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

É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos 

reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você 

que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada 

com profundidade é aplicá-la em nossas vidas adequando o nosso viver à vontade 

de Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua 

vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso quero incentivá-lo a ter em suas 

mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um trecho importante desta primeira 

carta do apóstolo Aproveito a oportunidade para avisá-los que daqui a quatro 

programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro escrito pelo 

profeta Amós. Serão quinze estudos muito desafiadores, pois a mensagem do 

Senhor através de Amós é plenamente aplicável aos nossos dias. Quero 

agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas 

vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que 

ficamos sabendo do valor do programa. Hoje, registro o e-mail que a irmã Ramona 

nos enviou. Foi essa a mensagem que chegou da Argentina, onde ela reside 

atualmente: 1042 “Conheci a radio recentemente, tenho uma amiga que me 

presenteou com o livro "Pão Diário" e escutei a radio uma vez apenas via on line, 

sou de Imperatriz do Maranhão mais estou vivendo  na Argentina, gostaria que 

vocês pudessem me esclarecer uma duvida, quero saber qual a diferença entre 

uma igreja cristã e uma igreja evangélica, pois apenas estou conhecendo a 

palavra do Senhor e freqüentando a igreja, e tenho muitas duvidas. Desde de já 

agradeço, um abraço muito grande e que Deus abençoe a todos.” Ramona – 
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Argentina – email. Querida irmã, parabéns pelo seu interesse em estudar a 

Palavra e buscar uma comunidade onde você possa crescer na sua vida cristã. De 

fato, a nossa vida na comunidade cristã é básica para o nosso desenvolvimento. 

Como lhe respondi, uma igreja cristã caracteriza-se por destacar e centralizar a 

pessoa de Jesus Cristo, e distingue-se por um conteúdo doutrinário sério e um 

ensino profundo baseado somente na Palavra de Deus, a Bíblia. O termo 

evangélico infelizmente tem sido muito mau usado e temos que ficar atentos para 

não sermos enganados. Temos muitas igrejas com o nome de evangélicas que 

são sérias em termos bíblicos, doutrinários e práticos. Mas, é inegável que a 

palavra “evangélico” tornou-se uma palavra da “moda”. Muitos se dizem 

evangélicos mas não vivem de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Temos 

que estar atentos e nos associarmos e nos envolvermos somente com irmãos que 

amam o Senhor Jesus. Conte conosco, temos orado por você para que Deus a 

oriente nesse início de vida cristã. Exatamente para orarmos que te convido, 

pedindo as bênçãos de Deus e colocando este programa nas mãos do Senhor: 

"Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. 

Senhor que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que 

possam desfrutar dessa comunhão contigo. Pedimos a tua bênção de orientação 

para a Ramona. Dirija-a para uma comunidade que ame a tua Palavra e honre o 

senhor Jesus. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu 

nome. Oramos em nome de Jesus, Amém!". 

Querido amigo hoje vamos estudar o segundo parágrafo do capítulo 4 da primeira 

carta de Pedro. Vamos estudar 1ª Pedro 4.7-11 
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Creyendo, sirviendo y viviendo como hijos de Dios 
4:7–19 
Introducción: Años atrás, mientras pastoreaba en el occidente del estado de 
Texas, en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al 
hermano José Borrás, ex sacerdote español. Al final de uno de los cultos, un 
hombre se le acercó y le dijo: “Deme una razón del porqué usted predica el 
evangelio”. El hermano Borrás le contestó: “Porque Cristo le ama a usted y viene 
otra vez”. 
Pedro veía que el fin estaba cerca y animaba a los hermanos a permanecer fieles. 
I.     Vivir no por lo temporal, mas por lo eterno (vv. 7, 8). 
1.     Todo en la vida fenece (v. 7). 
(1)     Pedro usa la expresión telos (fin), indicando el límite a lo propuesto y 
alcanzado. 
(2)     En esta vida todo es relativo, pasajero, se agota, tiene su momento de 
terminar. Pero la venida del Señor es real. 
2.     Sobre todo… (v. 8). 
(1)     El amor agape entre los cristianos debe ser incondicional. 
(2)     Tal amor está acompañado de una característica: ferviente. Es decir, lo más 
cercano posible, con intensidad. 
(3)     El amor incondicional de Dios debe ser, y es, la característica visible entre 
los hijos de Dios y para con el mundo. 
II.     Servir a los demás de palabra y de hecho (vv. 9–11). 
1.      Hospedaos… (v. 9). 
(1)     Pedro ve cerca la venida del Señor, mas esto no le detiene a continuar con 
la labor misionera. 
(2)     La hospitalidad debería ser hecha como un compromiso de amor y 
responsabilidad en la extensión del reino de Dios. 
2.     Servir debe ser la prioridad de todo creyente (vv. 10, 11). 
(1)     Cada creyente ha recibido un don (carismata) para ser puesto a disposición 
de los demás. 
(2)     Pedro descarta la posibilidad de ministrarse a sí mismo y glorificar a Dios de 
esta manera. 
(3)     Todo lo que se es y se hace debe ser tan sólo para glorificar a Jesucristo. 

A vida cristã comunitária sob a perspectiva do fim 

1Pe 4.7-11 

Introdução 

Todo cristão que vive comunitariamente sob a perspectiva do fim glorifica a 

Deus 

Nesse trecho encontramos três características do cristão que vive sob a 

perspectiva do fim 

A 1ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 
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é ser vigilante, vs. 7   

4.7 Ora, o fim de todas as coisas está próximo; sede, portanto, criteriosos e 

sóbrios a bem das vossas orações.  

1. A vigilância é evidenciada pela vida criteriosa, 

2. A vigilância é evidenciada pela vida sóbria, 

3. A vigilância é evidenciada pela vida de oração, 

A vida segundo a vontade de Deus também envolve o cumprimento de nossa 

mordomia. Além de uma profunda gratidão que devemos ter para com nosso 

Senhor pelo que ele tem feito por nós, nesses versos aprendemos que devemos 

administrar bem o que ele tem nos dado, tendo em vista a sua segunda vinda. 

Devemos usar bem os dons que ele nos deu para servimos uns aos outros e para 

glorificarmos a Deus. Esse serviço se manifestará em nosso relacionamento 

mútuo. 

O parágrafo comença com uma promessa para os fiéis e uma advertência para os 

infiéis: o fim de todas as coisas está proximo (v. 7).  A referência é a volta de 

Cristo, tratada em 1.5,7; 4.13, 17; 5.1, 10 e tantos outros versos bíblicos, inclusive 

em 2 Pedro 2 e 3. Assim como em Tg 5.8, não se fixa uma data, porém se avisa 

que cada dia a volta de Cristo se aproxima mais e mais. 

Sendo assim, há o estímulo para vivermos correta e eticamente numa relação 

prudente, criteriosa e sobria.  

Ser sóbrio é ter dominio próprio especialmente no trato uns para como os outros. 

Na oração, seja ela publica ou particular debe ser eficaz e para isso os nossos 

pedidos devem ser verdadeiros, justos, de acordo com a vontade de Deus, 

sempre realçando as ações de graças. Para orar bem precisamos pensar! 

 

A 2ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 

é praticar o amor, vs. 8-9 

8 Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque 

o amor cobre multidão de pecados. 9 Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem 

murmuração.  

1. O amor prático é evidenciado por sua intensa mutualidade, 
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2. O amor prático é evidenciado por proporcionar um ambiente de perdão, 

3. O amor prático é evidenciado pela abertura das nossas casas sem queixas, 

Pedro enfatiza o intenso amor uns para com os outros (v. 8). Crer que Cristo 

vem não debe nos conduzir a separar-nos da comunidade da fé, mas sim, debe 

nos colocar a serviço dela. Assim como em 1.22 e 2.17, o apóstolo faz eco ao que 

Jesus tinha dito. O amor pode ter sentimento (e Pedro diz que ele debe ser 

intenso) porém, basicamente é uma atitude, é uma disposição de servir aquele a 

quem amamos. Assim como Deus nos amou e deu seu filho para nós (Jo 3.16). 

Nesse caso ele recorda seus leitores, parafraseando Pv. 10.12 e Tg 5.20, que o 

amor cobre multidão de pecados. Essa é um expressão interessante e pode ter 

pelo menos dois significados: que Deus perdoa a quem demonstra amor, ou, que 

o que ama está disposto a não levar em conta as faltas de quem é alvo do seu 

amor. O amor não concorda com o pecado mas não condena o pecador, pelo 

contrário, ama o pecador e o perdoa. O amor não divulga o pecado e nem expõe o 

pecador. Pelo contrário, com amor, interce a Deus por ele e, discretamente 

aconselha-o a se emendar daquele erro cometido. 

Outra fase da nosso mordomia (v. 9) nos mostra que devemos receber os nossos 

irmãos em Cristo em nossos lares. A instrução para hospedar era muito 

importante nos primeiros tempos do evangelho, pois as pousadas eram poucas e 

não muito boas e, uma grande parte dos servos de Deus que pregavam e 

testemunhavam do evangelho necessitava de hospedagem durante as suas 

viagens evangel´siticas. Sem dúvida, o próprio Pedro em suas frequentes viagens, 

assim como Paulo, via a necessidade da hospedagem, porém feita sem 

murmurações, e sim com alegria, com satisfação por servir a causa (veja Rm 

12.13 e Hn 13.1)  Esse principio é válido ainda hoje. Quando abrimos nossos lares 

para as reuniões dos nossos “pequenos grupos” e fazemos isso com alegria, 

estamos praticando esse princípio bíblico. 

A 3ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 

é desenvolver corretamente os dons espirituais, vs. 10-11 

10 Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus. 11 Se alguém fala, fale de acordo 
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com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, 

para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus 

Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. 

Amém!  

1. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado pela disposição 

de servirmos uns aos outros, pois somos despenseiros da graça divina. 

2. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado pela consciência 

da nossa área de atuação: fala ou serviço. 

3. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado quando atuamos 

dependendo de Deus: falando de acordo com a Palavra, servindo na força divina. 

Nesses verso o tema faz-nos refletir sobre os dons espirituais. Cada um dos filhos 

de Deus tem recebido dele pelo meno um dom espiritual. No grego a palabra é 

carisma, de onde vem a palabra carismático. A raiz da palabra caris significa 

graça, ou favor imerecido, porém a terminação da palabra ma significa resultado. 

Portanto, um dom espiritual é algo que é o resultado da graça de Deus em nossas 

vidas. Por isso o apóstolo indica que, tendo recebido gratuitamente esse presente, 

o coloquemos a serviço dos nossos irmãos: servi uns aos outros… 

A graça, caris, que é multiforme tem sido dada por Deus a fim de que sejamos 

bons despenseiros do dom ou dos dons que temos recebido. 

Não somos donos, mas sim mordomos do que temos recebido, portanto, não 

podemos menosprezar essa dadiva divina usando para nosso proprio proveito, 

egoisticamente. Temos que usá-los para o serviço mútuo.  

Pedro divide os dons em dois tipos: dons de falar e dons de servir. Paulo 

menciona e especifica vários deles (conf. rm 12.6-8; 1Co 12.8-10; 12.28-30 e Ef 

4.11). Conforme nos ensina Pedro, qualquer dom espiritual que envolve o falar 

debe estar baseado na Palavra de Deus, de acordo com os oráculos de Deus. 

Esse dom refere-se àqueles que recebem uma capacidade sobrenatural de falar 

bem, de mover as pessoas com os seus arrazoados, com os seus argumentos ou 

com sua oratória. É um dom que debe ser usado com muita responsabilidade, 

tanto quando se fala em público como quando se fala em particular, 

pessoalmente. As palavras enunciadas não podem basear-se na sabedoria 
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humana, mas devem ser as palavras de Deus, como na verdade, deve ser toda a 

nossa conversação. 

Em relação aos dons de serviço devem ser feitos não na nossa força e nossa 

capacidade, mas na força que Deus supre. A palabra é diaconia, serviço, como 

no verso 10, e esse serviço feito na força do Senhor, certamente será muito 

melhor e eficaz, pois o seu poder é superior ao nosso. 

A responsabilidade do cristão, então, é ser um canal da graça divina para seus 

irmãos e para os seus próximos. 

 

Essa maneira de desenvolvermos os dons resultará, debe resultar em que em 

tudo o que fizermos seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo… 

 

Conclusão 

Quando agimos dessa maneira Deus será glorificado em nossas vidas, pois 

fazemos tudo por meio de Jesus Cristo! 

Quando observamos a iminência do fim, da volta de Cristo e damos prioridade a 

esse tipo de vida comunitária, edificamos nossos irmãos e glorificamos o nosso 

Deus e Pai! 

 

 

 

A vida cristã comunitária sob a perspectiva do fim 

1Pe 4.7-11 

Introdução 

Todo cristão que vive comunitariamente sob a perspectiva do fim glorifica a 

Deus 

Nesse trecho encontramos três características do cristão que vive sob a 

perspectiva do fim 
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A 1ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 

é ser vigilante, vs. 7   

4.7 Ora, o fim de todas as coisas está próximo; sede, portanto, criteriosos e 

sóbrios a bem das vossas orações.  

1. A vigilância é evidenciada pela vida criteriosa, 

2. A vigilância é evidenciada pela vida sóbria, 

3. A vigilância é evidenciada pela vida de oração, 

La vida según la voluntad de Dios también involucra el cumplir nuestra 
mayordomía. Además de una profunda gratitud que debemos sentir hacia nuestro 
Señor por lo que él ha hecho por nosotros, sobre todo en la cruz, en estos 
versículos se enseña que debemos administrar bien lo que nos ha sido dado, en 
vista de la segunda venida, según nuestros dones y para la gloria de Dios. Y se 
manifestará en nuestra relación con otros. 
La sección empieza con una promesa para los fieles y una advertencia para los 
infieles: El fin de todas las cosas se ha acercado (v. 7). La referencia urgente es al 
retorno de Cristo a la tierra, tratado también en 1:5, 7; 4:13, 17; 5:1, 10 y en 
muchos otros escritos bíblicos. No intenta fijar fecha, pero indica su cercanía, al 
igual que en Santiago 5:8. Entonces (oun, que se ha traducido pues) el 
reconocimiento de su inminencia debe estimularnos a una manera ética de vivir. 
La palabra traducida prudentes habla de mantener a salvo la mente, o el juicio; es 
decir, poder ver las cosas en perspectiva, lo cual, desde luego, toma en cuenta la 
eternidad. El ser sobrios da énfasis a una idea análoga, el dominio propio, 
especialmente la moderación en comer y beber. En la oración (lit. las oraciones), 
sea pública o privada, implica, si ha de ser eficaz, que debemos ponerle todas 
nuestras facultades e intentar justipreciar los verdaderos valores al hacer las 
peticiones y acciones de gracias. Para orar bien necesitamos usar buen juicio. 
 
A 2ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 

é praticar o amor, vs. 8-9 

8 Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque 

o amor cobre multidão de pecados. 9 Sede, mutuamente, hospitaleiros, sem 

murmuração.  

1. O amor prático é evidenciado por sua intensa mutualidade, 
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2. O amor prático é evidenciado por proporcionar um ambiente de perdão, 

3. O amor prático é evidenciado pela abertura das nossas casas sem queixas, 

Además, en el v. 8 Pedro se atreve a decir sobre todo, o antes de todo, al referirse 
a un ferviente amor hacia los hermanos. El creer que Cristo viene pronto no debe 
conducirnos a separarnos de la comunidad sino a ponernos al servicio de ella. Tal 
como en 1:22 y 2:17, el Apóstol hace eco de lo que el Señor había dicho 
repetidamente. El amor puede tener sentimiento (Pedro dice que sea ferviente), 
pero básicamente es una actitud, la disposición a servir al ser amado, tal como 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo… (Juan 3:16). En este caso se recuerda a 
los lectores, parafraseando Proverbios 10:12 como lo hace Santiago 5:20, porque 
el amor cubre una multitud de pecados. Este dicho ha tenido diversas 
interpretaciones: que Dios perdona a quien demuestra amor, que el que ama 
estará dispuesto a pasar por alto las faltas del ser amado, o que una persona 
suele procurar no traicionar a quien le ama. La tercera opción es menos probable, 
pues lamentablemente muchos no devuelven el amor sino que lo aprovechan para 
sus propios intereses miopes. Las primeras dos opciones son válidas. El amor no 
condona el pecado, ya que el pecado daña al pecador; pero tampoco divulga el 
pecado. Al contrario, con cariño ora a Dios por él y discretamente aconseja, si 
viene al caso, en bien de su rectificación. 
Otra fase de nuestra mayordomía (v. 9) involucra el recibir a los consiervos de 
Cristo en nuestros hogares. La instrucción de hospedaos era muy importante en 
los primeros tiempos cristianos, porque los albergues eran pocos y no muy 
buenos, y la mayor parte de los que viajaban de un lugar a otro en la obra de 
Cristo eran pobres. Sin duda Pedro, en sus frecuentes viajes, veía la necesidad no 
sólo de la hospitalidad sino de que se practicara sin murmuraciones. No basta 
hacer el bien; hay que hacerlo con una buena actitud, pues algunos hospedaron 
ángeles sin saberlo (Heb. 13:1). El principio está vigente hoy. 
A 3ª característica do cristão que vive comunitariamente tendo em vista o fim 

é desenvolver corretamente os dons espirituais, vs. 10-11 

10 Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons 

despenseiros da multiforme graça de Deus. 11 Se alguém fala, fale de acordo 

com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, 

para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus 

Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. 

Amém!  

1. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado pela disposição 
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de servirmos uns aos outros, pois somos despenseiros da graça divina 

2. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado pela consciência 

da nossa área de atuação: fala ou serviço 

3. O desenvolvimento correto dos dons espirituais é evidenciado quando atuamos 

dependendo de Deus: falando de acordo com a Palavra, servindo na força divina 

El tema conduce al tratamiento de los dones. Cada uno de los hijos de Dios ha 
recibido de él por lo menos un don. En gr. es cárisma 5486 (de donde viene el 
término “carismático”), que es caris 5485, significando “gracia” o “favor no 
merecido”, más la terminación -ma que indica “resultado”. Así un don es algo que 
es el resultado de la gracia de Dios. Por eso el Apóstol indica que, habiéndolo 
recibido gratis, se ponga al servicio de los demás. La gracia (caris 5485), que es 
multiforme, ha sido otorgada por Dios a fin de que seamos buenos 
administradores de ella. No somos dueños, sino mayordomos de lo que se nos ha 
encomendado. Ni debemos menospreciarlo o usarlo egoístamente para nosotros 
mismos. No todos han recibido el mismo don. Pedro menciona dos (o tres si se 
cuenta la hospitalidad como uno), y Pablo (en Rom. 12:6–8; 1 Cor. 7:1–7; 12:8–10; 
12:28–13:8 y Ef. 4:11) presenta varios. Parece que ni uno ni el otro trata de 
nombrar todos los dones del Espíritu, pero los dos insisten en que son para que 
Dios sea glorificado y que el cuerpo espiritual de Cristo cumpla su propósito. 
Pedro dice: Si alguien habla (v. 11). Señala específicamente el don de la palabra, 
la capacidad de hablar bien, de mover a la gente con sus razones o con su 
oratoria. Es un don que debe usarse con responsabilidad, sea que se utilice desde 
el púlpito o en el trato público o privado. Al predicar no debe ser con mera 
sabiduría humana, sino conforme a las palabras de Dios. Y por cierto, toda nuestra 
conversación debe medirse con las palabras de Dios. Algunos han recibido más y 
deben rendir más. Si alguien presta servicio (diaconéo 1247, igual que en el v. 10), 
que sea conforme al poder que Dios le da, el cual es mayor que el nuestro propio. 
Como dice un himno: “Cristo me ayuda por él a vivir.” 
Conclusão 

Quando agimos dessa maneira Deus será glorificado em nossas vidas, pois 

fazemos tudo por meio de Jesus Cristo! 

Quando observamos a iminência do fim, da volta de Cristo e damos prioridade a 

essa tipo de vida comunitária, edificamos nossos irmãos e glorificamos o nosso 

Deus e Pai 


