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

nós é um motivo de alegria sabermos que você está conosco. Obrigado por que 

você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no 

estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Hoje nos alegramos 

especialmente, pois completamos mais uma etapa do projeto. Terminamos os 

estudos nesta primeira carta de Pedro e já no próximo programa estaremos 

estudando os aspectos introdutórios do livro do profeta Amós. Agradecemos a 

Deus pela oportunidade de continuarmos estudando sua Palavra. Agradecemos 

também as correspondências que vocês nos enviam. Sempre é bom sabermos 

que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso 

pelo retorno de vocês. Hoje eu registro o e-mail que o Alcimar nos enviou de 

Curitiba, Paraná. 1045“ Olá Pr. Itamir Neves. Tenho acompanhado com menos 

frequência a programação da BBN, mas gostaria de falar um pouco sobre a 

questão espiritual. Sempre que posso ouço a orientação divina através do 

evangelho e também leio a Bíblia. Quando convertemo-nos, isto é,  mudamos a 

maneira de  pensar e agir, não é fácil , mas é uma nova vida em CRISTO.  

Gostaria de uma orientação, pois encontrei uma certa dificuldade em anunciar a 

palavra. Obrigado. Forte abraço.” Alcimar C. Arruda – Curitiba – PR – email 

Querido irmão obrigado por compartilhar conosco suas experiências. De fato a 

vida cristã requer de nós compromisso e dedicação. A nossa fé vai sendo 

aumentada quanto mais lemos e estudamos as escrituras. Mantenha-se firme no 

seu desejo de proclamar o evangelho, mas seja fiel no seu estudo e no seu 

preparo para tornar-se um vaso útil nas mãos do Senhor. Querido amigo esse é o 
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nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam 

abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, 

tornando-se canais da graça de Deus para aqueles que ainda não conhecem 

Jesus Cristo como salvador pessoal. Muito obrigado por suas palavras de 

incentivo. Agora, quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso 

programa, quando buscamos a presença do Senhor. Vamos orar pedindo as 

bênçãos divinas para esse projeto de estudo da Palavra de Deus: "Pai amado, 

somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia . Pai diante disso 

buscamos a iluminação do teu Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. 

Pedimos tua bênção pelo Alcimar. Capacite-o e faça dele uma vaso útil nas tuas 

mãos.  Pedimos Senhor, que tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto 

na tua dependência. Oramos em nome de Jesus. Amém!" 

Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos nesta carta de Pedro. Vamos 

estudar 1ª Pedro 5.12-14. 

Uma mensagem de despedida 

1Pe 5.12-14 

Introdução 

Pedro conclui sua carta de encorajamento, de esperança, mesmo em meio ao 

sofrimento e despede-se dos seus leitores. 

Mais uma vez suas palavras são de estimulo, encorajamento e incentivo aos que 

estão sofrendo. Pedro reconhece aqueles que têm cooperado com ele e 

reconhece a fraternidade existente entre os irmãos 

Mesmo despedindo-se o cristão se caracteriza por ter sempre uma 
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mensagem de grande abrangência  

Neste texto encontramos três abordagens de uma mensagem cristã de 

despedida 

A primeira abordagem revela-nos um servo fiel, vs. 12a 

5.12 Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o 

considero,  

1. Silvano foi um instrumento útil (Silas, At 15.32), Silvano nome latino, Silas nome 

semítico, uma contração de Silvano.  

1.1. Foi companheiro de Pedro, v. 12 

1.2. Foi companheiro de Paulo, 1 e 2Ts 1.1 quando este escreveu aos 

tessalonicenses. Esteve preso com Paulo em Filipos (At 16.19-40) e em outras 

ocasiões (2Co 1.19) 

2. Silvano foi um irmão fiel, 1Co 4.2 a fidelidade é requerida do cristão (Ap 2.10) 

2.1. Foi fiel com os destinatários da carta 

2.2. Foi fiel com Pedro, assim o apóstolo o considerava. 

3. Silvano era um cristão experimentado (At 15.22ss) 

3.1. Foi considerado um notável dentre os irmãos, provavelmente cidadão romano 

3.2. Foi escolhido por Paulo para a segunda viagem, At 15.40 

1. Testimonio final, 5:12 
El Apóstol termina su carta con asuntos personales. Algunos eruditos creen que 

Pedro aquí toma la pluma de la mano del secretario y concluye la epístola con su 

propia mano (ver Gál. 6:11; 2 Tes. 3:17). Primero, identifica al hermano que le 

servía de secretario, o de emisario, Silas (lit. “Silvano”, v. 12), acerca de quien ver 

INTRODUCCION, AUTOR. Silas tenía muchas virtudes, pero Pedro destaca como 
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más importante el ser un hermano fiel. Brevemente representaría que ha escrito 

poco en relación con lo mucho que tiene en su corazón para decirles (ver Heb. 

13:22). Luego, reitera el propósito de haberles escrito: para exhortar (ver 2:11) y 

testificar —estimular a otros y dar su propio testimonio— de que lo presentado es 

la verdadera gracia de Dios. Aun el pasar peligros graves no es ausencia de la 

gracia divina; y ellos deben estar firmes en ella, pues eso es su cometido. 

A segunda abordagem revela-nos uma síntese final, vs. 12b 

vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a 

genuína graça de Deus; nela estai firmes.  

1. A palavra de Pedro é uma palavra de conforto 

1.1. Uma palavra de exortação 

1.2. Uma palavra de consolo 

2. A palavra de Pedro é uma palavra de testemunho 

2.1. O sofrimento de Cristo 

2.2. O sofrimento dos cristãos 

3. A palavra de Pedro é um imperativo 

3.1. Estai firmes na graça 

3.2. Esta graça é genuinamente de Deus 

A terceira abordagem revela-nos as saudações fraternas, vs. 13-14 

13 Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como 

igualmente meu filho Marcos. 14 Saudai-vos uns aos outros com ósculo de 

amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. 

1. Saudações fraternas da eleita que se encontra na Babilônia 
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1.1. Provavelmente a igreja, ou poderia ser a esposa de Pedro, eleita, escolhida 

1.2. Provavelmente de Roma, significando Babilônia símbolo da devassidão 

2. Saudações fraternas de Marcos, seu filho na fé 

2.1. Marcos e Pedro, filiação na fé e produção do evangelho 

2.2. Marcos e Paulo, começou titubeante, foi discipulado por Barnabé, esteve com 

Paulo em Roma, na 1ª prisão (Cl 4.10), Paulo o reconheceu como útil ao ministério 

e fez questão da sua presença na sua partida (2Tm 4.11) 

3. Saudações fraternas de Pedro com conteúdo específico 

3.1. Mutualidade na prática do ósculo santo 

3.2. Paz para todos os que estão em Cristo 

2. Quiénes mandan y quiénes reciben saludos, 5:13, 14a 
La iglesia que está en Babilonia lit. es “la coelegida en Babilonia”. Algunos han 
creído que “la…en Babilonia” se refiere a la esposa de Pedro (1 Cor. 9:5), quien 
viajaba con él y sería conocida entre las iglesias; pero la tradición y algunos mss. y 
versiones suplen “iglesia”. En 1:2 ha dicho que los destinatarios de la epístola son 
elegidos. En el proceso de la salvación Dios llama primero, y nosotros le 
respondemos; pero tenemos la seguridad de que el propósito del Señor es la 
salvación y no la perdición (2 Ped. 3:9). Babilonia (ver INTRODUCCION, LUGAR). 
Marcos probablemente es Juan Marcos, discípulo bien conocido entre las iglesias 
(Hech. 12:12), y fue en la casa de su madre, María, que la primitiva iglesia en 
Jerusalén solía reunirse; pariente de Bernabé (Col. 4:10), acompañante de éste y 
de Pablo al iniciar su primer viaje misionero, pero por razones que Pablo 
consideraba insuficientes desistió (Hech. 12:25; 13:13); de nuevo, compañero de 
Bernabé en su obra misionera (Hech. 15:37–39), y de Pablo (Col. 4:10; 2 Tim. 
4:11). Mi hijo no significaría un parentesco biológico, sino espiritual. Papias, 
oriundo de cerca de Colosas en el siglo segundo, dice que Marcos servía de 
secretario de Pedro y que compuso el Evangelio según Marcos en base a las 
historias relatadas por Pedro. 
Un beso de amor (v. 14) era costumbre común entre las iglesias durante algunos 
siglos. Pablo termina cuatro epístolas (p. ej. Rom. 16:16) mencionando un saludo 
mutuo con “beso santo”. El gesto significa buena acogida y aceptación, amistad, 
compañerismo, tal como en nuestros días el abrazo o el círculo de personas 
tomadas de la mano al final, o en algún punto culminante de un culto (como en la 
Cena). Un sentido fuerte de familia parece ser más prevalente en un ambiente de 
sufrimiento, pues la dependencia mutua es acentuada. Este beso religioso era 
comúnmente en la mejilla o en la frente, y en general de hombres con hombres y 
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de mujeres con mujeres. 
3. Bendición final, 5:14b 
La bendición final es una variación de una práctica común de la época (Hech. 
15:29). Pedro usa el término paz, característico de judíos y cristianos (Luc. 24:36). 
La paz a que se alude no es una ausencia de actividad, sino la presencia de 
armonía y de concordia. La epístola empieza con paz (1:2) y termina del mismo 
modo, pues es ella menos una consecuencia exterior de lo que nos pasa y más 
una condición interior, la confianza en saber que estamos protegidos por aquel a 
quien pertenecemos. Es accesible a todos vosotros que estáis en Cristo. Para 
estar en Cristo ver 3:16. 
Así vemos la dinámica de la esperanza viva que animó a Pedro, y a otros muchos 
a través de los siglos, a enfrentar padecimientos y la misma muerte, de modo que 
el evangelio nos llegue a nosotros. ¿Mostraremos la misma lealtad absoluta a 
nuestro dignísimo Redentor?: …nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza 
viva por medio de la resurrección de Jesucristo (1:3). 
Conclusão 

Que Deus nos ajude a viver dignamente como cristãos.  

Que possamos confiar em Deus em meio aos sofrimentos, mantendo nele a nossa 

esperança 

Que em todos os momentos, mesmo nas despedidas, as nossas palavras sejam 

abençoadoras para todos. 

 


