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

com grande prazer que lhe envio minhas saudações e entro em contato com você 

com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. 

Você sabe que o estudo da Palavra de Deus é um privilégio que temos em nosso 

país que usufrui de liberdade religiosa. Provavelmente alguns os irmãos que estão 

me ouvindo agora pela internet podem estar em países em que essa liberdade é 

restrita. Porém damos graças a Deus, pois a sua Palavra não pode ser impedida 

quando veiculada pelas ondas do rádio. Por isso encorajo a você onde você 

estiver, que tendo essa possibilidade, abra a sua Bíblia para acompanhar mais 

esse estudo nessa segunda carta de Pedro. Depois, escreva para nós dando a 

sua impressão sobre o programa. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua 

edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas 

para a sua vida. Você que tem acompanhado o programa sabe que logo no início 

do programa registro as correspondências que vocês nos enviam. Quero chamar a 

sua atenção para esse momento, pois registro o e-mail que o Pr. Natalino nos 

enviou da cidade de Vicentinópolis, no estado de Goiás. 1064“A RTM é um culto 

diário no meu trabalho, desde quando chego, entro no site e fica ligado o dia todo 

até a tarde. É só ensino, pregação e sermões sadios e inspirados pela palavra de 

Deus. É fantástico! Um abraço a todos” Pr. Natalino- Vecentinópolis- Goiás – 

email. Querido irmão, querida amigo, somos gratos por suas palavras. 

Agradecemos esse testemunho e suas orações em nosso favor. Louvamos a 

Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra. Que Deus te abençoe em seu 

ministério e que você seja uma bênção entre os seus familiares, seus irmãos, seus 
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colegas de trabalho e amigos nos mais diversos contextos onde Deus te colocou. 

Agora, quero convidá-lo e, a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar 

ao Senhor através da 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 graça nesta 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 momento de estudo. Que a Tua palavra molde o nosso 

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

Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos os estudos nessa primeira parte 

da segunda carta de Pedro. Vamos estudar os versos 8 a 11 do primeiro capítulo. 

Ainda teremos mais três programas abordando este capítulo, porém hoje 

concluímos esta série de três estudos relativos a dinâmica da vida cristã, relativos 

à vida cristã equilibrada. 

Quando refletimos sobre esse tema reconhecermos, agradecermos e valorizarmos 

tudo o que Deus tem feito por nós. Ao desenvolvermos as atitudes que um novo 

ser deve ter, como conseqüência, já obtemos resultados em nossa vida diária, 

mas tais resultados serão mensuráveis em sua plenitude na eternidade. O 

incentivo de Pedro se dá diante do fato que essas características que já existem 

em nós e, devem ser aumentadas (desenvolvidas), devem ser demonstradas 

(manifestadas). Quando isso ocorre, os resultados experimentados por uma vida 

cristã equilibrada, serão visíveis nessa vida e certamente serão visíveis na eternidade.  
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Essas características, essas qualidades que vimos no programa passado nos 

fazem lembrar das palavras de Jesus ditas quando ele pronunciou o Sermão do 

Monte.  

Jesus abriu este importante sermão com uma série de oito declarações, profundas 

e paradoxais, tradicionalmente conhecidas como as "bem -aventuranças" (Mateus 

5:2-12). Elas devem ter caído como raios sobre aqueles ouvidos judeus do 

primeiro século. Uma fórmula para sucesso mais improvável dificilmente poderia 

ter sido imaginada. As palavras de Jesus se sobrepunham a cada conceito da 

sabedoria convencional e deixavam os ouvintes chocados e perplexos. Deste 

modo, Jesus capturou a atenção de sua audiência e insistiu no caráter essencial 

do reino de Deus e seus cidadãos. 

O mundo todo daqueles dias, como nos dias de hoje estava em busca, 

diligentemente, da felicidade e tinha tampouco uma concepção de com o obtê-la, 

assim como os homens dos nossos dias. Não houve surpresa no anúncio de que 

havia verdadeira bem-aventurança no reino. O choque veio com o tipo de povo 

que estava destinado a obtê-la. 

Talvez não haja verdade mais importante a ser reconhecida sobre as bem- 

aventuranças do que o fato que elas não são provérbios independentes, que se 

aplicam a oito diferentes grupos de homens, mas são uma descrição composta 

de cada cidadão do reino de Deus. Estas qualidades são tão entrelaçadas num 

tecido espiritual que são inseparáveis. Possuir uma é possuir todas e não ter uma 

é não ter nenhuma. E como todos os cristãos têm que possuir todas estas 

qualidades de vida no reino, eles estão também destinados a receber todas as 
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suas bênçãos; bênçãos que, como suas qualidades, são apenas componentes de 

um prêmio; um corpo chamado em uma só esperança (Efésios 4:4). 

Em resumo, então, as características, ou as qualidades, ou os ingredientes da 

vida cristã equilibrada, não contêm uma promessa de bênção sobre os homens 

em seu estado natural (todos os homens choram, mas certamente nem todos 

serão consolados, 5:4), nem de fato oferecem esperança àqueles que parecem 

cair numa categoria ou noutra. Elas são um quadro composto do que todo cidadão 

do reino, todos os cristãos não somente uns poucos super-discípulos, têm que ser. 

Elas marcam a diferença radical entre o reino do céu e o mundo dos homens. O 

filho do reino é diferente naquilo que ele admira e valoriza, diferente naquilo que 

ele pensa e sente, diferente naquilo que ele procura e faz. É claro que, antes, 

jamais houve um reino como este. 

Mas como viver nesse mundo com os princípios de um reino tão diferente como o 

reino de Deus? Como viver valorizando as ações que Deus fez em nosso favor? 

Como viver desenvolvendo as características, os ingredientes que vimos nos 

versos anteriores? Certamente a resposta é uma só. Somente através da 

capacitação do Espírito Santo é conseguimos viver equilibradamente, 

conseguimos viver a dinâmica da vida cristã. 

Por isso o título para o nosso estudo é: 

Os resultados da vida cristã equilibrada 

2Pe 1.8-11 

Introdução 
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Em outras palavras temos aqui os resultados da dinâmica da vida cristã. As 

bênçãos de Deus possibilitam que o cristão desenvolva sua vida num 

relacionamento dinâmico com Deus, conforme vimos anteriormente, ao falarmos 

sobre as bênçãos de Deus e o empenho do cristão na produção das 

características já mencionadas. Essa dinâmica resulta em: um cristão operante e 

produtivo, que tem boa visão e memória, que consolida seu chamado e eleição, 

firmeza, e entrada ampla no Reino de Deus. Um cristão operante e produtivo. 

Kistemaker (2006, p. 339) define esses resultados da seguinte maneira: 

Quando somos inativos estamos ociosos, e quando deixamos de ser produtivos 

somos inúteis na sociedade (comparar com Mc 4.19).  

Mas, não é isso que acontece quando todas as nossas virtudes crescem e dão 

fruto, especialmente no que se refere ao nosso conhecimento de Cristo. Pedro 

apresenta o desdobramento de um tema importante na epístola: “Crescei no 

conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor” (1.2,3,8;3.18). Assim como os pais 

querem que seu bebê cresça e se desenvolva, do mesmo modo Pedro deseja que 

nosso crescimento no conhecimento de Jesus seja cada vez maior. 

Um cristão operante e produtivo torna-se útil na sociedade e na Igreja, ao 

desenvolver seus dons, exercendo-os em favor do corpo (1 Pe 4.10). 

A boa visão e a memória estão ligados, pois se referem à obra de Cristo em nossa 

vida. Uma vez que os pecados do cristão foram perdoados, não há razões para se 

lembrar deles. A purificação dos pecados nos remete a 1 Pedro 1.22, em que o 

cristão teve sua vida purificada e por isso deve amar fraternal e sinceramente uns 

aos outros. Para Kistemaker (2006), o esquecimento da purificação dos antigos 
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pecados pode acontecer quando uma pessoa que se converteu e foi batizada 

ainda não percebeu a importância da purificação, que a fez romper com o pecado 

(1Pe 4.1). 

A consolidação do chamado e da eleição, e a certeza de não tropeçar, são 

convicções que o cristão tem por ser um eleito de Deus, e por buscar o 

desenvolvimento de sua salvação. Esta certeza está ligada à perseverança, que 

abordamos acima. Deus, portanto, preserva os seus, de modo que: 

Desta preservação do eleito para a salvação e de sua perseverança na fé, os 

verdadeiros crentes obtêm convicção, de acordo com a medida da fé que, chegam 

a ter por certa persuasão (Portanto, o eleito sabe que é eleito, mas o não eleito 

não sabe que não é eleito). Sabem por isso que continuarão sempre membros 

vivos e verdadeiros da Igreja; que experimentarão o perdão de pecados e que 

herdarão por último a vida eterna. (FERREIRA, 2003, p. 697). 

Por herdarmos o céu, esperança de que Pedro tanto fala (e,g, 1 Pe 1.3,13; 2 Pe 

3.13), não apenas teremos acesso ao Reino eterno de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo, mas estaremos ricamente providos, isto é, segundo Kistemaker, 

“receberão uma excelente recepção no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo” (2006, p. 344). 

Ora diante dessas grandes verdades podemos dizer que estes versos nos trazem 

a seguinte mensagem, o seguinte princípio: 

Somente o cristão que valoriza as ações de Deus desenvolvendo-se 

dinamicamente obtem os resultados de uma vida cristã equilibrada. 

Nesses versos encontramos sete resultados de uma vida cristã equilibrada: 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: 2Pe 1.8-11 
TEMA: Os resultados da vida cristã equilibrada 
Nº 1064 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

7 
O 1º resultado da vida cristã equilibrada é ser ativo, vs. 8 

1. Vidas ativas – v.8 –  

Del origen y desarrollo de la piedad Pedro pasa a indicar los resultados que la 

piedad trae para el presente y el futuro. 

En cuanto al presente, Pedro dice en una especie de personificación, que si esas 

virtudes abundan, ellas mismas no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Es decir, 

las mismas virtudes nos dinamizarán para servir a Dios y llevar fruto para su 

gloria.  

Atividade, ao invés de vidas inativas.  Não a indolência e a falta de esforço. O 

resultado de uma vida em que as ações divinas e humanas são compartilhadas é 

uma vida que toma a iniciativa. Uma vida ativa. 

O 2º resultado da vida cristã equilibrada é ser frutífero, vs. 8 

2. Vidas frutíferas, no conhecimento de Jesus Cristo – v.8 – O  conhecimento que 

se tem como resultado de uma vida equilibrada é o conhecimento experimental de 

Jesus Cristo e não um mero conhecimento intelectual a respeito de Jesus Cristo. 

Paulo desejava esse conhecimento, pois assim se expressou em Fl 3.10. É o 

mesmo conhecimento mencionado em 1.3 e 2.20. 

Quando conhecemos experimentalmente a Deus e a Jesus, conf. Jo 17.3, além de 

desfrutarmos da vida eterna, frutificaremos, pois foi para isso que fomos gerados, 

(conf Jo 15.16) 

O 3º resultado da vida cristã equilibrada é ter uma visão de longo alcance, 

vs. 9 

3. Visão espiritual de longo alcance – v.9 –  
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Por el contrario, el cristiano que no se preocupa por el desarrollo de la vida que 

agrada a Dios, es miope a nivel de ceguera y, cambiando de metáfora, padece de 

arteriosclerosis, porque se olvida de la purificación de sus antiguos pecados. 

Ao invés de ser cego, ao invés da miopia espiritual, da cegueira espiritual, o 

cristão que desenvolve a sua vida equilibradamente não é cego pelo Deus deste 

século ou não se atrai com as coisas terrenas, antes, possui um olhar que 

contempla as bênçãos celestiais. 

O 4º resultado da vida cristã equilibrada é lembrar-se da purificação dos 

seus pecados, vs. 9 

4. Lembrança da purificação dos seus pecados -  v.9 – Ao invés de esquecer-se 

da obra purificadora de Jesus Cristo, perdoando os seus pecados, o cristão que 

desenvolve a sua vida equilibradamente relembra constantemente (1 Co 6.9-11) a 

transformação que obteve através do Seu sacrifício salvífico. A lembrança da nova 

posição, de reconciliado com Deus, faz com que um espírito de gratidão seja 

constante nessa vida cristã. É impossível esquecer-se da graça. 

O 5º resultado da vida cristã equilibrada é confirmar a vocação e eleição, vs. 

10 

5. Confirmação da vocação e eleição – v.10 –  

La arteriosclerosis es un grave endurecimiento de las arterias, consecuencia de la 

acumulación de sustancias adiposas que perjudican la circulación sanguínea, y, 

por ende, la memoria. Así ocurre en el plano espiritual, con cristianos que no se 

preocupan por desarrollar las virtudes cristianas. Otro resultado presente del que 
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habla Pedro, consiste en no caer jamás, promesa que se cumple en quienes 

afirman con empeño su vocación y elección. 

Essa confirmação é urgente, deve ser buscada diligentemente. Enquanto a 

escolha dos eleitos é firme e certa para Deus, que elege, ela nem sempre será tão 

óbvia para o cristão, que passa por oscilações em sua vida de fé. O desempenho 

da vocação confirma a eleição. A certeza da eleição vem através da evidência da 

obra do Espírito Santo na vida do cristão (conf. 1 Jo 3.10, 14). 

O 6º resultado da vida cristã equilibrada é andar firme e seguro, vs. 10 

6. Andar firme e seguro – v.10 – Ao invés de tropeçar, ao invés de ter uma vida cheia de 

altos e baixos, de ficar caindo, de ser constantemente dominado pelo pecado, o cristão 

cuja vida tem sido desenvolvida através da participação equilibrada dele mesmo e do 

Espírito Santo tem como resultado um andar seguro, um desenvolvimento progressivo e 

sólido, sem derrotas desastrosas. 

O 7º resultado da vida cristã equilibrada é uma entrada ampla no reino de 

Deus, vs. 11 

7. Entrada amplamente suprida no reino eterno de Cristo – v.11 –  

Como resultado escatológico, el Apóstol dice que los cristianos que vivan así, 

tendrán una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo (v. 11). Se trata de una de las únicas referencias explícitas al reino de 

Dios, aunque la idea está en el trasfondo del cap. 3, especialmente en los vv. 12 y 

13, que apuntan a la consumación de la historia con el advenimiento de los cielos 

nuevos y la tierra nueva. Aquí se habla de una amplia entrada en el reino de 

Jesucristo, que gozarán aquellos hijos de Dios que han cultivado la piedad aquí en 

la tierra. 
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O que está previsto aqui é a possibilidade de um relacionamento livre e autêntico 

com Deus. Afinal essa entrada no reino eterno é o alvo da longa e difícil 

peregrinação cristã. Nesse reino que é eterno, embora já tenhamos a natureza 

divina, entraremos (“já, mas ainda não”) futuramente se mantivermos um 

persistente esforço em desenvolver nossa vida cristã. Teremos da parte de Deus o 

Seu esforço, para que amplamente possamos estar para sempre com Ele nesse 

reino que pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

Conclusão 

Em vista das providências que Deus tem tomado para abençoar-nos 

espiritualmente, qual deveria ser nossa resposta? Pedro observa que precisamos 

empenhar-nos com diligência para crescer em caráter, mencionando sete 

qualidades que devemos acrescentar a nossa fé (1:5-7). Se acrescentarmos estas 

qualidades, não seremos infrutíferos e poderemos confirmar nosso chamado e 

eleição por Deus (1:8,10). Por tal crescimento espiritual, podemos estar seguros 

de nossa entrada no próprio céu (1:11). O cristão que não se aplica em 

desenvolver estas qualidades é espiritualmente cego, tendo esquecido o quanto 

Deus já tem feito por ele no perdão dos seus pecados (1:9). 

“Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida...” (v.8). Pedro 

qualifica as virtudes como em contínuo crescimento. Esse crescimento continuo 

produz resultados que experimentamos já aqui, mas experimentaremos no futuro. 

Oro para que você usufrua dos resultados dessa vida equilibrada que Deus quer 

que tenhamos. E que a sua entrada no reino eterno seja maravilhosa, sendo 

recebido calorosa e amorosamente pelo Senhor Jesus Cristo. 

Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo programa. 2630. 

 

 

 

 

 


