
9. Seja quem você é (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 2 Pedro 1:1–15; Efésios 2:8; Romanos 5:3–5; Hebreus 10:38; 

Romanos 6:11; 1 Coríntios 15:12–57. 

 

Citações 

• Seja você mesmo, porque todos os outros já existem. Oscar Wilde 

• Seja quem você é e diga o que sente, porque quem mente não importa, e quem 

importa não se importa. Bernard M. Baruch 

• Ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você 

algo a mais é a maior realização. Ralph Waldo Emerson 

• Seja sempre uma versão de primeira classe de si mesmo e não uma versão de 

segunda categoria de outra pessoa. Judy Garland 

• Sobre tudo o que você pode fazer na vida é ser quem você é. Algumas pessoas 

vão te amar. A maioria vai te amar pelo que você pode fazer por eles, e alguns 

não vão gostar de você em tudo. Rita Mae Brown 

• Seja você mesmo – não seja a idéia do que você acha que a idéia de alguém sobre 

si mesmo deveria ser. Henry David Thoreau 

 

Perguntas 
 Qual é o significado de "ser você mesmo"? Como isso se encaixa no que Pedro 

está dizendo aqui? Por que Pedro está preocupado em explicar isso? Qual é o 

significado da ênfase de Pedro no "poder divino"? Por que Pedro dá uma lista de sete 

qualidades que são construídas sobre a confiança em Deus? Como isso ilustra as 

respostas de Deus ao conflito cósmico? 

 

Resumo bíblico 

 Pedro escreve esta carta para encorajar os crentes como ele chega ao fim de sua 

vida (2 Pedro 1:14). Ele quer lembrá-los da importância do cristianismo prático - não 

como uma religião egoísta, mas confiando no poder divino e nas promessas de Deus 

(1:3). Ele encoraja seus leitores a crescerem no conhecimento de Deus (1:2, 3). Como 

resultado, compartilhamos da natureza divina (1:4). No caso de pensarmos que devemos 

simplesmente "deixar ir e deixar Deus", Pedro nos encoraja a "fazer tudo o que 

pudermos" (1:5). Todas as qualidades que ele então lista provêm de nossa confiança em 

Deus. A razão para isso é "quanto mais você tiver essas qualidades, mais eles o 

impedirão de ser ineficaz e improdutivo no seu conhecimento de nosso Senhor Jesus 

Cristo" (18). O objetivo final é estar com Deus (1:11). Paulo nos diz: "Você foi salvo 

pela graça, confiando nele - não é por si mesmo, é dom de Deus!" Ef. 2:8. Similarmente 

Heb. 10:38 diz que "aqueles que fazem o que é certo viverão confiando em Deus". Ele 

também ecoa Pedro ao dizer que os problemas desenvolvem "resistência espiritual" que 

leva ao desenvolvimento do caráter e uma esperança confiante (Romanos 5:3-5 ). Desta 

forma, morremos para o pecado, mas vivemos para Deus (Romanos 6:11). Nossa grande 

esperança está na transformação da ressurreição (1 Coríntios 15: 12-57). 

 

Comentário   
  A frase-chave aqui é "promessas maravilhosas e inestimáveis" (2 Pe 1:3). Em vez 

de "ser quem você é", estamos realmente olhando para "ser quem você pode ser com a 

ajuda de Deus." Pedro não está enfatizando um auto-aperfeiçoamento, mas o poder 

transformador de Deus, que pode tomar quem somos em potencial e refazer-nos no tipo de 

pessoa que realmente queremos ser. "Através de seu poder divino nos foi dado tudo o que 



é importante para viver uma vida centrada em Deus. Isto vem por conhecer aquele que nos 

chamou a si mesmo por sua própria glória e bondade" 2 Pedro 1: 2. É através do poder 

divino, que vem por conhecê-lo. 

 É claro que também devemos cooperar plenamente permitindo que Deus nos 

mude. A lista de qualidades que Pedro faz (2 Pedro 1:5-7) são construídas uma sobre a 

outra - cada uma adicionando ao outro. Isso mostra que estamos olhando para um 

processo ao longo do tempo - e não uma transformação durante a noite. Além disso, 

Pedro não está olhando para isso a partir de uma perspectiva de auto-aperfeiçoamento, 

mas para que possamos ser transformados em pessoas que são eficazes e produtivos, de 

uso para os outros. 

 Pedro conclui esta seção dizendo que eles já devem saber disso, mas ele está 

escrevendo para lembrá-los. Ele diz isso três vezes, querendo que eles se certifiquem de 

lembrar o que ele lhes disse. Ele faz isso para incentivá-los, não para colocar uma 

"parcela de culpa" sobre eles. Aqui está outra lição importante. Não devemos usar a 

instrução como uma forma de nos elevarmos colocando os outros no chão. Pelo 

contrário, nossa preocupação deve ser sempre ajudar os outros numa perspectiva 

altruísta. Pedro está preocupado em ajudar a compartilhar essas boas idéias ao invés de 

impor algumas ordens ou criticar o desempenho. 

 O tema de Pedro é ser o melhor que podemos ser através do poder transformador 

de Deus. Ele identifica as qualidades que ele acredita que devem ser reveladas à medida 

que a experiência cristã se desenvolve. Ele reconhece que seu tempo nesta terra está 

chegando ao fim e ele lembra aos seus leitores que "Vocês receberão uma tremenda 

acolhida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" 2 Pedro 1:11. 

 

Comentários de Ellen White 

 Aqui está a nossa política de seguro de vida [2 Pedro 1:10]. Aqui temos as 

diretrizes estabelecidas para como assegurar a vida que mede com a vida de Deus. . . . 

Muitos professam a religião de Jesus Cristo, mas não a vivem. Para que a profissão 

deles é boa? Eles também poderiam traçar seu nome na areia - e quanto tempo ficaria? 

 A religião de Cristo nos torna melhores homens e mulheres. ... Cristo veio ao 

nosso mundo para remodelar o deformado caráter da humanidade. Era um caráter mui 

tortuoso. Deus deseja que sejamos Seus filhos e filhas. Deseja que, durante as horas de 

nosso tempo de prova aqui, sejamos dotados de todas essas graças que “pelo Seu divino 

poder, nos têm sido doadas”. 2 Pedro 1:3. Nada nos é retido daquilo que diz respeito à 

vida e piedade, pelo conhecimento dAquele que nos chamou para a glória e virtude. A 

rica promessa, então, é que seremos participantes da natureza divina. Isso significa tudo 

para nós — ser participantes da natureza divina. {CT 426} 

 Que formosura de caráter resplandecia da vida diária de Cristo! Ele é que deve 

ser nosso modelo. Há grande obra a fazer, em moldar o caráter segundo a semelhança 

divina. A graça de Cristo tem de moldar o ser todo, e seu triunfo não será completo 

antes que o universo celestial testemunhe, no comportamento dos filhos de Deus, 

habitual ternura de sentimentos, amor semelhante ao de Cristo, e obras santas. {MG 

480}   

 Cada pessoa deve alcançar uma experiência própria. Ninguém pode depender da 

experiência ou prática de outrem, para salva- ção. Cada um de nós precisa familiarizar-

se com Cristo para poder representá-Lo devidamente ao mundo. “Pelo Seu divino 

poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo 

conhecimento completo dAquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude.” 2 

Pedro 1:3… Precisamos aprender de Cristo. Precisamos saber o que é Ele para aqueles a 



quem Ele resgatou. Temos de sentir que pela fé nEle é nosso privilégio ser participantes 

da natureza divina... {MG 480}    
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