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Olá amigo é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da 

série "Através da Bíblia". Somos gratos a você que tem nos acompanhado 

fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos 

estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as 

correspondências que vocês nos enviam contando-nos suas experiências com 

Deus através do nosso programa. Por isso compartilhamos agora o telefonema 

que a irmã Lourdes da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais fez, trazendo-

nos muita alegria. Foi essa a mensagem que ela nos deu: 1065“Acompanho a 

programação Trans Mundial todos os dias; é uma bênção em minha vida; os 

ensinamentos, a Palavra explicada trás transformação a quem ouve. Tenho 

divulgado a Trans Mundial e incentivo as pessoas a comprarem o radio de OC, 

pois em Santos Dumont o som é local.” Lourdes Maciel de Matos- Santos 

Dumont  -  MG – telefone. Querida irmã, mais uma vez, muito obrigado por suas 

palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por 

outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada 

vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é 

que contamos com sua parceria, ligando ou escrevendo para nos contar como o 

programa tem chegado até você e contamos com você também unindo-se a nós 

em oração, pedindo as bênçãos de Deus. Obrigado pela divulgação que tem feito 

da nossa programação e obrigado por suas orações. E, é para isso que chamo a 

sua atenção nesse momento. Quero convidá-la a elevar a Deus a nossa oração: 

"Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a sua 

palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da 
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iluminação do teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e 

capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus mandamentos. Senhor obrigado 

porque tu nos ouves e respondes as nossas orações. Por isso oramos em nome 

de Jesus, Amém". 

Querido amigo hoje o nosso alvo é continuarmos estudando o capítulo primeiro 

desta segunda carta de Pedro. Vamos estudar 2Pe 1.12-15. Nesses versos 

confirmamos que o apóstolo Pedro escreveu sua primeira epístola durante um 

período grave de grandes tribulações e perseguições. 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 aquela 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. 

Algumas vezes é necessário sermos lembrados de coisas que já sabemos. O 

apóstolo Pedro reconheceu este fato e escreveu sua segunda epístola com este 

propósito em mente (1:12-15). Referindo-se ao seu corpo como "um tabernáculo," 

uma morada temporária, avisado pelo Senhor, ele previu sua morte próxima e 

desejou lembrar seus leitores da necessidade do crescimento espiritual. 

Pedro começou sua segunda epístola observando o glorioso privilégio que foi 

dado aos cristãos. Através das preciosas promessas que Deus tem nos feito, 

podemos tornar-nos participantes da divina natureza, no sentido em que podemos 
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ser santos como ele é santo, livres da corrupção do pecado (1:4). Deus chama os 

homens através do evangelho para participarem de sua própria glória e virtude 

(1:3; 2 Tessalonicenses 2:13-15). Através deste poder divino e nosso 

entendimento de sua revelação, Deus providenciou tudo o que o homem precisa 

para sua vida espiritual e santidade (1:3). O comentário de Pedro se harmoniza 

bem com a promessa de Jesus aos seus apóstolos que o Espírito Santo os guiaria 

em toda a verdade (João 16:13). 

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). 

Depois de Pedro ter tratado dessa questão individual, dessa maneira pessoal do 

cristão desenvolver sua vida diante do Senhor, além de demonstrar que o seu 

próprio interesse era desenvolver o seu ministério de forma correta e aprovada 

pelo Senhor, que o designou, Pedro também incentiva os seus leitores e, 

certamente, a nós também a que depois de cuidarmos da nossa vida pessoal e 

individual cuidemos também do desenvolvimento da nossa vida ministerial. Todos 

nós temos recebido da parte de Deus um ministério, conforme os dons espirituais 
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que Deus mesmo nos deu, conforme o próprio Pedro afirma na sua primeira carta 

(conf. 1Pe 4.10-11). Mas, embora tenhamos diferentes ministérios, uma tarefa 

comum a todos os cristãos é o cuidado de uns para com os outros. O cuidado e o 

interesse mútuo é o desafio que Pedro apresenta a todos nós nesses versos. 

Certamente, lembrando das palavras proferidas por Jesus quando da instituição 

da ceia quando disse que ao dar o exemplo através da sua ação de humildade, 

esperava que os seus discípulos fizessem o mesmo uns com os outros (conf. Jo 

13.14-15), Pedro estimula e desafia a todos cristãos a cuidarmos uns dos outros, 

assim como Jesus fez. 

Diante dessas verdades, o título para o nosso estudo de hoje é: 

O cuidado ministerial dos irmãos 

2Pe 1.12-15  

Introdução 

Em sua segunda carta, Pedro, está chamando a atenção da igreja para o ataque 

dos falsos mestres/profetas com seus falsos ensinos tentando induzir o 

povo de Deus ao erro.  

Como vimos no último programa, antes de entrar em detalhes sobre esses temas, 

Pedro deseja consolidar a fé da igreja e, no capítulo um ele discorre sobre dois 

importantes temas que temos que considerar, diante das provações que desejam 

testar a nossa fé: 

No último estudo refletimos sobre a vida pessoal : 

Vimos tudo o que Deus tem nos dado para vivermos de modo dinâmico a vida 

cristã, 
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Vimos que diante do que Deus tem nos dado, devemos desenvolver o caráter 

de Cristo em nosso viver e, 

Vimos que vivendo segundo o padrão de Cristo, confirmamos a nossa vocação 

e eleição e teremos amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno de 

Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 

Nessa parte do capítulo um, Pedro passa a tratar da nossa vida ministerial.  

A vida cristã na comunidade dos salvos é o tema destes versos, os quais eu leio 

para você: 

1.12 Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca 

destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e 

nela confirmados. 13 Também considero justo, enquanto estou neste 

tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, 14 certo de que estou 

prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus 

Cristo me revelou. 15 Mas, de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, 

por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis 

lembrança de tudo. 

Desejando contrastar o ministério dos falsos profetas com um ministério 

abençoado por Deus, Pedro apresenta o seu próprio ministério como modelo e, 

neste texto que é uma transição para o capítulo central (o capítulo dois) da sua 

carta, Pedro mostra-nos como devemos nos orientar em nossos ministérios. 

Qual é o teu chamado? Edificar o Corpo de Cristo cantando no coral? 

Ministrando num grupo de louvor?, Auxiliando na área de assistência social? 

Liderando um Pequeno Grupo? Ajudando outros líderes, como supervisor? 
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Quem sabe você auxiliará esta Comunidade servindo-a como presbítero? Você 

se responsabiliza pelo ensino das nossas crianças? Ministra aos 

adolescentes? Trabalha com os jovens? Você serve no Culto durante a 

semana? Você está envolvido no ministério de oração? Ou você tem auxiliado na 

área de missões? Você está disposto a atender o chamado para fazer parte da 

equipe de visitação? Você é um professor da Escola Bíblica? 

Em resumo Pedro está afirmando que: 

Para termos a certeza da bênção de Deus sobre os nossos ministérios é 

imprescindível desenvolve-los demonstrando cuidado para com nossos 

irmãos. 

Neste texto da segunda carta de Pedro encontramos três maneiras de 

demonstrarmos cuidado para com nossos irmãos: 

Se desejamos a bênção de Deus sobre nosso ministério é necessário interessar-

nos pelos nossos irmãos, uns pelos outros, conf. Lemos em Gl.6.1ss 

A PRIMEIRA MANEIRA DE DEMONSTRAR CUIDADO PARA COM NOSSOS 

IRMÃOS É TER PRONTIDÃO PARA LEMBRÁ-LOS NO PRESENTE – 

1) Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados ...12 

Prontidão em RECORDAR O QUE JÁ SABEM. 

Essa é a idéia de LEMBRAR – veja em 12, 13 e 15 (3x) 

É ter disposição, desejo de trazer à memória as verdades básicas das Escrituras. 

É ter disposição de gastar tempo com os irmãos. 

2) -Lembrar estas coisas... 12, despestar-vos com essas lembranças ...13 

MAS LEMBRAR O QUÊ?  QUE COISAS? 
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LEMBRAR que temos um novo viver, um novo proceder! 

LEMBRAR as coisas que vimos no estudo passado: O que Deus fêz/ O que 

devemos fazer/Os resultados obtidos – veja o vr.9  Não vemos além das 

circunstâncias, Nos esquecemos que já fomos perdoados e ficamos temerosos 

contra o inimigo ACUSADOR. PRECISAMOS ACORDAR! DESPERTAR! 13 

LEMBRAR AOS NOSSOS IRMÃOS, que todos devemos desenvolver em nossas 

vidas O CARÁTER DE CRISTO! 

3. Necesidad de recalcar estos principios, 1:12–15 

Pedro entiende que es muy necesario recalcar estas verdades. Percibe que le 

queda poco tiempo en el cuerpo (lit. skénoma tienda de campaña, ver 2 Cor. 5:1), 

sabiendo, acaso por alguna revelación de Dios, que pronto va a partir. Por ello, 

insta a estimular la memoria de los lectores en las cosas que perduran y que se 

sintetizan en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (v. 11). 

Aunque sepamos las cosas importantes de la vida piadosa, necesitamos que nos 

sean recalcadas, ya que nos olvidamos de ellas o directamente no las vivimos. 

3) Embora estejais certos da verdade ... e nela confirmados ...12 

Mesmo reconhecendo que os irmãos estavam certos da verdade e confirmados, 

Pedro queria lembrá-los. Pedro deseja que os cristãos tenham a mente viva. 

Certamente ele se lembrava de Jesus: Vigiai e orai ... Mt.26.41 

A SEGUNDA MANEIRA DE DEMONSTRAR CUIDADO PARA COM NOSSOS 

IRMÃOS É SERMOS DILIGENTES PARA LEMBRA-LOS ATÉ DEPOIS DA 

NOSSA PARTIDA –    
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1) Esforçei-me...diligentemente... a todo tempo ...mesmo depois da minha 

partida..15  

O PROPÓSITO de Pedro ao escrever esta carta é estabelecer firmemente os seus 

leitores na verdade do evangelho (v.12) 

O PROPÓSITO de Pedro ao escrever a sua primeira carta foi encorajar os cristãos 

perseguidos e confusos e encorajá-los a permanecerem firmes na fé (5.12) 

O PROPÓSITO de Pedro ao encorajar Marcos transformar os seus relatos no 

PRIMEIRO EVANGELHO a ser escrito, foi deixar registrado o relato da verdade. 

2) Mas, quais motivos levaram Pedro a ser diligente lembrando os irmãos? 

OS PERIGOS QUE OCORRERIAM APÓS A SUA PARTIDA 

Perigo do esquecimento - 10% ao ouvirmos/25% ao lermos/50% ao 

estudarmos/75%ao sermos lembrados/100% ao memorizarmos 

Todos temos um grau de assimilação pequeno, quando só ouvimos. É necessário 

estudarmos. É necessário instruir-nos uns aos outros Cl.3.16 

Perigo da familiaridade - É mais grave ainda. Ouvimos tantas vezes as mesmas 

verdades que elas perdem o significado. Precisamos obedecer. Quem ama 

obedece!  

Necessitamos estimular-nos uns aos outros às boas obras Hb.10.24-25 

A TERCEIRA MANEIRA DE DEMONSTRARMOS CUIDADO PARA COM 

NOSSOS IRMÃOS É MOSTRAR-LHES A BREVIDADE DA VIDA 

O ministério abençoado por Deus fundamenta-se no CUIDADO dos IRMÃOS 

Esse fundamento é a CONVICÇÃO DA URGÊNCIA – A brevidade da sua partida 

1) Enquanto estou neste tabernáculo ... 13 
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É estar sempre de PRONTIDÃO. Não perca a oportunidade de ministrar aos seus 

irmãos! Quantos males poderiam ser evitados se agíssemos com urgência ? 

Se você tem essa oportunidade agora, faça-o! 

2) Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo ...14 

Pedro recebeu revelação especial do Senhor de que seu fim estava próximo. 

Depois de cumprir o ministério de ”abrir as portas da igreja para os judeus, 

samaritanos e gentios” e de  pastorear o rebanho de Deus (1Pe.5.1, conf. 

Jo.21.15-17) por quase quarenta anos, Jesus o chamava para si. 

Assim como Pedro, eu e você temos tempo limitado para ministrar 

3) Ilustração de Savanarola 

Ocorrido na Italia, em 1498. Foi chamado por Deus com convicção de que 

pregaria apenas por 8 anos. Em sua primeira pregação em Florença afirmou sua 

convicção e a partir daí pregou poderosamente e foi instrumento de avivamento. 

Exatamente 8 anos depois morreu queimado numa fogueira por causa de Jesus! 

ISSO É SENTIR A URGÊNCIA!  

É VIVERMOS COMO SE ESSE FOSSE O DIA FINAL DE NOSSAS VIDAS!  

1.12 Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca 

destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e 

nela confirmados. 13 Também considero justo, enquanto estou neste 

tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, 14 certo de que estou 

prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus 

Cristo me revelou. 15 Mas, de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: 2Pe 1.12-15 
TEMA: O cuidado ministerial dos irmãos 
Nº 1065 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

10 
por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis 

lembrança de tudo.  

 

Conclusão 

1. O autor inspirado nos recordou o valor da repetição (conf. v. 12). As vezes 

mesmo que saibamos determinados assuntos, é necessário que as relembremos, 

até que as pratiquemos. As verdades cristãs devem ser repetidas como aquelas 

leis do Antigo Testamento mencionas em Deuteronômio 6.7. Isto tem importância 

no contexto da família e da igreja local. 

2. Também aprendemos que é importante aproveitar o tempo que temos para 

servir o Senhor. O tempo de serviço é breve e somente Deus sabe quando o fim 

chegará para cada um de nós. Entretanto (conf. v. 13) por que não usar o tempo 

que resta fazendo algo bom pelos outros? O que fazemos em nome de Jesus 

Cristo será a melhor inversão de algo tão escasso como é o tempo de vida que 

ainda resta a cada um de nós. 

3. Todos os cristãos tem que deixar alguma herança. Alguns se preocupam por 

deixar uma herança material significativa. Outros podem deixar seis feitos através 

dos grandes descobrimentos que ajudaram e ajudaram as próximas gerações. O 

que temos deixado para as próximas gerações? O que temos deixado para as 

gerações vindouras? O que você está deixando para os seus filhos, seus amigos, 

seus irmãos? É uma herança material ou algo de valor espiritual, que realmente 

vai contribuir com a vida deles? 
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Procura com empenho (conf. v. 15) deixar algo que seja valioso para a vida dos 

outros que ficarão depois que você se for. 

Querido amigo, querido irmão minha sincera oração é que você possa deixar um 

bom exemplo de vida, de interesse por seus irmãos depois que partir de onde 

você está. 

Que os irmãos possam lembrar-se de você com saudades.  

O meu desejo é que nunca ninguém diga de você: - “já vai tarde”! Mas, que digam: 

- Fique mais um pouco, a sua presença é uma bênção para nós. 

Eu oro para que o Senhor Deus te abençoe e te capacite para isso. 

Um abraço. Até o próximo programa! 2500  


