultural. Se não existe isso, é sintoma de problema 

do lado do suposto cristão. São dois reinos envolvidos, um terreno e outro celestial; com leis e 

princípios divergentes. 

Falam contra vós outros 

“mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós 

outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da 

visitação”.1Pd2.12 

 

O que falariam os gentios? Que eram malfeitores 

Como judeus, os cristãos eram vistos, e já existia antissemitismo. Friedlander descreve as 

hostilidades que os judeus sofriam no Império Romano: 

Tácito: Ensinam aos prosélitos a desprezar os deuses, renunciar a sua pátria mãe, ser 

indiferente com pai, filhos, irmãos 

Juvenal: dizia que Moisés ensinara que um judeu não deveria guiar uma pessoa sedenta à 

fonte, exceto se fosse judeu. 

Apion: Que no Reino de Antioco Epifanes os judeus anualmente engordavam um grego e o 

sacrificavam num determinado dia e floresta. 

Cristãos: 

Canibalismo por causa das palavras da Ceia; 

Matar e comer crianças em suas festas (lembra as acusações contra comunistas); 

Imoralidade e incesto com orgia e sensualidades por causa da festa agápe; 

Subversivos por não se sujeitarem e adorarem ao imperador (ateísmo) e império, contra a 

escravidão; 

Tomar conta de suas famílias; 

No sec III Celso defendeu-os de imoralidade, mas acusou de ignorância, tolice e todo tipo de 

superstição. 

Hoje 

Fez da fé um grande negócio e tira dinheiro dos incautos 

Farsantes e aproveitadores 

Reacionários às novas propostas da nova moralidade 

Fisiologistas quando se trata de política 

 

Estilo de vida exemplar: 
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“mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós 
outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da 
visitação.”1Pd2.12 
 

Manter o procedimento de vocês exemplarmente 

A Palavra Procedimento (Aparece no Novo Testamento 13vezes sendo que 8 vezes foi Pedro 

que uso sendo 6 vezes em 1Pedro) – estilo de vida, como você leva a vida. 

Falou de nosso procedimento fútil antes da conversão (1.18), que devemos ter um 

procedimento santo (1.15), e agora que deve ser exemplar (2.12) 

Exemplar – atraente, bom, amavelmente, agradável, simpático. 

Platão – quando lhe foi dito que alguém havia caluniado contra ele, ele reagiu: ‘Eu vou viver 

de um modo que ninguém crerá no que ele diz’ 

O que é esperado de nós e que nossa vida seja a melhor propaganda de nossa fé, o antídoto 

da calúnia. 

Tive uma experiência no meu primeiro ano de ministério. Fui para o meu casamento e 

quando voltei soube que uma mulher me acusara de ter tentado agarrá-la. ‘Esse pastor tem um mau 

gosto!’. Isso foi suficiente para descredibilizá-la e virar piada. Então ela me ligou e disse que havia 

sido um mal entendido, ao que eu disse: ‘Mau entendido não foi, pois se eu tentasse agarrar, eu teria 

agarrado’ 

Sua vida é a melhor fonte de criação de reputação da fé cristã. 

 

Dia da visitação 

“mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros 
como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação”.1Pd2.12 
 

Com isso, espera-se que os pagãos, observem, reconheçam pelas obras, pelo estilo de vida, 

que suas vidas são exemplares. Mãe que recebeu vizinhas para conversarem sobre a educação da 

filha. 

Dia da visitação – essa expressão foi empregada para descrever uma manifestação de Deus. 

Essa poderia ser uma visita de juízo, ou de bondade com sua redenção. 

“Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.”Lc 1.68 

 

Sua vida, depois de observada poderá trazer o indivíduo à conversão. 

Enéias e o perseguidor de cristãos. 

 

Conclusão 

Dois inimigos e duas soluções: 
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Interno, nosso coração pecaminoso, inclinado para o mal. Solução par evitá-lo e viver o que 

deve é a ação do Espírito. Se não for assim, perdemos os privilégios de andar com Deus, cheio do 

Espírito e ainda pela eternidade. 

Externo, a sociedade ímpia, que acusa a igreja e se contrapõe aos valores e princípios 

cristãos.  

 

 

Perguntas de Aprofundamento: 

1. Qual é a visão que o mundo, ou melhor, no ambiente que você vive tem sobre ser 

cristão? 

2. Qual é a sua participação para isso? 

3. Em uma avalição rápida e silenciosa a lista que está em Gálatas5.19 a 21 qual destes 

pecados você tem se deixado levar? 

4. Ao identificar esses pecados qual será sua atitude contra eles? 

5. Você consegue identificar quem são claramente seus oponentes internos e externos? 

Diante dessa identificação qual será sua atitude? 

6. Você entende que primeiro deve andar no espirito para que como consequência 

deste caminhar você tenham frutos de não satisfazer a carne? Ou você entende o 

contrario? Gl 5.16 a 26 

7. Como tem sido seu testemunho frente ao mundo? O mundo está te olhando é 

querendo entender a razão da sua crença? Ou está querendo ficar afastado cada vez 

mais do Senhor? 

 

 

 

 

 

 


