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13. Principais temas de 1 e 2 Pedro (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 

Pedro) 

 

Material bíblico: Isaías 53:5, 6, 9; Levítico 16:16–19; Levítico 11:44; Romanos 13:1–7; 

1 Coríntios 14:40; 2 Timóteo 3:16; 1 Pedro 2:24. 

 

Citações 

• O conhecimento da Palavra de Deus é um baluarte contra o engano, a tentação, a 

acusação e mesmo a perseguição. Edwin Louis Cole 

• As religiões que ensinam o amor fraterno têm sido usadas como desculpa para a 

perseguição, e nossa visão científica mais profunda é transformada em um meio 

de destruição em massa. Bertrand Russell 

• Não termina até que o Senhor diga que tudo acabou. T.D. Jakes 

• Uma ressurreição material parece estranha e até mesmo absurda, exceto para fins 

de castigo, e todo castigo que é vingar e não corrigir deve ser moralmente errado, 

e quando o mundo está acabado, que propósito moral ou de advertência as torturas 

eternas podem responder? Byron 

• A punição do pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da 

providência moral. J.A. Motyer 

• Devemos viver nossas vidas como se Cristo viesse esta tarde. Jimmy Carter 

 

Perguntas 

 O que aprendemos com a leitura das cartas de Pedro? Ao examinarmos qual foi o 

foco das preocupações de Pedro, como podemos aplicá-las a nós mesmos? Enquanto a 

nossa situação na vida pode ser muito diferente da dos leitores de Pedro, que princípios 

duradouros ainda se aplicam? Como vemos essas questões levantadas por Pedro se 

encaixando no cenário da grande controvérsia? 

 

Resumo bíblico 

  Isaías 53: 5, 6, 9 fala do sacrifício de Jesus por nós. Lev.16: 16-19 refere-se ao 

processo de expiação, enquanto Lev. 11:44 nos diz para sermos santos. Rom. 13: 1-7 fala 

de obediência às autoridades, enquanto 1 Cor. 14:40 nos lembra de fazer tudo de maneira 

correta. 2 Tim. 3:16 nos remete à autoridade e utilidade da Escritura. 1 Pedro 2:24 (o 

único versículo de Pedro nesta semana) se refere a Isaías 53. 

 

Comentário 

 Os principais temas de 1 e 2 Pedro como sugerido pela lição são perseguição (1 

Pedro) e falsos mestres (2 Pedro). Contudo, certamente um melhor resumo das cartas de 

Pedro é que ele quer enfatizar o significado supremo de Jesus como revelador de Deus. 

Ele começa sua primeira carta desta maneira: "Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo! Por sua grande misericórdia, nós nascemos de novo e recebemos uma 

esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. "(1 Pedro 1: 3). 

Enquanto ele aborda outros temas, este é certamente o coração de sua mensagem de que 

ele vem pregando desde o início de Atos. 

 Da mesma forma, em seu segundo Pedro: "Através de seu poder divino, 

recebemos tudo o que é importante para viver uma vida centrada em Deus. Isto vem por 
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conhecer aquele que nos chamou a si mesmo por sua própria glória e bondade. "(2 Pedro 

1: 3). Pedro, embora também abordando aspectos do cristianismo prático, nunca quer 

perder de vista o Deus revelado na vida de Jesus. Ele quer lembrar aos seus leitores que 

eles podem ter certeza de Deus em suas vidas agora e confiantes no futuro prometido de 

Deus. 

 É por isso que ele se concentra na vinda de Jesus que levou à nossa salvação; 

Nossa e prática resposta ao conhecimento de que Deus julgará nossas ações no último 

julgamento; A esperança que temos no breve retorno de Jesus. Ele quer ordem na 

sociedade e na igreja; E enfatiza o papel que a Escritura tem em fornecer orientação em 

nossas vidas.  

 Mas, acima de tudo, ele quer que as pessoas vejam Jesus - e vê-lo por quem ele 

realmente é. Nosso papel é ser testemunhas de Jesus, assim diz a Bíblia. Demonstramos 

Deus a todos - e não apenas aos que estão neste planeta. Que responsabilidade! Faz você 

pensar, não é? Esta é a nossa mensagem. Nós também somos uma demonstração. O plano 

é que as pessoas possam olhar para nós, ver Jesus e querer conhecê-lo como um amigo 

também. Isso não é para assustar-nos, ou para se preocupar com a forma como olhamos 

para fora. Em vez disso, precisamos perceber a importância de quem somos e como 

vivemos. Devemos compreender que ajudamos ou impedimos a difusão da verdade sobre 

Deus. Ou dizemos que o Diabo está certo, ou Deus está certo. 

 Devemos ser um verdadeiro espetáculo para o mundo, e para o universo, da 

maravilhosa bondade de Deus e sua incrível salvação. Ao mesmo tempo testemunhamos 

a verdade do caminho que seguimos e testemunhamos a confiabilidade do caráter de 

nosso Deus amoroso como revelado na vida e missão de Jesus. 

 
Comentários de Ellen White 

 Cristo veio para representar o Pai. Contemplamos nele a imagem do Deus 

invisível. Ele vestiu sua divindade com a humanidade e veio ao mundo que as idéias 

erradas que Satanás tinha sido o meio de criar na mente dos homens, em relação ao 

caráter de Deus, pudessem ser removidas. Não poderíamos contemplar a glória de Deus 

desvelada em Cristo e viver; Mas, como ele entrou com a vestimenta da humanidade, 

podemos nos aproximar do nosso Redentor. Somos chamados a contemplar o Senhor 

nosso Pai na pessoa de seu Filho. Cristo veio com o manto da carne, com a sua glória 

subjugada na humanidade, para que o homem perdido pudesse comunicar com ele e 

viver. Através de Cristo podemos compreender algo daquele que é glorioso em santidade. 

Jesus é a escada mística pela qual podemos subir para contemplar a glória do Deus 

infinito. Pela fé vemos Cristo de pé entre a humanidade e a divindade, conectando Deus e 

o homem, e a terra e o céu ... 

 O único plano que poderia ser concebido para salvar a raça humana era o que 

exigia a encarnação, humilhação e crucificação do Filho de Deus, a Majestade do céu. 

Depois que o plano de salvação foi planejado, Satanás não poderia ter fundamento para 

fundar sua sugestão de que Deus, por ser tão grande, não poderia importar-se com uma 

criatura tão insignificante como o homem. A redenção do homem é um tema 

maravilhoso, eo amor manifestado à raça caída através do plano de salvação, pode ser 

estimado apenas pela cruz do Calvário. A profundidade deste amor mesmo anjos não 

pode soar. Que Deus poderia consentir em se tornar carne, e morar entre os seres caídos, 

para levantá-los de sua impotência e desespero, é um mistério insondável. Aquele cujo 
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reino é um reino eterno, cujo domínio persevera por todas as gerações, fez-se pecado por 

nós, para levantar todos os que estão abatidos e dar vida aos que estão prontos a perecer. 

Oh, que os homens possam abrir suas mentes para conhecer a Deus como ele é 

revelado em seu Filho! {ST, January 20, 1890 – traduzido do original} 
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