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Olá amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série "Através 

da Bíblia". Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia.  

Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com 

você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Hoje estudaremos o final do 

primeiro capítulo da profecia de Joel, onde é anunciada a iminência do dia do 

Senhor. Com certeza teremos lições importantes para refletir aplicando-as às 

nossas vidas. Muitos que tem estudado conosco a palavra de Deus têm escrito e 

compartilhado como o Senhor tem usado o que temos aprendido aqui para mudar 

as suas vidas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as 

correspondências de vocês, nossos amigos contando-nos suas experiências com 

Deus, inclusive aquelas que aconteceram através desse programa. Por isso, 

incentivamos a você que é nosso ouvinte assíduo a escrever dando-nos suas 

impressões sobre o programa. Queremos adequá-lo ainda mais às suas 

necessidades, sem deixar de sermos fiéis à Palavra de Deus que é viva e eficaz 

para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, 

compartilho o e-mail do Ulisses no estado de São Paulo. Foram essas as suas 

palavras: 1035“Gostaria de expressar minha gratidão e satisfação em poder estar 

recebendo via rádio estes estudos das Escrituras Sagradas que são comentados 

de forma primorosa pelo pastor Itamir Neves. Esta aula em especial foi 

simplesmente maravilhosa, abordando este texto extremamente complexo e 

polêmico onde sua explanação foi surpreendente. Se possível gostaria de uma 

cópia da aula (Hb 6:1-10ss). Não é sempre que consigo acompanhar os estudos, 

mas quando é possível sempre recebo conteúdo significativo para ser refletido e 
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aplicado. Este trabalho que é feito pela trans mundial através do rádio tem muita 

importância, pois tem grande potencial para alcançar muitas vidas que ainda não 

conhecem a Deus e alimentar muitos irmãos com a Palavra. Aproveito para enviar 

um grande abraço ao pastor Itamir que foi deão e professor na FTBSP, na ocasião 

quando estava cursando teologia no final da década passada. Parabéns a radio e 

a toda equipe!” Ulisses Andrade – email. 

 Querido amigo, obrigado por sua confiança em nós apresentando suas questões. 

Como lhe respondi, espero que você tenha tido o esclarecimento necessário para 

compreender mais a Palavra de Deus. A compreensão cada vez mais detalhada 

da Palavra de Deus nos auxilia a adequar nossas vidas à vontade de Deus. Mais 

uma vez somos gratos por confiança e por suas palavras. Elas são um incentivo. 

Essas palavras nos enchem de temor e tremor e por isso pedimos a Deus que 

tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Por esta razão também 

é que oramos pedindo as bênçãos de Deus. E, é para isso que chamo a sua 

atenção agora. Vamos orar, colocando este programa e esse projeto de 

estudarmos toda a Bíblia Sagrada nas mãos de Deus: "Pai de amor, somos gratos 

pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a sua palavra e juntos ouvirmos a 

sua voz. Senhor desejamos e necessitamos da iluminação do teu Espírito para 

podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por ele mesmo cumprirmos 

os teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque tu nos ouves. Obrigado 

porque através de Jesus, respondes as nossas orações. Fale conosco no 

programa de hoje e nos abençoe para que esse projeto de estudarmos toda a sua 
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Palavra possa ser completado sob as tuas bênçãos. Pai, oramos em nome de 

Jesus, Amém".  

Querido amigo hoje o alvo é iniciarmos os nossos estudos no segundo capítulo 

desta carta escrita pelo apóstolo Pedro. Vamos estudar hoje 1Pe 2.1-10. Como 

dissemos anteriormente esta carta foi escrita com o propósito de encorajar os 

cristãos daqueles dias que viviam sob intensa perseguição por causa do nome de 

Cristo. Muitos deles sofreram até o martírio por causa de sua fé em Jesus Cristo. 

Muitos deles sendo confrontados e sendo desafiados a negar sua fé, sua 

confissão de Jesus Cristo ficavam abalados, ficavam preocupados com o futuro, 

ficavam preocupados com o futuro da família, se eles mesmos fossem mortos. 

Enfim, embora um grande número de cristãos fosse destemido e ousado, muitos 

deles tinham profundas dúvidas sobre como proceder, como pensar, como crer, 

como responder as ameaças quando enfrentassem essas situações angustiantes. 

Por isso Pedro nos mostra nesse texto que para o desenvolvimento da vida cristã 

é necessário obedecermos uma ordem clara: primeiro vem o ser, e depois o fazer. 

Diante de testes e provações a que somos submetidos é necessário termos 

convicção de quem somos para depois saber como agir. Primeiro o ser depois o 

fazer. E por isso mesmo, o título para o estudo deste texto é exatamente esse: 

O ser precede o fazer 

1 Pedro 2.1-10 

Introdução 

Depois da queda o ser humano perdeu sua identidade. Perguntamos 

insistentemente: quem somos nós? O que devemos fazer? 
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Em Cristo, a nossa condição de pecadores separados de Deus foi mudada. 

Resgatamos a nossa identidade. Mas, em termos de cristianismo, como cristãos é 

importante primeiro o ser e depois o fazer. 

Este texto de Pedro pode ser resumido da seguinte maneira:  

O cristão que conhece a sua identidade sabe o que deve fazer diante de 

Deus e do próximo. 

Neste texto encontramos três etapas que nos mostra quem somos e o que 

devemos fazer como cristãos: 

A primeira etapa nos mostra quem somos, vs. 2-8 

2. 3 se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso ... 5 também 

vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para 

serdes sacerdócio santo, ... 6 Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em 

Sião uma pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não será, de 

modo algum, envergonhado. 7 Para vós outros, portanto, os que credes, é a 

preciosidade; mas, para os descrentes, A pedra que os construtores 

rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular 8 e: Pedra de tropeço e 

rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo 

desobedientes, para o que também foram postos.  

1. O cristão é aquele que experimenta que Deus é bondoso - v.1-3 

Experimentar significa provar, sentir, conhecer, saber... 

Isso envolve submissão, experiência pessoal com o Senhor. Se ele é Senhor isso 

implica em submissão e obediência. A bondade de Deus é constante em nossas 
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vidas. Você tem experimentado essa verdade? Agradeça agora ao Senhor por sua 

bondade! 

2. O cristão é chamado de pedra viva - v.5 

A idéia que Pedro quer demonstrar, que comunicar aqui, para aqueles que 

estavam dispersos, para aqueles que viviam sem estarem fixados num lugar, é 

uma idéia que traz conforto e segurança. Ser pedras vivas significa ser um 

material sólido, firme. Traz a idéia de testemunho, de um marco, de uma estaca. 

Mas algo que tem vida. Em Jesus somos pedras que vivem. Somos sólidos e 

vivos. 

3. O cristão é considerado casa espiritual - v.5 

Se cada um de nós é pedra viva, em conjunto, somos casa espiritual. Somos 

comunitariamente um novo templo, não mais feito pelas mãos humanas, mas feito 

pelo Senhor. Nós somos edificados, isto é, treinados, colocados lado a lado. 

Por Jesus ser a nossa pedra angular, principal, somos construídos, somos 

edificados sobre ele. A igreja, esse novo templo, essa casa espiritual esta 

edificada sobre o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. 

4. O cristão é apontado como sacerdócio santo - v.5 

Nos dias do Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que tinha acesso a Deus 

e cuja tarefa era levar os outros diante de Deus. 

A palavra latina para sacerdote é “pontífice” que ilustra bem a função sacerdotal. 

O sacerdote é um pontífice, isto é, o sacerdote é “um construtor de pontes”. 

O cristão é alguém que constrói uma ponte levando pecadores a Deus para que 

possam ser salvos e ter comunhão com ele. 
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5. O cristão é aquele que crê e obedece - é crente obediente - v.7-8 

O cristão é um crente! É isso mesmo, parece redundância, mas não é. O 

verdadeiro cristão é aquele que crê em Cristo e não apenas aquele que crê. O 

objeto de nossa fé não pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tem que ser 

Cristo. Nós somos crentes em Cristo, isto é, nós cremos que Jesus é o Cristo, o 

Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio até nós para nos salvar!  

Cremos por causa das escrituras, cremos porque temos experimentado!  

A segunda etapa nos mostra como somos considerados, vs. 9-10 

2.9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 

propriedade exclusiva de Deus ... 10 vós, sim, que, antes, não éreis povo, 

mas, agora, sois povo de Deus, que não tínheis alcançado misericórdia, mas, 

agora, alcançastes misericórdia.  

1. O cristão é raça eleita - v.9 

Isto é, nós somos um povo tirado do mundo. O profeta Isaías já tinha apresentado 

essas palavras do Senhor: este povo foi criado para mim (conf. Is 43.21) 

Somos raça eleita porque fomos alvo da aliança que Deus firmou conosco. Em 

Jesus temos uma nova aliança vigorando agora. A antiga aliança passou, agora 

tudo se fez novo. Somos uma nova raça, um novo povo 

2. O cristão é sacerdócio real - v.9 

Como falamos anteriormente o sacerdote tinha o privilégio de conduzir os homens 

à presença de Deus. A idéia aqui é que temos acesso direto a Deus. Porque já 

recebemos o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 

3. O cristão é nação santa - v.9 
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Somos uma nação, um novo povo, um povo santo, com a mesma característica do 

nosso Senhor, do nosso rei, daquele que nos governa. Somos chamados para um 

vida santa, devemos nos apresentar a Deus em santidade. A santidade é obtida 

pelo estudo, pela reflexão e pela pratica da Palavra de Deus . Lembre-se de Jo 

17.17 A tua Palavra é a verdade, santifica-os na verdade! 

4. O cristão é povo de propriedade exclusiva de Deus - v.9 

Ele nos comprou, ele nos resgatou pelo precioso sangue de Cristo. 

Temos um novo valor. Antes não tínhamos valor e nem podíamos chegar à 

presença de Deus. Mas adquirimos novo valor.... 

5. O cristão é aquele que alcançou misericórdia - v.10 

A terceira etapa nos mostra o que devemos fazer, vs. 1, 2, 4, 5, 9 

1. O cristão deve livrar-se do mal - v. 1 

2.1 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e 

invejas e de toda sorte de maledicências, 

2. O cristão deve desejar crescer através do leito genuíno - v.2 

2 desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite 

espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação, 

3. O cristão deve se aproximar continuamente de Jesus Cristo - v.4 

4 Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, 

mas para com Deus eleita e preciosa, 

4. O cristão deve oferecer "sacrifícios" espirituais - v.5 

... a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por 

intermédio de Jesus Cristo.  
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5. O cristão deve proclamar as virtudes de Deus - v.9 

... a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz; 

Conclusão 

Essa mudança foi causada, só pode acontecer por Jesus ser único como Senhor: 

1. Jesus é bondoso, vs. 3 

2. Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vs. 4 

3. Jesus é a pedra angular, que não envergonha quem nele crê, vs. 6 

4. Jesus é a preciosidade, para os crentes, vs. 7 

5. Jesus é a pedra de tropeço, rocha de escândalo para os incrédulos, vs. 7-8 

Que Deus nos capacite a identificarmos primeiramente quem somos nós em Cristo 

Jesus. Que Deus nos dê a percepção de como somos considerados. Que Deus 

nos capacite a realizarmos os nossos deveres como cristãos! 

Que possamos agradecer a Jesus por ele ser tão precioso para nós!  

 

    

 

 


