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1 Pedro 2:4-12

Meu nome é Austin Kettle, e estou treinando para ser pastor na igreja presbiteriana McLean, a poucos quilômetros daqui. Estou

tão feliz por estar aqui com você hoje. Minha esposa e eu já visitamos o One Voice antes e adoramos adorar com você. Tenho o

prazer de compartilhar a palavra de Deus com você esta noite. 

A última vez que eu estava ensinando o Catecismo da Cidade Nova eu estava em um lugar muito diferente. Este era um

orfanato cristão em Mianmar, onde minha esposa Rachel e eu moramos por quatro anos. Durante esse tempo, ensinei inglês a

essas crianças uma ou duas vezes por semana. Eles vieram de todo o país, principalmente de áreas com muito conflito. As

crianças falavam cinco ou seis línguas diferentes. Por um ano, ensinei gramática inglesa e jogamos jogos de linguagem. Então

decidi levá-los através do Catecismo da Cidade Nova. A cada semana, lemos a pergunta e a resposta, e também lemos as

passagens da Bíblia em inglês. Em seguida, as crianças foram divididas em grupos de idiomas. Cada grupo leu as escrituras em

seu próprio idioma, depois traduziu a pergunta e a resposta para seu próprio idioma. No final do ano, eles tinham todo o

catecismo em suas próprias línguas. 

Por isso acho tão bonito revisitar este Catecismo com vocês, nos EUA. Cada um de vocês tem sua própria história e sua própria

linguagem. E a palavra de Deus é verdadeira em cada uma dessas línguas. 

Antes de continuarmos, você oraria comigo por essas crianças? Em 2021 houve um golpe militar, e muitas dessas crianças

perderam o futuro que esperavam. As oportunidades educacionais se foram, a economia entrou em colapso e a guerra civil se

tornou muito pior. Deixe-me orar brevemente. 

O Catecismo da Nova Cidade é um grande resumo do que acreditamos como cristãos. Vou ler a pergunta 34 agora, e depois

vamos ler a resposta juntos. 



Pergunta 34: Já que somos redimidos somente pela
graça, somente por meio de Cristo, ainda devemos
fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus?

Sim, porque Cristo, tendo-nos redimido pelo seu sangue, também nos renova pelo seu
espírito;

para que nossa vida mostre amor e gratidão a Deus;

para que possamos ter certeza de nossa fé pelos frutos;

e para que por nosso comportamento piedoso outros possam ser ganhos para Cristo.

Aqui está outra maneira de fazer a pergunta: Por que escolheríamos obedecer à palavra de Deus se Jesus já nos salvou? E aqui

está outra maneira de responder à pergunta: As pessoas que são redimidas por Jesus têm a honra de proclamar a grandeza de

Deus na maneira como vivem suas vidas. 

Isto é o que o apóstolo Paulo estava ensinando na passagem das Escrituras de hoje. Vou lê-lo agora. 

1 Pedro 2:4–12 (NTLH) 

4 “Vocês estão vindo para Cristo, que é a pedra angular viva do templo de Deus.  

Ele foi rejeitado pelo povo, mas foi escolhido por Deus para grande honra.  

5 E vocês são pedras vivas que Deus está construindo em seu templo espiritual.  

Além do mais, vocês são seus santos sacerdotes.  

Através da mediação de Jesus Cristo, você oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. 

6 Como dizem as Escrituras: “Coloco em Jerusalém uma pedra angular, escolhida para grande honra;  

e quem nele confia nunca será desonrado.”  

7 Sim, vocês que confiam nele reconhecem a honra que Deus lhe deu.  

Mas para aqueles que o rejeitam, “a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular”. 

8 E, “Ele é a pedra que faz as pessoas tropeçarem, a rocha que as faz cair”.  

Eles tropeçam porque não obedecem à palavra de Deus, e assim encontram o destino que foi planejado para eles. 



9 Mas vocês não são assim, pois são um povo escolhido.  

Vocês são sacerdotes reais, uma nação santa, propriedade de Deus.  

Como resultado, você pode mostrar aos outros a bondade de Deus, pois ele o chamou das trevas para sua maravilhosa luz.

10 “Antes vocês não tinham identidade como povo; agora vocês são povo de Deus.  

Uma vez que você não recebeu misericórdia; agora você recebeu a misericórdia de Deus.” 

11 Queridos amigos, eu os advirto como “residentes temporários e estrangeiros” a se manterem longe dos desejos mundanos

que fazem guerra contra suas próprias almas.

12 Tenham o cuidado de viver bem entre seus vizinhos incrédulos.  

Então, mesmo que eles o acusem de fazer algo errado, eles verão seu comportamento honroso e darão honra a Deus quando

ele julgar o mundo”.

Um homem. 

Nesses versículos, o apóstolo Pedro está nos ajudando a ver por que é importante obedecer a Deus. Quando vemos claramente

o que Jesus fez por nós, vamos obedecê-lo por gratidão Parte disso está no passado, e parte está no presente. Lembramos o que

Jesus fez no passado e reconhecemos o que ele está fazendo por nós agora. No passado, Jesus viveu uma vida perfeita. Você

nunca viu nada assim. Jesus tomou todas as decisões de forma altruísta. Ele obedeceu a Deus em todos os momentos. Jesus

sempre foi gentil, paciente e amoroso. Ele era sábio, trabalhador e não tinha medo de outras pessoas. 

E no final desta vida perfeita, Jesus escolheu morrer incrivelmente dolorosamente. Por quê? Para pagar a penalidade por nossa

rebelião contra Deus. Tenho certeza que você sabe sobre isso. Como cada um de nós se rebelou contra Deus. Às vezes, a

rebelião é necessária para se libertar da opressão ou de um governo maligno. Mas quando as pessoas se rebelam contra um

governante genuinamente bom, então a rebelião é destrutiva para todos. Deus é perfeitamente amoroso e perfeitamente sábio.

Ele nunca é tentado à corrupção. Deus nunca é injusto. Ele luta pelos fracos e protege os que sofrem. Deus é um governante

maravilhoso, mas nós nos juntamos à rebelião contra ele. É por isso que merecemos punição. Jesus morreu na cruz porque nós

merecemos punição. Jesus absorveu todo o nosso castigo, e parecia que tinha sido derrotado. O versículo 4 do nosso texto diz: 

“Jesus foi rejeitado pelas pessoas, mas foi escolhido por Deus para grande honra.”  

Todos nós rejeitamos Jesus, mas ele ainda escolheu dar tudo por nós – até mesmo sua vida. 

Isto é o que significa ser redimido por Jesus. Ele pagou o preço que devemos por nossa rebelião. Jesus não tirou sua carteira e

pagou o salário de um mês para consertar um carro que danificamos, ou algo assim. Jesus pagou com a vida. 

Algumas pessoas perguntam: “Eu realmente preciso obedecer a palavra de Deus?” Esta é a pergunta que eles estão realmente

fazendo: “Preciso obedecer ao Rei perfeito e amoroso que sangrou e morreu para que eu pudesse viver?” Sim, acho que o que

ele fez por nós deve mudar a forma como vivemos para ele. 



A vida cristã não é apenas sobre o que Jesus fez no passado. Ser redimido é mais do que algo que aconteceu no passado. Se

você segue a Jesus, você é redimido historicamente, mas também é redimido atualmente. Deus lhe deu seu Espírito para viver

em você. Isso é verdade agora, para qualquer um que veio a Jesus e recebeu uma nova vida nEle. Veja o versículo 5: 

5 “E vocês são pedras vivas que Deus está construindo em seu templo espiritual.  

Além do mais, vocês são seus santos sacerdotes.  

Através da mediação de Jesus Cristo, você oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus.” 

Você vê como é isso que Deus está fazendo em nós atualmente? Ele está nos construindo, juntos, em algo bonito. Falaremos

mais sobre essa honra em breve, mas agora pense nisso: Jesus pagou um preço alto por você, e ele fez isso deliberadamente.

Ele viu no que poderia transformar você. Ele sangrou e morreu para receber seu castigo, e deu seu próprio espírito para viver

em você. 

E não perca o que está no final do versículo 6: não estamos falando apenas do passado e do presente, mas também do futuro. 

6 “quem confia nele nunca será desonrado.” 

Jesus promete que no dia em que tudo for revelado, seu povo estará seguro. Nada do que você se arrepender irá condená-lo.

Seu pecado foi pregado na cruz. O Espírito está trabalhando em você agora. E se você pertence a Cristo, você se alegrará no dia

do julgamento. 

Então, por que devemos obedecer à palavra de Deus? Porque quando olhamos para a história do que ele fez por nós, vemos que

ele nos deu coisas incríveis. Ele nos deu perdão e nos deu seu espírito. Antes de conhecermos Jesus, vivíamos com desespero,

medo e vazio. Agora Deus nos deu paz, esperança e uma maneira melhor de viver. 

A primeira razão para obedecer à palavra de Deus é a gratidão pelo que ele fez. Em segundo lugar, temos a honra de ser

chamados por Deus para crer, portanto, obedecemos a Ele como um privilégio. Encontramos isso nos versículos 7-9. 

Antes de dizer isso, lembre-se de que é dever de todos obedecer a Deus, sejam eles cristãos ou não. Romanos 1 nos ensina que

todos se esforçam muito para rejeitar nosso dever para com Deus. Mas o dever por uma boa causa é uma coisa boa. 

Como pai, é meu dever cuidar da minha filha. É um trabalho duro. Mas é uma coisa ruim? Não! É uma honra - eu posso ser a

pessoa a quem ela pede ajuda. 

É uma grande honra ser um astronauta. Mas você viveria como os astronautas vivem se acreditasse que é injusto ou errado?

Você treinaria, aguentaria, passaria meses sozinho, comeria comida desidratada e correria o risco de morrer? 



Para fazer coisas difíceis e viver de forma diferente, precisamos de uma boa razão. E o mundo acredita que viver do jeito de

Deus não vale a pena. Aqueles que não acreditam em Cristo pensam que viver do jeito dele não é apenas desnecessário, mas

ofensivo. 

Obedecer a Deus é um dever, mas também uma honra. Veja os versículos 7-9. 

7 “Sim, vocês que confiam nele reconhecem a honra que Deus lhe deu.  

Mas para aqueles que o rejeitam:  

“A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.” 

8 E, “Ele é a pedra que faz as pessoas tropeçarem, a rocha que as faz cair”.  

Eles tropeçam porque não obedecem à palavra de Deus, e assim encontram o destino que foi planejado para eles. 

9 Mas vocês não são assim, pois são um povo escolhido.  

Vocês são sacerdotes reais, uma nação santa, propriedade de Deus.  

Como resultado, você pode mostrar aos outros a bondade de Deus, pois ele o chamou das trevas para sua maravilhosa luz”. 

No versículo 7, Pedro nos diz que Deus nos deu honra quando Ele nos chama para viver de forma diferente. Então Pedro nos

diz como é essa honra. 

Pedro nos diz que temos honra, mas que aqueles que não crêem não compartilham dessa honra. E esta é a nossa segunda razão

para obedecer à palavra de Deus: porque viver à maneira de Deus é um privilégio. No Antigo Testamento, Israel não se

incomodava por ter que guardar a lei de Deus enquanto todas as outras nações eram livres. A lei era privilégio deles! Deus os

amou tanto que os ensinou a viver como seu povo especial. 

Você vê esse mesmo chamado nesses versículos? O versículo 9 nos diz que há uma razão específica pela qual Deus nos deu a

honra de obedecê-lo: ser seus representantes no mundo. Cada um desses quatro nomes para seu povo nos diz algo sobre isso.

Somos de muitos países diferentes, mas somos chamados de um povo escolhido. Deus nos escolheu, com todas as nossas

diferenças, para ser dele. Ele também nos chamou de sacerdotes reais. Royal significa que você pertence ao rei. Se você é um

cristão, você pertence ao Rei dos reis. Você tem o privilégio de ser um membro da família de Deus. Você também é um

sacerdote real e tem um trabalho a fazer! Os sacerdotes levam as pessoas a Deus. 

Isso nos ajuda a entender o propósito dessa honra que recebemos de Deus. Peter explica isso com mais duas imagens: Pedro diz

que somos uma nação santa e um povo de propriedade de Deus. Deus nos valoriza e nos honra. 

Como você sabe que alguém realmente o honra, e não está apenas dizendo coisas boas? Se alguém realmente o honra, confiará

em você as coisas difíceis. Deus sabe que não somos muito bons em obedecê-lo. Deus sabe que lutamos para viver vidas



santas, e é difícil falar às pessoas sobre Jesus. Mas Deus nos honra pedindo que façamos essas coisas difíceis. Ele nos dá o

Espírito Santo para que possamos fazer coisas que não podemos fazer sozinhos. 

Permita-me rever um pouco. Primeiro, Deus nos honrou e nos chamou de sua possessão especial. Segundo, obedecemos a Deus

por gratidão, mas também obedecemos a ele como um privilégio. 

Aqui está a terceira coisa: Deus fez nossas vidas significativas, portanto, obedecemos a ele como um testemunho. Às vezes

somos tentados a acreditar que nossas vidas não são importantes. Vemos pessoas ricas e poderosas, e pensamos que somos

insignificantes. As coisas que nos preocupam esta semana nos fazem sentir que estamos apenas sobrevivendo. Podemos ser

tentados a acreditar que a palavra de Deus está distante das realidades diárias de nossas vidas. Podemos sentir que a maneira

como vivemos não é importante. O versículo 10 reconhece esse sentimento, mas também nos fala de uma grande mudança que

aconteceu. 

10 “Antes vocês não tinham identidade como povo; agora vocês são povo de Deus.  

Uma vez que você não recebeu misericórdia; agora você recebeu a misericórdia de Deus.” 

Quando sentimos que não somos ninguém, Deus diz que somos o seu povo. Quando pensamos que Deus deve estar

desapontado em nossas vidas comuns, cheias de erros, lemos que recebemos misericórdia. 

Então os versículos 11 e 12 nos dizem que vamos enfrentar duas escolhas: Podemos viver como se fôssemos o povo de Deus,

de modo que nossas vidas e decisões sejam significativas. Ou podemos viver como pessoas perdidas e fazer o que quisermos.

Ouça os versículos 11 e 12 novamente:

11 “Queridos amigos, eu os advirto como “residentes temporários e estrangeiros” para se manterem longe dos desejos

mundanos que fazem guerra contra suas próprias almas.

12 Tenham o cuidado de viver bem entre seus vizinhos incrédulos.  

Então, mesmo que eles o acusem de fazer algo errado, eles verão seu comportamento honroso e darão honra a Deus quando

ele julgar o mundo”.

Pedro nos lembra que temos a escolha de viver como povo de Deus e obedecer à Sua palavra. Nossa identidade será revelada

pelo que não fazemos e pelo que escolhemos fazer. Diremos não às coisas que Deus nos diz para não fazer. Vamos “viver

adequadamente” e viver vidas honrosas. Escolheremos fazer coisas boas, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Não para

que as pessoas pensem que somos boas pessoas. Eles não vão. Eles vão pensar que estamos errados, tolos e até ruins. 

Mas quando escolhemos viver do jeito de Deus, nossa vida se torna um testemunho vivo. Tornamo-nos sacrifícios espirituais



aceitáveis a Deus, que vimos no início da passagem. 

Isso terá dois efeitos: Vamos encorajar uns aos outros que Deus está trabalhando entre seu povo. E daremos provas aos

perdidos. Damos evidência nas coisas que fazemos e na maneira como vivemos. Damos provas de que Deus é bom, e Deus é

rei. É o que Deus nos ordenou fazer com nossas palavras e com nossas vidas. E um dia todos - salvos e não salvos - glorificarão

a Deus, esmagados pela evidência de sua bondade. Nem todos virão a Jesus. Mas Deus receberá glória, mesmo quando as

pessoas escolherem rejeitá-lo e viver como rebeldes. 

Vamos todos tentar nos fazer estas perguntas esta semana: O que sou tentado a fazer, que devo rejeitar porque pertenço a Deus?

E o que posso fazer para mostrar ao mundo que Deus é bom? Como posso proclamar suas excelências, com minhas palavras e

com minhas ações? 

Quando você for tentado a ignorar a palavra de Deus e “seguir o seu coração”, lembre-se das maneiras como Jesus o ama: Ele

sangrou e morreu por você. Ele lhe dá uma posição honrosa. Jesus torna suas ações e sua vida significativas, conseqüentes e

importantes. 

Jesus tem sido muito bom para você, portanto, é bom obedecer a Deus. Obedecemos para mostrar gratidão e como privilégio

Porque reconhecemos como somos abençoados por ter vidas cheias de significado. Louve a Deus! Deus se preocupa tanto

conosco que se importa com a forma como vivemos, e nos ensinou como fazê-lo. Ele providenciou o Espírito Santo para nos

ajudar. E ele tirou todo o medo do fracasso no belo evangelho de Jesus Cristo. 

Vamos orar juntos agora.

One Voice Fellowship


