
4. Relações sociais (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material Bíblico: 1 Pedro 2:13–23; 1 Pedro 3:1–7; 1 Coríntios 7:12–16; Gálatas 3:27, 

28; Atos 5:27–32; Levíticos 19:18; 1 Pedro 4:8. 

 

Citações 

• A igreja não é simplesmente um corpo religioso que procura um lugar seguro 

para fazer a sua própria coisa dentro de um mundo político ou social mais 

amplo. A Igreja não é nem mais nem menos do que as pessoas que 

testemunham, por sua própria existência e em particular a sua santidade e sua 

união (Colossenses 3), que Jesus é o verdadeiro senhor do mundo, embora isso 

possa parecer ridículo ou mesmo escandaloso. N.T. Wright 

• A Bíblia é um guia de estudo para a interação social. Prince 

• A autoridade moral vem de seguir princípios universais e intemporais como 

honestidade, integridade, tratar as pessoas com respeito. Stephen Covey 

• Nenhum homem tem autoridade natural sobre seus semelhantes. Jean-Jacques 

Rousseau 

• Quando a ditadura é um fato, a revolução torna-se um direito. Victor Hugo 

• Uma vez que medidas vigorosas pareçam ser o único meio de trazer os 

americanos para uma devida submissão à pátria, as colônias apresentarão. 

George III 

• O respeito irrestrito pela autoridade é o maior inimigo da verdade. Albert 

Einstein 

• Mulher: inimiga da amizade, punição inescapável, mal necessário. Chrysostom 

 

Perguntas 

 Por que devemos considerar a esfera mais ampla das relações sociais? Como nos 

relacionamos com a ideia de "respeitar o rei"? Devemos sempre obedecer às autoridades 

e, se não, que princípios devemos usar? Como os cristãos casados se relacionam uns 

com os outros? De que modo somos "todos unidos em Cristo Jesus"? 

 

Resumo bíblico 

  1 Pedro 2: 13-23 detalha a responsabilidade do cristão para com o governo, 

deixando claro que os cristãos não apóiam a insurreição. Isso foi particularmente 

importante no contexto, pois foram levantadas questões sobre os cristãos e sua lealdade 

ao Estado. Pedro continua explicando que os cristãos devem respeitar a todos; Assim os 

cristãos não desrespeitarão a si mesmos e a Deus. O mais importante é que Pedro insiste 

em manter o foco em Deus, e não em outros assuntos – esses são bons conselhos ainda 

hoje. 1 Pedro 3:1-7 continua o tema das relações sociais, agora com foco na relação 

mais próxima do casamento. A ênfase é respeito mútuo e consideração. 1 Cor. 7: 12-16 

é uma passagem interessante de como Paulo explicitamente diz que este é ele falando, 

não o Senhor. Ele recomenda ficar com o cônjuge não-cristão se possível como um 

meio de ganhar o cônjuge para o Senhor. Em uma declaração essencial, Paulo enfatiza 

como somos um em Cristo: "pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se 

revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos 

são um em Cristo Jesus" Gal. 3:27, 28 NVI. Quando Pedro e os apóstolos são presos e 

levados perante o Sinédrio, Pedro declara que eles têm de obedecer a Deus, não os 

homens (Atos 5: 27-32). Lev. 19:18 nos diz para não buscarmos vingança ou guardar 



rancor, mas amarmos o próximo como a nós mesmos. Em 1 Pedro 4: 8 ele resume a 

perspectiva do cristão em amar uns aos outros profundamente. 

Comentário 

Pedro parece estar dizendo que precisamos nos submeter à autoridade - seja no 

governo ou nas famílias. Como agimos em submissão sem desistir de nossa 

individualidade? É apenas uma pergunta sobre a obediência sem questionar? Como isso 

se aplica em nosso relacionamento com Deus? 

 Lúcifer se opôs à autoridade de Deus, e alegou ser um lutador da liberdade, 

trabalhando para libertar o universo de Deus, o escravizador. Em sua opinião, a 

submissão a Deus exigia uma entrega abjeta e uma negação do auto-ser. Suas acusações 

deixam claro que ele promoveu a idéia de Deus como um tirano, o ditador absoluto do 

universo. A transposição dessas idéias para a área das relações humanas resulta no 

mesmo tipo de tirania e escravidão opressiva. 

 Então, quando lemos sobre esposas submetidas a seus maridos, o que isso 

realmente significa? (Note que as esposas são "apenas" "obrigadas" a se submeter. 

Maridos são obrigados a amar suas esposas. Então, qual é o comando mais difícil de 

seguir?). Se os maridos amassem suas esposas como fazem seus corpos, qual seria o 

resultado?! Por que não há comando para que as esposas amem seus maridos? 

 E quanto ao conceito de se tornar um em Cristo? Pensando em "se tornar um", 

como isso protege nós e a nossa individualidade? Quais são os benefícios? Quais são os 

perigos? Como aplicamos isso em nossas vidas diárias? 

 Em nossas experiências cotidianas um com o outro, colocamos o grande conflito 

em segundo plano - o conflito e as lutas, o amor e a admiração, a demonstração de se 

seguimos a verdade, a honestidade, a direita e assim por diante. Leia um pouco do 

material relacionado à queda de Lúcifer e você começará a ver como o pecado 

realmente é insidioso, como, acreditando numa mentira, você pode chegar a uma 

posição em que o certo é errado e o errado está certo. Nesse processo de auto-ilusão, 

Lucifer passou a acreditar em sua própria propaganda, ao que parece. Quais são as 

lições para nós aqui? 

 

Comentários de Ellen White 

 O mesmo espírito que produziu a rebelião no Céu, ainda inspira a rebelião na 

Terra… Pela mesma representação falsa do caráter divino, por ele dada no Céu, fazendo 

com que Deus fosse considerado severo e tirano, Satanás induziu o homem a pecar. E, 

logrando ser bem-sucedido nisto, declarou que as injustas restrições de Deus haviam 

motivado a queda do homem, assim como determinaram a sua própria rebelião. {GC 

436} 

 O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em Sua relação para 

com a igreja por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não 

preenchem o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve 

sujeitar em tudo. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como 

cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o 

domínio de Cristo, para que possam representar a relação de Cristo para com Sua igreja. 

Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais 

que o marido é a cabeça da esposa, e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita; pois ele não é 

o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. ...  {LA 112} 

 
Preparado em julho 27, 2016 © Jonathan Gallagher 2016 


