
Nestes dias de quarentena, temos que 
exercitar algo que para alguns é bem difícil: 
saber esperar! Ou aguardar por uma liberação 
para o retorno das atividades externas e essa 
espera parece ser interminável e bem 
desafiadora. Enquanto esperamos, muitos dos 
planos e projetos que foram idealizados, terão 
que ser alterados ou mesmo cancelados.

Ao ler o texto de 2 Pedro no capítulo 3 
vemos relatado o dia do Senhor, onde muitas 
atividades irão ocorrer como: “10...os céus 
desaparecerão como grande estrondo, os 
elementos serão desfeitos elo calor, e a terra, e 
tudo o que nela há, será desnudada...”. Mas, ao 
olhar para o verso “14 portanto, amados, 
enquanto esperam estas coisas, empenhem-se 
para serem encontrados por ele em paz, 
imaculados e inculpáveis. ” O texto volta-se 
para nós, começando com um: portanto, por 
essa razão, em virtude disto. Para nós, que 
somos amados de Deus, enquanto esperamos 
pelo Dia do Senhor, devemos esperar de modo 
ativo. Vejamos como: empenhe-se = ser 
aplicado ou ser diligente; o que nos passa a 
ideia e a conotação de termos uma participação 
nesta espera. Devemos ser encontrados pelo 
Senhor com: paz, imaculado e inculpável.

A paz aqui, creio não se tratar da ausência 
de guerra contra um inimigo, mas sim de 
tranquilidade interna, que só através da graça e 
do amor de Jesus é possível. E podemos 
desfrutar, mesmo em um período turbulento. 
Nos versos anteriores, é anunciado que 
podemos desfrutar dessa paz, pois sabemos 
qual é o nosso destino eterno junto ao Pai e 
quem é o nosso Senhor, apesar das 
adversidades. O Senhor Jesus já tinha 

mencionado a paz que Ele concede: Jo14.27 
“Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a 
dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu 
coração, nem tenham medo. ”

 Estarmos imaculados, limpos, livre de ser 
censurado, impecável, puro com ausência de 
vícios, ou dependência de algo ou alguém que 
não seja o Senhor. Em verso anterior Pedro diz: 
19 “...pois o homem é escravo daquilo que o 
domina.” Durante essa espera devemos estar 
libertos de qualquer coisa que nos torne 
escravos, deve ser mesmo um processo de 
depuração.

Sermos inculpáveis, o que não pode ser 
acusado, inocente, não se acha falta. Mas 
como se somos pecadores? Redimidos sim, 
mas ainda com uma natureza pecadora. 
Pecamos e pecaremos, mas devemos confessar 
e abandonar o pecado. Quando confessamos 
os nossos pecados, como diz em 1Jo1.9 “...ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados…”, não 
há o que outros ou mesmo o inimigo possa 
acusar, pois foi tratado diante do Senhor Jesus.

Veja que essa espera é bem ativa: paz, 
imaculados e inculpáveis; exigirá de cada um 
de nós bastante esforço, mas só nosso esforço 
não será capaz de produzir algo, mas sim a 
junção de nossos esforços com a graças 
bondosa do Senhor. Devemos ter uma espera 
diligente. Assim, nestes dias de espera 
apliquemos essas verdades.
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