
3. Sacerdócio Real (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material Bíblico: 1 Pedro 2:1–3; Hebreus 4:12; 1 Pedro 2:4–8; Isaías 28:16; Êxodo 

19:3–6; 1 Pet. 2:5, 9, 10. 

 

Citações 

• Pela Bíblia somos salvos não apenas para que possamos ir para o céu e desfrutar 

da comunhão com Deus, mas para que possamos ser o verdadeiro sacerdócio 

real em seu mundo. N.T. Wright 

• Nós nos tornamos parte de um corpo, uma nação, o corpo de Cristo, um 

sacerdócio real. Deus olha para nós tanto como indivíduos e como um corpo, e 

Ele guia esse corpo inteiro. John W. Ritenbaugh 

• Em nenhum lugar do Novo Testamento existe uma classe de sacerdotes ou 

clérigos para administrar quaisquer sacramentos. De fato, em nenhum lugar 

havia uma clara separação entre a vida em casa e a vida na igreja. O que muitas 

vezes foi desperdiçado nas discussões sobre os efeitos de tudo isso é que isso 

governou as mulheres fora do ministério na igreja maior e de fato as descartou 

de celebrar a Ceia do Senhor também, uma vez que no Velho Testamento só os 

homens eram sacerdotes e apenas Sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios. Ben 

Witherington III 

• Já em 1520, Lutero havia posto os fundamentos conceituais principais para o 

espaço sagrado. Sua doutrina do "sacerdócio de todos os crentes" afirmou que 

não há diferença genuína de status entre a ordem "espiritual" e a "temporal". 

Todos os cristãos são convidados a serem sacerdotes - e podem exercer esse 

chamado dentro do mundo cotidiano. A idéia de "convidar" foi 

fundamentalmente redefinida: não era mais ser convidado a servir a Deus 

deixando o mundo; Mas sim servir a Deus no mundo. Alister E. McGrath 

 

Perguntas 

 Se cremos no "sacerdócio de todos os crentes", por que temos clero? Como é 

que nós temos adotado uma ordem e uma estrutura diferentes da igreja comparadas à 

igreja antigamente? De que forma os conceitos destacados neste estudo afetam nossa 

compreensão sobre a ordenação? O que significa ser parte do "sacerdócio real" para 

você pessoalmente? 

 

Resumo Bíblico 

O foco de 1 Pedro 2: 1-10 é no corpo dos crentes como o aspecto central do 

significado de "igreja". Não é liderança, hierarquia ou estrutura, mas o próprio corpo 

vivo que é um organismo em crescimento e que não é limitado por limites 

organizacionais. Ele enxerga cada crente como uma pedra viva que está sendo 

construída em uma casa espiritual. Desta forma, Pedro rejeita a sistematização da 

religião tão popular entre os líderes religiosos de sua época - e continua assim hoje. Em 

contraste direto com as idéias contemporâneas, ele fala para a sua audiência que eles são 

todos um santo sacerdócio. Cada um deles é edificado sobre a principal pedra angular 

que é Cristo. Esta não é uma organização humana, mas um corpo divinamente inspirado 

que está vivendo apenas para o Senhor. Rejeitando a idéia de um sacerdócio separado e 

de um sistema religioso, Pedro conclui: " Pois assim é dito na Escritura: “Eis que ponho 

em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será 

envergonhado. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não 



haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam"1 Pedro 2: 6, 10 NVI. Se 

realmente acreditássemos e praticássemos isto, quão diferente seria a igreja! 

Heb. 4:12 nos lembra do poder e da precisão da palavra de Deus. Este é o 

fundamento certo (Isaías 28:16). Israel seria um reino de sacerdotes (Êxodo 19: 3-6). 

 

Comentário 

 Esta é uma lição vital. Ao examinarmos 1 Pedro 2: 1-10, ficamos surpresos com 

a diferença entre o que Pedro está promovendo e a igreja com a qual estamos 

familiarizados. Podemos começar nos perguntando: "Como uma hierarquia de igreja se 

encaixa com o sacerdócio de todos os crentes?" 

 Embora seja justo e adequado respeitar os líderes espirituais, nunca devemos 

confiar nos seres humanos para nos ensinarem o que deveríamos ou não deveríamos 

crer. Crenças como o sacerdócio de todos os crentes, a responsabilidade individual, a 

salvação pessoal e assim por diante devem fazer-nos todos conscientes de que devemos 

pensar e entender por nós mesmos. Como Paulo tão claramente diz: "Cada um deve 

estar plenamente convicto em sua própria mente” (Romanos 14: 5 NVI). Não devemos 

depender de um professor humano, por mais brilhante e carismático que seja, para nossa 

compreensão de Deus e Seu maravilhoso plano de salvação. Porque devemos ser 

capazes de dar uma razão para a esperança que está em nós (ver 1 Pedro 3:15). Como 

observou Matthew Henry: "Devemos ser capazes de defender nossa religião com 

mansidão". Isso significa que precisamos conhecer a verdade pessoalmente e 

individualmente. 

 Não precisamos seguir nenhum outro líder espiritual autodeclarado. Pelo contrário, 

devemos seguir o Espírito de verdade que nos ensinará todas as coisas (ver João 14:17, 

26). Nenhuma mentira pode vir da verdade, diz João (ver 1 João 2:21); E só por saber o 

que é verdadeiro podemos discernir a mentira. 

 Ao longo dos séculos houveram muitos falsos Cristos, muitos Messias auto-

proclamados que provaram ser falsos e suas palavras mentiras. Precisamos nos certificar 

de que, sejam quais forem as reivindicações, as testaremos pela evidência que Deus 

forneceu em Sua Palavra. Pois, como Jesus disse, o Diabo tentará enganar até mesmo os 

próprios eleitos no fim. 

 Conhecer a verdade como ela realmente é: esta é a chave para a verdadeira 

comunhão cristã. Esta é a maneira de evitar ser acompanhado e desencaminhado pelas 

distrações e falsas doutrinas do Diabo. Como sabermos a verdade? É como o Espírito 

Santo nos guia (e devemos seguir) em toda a verdade (ver João 16:13). 

 Somos ainda aconselhados a testar o Espírito Santo, a ter certeza do Espírito que 

estamos seguindo. Deus está tão empenhado em nossa liberdade de pensamento e escolha 

que ele não irá compelir, e deseja que nos asseguremos de que realmente estamos 

escutando a verdade. 

 A ideia de "apenas acreditar em tudo o que lhe é dito" é uma visão muito perigosa, 

e nos deixa abertos às sugestões do próprio Satanás. Só porque você tem alguma "sensação 

forte" de que algo é verdade não significa que é necessariamente certo. 

 Você sempre precisa verificar o que estão lhe dizendo. Então, o que dizer da 

verdade? O que devemos fazer para avaliar a interpretação bíblica? 

 Pedro é inflexível aqui. Sem dúvida, sem indecisão, sem ceticismo! Neste segundo 

capítulo ele estabelece uma organização espiritual muito diferente do que era a atual - e 

diferente do que praticamos hoje. O teste ácido do cristianismo genuíno é que ele reflete as 

atitudes, crenças e conteúdo do evangelho trazido por Jesus. Se alguma "luz nova" é dada 

que contradiz a Escritura, você pode ter certeza que não é a Luz verdadeira! 



 Acima de tudo, a qualidade central da igreja é o sacerdócio real, que significa todo 

o corpo de crentes, não um grupo seleto. Este foi o grande grito de guerra de Lutero que 

pôs em movimento os acontecimentos da Reforma. Certamente agora é hora de recuperar 

essa visão de Pedro e ter certeza de que o que seguimos não é alguma estrutura ou 

autoridade humana, mas o corpo cheio de espírito do qual todos nós somos parte. 

 

Comentário teológico 

 "Sacerdócio de todos os crentes: Esta vocação cristã, esta vida na comunhão de 

Cristo com vista à salvação da humanidade, não pode ser equiparada - de um ponto de 

vista bíblico - a qualquer “clero” ou grupo profissional. É verdade, de fato, que, olhando 

para trás séculos, é preciso admitir que as igrejas cristãs vieram, em muitos casos, 

distinguir acentuadamente entre clero e leigos, entre vocações seculares e religiosas. Mas 

no NT há pouco sinal de uma profunda diferença vocacional. Muito claramente, a palavra 

NT kleros da qual a palavra "clero" é derivada não pode se referir a um grupo especial 

entre cristãos, mas a todos eles. Da mesma forma, a palavra para "laicidade" (laos) não se 

refere a uma parte receptora da congregação cristã, mas a todos os cristãos novamente. 

 "Embora pareça estranho, ambas as palavras denotam as mesmas pessoas, não 

pessoas diferentes. Todos são chamados a um serviço, e todos iguais são o povo de Deus. 

"Tu és uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o próprio povo de Deus", 

afirma Pedro, "para que possas declarar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz" (1 Pedro 2: 9) ... A vida cristã, portanto, é, por definição, um 

sacerdócio, um ministério realizado em resposta ao chamado de Deus dirigido a todos os 

pecadores ... O ministério, portanto, não é uma ordem de homens religiosamente diferentes 

daqueles que são supostamente simples "leigos". Não é nem mesmo um grupo especial de 

pessoas. O ministério é uma função de toda a igreja, distribuída entre os seus membros de 

acordo com os vários dons e capacidades, e correspondentes chamados que Deus deu a 

cada um. Não é um grupo de oficiais da igreja. Pelo contrário, o ministério da igreja é sua 

obrigação sob Deus de ministrar, como Seu servo, em reconciliar o mundo com Deus. 

O ministério da igreja é a sua função de Deus, a sua missão, a sua vocação. "Raoul 

Dederen," “A Teologia da Ordenação” em “Simpósio sobre o Papel das Mulheres na 

Igreja”, Instituto Bíblico Instituto de Pesquisa, Conferência Geral dos Adventistas do 

Sétimo dia, 1984. 

 

Comentário prático 

 "A união na diversidade é um chamado para distribuir a autoridade, o poder, os 

orçamentos e os privilégios da hierarquia da igreja aos diversos segmentos da igreja, 

isto é, os níveis organizacionais inferiores, as igrejas locais e os membros da igreja. É 

um apelo à eficiência no cumprimento da nossa comissão evangélica. Ele tem que 

incluir todas as pessoas e todos os lugares para a testemunha ... União na diversidade 

demanda contra a centralização real do centro e qualquer grupo minoritário se 

separando da igreja mundial. 

 "Minha versão da premissa básica para este destino glorioso é união na 

diversidade. A essência disso é permitir que Deus trabalhe entre nossos membros, 

fazendo missões criativas para Deus. Significa que temos que melhorar a igreja local, as 

visões e os sonhos locais individuais: defender sua identidade como seres humanos 

dados por Deus para trabalhar para Deus individualmente ou coletivamente. Não 

devemos tentar controlar nossos membros ou manipular para obedecerem de acordo 

com planos humanos... precisamos estar abertos à diversidade de opiniões, pontos de 

vista e práticas. Não significa liberalismo. Quero que vocês, líderes mundiais, escutem 

as diversas vozes de nossa igreja e sejam sensíveis às suas diversas necessidades. 



Precisamos construir a identidade dos adventistas entre muitas nações e povos, assim 

como precisamos enfatizar a união espiritual de toda a igreja em todo o mundo" Jong-

Keun Lee, "A Palavra de Deus e a União na Diversidade". Conselho Anual da Igreja 

Adventista 1 de outubro de 2000. 

http://www.adventist.org/2000annualcouncil/lee_devotional.html 

 

Comentários de Ellen White 

Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, 

muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua alma. Existem hoje 

milhares de pessoas que professam ser religiosas, e no entanto não podem dar outra 

razão para os pontos de sua fé, a não ser o haverem sido assim instruídas por seus 

dirigentes espirituais. Passam pelos ensinos do Salvador, quase sem os notar, e 

depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os 

ministros? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela 

Palavra de Deus que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha 

batida do mundo, leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados; e, pela 

relutância em examinarem por si mesmos, estãose tornando desesperançadamente 

presos nas cadeias do erro. Vêem que a verdade para este tempo é claramente 

apresentada na Bíblia, e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando sua 

proclamação; permitem, todavia, que a oposição do clero os desvie da luz. Embora a 

razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar 

diferentemente do ministro; e seu discernimento individual, os interesses eternos, são 

sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outrem...  {GC 521} 

 Quem são os súditos do reino de Deus? — Todos quantos fazem Sua vontade. 

Eles têm justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os membros do reino de Cristo são os 

filhos de Deus, sócios de Sua grande firma. Os eleitos de Deus são uma geração 

escolhida, um povo peculiar, uma nação santa, para manifestar os louvores dAquele que 

os chamou das trevas para Sua maravilhosa luz. São o sal da Terra, a luz do mundo. São 

pedras vivas, sacerdócio real. Estão em sociedade com Jesus Cristo. Estes são os que 

seguem o Cordeiro para onde quer que vai. ... {TM 353} 

 Cooperemos com Deus. A Palavra diz: "Trabalhai a vossa salvação com temor e 

tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto a vontade como a fazer de Sua boa 

vontade". "Vós sois a criação de Deus; Vós sois a edificação de Deus. "Ele quer que 

vocês cooperem com Ele na purificação do coração de todo mal. Ele diz que se 

obedecermos a Ele, Ele nos fará uma nação santa, um sacerdócio real, e nos dará a 

vitória sobre nossos inimigos. {AUCR, March 25, 1907 – traduzido do original} 

 A graça de Deus é a linha de demarcação entre os filhos de Deus e a multidão 

que não crê. Enquanto alguém é levado para o cativeiro de Cristo, outro é levado ao 

cativeiro para o príncipe das trevas. O coração do que responde ao desenho de Cristo 

brilha com o amor do Salvador. Ele mostra os louvores daquele que o chamou das 

trevas para a luz maravilhosa. Ele não pode deixar de usar seu talento de fala para falar 

da graça que lhe foi tão abundantemente concedida; Porque ele se alistou com aqueles 

que estão se esforçando para avançar a glória de Deus, e, assim, tornou-se um canal de 

luz. Disposto e obediente, ele é um do número chamado pela Inspiração "um sacerdócio 

real, uma nação santa, um povo peculiar".{ST, January 25, 1899 – traduzido do 

original}   
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