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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 já estamos no quarto ano de 

apresentações diárias. Alguns ouvintes tem perguntado se ao chegarmos aos 

estudos de Apocalipse terminá-los, o programa terminará. E a resposta é não. 

Reiniciaremos as nossas apresentações a partir do livro de Genesis e assim 

estaremos dando oportunidade para todos reverem seus estudos ou 

acompanharem algum livro que não tiveram oportunidade de estudá-lo conosco. 

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 sua vida, em todas as áreas: 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. Você que tem acompanhado este programa sabe 

que logo no início desse nosso encontro registro as correspondências que vocês 

nos enviam. Hoje eu registro o e-mail que o AGS nos enviou da cidade de 

Mirandopolis, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem: 1062“Obrigada 

por me dar toda a atenção. Dou meus parabéns pelos 40 anos de muita luta da 

RTM, transmitindo ao próximo as palavras sagradas e ensinando a salvação em 

Jesus Cristo. Aprendi muito com vocês e através do Pão Diário, vou me 

encontrando cada dia mais. Quando comecei o curso bíblico, estava em 

depressão profunda, pois estava numa situação desesperadora. Foi através das 
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suas mensagens e no curso Bíblico que fui encontrando conforto em Deus e 

encontrei a salvação me entregando a Jesus Cristo e confessando meus pecados. 

Muito obrigado, o trabalho de vocês é tão lindo! Que Deus abençoe cada dia mais, 

por este ato de amor para com o próximo.” A.G.S – Aluno e presidiário em 

Mirandópolis – SP – carta. Querido amigo, querido irmão somos gratos por suas 

palavras. Agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus 

pelo seu interesse em estudar a Palavra. Que Deus te abençoe e que você seja 

uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. 

Preparando-nos para iniciarmos o estudo e reflexão nesta segunda carta de 

Pedro, agora, convido-o 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 estudo. Que a Tua palavra molde o 

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

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

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

Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no texto da 

segunda carta de Pedro. Mas antes de nos determos nas palavras inspiradas de 

Pedro vamos recordar um pouco mais da sua vida. Alguns estudiosos têm 

denominado este apóstolo como: Pedro, o apóstolo do Ressurreto 
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Lucas dividiu seu segundo livro, o livro de Atos em duas partes muito claras: a 

primeira ele destina à exposição do ministério apostólico de Pedro, isto é, do 

capítulo 1 ao 12, embora haja alguns intervalos durante a narrativa: as “seções 

helenistas (6.1-8, 40; 11.19-26) e a conversão de Saulo (9.1-31, introduzida por 

suas perseguições referidas em 7.58b e 8.3)” (BRUCE, 2005, p. 17). Após o 

primeiro bloco do livro, Pedro aparecerá novamente apenas no concílio de 

Jerusalém (15.7) e desaparece subitamente depois do evento. Já a segunda parte 

do livro é dominada por Paulo (13-28). É verdade que Atos não apresenta os atos 

de todos os apóstolos, pelo contrário, apresenta “alguns atos de alguns 

apóstolos”, mais especificamente, os de Pedro e Paulo. Bruce identificou esta 

divisão chamando-a de: “Atos de Pedro e Atos de Paulo” (2005, p. 17).  

Os evangelhos relataram a transição (de discípulo a apóstolo) na vida de Pedro. 

Mas em Atos podemos observar um Pedro diferente daquele dos evangelhos, pois 

ele exerceria seu ministério apostólico sob o poder do Espírito Santo. Como 

mencionamos anteriormente, Pedro permaneceu como líder dos demais apóstolos 

e, nesses capítulos iniciais o vemos em diversas situações sempre comandando 

ou tomando as iniciativas. 

Assim, chegamos ao ponto culminante das crônicas de Pedro em Atos. Pedro que 

em Pentecostes abrira uma porta de fé aos judeus (2.1s.), em 8.14-25; 9.23-43, 

acompanhado de João, abriu a porta da fé aos samaritanos, realizou o mesmo 

feito em relação aos gentios (conf. At 10.34-48). Após a visão dos animais que ele, 

como judeu, considerava impuros e que Deus mandou matá-los e come-los, pois 
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os havia purificado, Pedro dirigiu-se também aos gentios (10.9-23), inaugurando 

sua missão “gentílica” com a conversão do centurião Cornélio (10-24-48). 

O evento fez com que Pedro se explicasse ao grupo de cristãos que eram 

chamados de “partido dos circuncisos” (11.2). Eles se escandalizaram pelo fato de 

Pedro ter “entrado na casa de homens incircuncisos e comido com eles” (v. 3). 

Pedro ao explicar seu procedimento foi persuasivo e, detalhadamente, lhes 

explicou sua visão, bem como a de Cornélio, e como aqueles gentios foram salvos 

e batizados com o Espírito Santo (4-17). Eles compreenderam e louvaram a Deus 

por ter concedido arrependimento para os gentios (v.18).  

Quando vemos esses relatos tão preciosos só podemos entender que Pedro é 

prova clara de uma vida transformada por Deus. 

Pois bem, esse homem que conheceu a graça de Deus, de ser usado por Deus de 

forma tão intensa, deixou-nos duas cartas e, nessa segunda carta começou 

elogiando a Deus por tudo o que ele já fez por nós e por nos usar para o seu 

louvor e glória. Por isso o título para o nosso estudo é: 

As ações de Deus em nosso favor 

2Pe 1.1-4 

Introdução 

Querido amigo é importante destacarmos mais uma vez que a salvação que temos 

em Cristo Jesus tem três aspectos:  

1) Passado: justificados mediante a fé; isso ocorreu quando Jesus morreu por nós 

na eternidade  

 2) Presente: temos paz com Deus; isso ocorre hoje porque o pecado não tem 
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mais domínio sobre nós e, além disso usufruímos das bênçãos de Deus, como 

veremos no texto de hoje. 

3) Futuro: seremos glorificados; isto ocorrerá e por isso já podemos nos gloriar na 

esperança da glória de Deus, pois embora, tenhamos decaído da glória de Deus 

(Rm 3:23), ele nos restaurou. 

Essa maravilhosa salvação que recebemos deve ser valorizada por todos os 

cristãos, pois, Deus tem agido misericordiosamente em nosso favor. Quando 

estudamos esses versos percebemos que em resumo, o princípio que 

aprendemos dele pode ser apreendido nessa frase: 

Todo cristão deve ser grato a Deus por suas ações salvíficas em nosso favor 

Nestes versos encontramos sete ações de Deus que nos levam à salvação: 

A primeira ação divina que nos leva à salvação é concedermos a fé, vs.1   

Pedro inicia sua carta de forma direta. Apresenta-se como servo e apóstolo de 

Jesus Cristo. Servo é o doulos, isto é, o escravo cuja vontade pertence ao seu 

Senhor. Apóstolo é o enviado, é o mensageiro do seu superior, que lhe 

comissionou para determinada tarefa, que no caso de Pedro era a de ministrar aos 

judeus (conf. Gl 2.7) 

Depois de referir-se a si mesmo com essa dupla apresentação ele se dirige aos 

destinatários os identifica como aqueles que tinham alcançado uma fé igualmente 

preciosa, como a nossa. E, assim, dessa maneira ele se associa com eles no 

sentido de que tanto os apóstolos como os cristãos em geral têm recebido a 

mesma experiência, isto é, têm recebido uma fé preciosa. 
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Mas, a que tipo de fé Pedro está se referindo? Pode tratar-se da fé subjetiva, isto 

é, a ação de crer em Jesus Cristo. Contudo, considerando as semelhanças com a 

carta escrita por Judas (conf. Jd, v.3) é provável que a referência seja a fé como 

um deposito da verdade, isto é, os conteúdos da fé cristã. 

Mas, seja como for, interprete-se de uma ou outra maneira, uma verdade pode ser 

afirmada: essa fé preciosa não é considerada como algo pertencente a alguns 

“iniciados” nos mistérios da relação com Deus, pelo contrário, essa fé é 

disponibilizada por Deus, é iniciativa de Deus, dada a todos os que creem.  

Essa fé preciosa é recebida como Dom. É a fé salvadora. É mais do que a fé geral 

com a qual o homem pode crer. Essa é a fé que nos leva com certeza à salvação. 

Essa fé é resultado da ação do Espírito Santo em nós. 

Agradeçamos a Deus por sua iniciativa em nos proporcionar tal fé, para que 

possamos crer!   

A segunda ação divina que nos leva à salvação é concedermos a justiça, 

vs.1 

A fé preciosa tem sua origem na justiça do nosso Deus. É precisamente o caráter 

justo de Deus que o faz agir com imparcialidade. O nosso Deus não faz acepção 

de pessoas (conf. 1Pe 1.17) e tem a disposição de conceder essa justiça a todo 

que crê. 

Essa expressão pode se referir à justificação pela fé, pois essa justiça procede de 

Jesus Cristo como Deus e salvador, confirmando assim a divindade de Jesus 

Cristo (conf. Rm 9:5; Tt 1:4 e 2:13). Essa justiça é a justificação. É a declaração 
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divina a nosso respeito, diante do sacrifício de Cristo. É a justiça que se obtêm ao 

sermos levados a crer em Cristo. Essa é a justiça de Cristo aplicada à nós. 

A terceira ação divina que nos leva à salvação é concedermos a graça, vs.2 

Pedro afirma que deseja que usufruamos da graça de Deus. Graça e paz são 

virtudes que se originam em Deus e devem ser experimentadas pelos cristãos, 

pelos que creem. Experimentar a graça de Deus é uma forte prova de que o 

cristão tem um relação interpessoal com Deus. 

Essa graça é o dom imerecido de Deus. É o seu amor, a sua bondade 

compartilhada conosco. É a ação clara que demonstra o amor de Deus para com 

o ser humano dando Jesus Cristo, seu único filho e com Ele tudo mais o que 

necessitamos (conf. Rm 8. 32-34). Essa graça pode ser multiplicada quanto mais 

conhecemos o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.  

Você tem conhecido a Deus Pai e o Senhor Jesus experimentalmente? Isso é 

possível pela mediação do Espírito Santo!  

A quarta ação divina que nos leva à salvação é concedermos a paz, vs.2 

Não existe no Novo Testamento antítese entre conhecimento e crescimento 

espiritual. Pelo contrário, é mediante o desenvolvimento do conhecimento que o 

crente alcança maturidade e usufrui a paz que só Deus pode nos dar. Uma paz 

que supera quaisquer circunstâncias, sejam elas as mais difíceis, como aquelas 

duras perseguições que aqueles primeiros cristãos enfrentavam. 

Ao invés de entendermos que há uma oposição entre conhecimento e 

espiritualidade, Pedro nos faz ver que a verdadeira espiritualidade proporciona a 
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paz. Essa paz é fruto do conhecimento que temos de que Deus é o nosso Deus 

dos impossíveis!  

Essa paz é um estado de amizade com Deus. É o resultado da reconciliação. É a 

paz com Deus que vem pela justificação e nos possibilita desfrutarmos da paz de 

Deus que nos ajuda nas provações e nas necessidades. Portanto é necessário 

reafirmarmos que não há dicotomia entre conhecimento e espiritualidade, entre 

espiritualidade e conhecimento experimental! 

A quinta ação divina que nos leva à salvação é concedermos tudo quanto 

nos conduzem à vida e a piedade, vs.3 

É interessante percebermos o ciclo de vida de todos os seres: nascem, crescem, 

adquirem maturidade e por fim desfalecem. A vida cristã segue um curso 

semelhante às outras formas de vida. Pedro fala que Deus tem nos dado tudo 

quanto necessitamos à vida e a piedade, ou, tem nos dado tudo quanto 

precisamos para termos uma vida piedosa (idéia que se repete em 2.6, 7 e 3m 

3.11). 

Em termos cristãos a piedade é o conjunto de atitudes que refletem a veneração, 

o respeito e o temor que nós cristãos devemos ter para com Deus. Essa 

capacitação para vivermos essa vida piedosa nos é dada pelo poder de Deus 

mediante o conhecimento. 

A vida cristã não acontece por geração espontânea. É o resultado do poder ativo 

de Deus que opera no interior da pessoa gerando uma nova qualidade de vida: a 

vida eterna. Essa vida piedosa é desenvolvida pelo poder de Deus em proporção 

ao conhecimento experimental de Deus. Como Jesus disse: a vida eterna é 
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conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo (conf. Jo 17.3). Conhecer a Deus e a 

Jesus Cristo equivale a sermos chamados por sua gloria e virtude e esses dois 

aspectos são aspectos do caráter de Deus que apontam para sua inefável 

dignidade, sua nobreza e sua excelência. Deus nos chamou para desfrutarmos 

uma vida abundante. Tudo o que precisamos para essa vida está em Cristo, em 

quem estão todos os tesouros e quem nos dá o seu Espírito Santo. 

O conhecimento de Cristo e não sobre Cristo, capacita o cristão ter um 

comportamento correto, cheio de santidade.Tal como João mencionou em 1 Jo 

3.1-3 quem conhece a Jesus (o mundo não O conhece) e tem essa esperança de 

ser como Ele é, está num processo de santificação. 

A sexta ação divina que nos leva à salvação é concedermos as suas 

preciosas e mui grande promessas, vs.4 

Essas promessas são classificadas por Pedro como preciosas e grandíssimas, e 

por elas podemos participar da natureza divina.  

Essas suas preciosas e mui grandes promessas são preciosas porque sinalizam 

realidades presentes e futuras e são mui grandes porque ultrapassam qualquer 

imaginação que possamos ter. As promessas divinas (existem cerca de 3.500 

promessas nas Escrituras), que tem o sim em Jesus (2 Co 1.20) nos impulsionam 

a viver dignamente. 

A sétima ação divina que nos leva à salvação é concedermos a participação 
na sua natureza divina, vs.4  
 
A co-participação na natureza divina acontece na união com Cristo. Quando há a 

regeneração, o novo nascimento, temos em nós a natureza divina. A implicação 

prática dessa nova posição “em Cristo” é abandonarmos as paixões carnais que 
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combatem essa nova vida. Temos em nós o desejo de santidade, o desejo de 

desenvolvermos a comunhão com Deus, que antes não tínhamos. Tudo isso por 

que Deus é quem toma a iniciativa e por nos querer junto dele, nos prepara 

adequadamente para esse relacionamento. 

Conclusão 

O inicio da vida piedosa é o poder de Deus e o conhecimento experimental de sua 

pessoa. Seu desenvolvimento dependerá da medida do empenho de cada cristã. 

No verso cinco, Pedro deixa claro que é necessário que nos empenhemos para 

desenvolvermos o que Deus já tem nos dado. Mas esse empenho veremos mais 

detalhadamente no próximo programa. 

Portanto, diante dessas verdades, recomendam-se três atitudes do cristão 

equilibrado: 

1. Empenhar-se com todo o esforço possível para desenvolver o caráter de Cristo! 

2. Usufruir, pela graça, dos resultados de uma vida cristã dinâmica e equilibrada! 

3. Agradecer as bênçãos recebidas da parte de Deus, sendo nós ainda pecadores! 

Minha oração é que você seja sempre grato a Deus por tudo o que ele tem 

concedido a nós. E a melhor maneira de agradecê-lo é valorizar, desenvolvendo 

cada uma dessas ações que ele realizou em nosso favor. 

Que o Senhor mesmo te abençoe a ser grato a ele por tantas bênçãos que nos 

tem dado. 

Um forte abraço e até o próximo programa. 2630 

 


