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Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através da Bíblia". Com 

grande prazer e alegria mais uma vez entro em contato com você com o objetivo 

de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse programa 

tem como objetivo estudar toda a Palavra de Deus e como estamos já quarto ano 

de apresentações diárias já passamos do milésimo programa e vamos 

prosseguindo para o nosso objetivo de estudar toda a Bíblia Sagrada. Hoje vamos 

iniciar os estudos no texto da primeira carta do apostolo Pedro. Somos gratos a 

Deus por ter nos capacitado até agora no estudo e na reflexão da sua Palavra.  

Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, o consolo e a 

esperança que só a Palavra de Deus pode nos dar. Desejo que você usufrua, em 

todas as áreas da sua vida: em sua vida devocional, em sua vida familiar, em sua 

vida ministerial, na sua vida profissional as bênçãos que Deus já nos concedeu em 

Cristo Jesus. Logo no início do programa registro a carta que a Selma nos enviou 

de Guajará Mirim no estado de Rondônia. Foi essa a sua mensagem1032 

“Prezado PR. Itamir.Graça e paz. Sou ouvinte do Através da Bíblia pela HCJB 

que lamentavelmente encerrou suas atividades há pouco. Fiquei desolada, mas 

graças ao Senhor passei ouvir outra vez pela emissora Nova Vida em Guajará 

Mirim que me deu novo alento. Sei que este abençoado programa que é guiado 

pelo Espírito Santo de Deus. No amor de Jesus.” Selma Soeiro de Oliveira 

Farias – Guajará Mirim – RO – carta. Querida ouvinte, querida irmã somos 

gratos por suas palavras. Agradecemos as suas orações em nosso favor e 

agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra. De fato a HCJB 

não está mais transmitindo, mas louvamos a Deus porque ele tem suprido essa 
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falta com outras rádios retransmissoras. Assim a Palavra de Deus continua sendo 

anunciada.  Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus 

familiares e amigos nos mais diversos contextos. E, que você divulgue o programa 

para que outros possam desfrutar do estudo que temos feito.  Preparando-nos 

para mais um estudo e reflexão baseado nessa primeira carta de Pedro, agora, 

convido-a e, a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar ao Senhor 

através desta palavra de oração: "Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. 

Diante da tua misericórdia nos enchemos de ousadia e penetramos na tua 

presença pelo precioso sangue de Cristo para buscar tua graça para esta ocasião. 

Pai te pedimos que a tua companhia seja experimentada por  todos nós, nos mais 

diversos lugares onde estivermos, em todos os momentos. Também te pedimos 

que nos ilumine nesse momento de estudo. Que a Tua palavra molde o nosso 

caráter. Pedimos também que o Senhor nos abençoe no desenvolvimento desse 

projeto de estudarmos toda a tua palavra e publicarmos os comentários feitos a 

partir desses programas. Oramos em nome de Jesus. Amém!". 

Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos a primeira parte do capítulo 

um desta carta escrita pelo apóstolo Pedro. Vamos estudar 1Pe 1.1-12. Nesse 

texto vamos refletir sobre o grande privilégio de sermos cristãos. Embora haja 

sofrimentos e dificuldades que temos que enfrentar como cristãos, sem dúvida 

alguma é um privilégio podermos ter comunhão com nosso Deus. É um privilégio 

usufruir o amor de Jesus, que se deu por nós, possibilitando-nos ter a 

reconciliação com Deus, possibilitando-nos manter comunhão com o Senhor. 

Desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial 
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com os homens que fossem capazes de andar com ele e falar com ele numa 

união especial. Mas a própria natureza de Deus estabeleceu limites para que 

houvesse tal associação, tal comunhão entre o Criador e sua criatura. O caráter 

santo de Deus não pode permitir que ele seja contaminado pelo pecado e pela 

corrupção. Os homens só podem estar na sua presença se forem puros, se 

estiverem limpos diante do Senhor. 

Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus, e falavam com ele. Mas logo 

pecaram e perderam esta convivência especial. Foram expulsos do jardim do 

Éden separados de Deus e o que obtiveram como consequência foi a morte 

espiritual que Deus havia prometido como resultado do pecado (Gênesis 2:17; 

3:23-24). Pessoas sem santidade, um povo sem santidade não podia e não pode 

permanecer na presença do santo Deus. 

Deus preparou para si um povo, para que pudesse ter comunhão com ele e para 

que pudesse proclamar as boas novas de que Deus queria manter um 

relacionamento de intimidade com os homens. Através de Abraão esse povo 

começou a ser formado. Isaque, Jacó, José, foram os patriarcas que deram inicio 

a esse povo, o povo de Israel. Porém como sabemos, depois de muitos acertos e 

erros, Israel não foi o povo que Deus queria que fosse. 

O povo que Deus havia selecionado excepcionalmente e resgatado não 

permaneceu santo. Os israelitas repetidamente exibiram seu pecado aos olhos de 

Deus. Ele às vezes avisou que poderia entrar no meio da congregação 

pecaminosa e destruir o povo (Êxodo 33:5; Números 16:44-45). Por quê? 

Simplesmente porque não pode haver comunhão entre a santidade de Deus e a 
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impureza do homem. O homem tem que ser purificado, ou morrerá (veja Isaías 

6:1-7). Assim como aconteceu com os israelitas também acontece com muitos 

cristãos. Esquecem-se de que são privilegiados por serem cristãos e preferem 

mais os atrativos que o mundo oferece e assim não buscam a santidade, a 

pureza, a integridade de vida.  

Se nós vislumbrarmos o que recebemos, o que temos e o que teremos pelo fato 

de sermos cristãos, de sermos povo de Deus, certamente nosso procedimento e 

nossa motivação de vida seriam outras. Assim também aconteceu com Israel. 

Infelizmente eles não atentaram para este privilégio e tiveram que ser 

disciplinados duramente através dos exílios quando foram invadidos pela Assíria e 

pela Babilônia.  Eles perderam o privilégio de serem povo de Deus.  

Mas através de Jesus Cristo Deus continuou com o seu propósito de ter um povo 

seu para manter comunhão com ele e para que pudesse repartir com outros a 

possibilidade de viver em harmonia com Deus. Esse privilégio hoje é dos cristãos. 

Por isso, ao tratarmos desse primeiro parágrafo da carta escrita pelo apóstolo 

Pedro vamos contemplar esse tema tão especial e assim, o título para nossa 

reflexão é: 

O privilégio de sermos cristãos 

1Pe 1.1-12 

Introdução 

Sempre é bom recordar que o apóstolo Pedro escreveu esta carta para os cristãos 

de várias regiões, de várias igrejas que estavam espalhadas na província da Ásia 

Menor. Pedro escreveu para encorajá-los a viver correta e dignamente como 
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cristãos, mesmo em meio as dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo 

em meio aos sofrimentos decorrentes pelo fato de sermos cristãos. Uma vez que o 

mundo odiou a Cristo também odiará e tem odiado aqueles que o confessam 

como Senhor de suas vidas.  

Em meio as dificuldades, por vezes, a fé cristã é abalada e é submetida a provas 

violentas e nessas horas muitos perguntam: vale a pena ser cristão? Esta carta e 

estes versos iniciais nos apresentam a resposta a tal dúvida. Pedro mostra o que 

é ser cristãos e como realmente vale a pena ser cristão, apesar de todas as 

dificuldades pelas quais tenhamos que passar. Em resumo Pedro nos diz que é 

um privilégio sermos cristãos, e por isso, o princípio que extraímos deste texto nos 

mostra que: 

Somente os cristãos têm o privilégio de ter Deus como Pai 

Neste texto encontramos três características dos cristãos: 

A 1ª característica dos cristãos é que todos nós somos eleitos, vs. 1-2 

1.1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da 

Dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 2 eleitos, segundo a 

presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a 

aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.  

Essa eleição é exposta através de três aspectos: 

1. Somos povo de Deus.  

Somos forasteiros, isto é, peregrinos, cuja pátria está nos céus (conf. 2.11; Hb 

11.13). Ao invés de pertencermos as regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, 

Bítinia, Brasil, Argentina, Chile, América, Angola, Portugal e as outras pátrias 
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terrenas, nós somos cidadãos dos céus. 

Somos eleitos, segundo o plano eterno de Deus (conf. Rm 8.29, Ef. 1.7). Eleitos 

segundo a presciência de Deus Pai é uma frase que precisamos entender 

corretamente. Muitos tem pensado que o mistério da eleição é esclarecido pelo 

fato de Deus saber antecipadamente como os eleitos agiriam, levando-o a 

escolher somente aqueles que voluntariamente se submetessem às suas ordens e 

recebendo Jesus Cristo como salvador e senhor, cooperassem com os seus 

propósitos salvíficos. Mas, presciência não quer dizer isso. Presciência tem a ver 

com conhecer ou prever, com o mostrar conhecimento amoroso da parte de Deus.  

O amor e a graça de Deus são a origem bíblica da eleição (conf. Rm 9.15, Ef. 1.4-

5, Am 3.2 e Ml 1.2-3). Sem mérito algum Deus nos conheceu e nos amou muito 

antes que viéssemos à existência. 

2. Somos obra do Espírito Santo 

A ação do Espírito Santo faz parte integral da graça da eleição. A expressão ... em 

santificação do Espírito ... significa que sem a obra santificadora do Espírito 

Santo a eleição de Deus não seria mais do que um desejo ou  um plano bonito, 

porém não executado. Foi e é através dessa obra do Espírito que nos tornamos 

cristãos. A regeneração, o novo nascimento acontece, porque nascemos do 

Espírito (conf. Jo 3.3-5) e, depois vem a obra da santificação. Quando o Espírito 

Santo tem liberdade de agir em nossas vidas nos tornamos co-participantes da 

natureza divina do Filho (conf. 2Pe 1.4). 

É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a Palavra de Deus, a obedecer 

todas as coisas que Jesus tem nos ordenado (conf. Mt 28.19-20). Sem a 
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capacitação do Espírito Santo não haveria nem desejo nem poder para 

obedecermos o que o Senhor pede de nós. 

3. Somos lavados no sangue de Cristo. 

Aspersão do sangue de Cristo implica em lembrarmos do sistema sacrificial do 

Antigo Testamento. Deve haver purificação com o sangue aspergido (conf. Nm 

19.4). O sangue de Jesus, aspergido sobre os pecadores nos limpa e nos lava do 

pecado e dos pecados e nos dá condições de entrar pelo novo e vivo caminho, na 

presença de Deus (Hb 10. 19ss). 

Ao sermos lavados pelo sangue de Cristo recebemos graça, que é o seu favor 

imerecido e recebemos paz, a paz que nos proporciona uma perfeita harmonia 

com o nosso Deus e Pai. Graça é paz é o desejo, é o cumprimento, são as 

bênçãos que os cristãos têm decorrentes da purificação obtida no sangue de 

Cristo.   

É interessante e deve ser notado o papel das três pessoas da Trindade na obra de 

salvação: O Pai iniciou essa obra, escolhendo e prevendo; O Espírito Santo nos 

faz experimentar a santificação, sem a qual não podemos ver a Deus, e o Filho, o 

Senhor Jesus Cristo derramou e nos lava com o seu precioso sangue.  

Por tudo isso, podemos reafirmar que é um privilégio sermos cristãos.  

A 2ª característica dos cristãos é que todos nós somos abençoados, vs. 3-9 

3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 

muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4 para uma herança 

incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros  
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5 que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação 

preparada para revelar-se no último tempo. 6 Nisso exultais, embora, no 

presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias 

provações, 7 para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais 

preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em 

louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; 8 a quem, não havendo 

visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria 

indizível e cheia de glória, 9 obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa 

alma.  

Essa bênção pode ser vista sobre três aspectos:  

1. Somos abençoados com a regeneração, vs. 3-5 

2. Somos abençoados com as provações, vs. 6-7 

3. Somos abençoados com a alegria pela glória futura, vs. 8-9 

Por tudo isso, podemos reafirmar que é um privilégio sermos cristãos. 

A 3ª característica dos cristãos é que todos nós somos salvos, vs. 10-12 

10 Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os 

quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, 11 investigando, 

atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas 

pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho 

sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os 

seguiriam. 12 A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós 

outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles 

que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas 
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essas que anjos anelam perscrutar.  

A salvação com que somos privilegiados tem três características 

1. A nossa salvação vem desde o passado, vs. 10 

Ela foi planejada por Deus desde a eternidade (conf. Ef. 1.4). Ela foi profetizada 

pelos antigos servos de Deus: Olhai para mim, e sede salvos, vós, todos os 

termos da terra: porque eu sou Deus, e não há outro (conf. Is 45.22). Ela fooi 

aguardada com ansiedade pelo remanescente fiel, como por exemplo Simeão, 

Ana (conf. Lc 2.25-38). Ela foi proclamada pelo próprio Senhor Jesus (conf. Hb 

1.1-2; Mt 4.17; Lc 4.16-21) 

2. A nossa salvação tem um conteúdo singular, vs. 11 

Ela é uma graça destinada (v. 10): desde a fundação dos séculos, para todos que 

confessam, para todos que invocam o Senhor (Rm 10.9, 13). Ela é baseada nos 

sofrimentos de Cristo, no seu sacrifício redentor. Ela é baseada na glória que 

Cristo conquistou. E a glória que Cristo conquistou foi a cruz do Calvário. E a sua 

exaltação envolve a ressurreição, a ascensão e a sua entronização. 

3. A nossa salvação é o próprio evangelho, vs. 12 

O evangelho é a boa notícia do desejo de Deus querer se relacionar conosco. O 

evangelho é a mensagem que proclama Jesus como Filho de Deus, que veio, 

morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou para nossa justificação (conf. 

1Co 15. 3-4). O evangelho foi destinado a nós, seres humanos, criados a imagem 

e semelhança de Deus. a salvação não é para os anjos. Jesus morreu por nós e 

não pelos anjos. 

Por isso, definitivamente é um privilégio sermos cristãos.   
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Conclusão  

O que temos feito com esse privilégio que Deus nos tem dado? Como 

escaparemos nós se negligenciarmos tão grande privilégio? 

Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. 2465 

 


