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ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Vivendo na adversidade à fé I - 1Pe 3.13-17
Introdução

1ª Atitude: Zelo pelo bem
1Pe 3:13

2ª Atitude: Disposição a sofrer
Mt 10.24-25; 1Pe 5.10; 1Pe 3.14, 17; Hb 12.5-6; Lc 1.42; Lc 
2.34-35; Fl 1.29; Mt 5.10-12

quanto maravilhoso: Não vi qualquer sinal de 
vaidade, estrelismo e auto-projeção. Ninguém 
estava fazendo sombra para o Cordeiro com uma 
evidente busca de glória pessoal. O projeto era 
servir, honrar, exaltar e compartilhar da Sua 
mensagem.

Num dado momento senti-me orgulhoso, e ao 
mesmo tempo receoso de uma atitude 
pecaminosa; mas ao vasculhar meu coração, não 
havia pecado, mas alegria, satisfação e orgulho; 
não por ser ou ter realizado algo muito especial - 
eu nada havia feito -  mas por ver meu povo 
servindo com alegria, dedicação, humildade e 
talento. Eu diria, com excelência. O orgulho aqui é 
como um pai se sente pelo desenvolvimento de 
seu filho.

Digo a vocês todos que o trabalho foi bem 
feito e admirável. Essa ação com tanta excelência 
traduz o valor que damos ao Senhor e Mestre, mas 
também nos inspira a darmos o nosso melhor, que 
ainda que seja pouco, pode ser muito nas mãos de 
Deus. De forma alguma ignoro aqueles que assim 
já agem longe de palcos, microfones, e luzes. 
Quantos assim servem e eu nem vejo e nem sei, 
mas o Senhor sabe e saberá melhor que eu, quem 
o serve com excelência, e dará o louvor a quem é 
digno.

Não é qualquer coisa que serve para Deus, mas, 
sim, o que é oferecido por um coração cheio de 
amor ao nosso Bondoso e Glorioso Deus.



ANOTAÇÕES
3ª Atitude: Não Temer
1Pe 3.14; Is 8.12-13; Js 1.9; Cl 3.2-3

4ª Atitude: Certeza das vantagens de obedecer a 
Deus
1Pe 3.14; Sl 1.1-2; 119.1-2; Mt 5.10-12; 2Co 5.10; 1Co 
3.12-15; 1Pe3.13-17


