
5. Vivendo para Deus (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 1 Pedro 3:8–12; Gálatas 2:20; 1 Pedro 4:1, 2; Romanos 6:1–11; 1 

Pedro 4:3–11; 2 Samuel 11:4. 

 

Citações 

• A chave para a vida cristã é a sede e a fome de Deus. E uma das principais 

razões pelas quais as pessoas não entendem ou experimentam a soberania da 

graça e a maneira como funciona através do despertar da alegria soberana é que 

sua fome e sede de Deus é muito pequena. John Piper 

• Perdoe-me por ser tão ordinário enquanto afirmava conhecer um Deus tão 

extraordinário. Jim Elliot 

• Sinto-me como se eu viver a vida cristã, então as pessoas devem ser capazes de 

ver isso em minhas ações cotidianas. Quinton Aaron 

• Alguns de nós vivemos uma vida cristã como se estivéssemos sempre sob o 

olhar severo e vigilante de nosso Pai e que ele é impossível de agradar ... Não, 

Deus se deleita mesmo em nossas tentativas de obediência. Kevin DeYoung 

• Embora não possamos experimentar nossa vida como um presente sem fim, 

somos eternos aos olhos de Deus; Isto é, em nossa realidade mais profunda. C.S. 

Lewis 

• Podemos falar de um lugar onde não há lágrimas, nem morte, nem medo, nem 

noite; Mas esses são apenas os benefícios do céu. A beleza do céu é ver Deus. 

Max Lucado  

 

Perguntas 
 Por que Pedro quer enfatizar fortemente a vida cristã? De que maneira realmente 

falamos de Deus na maneira como vivemos? Como você entende o comentário de Paulo 

em Gálatas 2:20 que nós não vivemos, mas Cristo vive em nós? Por que a vida de Deus 

é tão importante para responder algumas das perguntas envolvidas no grande conflito? 

 

Resumo bíblico 

 1 Pedro 3:8-12: Aqui Pedro está preocupado em mostrar que as crenças devem 

ser postas em prática. Ele enfatiza a simpatia, a compaixão e a humildade. Não devemos 

pagar o mal com o mal, mas sim ser uma bênção para os outros. Devemos fugir do mal 

e procurar o bem. Os versículos que se seguem expandem o conceito de buscar o que é 

bom. No próximo capítulo, Pedro fala de não fazer o que queremos, mas o que Deus 

quer - e isso significa que iremos sofrer (1 Pedro 4:1, 2). Ele então descreve o tipo de 

vida que costumávamos viver, e compara com a maneira como vivemos agora. Em tudo 

o que fazemos, Deus deve ser glorificado quando deixamos o pecado atrás de nós (1 

Pedro 4:3-11). A evasão do pecado é ecoada por Paulo, que deixa claro que não 

devemos continuar pecando para obtermos mais graça! (Romanos 6: 1-11), enquanto em 

Gálatas 2:20 lembra-nos que já não vivemos, mas Cristo vive em nós. 

 

Comentário   
  Alguns podem tomar os comentários de Pedro para significar que eles têm que 

fazer o trabalho de transformação para que eles vivam para Deus. Aqui está o perigo de 

auto-suficiência. Sim, devemos querer mudar. Sim, devemos aceitar a salvação sanadora 

de Deus. Sim, devemos fazer tudo o que pudermos para nos certificarmos de que 

escolhemos o bem sobre o mal. Mas, eventualmente, a questão da capacidade, do poder e 

do sucesso é com Deus, não conosco. Caso contrário, estaremos apelando para a nossa 



própria força de vontade e determinação, e não o poder de Cristo que habita em nós e 

converte-se. Devemos deixar as ideias de “Como fazer” para a área de auto-ajuda. A 

mensagem da Escritura é que não podemos nos ajudar. Somente Deus pode nos salvar de 

nossos pecados. Veja: 

 “Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 

amou” (Romanos 8:37 NVI). Como somos vencedores? Não em nossa própria força, mas 

por aquele que nos amou. É aí que reside a fonte da vitória. 

 "Vocês pertencem a Deus, meus amigos, e vós os derroteis, porque aquele que está 

em vós é maior do que aquele que está no mundo." (1 João 4:4). Como superar? Pelo que 

somos? Pelo poder espiritual que geramos? Não, porque aquele que está em ti é maior. 

 "Louvado seja Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo." (1 

Coríntios 15:57). Como a vitória vem? Não por nossa capacidade e poder, é dado. E por 

quem vem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Pois senão o que significa quando lemos: "Não sou eu quem vive, mas Cristo vive 

em mim. A vida que eu agora vivo neste corpo, vivo confiando no Filho de Deus, que me 

amou, e que se entregou por mim" (Gálatas 2:20)? 

 Esta é a mensagem da Bíblia. Então, por que queremos transformar nossa salvação 

em um projeto de "faça você mesmo"? Nossa vitória é devido ao nosso desejo de manter 

contato com Deus, para garantir nosso relacionamento com Deus. 

 Pois, em todos os aspectos da vitória sobre a tentação, vá a Deus, e "Não seja 

derrotado pelo mal - vença o mal com o bem" (Romanos 12:21). Nós não removemos o 

mal concentrando-se nele. Em vez disso, nós o empurramos concentrando-nos no bem. 

 

Comentários de Ellen White 

 A força de sua afeição deve refluir para Aquele que deu a vida por você. 

Vivendo para Deus, a pessoa faz convergir nEle suas melhores e mais elevadas afeições. 

É para Aquele que morreu por você, a maior manifestação do seu amor? {CI 157} 

 Ao proteger o tesouro no céu, colocamo-nos em conexão viva com Deus, que 

possui todos os tesouros da terra, e fornece todas as misericórdias temporais que são 

essenciais para a vida. Toda alma pode assegurar a herança eterna. O Senhor abre o fato 

diante de seu povo de que há espaço pleno para o exercício de suas faculdades, para o 

cumprimento de seus objetivos mais elevados, para a aquisição do tesouro mais 

precioso e mais duradouro. Eles podem colocar tesouros onde nem o fogo, nem o 

dilúvio, nem qualquer tipo de adversidade pode tocar. É a sabedoria mais elevada viver 

de tal maneira que assegure a vida eterna. Isso pode ser feito por não vivermos no 

mundo para nós mesmos, mas vivendo para Deus; Passando nossa propriedade para um 

mundo onde nunca perecerá ... Todo sacrifício feito com o propósito de abençoar os 

outros, toda apropriação de meios para o serviço de Deus, será um tesouro depositado 

no cé. {RH, April 7, 1896 – traduzido do original}   

 A influência do Espírito de Deus é combinada com as agências humanas. O 

poder é tudo de Deus, mas deve haver uma cooperação. O Deus do céu não trabalha 

para o homem sem a sua cooperação. O Espírito de Deus une-se ao esforço humano. É 

assim que nos tornamos trabalhadores junto com Deus. --Ms 3, 1888, pp. 1, 2. (“Living 

for God,” September 25, 1888.)  {4MR 363 - traduzido do original}   
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