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Olá amigo estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, quero 

saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos 

do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos 

estudado a Palavra do Senhor e especificamente hoje nos alegramos muito 

quando retornamos com os nossos estudos ao Novo Testamento para estudarmos 

a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Como mencionamos ultimamente 

este livro tem mensagens e princípios plenamente atualizados, pois enfrentamos 

ainda nos dias de hoje situações que os cristãos enfrentavam naqueles dias 

retratados por Pedro. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você 

está dedicando esse tempo específico para a meditação na Palavra de Deus. 

Vamos estudar essa segunda carta de Pedro em quinze programas, portanto, 

ainda há tempo de você se programar para nos acompanhar. Você sabe que o 

estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é 

nosso alimento espiritual. No início desse programa quero registrar as palavras da 

Deize, que nos enviou o seguinte e-mail de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. 

1061 “Bom dia prezados irmãos em Cristo Jesus. Quero parabenizá-los pelo 

grande trabalho que realizam. Pertenço a igreja Metodista Livre e Ouço quase que 

diariamente as programações da Rádio pela internet. As pregações e estudos da 

Palavra, tem sido de grande valia no meu crescimento e fortalecimento espiritual. 

Um grande abraço para todos os pastores que fazem parte da programação. 

Abraços.” Deize Rodrigues – Cuiabá – MT – email. 

Querida irmã, querida amiga, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito 

alegres quando recebemos essas palavras de apoio, afinal o nosso propósito é 
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esse: tanto estudar a Bíblia com vocês como manter esse diálogo sempre 

instrutivo com cada um dos ouvintes. Temos dado graças a Deus pela acolhida 

tão fraterna que temos tido do nosso programa. Louvamos a Deus pela vida de 

todos vocês que nos trataram com muito carinho. Deize, continue firme nesse 

propósito de se alimentar constantemente com a Palavra de Deus. Oro para que o 

que você tem aprendido através do programa Deus utilize para sua edificação e 

ministério. Nos alegra muito ouvirmos que temos irmãos que estão envolvidos 

nesse ministério de proclamar a Palavra de Deus. Nossa oração é que esses 

estudos possam ajudá-la na divulgação da boa semente divina. Obrigado por suas 

orações em favor do programa. Saiba também que continuaremos orando por 

você. Conte com o nosso apoio. Por isso mesmo quero convidar a todos vocês e 

você especificamente a nos colocar então diante do Senhor com nossos pedidos e 

agradecimentos. Por isso oramos assim: "Querido Deus e Pai, chegamos à tua 

presença reconhecendo tua soberania, teu poder, tua onisciência. Reconhecemos 

que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do teu Espírito para 

o nosso estudo de hoje. Que ao estudarmos a segunda carta escrita por Pedro 

possamos ter nossos corações abertos para sermos sensíveis aos que têm 

necessidades e anunciar a tua vontade. Pai misericordioso, te pedimos 

capacitação para obedecer-te. Abençoa cada ouvinte. Oramos em nome de Jesus 

Cristo, Amém"! 

Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos nossas reflexões sobre a 

segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Vamos iniciar nossas considerações 

destacando alguns aspectos introdutórios dessa carta para que possamos com 
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maior facilidade entendermos o seu conteúdo. Com essas informações em mente, 

ao refletirmos sobre o texto sagrado teremos maior facilidade de entendê-lo e 

percebermos a mensagem que Deus tem para nós. O meu convite a você é para 

que me acompanhe nessa descoberta desses aspectos introdutórios.  

Introdução 

No ano 64 d.C., uma grande parte da cidade de Roma foi queimada. Alguns acreditavam 

que o imperador Nero era o responsável, tentando abrir espaço para seus projetos de 

construção. Enfrentando tais acusações, o próprio Nero acusou um grupo de pessoas já 

vistas com suspeita pelo público em geral, os cristãos. Durante mais ou menos o mesmo 

período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. Essa rebelião 

tornou-se uma guerra, no ano 66 d.C., que terminou com a destruição de Jerusalém e da 

nação judia. 

Ambos eventos resultaram em perseguição aos cristãos. Nero perseguiu os cristãos em 

Roma veementemente e foi provavelmente o responsável pelas mortes de Pedro e Paulo. 

Alguns cristãos sofreram devido ao conflito entre os judeus e os romanos, porque estes 

freqüentemente não faziam distinção entre aqueles judeus que eram cristãos e aqueles 

que não eram. 

O apóstolo Pedro escreveu sua primeira epístola durante este período. Ele entendia que 

muitos cristãos iriam enfrentar severa perseguição. Seu propósito era advertir seus 

leitores contra a tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses 

tempos difíceis. 

Depois de ter escrito essa carta tão encorajadora, Pedro, certamente dirigido pelo Espírito 

Santo percebeu que os seus leitores necessitavam de mais instruções sobre como se 

comportar diante das perseguições e diante das heresias e falsas doutrinas que atacavam 

a igreja. Daí escreveu essa segunda carta. 
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1 Autoria 

Kistemaker (2006), tomando por base as pesquisas relacionadas a esta epístola, 

escritas no século 20, conclui que ela sofreu negligência acadêmica. Isso porque 

muitos, talvez a maioria, dos intérpretes entendem que Pedro não seja seu autor, 

pois ela foi escrita, afirmam, no final do primeiro século ou início do segundo 50. 

“Os estudiosos que aceitam a autoria apostólica da epístola também não têm dado 

a devida atenção a 2 Pedro” (2006, p. 288). Todavia, as evidências internas 

reivindicam a autoria apostólica, e como dissemos na introdução, essa pesquisa 

aceita a autoria petrina de ambas as cartas. 

O autor se identifica como Simeão, em português Simão, Pedro, escravo e 

apóstolo de Jesus Cristo (1.1). Ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, 

termo que não deve ser subestimado, pois está reivindicando autoridade 

apostólica sobre a carta. Ele foi testemunha ocular da transfiguração de Jesus 

(1.16-18). Em 3.1 ele afirma que esta é a segunda carta que escreve, dando a 

entender que sucede 1 Pedro. Pedro sabe que vai morrer (1.14), então escreve a 

segunda carta. 

Por Pedro afirmar que escreve para “lembrar” e “despertar” a memória de seus 

leitores (1.12, 13, 15), Thielman (2007) afirma que 2Pedro é uma carta e um 

testamento: Nos colocamos como herdeiros desse testamento, cuja cristianologia 

é preciosa. 

2 Local  

Para os estudiosos que aceitam a autoria apostólica, o local de origem mais 

provável é Roma, pois a primeira carta foi escrita nessa cidade e na segunda 
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Pedro afirma que está prestes a morrer, então se deduz que Pedro estivesse 

esperando sua execução em Roma. 

3 Data 

Se considerarmos como escrita nesse período, assim como a primeira carta, não 

pode ter sido depois de 68 d.C., data da morte de Nero. Então, provavelmente, 

Pedro a escreveu por volta de 64/66 d.C.. 

4 Destinatários 

Assim como 1Pedro, 2Pedro é uma epístola geral (embora 1 Pedro cite o nome de 

diversas cidades). 2Pedro é destinada “...àqueles que, mediante a justiça de 

nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé igualmente valiosa” (1.1). 

Kistemaker (2006) observa que a referência de 3.1, “esta é a segunda carta que 

vos escrevo”, pode ser associada à 1Pedro, com isso, os destinatários seriam os 

mesmos.  

5 Propósito 

“A ocasião da escrita da carta determina seu conteúdo” (LADD, 2003, p. 802). 

Diferentemente de 1Pedro, essa carta tem o propósito de “lembrar” seus leitores 

sobre algumas verdades sobre a fé: o crescimento espiritual. Há diversos 

paralelos entre a primeira e a segunda carta. Embora a diferença de estilos entre 

as duas cartas é evidente, a maioria dos estudiosos entende que ambas as cartas 

foram escritas por secretários. Afirmamos que Silvano foi o secretário em 1Pedro, 

mas não sabemos quem escreveu a segunda.  

6 Estrutura 
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2Pedro apresenta muitas similaridades com a epístola de Judas, mas não 

discutiremos esse assunto nesse momento. 

De modo simples podemos ver essa estrutura 

O crescimento espiritual (Cap.1);  

Alerta contra os falsos mestres (Cap.2);  

Preparação para os acontecimentos do fim do mundo, julgamento e o Dia do 

Senhor (Cap.3). 

7 A cristianologia de 2 Pedro - A dinâmica da vida cristã 

Pedro está preocupado com a fé de seus leitores (3.17) e por isso escreve para 

promover o crescimento desses cristãos (3.18). Sua carta apresenta um paralelo 

com Judas, e tanto Pedro quanto Judas estão preocupados com os falsos mestres 

que tem se infiltrado no meio do povo de Deus (2Pe 2; Jd 4). Pedro se coloca 

como alguém cuja mensagem não está baseada em invenções humanas, mas em 

seu testemunho ocular da majestade de Cristo, referindo-se à sua presença na 

cena da transfiguração (1.16-18). 

8 A teologia de Pedro 

Como dissemos anteriormente, destacamos a cristianologia de Pedro, não 

entrando detalhadamente nas contribuições do apóstolo para outras áreas da 

teologia. 

Porém, constatamos que Pedro aborda todas as áreas da teologia, por isso, 

citaremos alguns exemplos dessas contribuições de Pedro. 

Teologia. Pedro demonstra a soberania de Deus ao afirmar que Ele elegeu (1Pe 

1.1) e escolheu o cristão de acordo com Seu pré-conhecimento (v.2).  
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Há uma forte ênfase sobre a soberania e transcendência de Deus. As pessoas 

vieram ao novo povo de Deus, basicamente, não por terem escolhido fazê-lo, mas 

porque são cristãs e porque foram escolhidas e predestinadas pelo Pai; 

santificadas – separadas pelo Espírito Santo para que possam viver em 

obediência a Jesus Cristo (1.2) e foram santificadas – separadas pela aspersão de 

seu sangue. (LADD, 2003, p. 793). 

Podemos observar que Jesus e o Espírito Santo sempre aparecem ligados à obra 

do Pai, dessa forma, Pedro apresenta uma ênfase na Trindade (1Pe 1.2). Além da 

ênfase trinitária, Pedro afirma que Deus é misericordioso (1Pe 1.2; 2.10); 

poderoso (1Pe 1.5; 5.6; 2Pe 1.3); juiz (1Pe 4.5, 17; 2Pe 2.9; 3.7); santo (1Pe 

1.15,16); paciente (1Pe 3.20; 2Pe 3.9, 15); gracioso (1Pe 5.10, 12; 2Pe 1.2); 

criador e consumador da criação (2Pe 3.5, 7-13). 

Cristologia. A cristologia apresenta duas figuras principais, como vimos 

anteriormente, a do Servo de Deus (e.g. 1Pe 1.19; 2.21-25; 3.18) e o Cristo 

ressurreto (1Pe 1.3, 21; 3.21b). Nas cartas de Pedro encontramos Jesus como 

Senhor (Rei), Salvador e Soberano, referindo-se à obra presente de Jesus (1Pe 

1.3, 21; 3.15, 22; 2Pe 1.11; 2.20; 3.18; 2.1), Pedro também fala da pré-existência 

de Cristo (1Pe 1.20) e de Sua soberania sobre a dimensão espiritual, pois à Ele 

estão sujeitos anjos, autoridades e poderes (1 Pe 3.19- 22). 

Pneumatologia. Pedro afirma que o Espírito Santo inspirou os profetas do AT (1 

Pe 1.10-12; 2 Pe 1.21) e os pregadores do Evangelho (NT) (1 Pe 1.12); Ele 

santifica o cristão (1 Pe 1.2); e Embora Pedro não mencione a pessoa do Espírito 

Santo, subentende-se Sua presença em capacitar os cristãos com dons (1 Pe 
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4.10,11). Pedro afirma que Jesus foi morto, mas foi vivificado pelo Espírito, 

embora nem todos os estudiosos concordem com essa interpretação (1 Pe 3.18). 

Escatologia. Encontramos em Pedro um dualismo temporal (LADD, 2003). A 

referência à soberania de Cristo sobre os anjos, autoridades e poderes (1 Pe 

3.22), Sua preexistência, onde a salvação providenciada por Deus tem origem 

num plano eterno, no qual Cristo foi conhecido antes da criação do mundo (1 Pe 

1.20) e após cumprir Sua obra foi glorificado (v.21; 3.18-22) e hoje reina (1 Pe 

3.22). Essas passagens de Pedro atestam que Jesus assumiu o reino messiânico 

e, como em Paulo, há a tensão entre o “já” e o “ainda não”: 

Podemos perceber que Pedro encara Cristo já revelado historicamente, mas ainda 

há de ser revelado nos últimos tempos. Pedro não utiliza a palavra parousia - 

vinda na primeira carta, mas se refere constantemente a apokalypsis - revelação. 

Na segunda carta parousia aparece três vezes: 1.16 – referindo-se à primeira 

vinda de Jesus; 3.4,12 – referindo-se à segunda vinda de Jesus. 

Para os cristãos, essa jornada terrena (1 Pe 1.17) é marcada por perseguições e 

sofrimentos, mas o cristão espera, por promessa (2 Pe 3.13), a segunda vinda de 

Cristo, onde receberá sua herança (1 Pe 1.4; 3.9) e uma imperecível cora de glória 

(1 Pe 5.4). 

A contribuição de Pedro para a escatologia é destacada por Cullmann (2003). 

Sabe-se que os primeiros cristãos aguardavam a segunda vinda num futuro 

próximo, anos, talvez poucas décadas, mas não em séculos ou milênios: 

Apesar de enfatizar que o Dia da Vitória (segunda vinda de Cristo e o 

estabelecimento do Reino) estar garantido pela morte e ressurreição de Jesus, 
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Pedro afirma que a vitória de Cristo não foi apenas histórica, mas essa vitória foi 

conquistada por Ele antes da fundação do mundo (1 Pe 1.20): 

Angelologia. Dissemos que o dualismo de Pedro é temporal e não espacial. Mas 

essa concepção não quer dizer que o mundo espiritual seja inexistente. Pedro nos 

fala que os anjos anseiam por entender (perscrutar) (1 Pe 1.12) sobre os mistérios 

da salvação (1 Pe 1.10-12).  

Podemos completar essa palavra de Pedro com as palavras de Paulo: 

Ao olharmos para essas duas passagens, podemos concluir que “os anjos 

saberão mais sobre a salvação por meio da igreja” (KISTEMAKER, 2006, p. 80). 

De acordo com Pedro, os anjos são seres que podem pecar (2 Pe 2.4). Pedro 

afirma que “os anjos são maiores em força e poder” (2 Pe 2.11), quando 

comparados a “seres celestiais”, porém, ao compararmos esse versículo com a 

carta de Judas, verificaremos que esses seres celestiais são malignos (Jd 8,9). 

Mas tanto anjos quanto os demais seres celestiais estão sujeitos à Cristo (1 Pe 

3.22), e têm consciência dessa sujeição, pois não fazem acusações injuriosas 

contra seus inimigos na presença do Senhor (2 Pe 2.11; Jd 9: “o Senhor o 

repreenda!”). A figura do Diabo em 1 Pedro é a de um leão que anda rugindo 

procurando a quem possa devorar (5.8). O cristão só pode resistir-lhe se 

permanecer firme na fé (5.9-12). 

Antropologia, hamartologia e soteriologia. Decidimos tratar dessas três áreas 

juntas, pois elas estão ligadas nas cartas de Pedro. Não existe nada nesse 

mundo, nem prata nem ouro, que possa redimir o homem de sua maneira vazia de 
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viver (1 Pe 1.12), apenas pela manifestação graciosa de Deus, entregando Jesus 

para sofrer pelos nossos pecados (3.18). 

O homem é injusto (3.18), escravo (2 Pe 2.19), vive na ignorância e dominado por 

maus desejos (1.13; 4.2), isto é, libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e 

farras e idolatria (4.3), numa palavra, imoralidade (4.5). A salvação acontece 

quando Cristo, derramando Seu sangue (1.19), nos purificou (1.22), nos redimiu 

(1.18), nos regenerou (1.3), nos deu esperança (1.3), nos conduziu a Deus (1.18), 

nos fez povo de Deus (2.10). 

Bibliologia. Em qualquer obra de Teologia Sistemática ou Dogmática, veremos, 

pelo menos, duas citações de Pedro acerca da bibliologia. A primeira delas fala 

sobre a inspiração: (1 Pe 1.11) 

A segunda fala sobre a autoridade das cartas de Paulo, comparando-as com as 

demais Escrituras: (2 Pe 3.15b, 16). 

É digno de nota o fato de Pedro apontar a existência de “algumas coisas difíceis 

de entender” nas cartas de Paulo, que os “ignorantes e instáveis” torcem. Pedro 

compreendia as cartas de Paulo e os tinha com alta estima. 

Eclesiologia. Pelo sacrifício de Cristo que nos conduziu à Deus (1 Pe 3.18), Ele 

formou um povo (1 Pe 2.9, 10), que é Sua família (4.17). Pedro não utiliza a 

palavra igreja ekklesia, mas se refere à ela como povo de Deus. Os cristãos, isto 

é, aqueles que foram chamados para ser o povo de Deus, são comparados a 

“pedras vivas” que estão sendo utilizadas na edificação de uma morada espiritual 

(1 Pe 2.5), cuja Pedra angular é Cristo (1 Pe 2.6). A missão desse povo é 
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“anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa 

luz” (1 Pe 2.9). 

Apologética. A segunda carta de Pedro é rica em ensinamentos na área da 

apologética. 

Ao tratar da questão dos falsos mestres, Pedro fornece uma lista sobre as 

características destes que serão estudadas posteriormente. O Evangelho 

anunciado por Pedro, porém, é baseado naquilo que seus olhos viram e seus 

ouvidos ouviram (1.16-18), bem como na Palavra de Deus (1.19-21); Cristo é 

Senhor, Salvador (1.1,2.11) e Soberano (2.1). 

O cristão, ao contrário dos falsos mestres, desfruta da verdadeira liberdade e a 

coloca à serviço de Deus (1 Pe 2.16). Ao invés de ridicularizar a doutrina da volta 

de Cristo, coloca nela toda sua esperança (1 Pe 1.13), sabendo que, pela 

promessa de Deus, viverá em novos céus e nova terra, onde habita a justiça (2 Pe 

3.13). O cristão tem consciência do julgamento divino, e empenha-se para ser 

encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpável (2 Pe 3.14). 

Conclusão 

Querido amigo, com um conteúdo tão rico como esse vale a pena você se 

programar para nos acompanhar nos próximo quatorze encontros quando 

estudaremos detalhadamente essa carta. 

Que o Senhor te abençoe nesse propósito de acompanhar-nos 

Um abraço, até o próximo programa. 2770 


