
2. Uma herança incorruptível (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 

Pedro) 

 

Material Bíblico: 1 Pedro 1:1, 2; João 3:16; Ezequiel 33:11; 1 Pedro 1:3–21; Levítico 

11:44, 45; 1 Pedro 1:22–25. 

 

Citações 

• Para armanezar tesouros no céu você deve investir em levar as pessoas pra lá. 

Rick Warren 

• O reino dos céus vale infinitamente mais do que o custo do discipulado, e 

aqueles que sabem onde o tesouro está abandonam todo o resto para protegê-lo. 

D.A. Carson 

• Muitos cristãos temem o pensamento de deixar este mundo. Por quê? Porque 

muitos têm guardado seus tesouros na terra, não no céu. Cada dia nos aproxima 

da morte. Se seus tesouros estão na terra, isso significa que cada dia o aproxima 

de perder seus tesouros. Randy Alcorn 

• Não é o que você tem, é o que você usa que faz a diferença. Zig Ziglar 

• Dê valor à quem você ama, não suas posses. Anthony J. D’Angelo 

• Esta é toda a herança que dou à minha querida família. A religião de Cristo lhes 

dará uma herança que os tornará ricos de fato. Patrick Henry 

 

Perguntas 

 Pedro estaria apenas preocupado em apontar para para promessas vazias? Como 

definimos o valor em nossas vidas? De que maneira entendemos essa "herança 

incorruptível"? Por que Pedro enfatiza a importância de pensar e estar preparado? Por 

que Pedro fala sobre o tesouro e o custo - o que isso implica? 

 

Resumo Bíblico 

 Em 1 Pedro 1:1, 2 ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo, enviando 

esta carta ao povo santo de Deus. A maior parte do material bíblico desta semana é de 1 

Pedro 1. O texto do tema é: "Esta herança é eterna, nunca se estraga ou se desvanece, e 

é mantida segura no céu para você" (v.4). Mas também observe: "Mesmo não o tendo 

visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora, crêem nele e exultam com alegria 

indizível e gloriosa"1 Pedro 1: 8 NVI. Além disso: "Estejam com a mente preparada, 

prontos para agir; estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será 

dada quando Jesus Cristo for revelado" 1 Pedro 1:13 NVI. E: " Por meio dele vocês 

crêem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a 

esperança de vocês estão em Deus". 1:21 NVI, Estes textos mostram-nos a preocupação 

de Pedro pelos membros da igreja e o amor que o levou a escrever. Somos também 

dirigidos a João: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, 

para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16 NVI. 

Ezequiel 33:11 fala do grande desejo de Deus de que as pessoas se arrependam, para 

que possam viver. Deus pede aos seus seguidores que se consagrem (Levítico 11:44, 

45). 

 

 

Comentário  
 O foco de Pedro aqui é o objetivo final: estar com Deus. É por isso que em seu 

capítulo de abertura enfatiza o fato de que nós nascemos de novo e que temos a 

esperança da vida eterna na presença de Deus. Por esta razão, ele incentiva os crentes a 



permanecerem fortes apesar das provações que estão passando. Isso também significa 

que eles precisam viver bem e pensar nas implicações de sua confiança em Deus. Ele 

apela para que sejam claros, e para confiarem em Deus. 

 Então, o que aprendemos com este primeiro capítulo de 1 Pedro? Primeiro que o 

cristianismo explodiu na cena mundial - já existem muitas igrejas, e Pedro está 

escrevendo para aqueles nas províncias romanas da Ásia Menor. O segundo ponto 

principal é que Pedro escreve para encorajar crentes que estão enfrentando hostilidade, 

até perseguição. É possível que isso seja perseguição direta do governo – é provável que 

as pressões da sociedade sejam conformes e antagonismo de outros grupos religiosos, 

ou mesmo membros da família. É bem provável que esta carta tenha sido escrita no final 

da vida de Pedro, por volta de 65 d.C., provavelmente em Roma (ver 1 Pedro 5:13). 

Pedro também usou um escriba para registrar seus pensamentos, já que está escrito em 

grego erudito (ver 1 Pedro 5:12). 

 Pedro lembra a sua audiência sobre a "esperança viva" em que acreditam e da 

importância de continuar a confiar em Deus, apesar da oposição, porque a recompensa 

por tal confiança é a salvação. Consequentemente, ele os incentiva a pensar! É fácil ser 

influenciado pelas emoções, especialmente quando surgem problemas. Pedro aponta a 

evidência do envolvimento de Deus na salvação do mundo, respondendo às questões 

levantadas no grande conflito, e a conclusão final sobre o retorno de Jesus. Ele fala 

sobre a "maravilhosa, indescritível felicidade" de conhecer a verdade sobre Deus 

revelada por Jesus, mesmo que eles não o tenham visto. 

 Pedro aponta para o fato de que fomos libertados por Jesus - livre para pensar e 

fazer, para fazer as escolhas certas ao seguirmos Ele. Ele nos diz para deixar nossas 

mentes em marcha, para pensar com clareza, e para fazer a nossa esperança 

exclusivamente aquilo que Deus fornece. Tudo isto de um homem que antes era 

facilmente dominado por suas emoções! Certamente Pedro aprendeu muitas lições, e 

agora ele quer compartilhá-las com as pessoas que ele realmente cuida, procurando o 

que há de melhor ao seguir as gloriosas boas novas de Deus.  

 O resultado, como Pedro diz, é esta herança eterna, que não pode estragar nem 

se desvanecer, e que é mantida segura no céu para cada um de nós! 

 

Comentários de Ellen White 

 Nesta esperança de uma herança segura na Terra renovada rejubilavam-se os 

primeiros cristãos, mesmo em tempos de severa prova e aflição... As palavras do 

apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir os crentes de todas as épocas, e têm 

significado especial para os que vivem no tempo em que “já está próximo o fim de 

todas as coisas” Suas exortações e advertências, bem como suas palavras de fé e de 

ânimo, são de necessidade para todos os que desejam conservar sua fé “firmemente” 

“até ao fim”. {AA 361}   

 Assim escreveu Pedro aos crentes num tempo de peculiar provação para a igreja. 

Muitos tinham já experimentado a participação nos sofrimentos de Cristo, e logo a 

igreja devia passar por um período de terrível perseguição. Dentro de breves anos, 

muitos dos que tinham sido mestres e líderes na igreja deviam depor a vida pelo 

evangelho. Logo se levantariam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Mas 

nada disso devia desencorajar aqueles cujas esperanças estavam centralizadas em 

Cristo. Com palavras de encorajamento e ânimo, Pedro dirigiu o pensamento dos 

crentes das presentes provas e futuras cenas de sofrimento “para uma herança 

incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar”. {AA 368} 
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