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 Como Devemos Então Viver 

 “A Validação de Nossa Salvação” 
 1 Pedro 1: 24-2: 3

Em sua primeira epístola aos cristãos que foram perseguidos por
sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o apóstolo
Pedro os desafiou a tirar os olhos de sua perseguição e buscar sua
salvação, pois era para tanto sofrimento que estavam chamado.

Pedro disse que sua resposta ao sofrimento provaria, manifestaria ou validaria seu
relacionamento com Deus.

Peter começou seu recurso com uma revisão de:
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A definição de salvação - em 1 Pedro 1: 2-4 , Pedro usou os termos “eleito”,
“gerado” e “guardado”.

Ninguém se torna cristão tomando uma decisão mental a respeito da pessoa e
da obra de Jesus Cristo, pois isso só levaria a uma religião.
Nossa salvação foi determinada por Deus, comprada por Deus, aplicada por
Deus e assegurada por Deus.

Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo; Ele nos buscou e
nos comprou com Seu sangue redentor, e Aquele que nos chamou verá que
somos gerados, possuídos e preservados até o dia em que estejamos
presentes com Ele no céu.

A certeza da salvação - Em 1 Pedro 1: 3-5 , Pedro disse que nossa salvação foi "dada a
nós" pela graça e misericórdia de Deus Pai, que foi "obtida" por meio da ressurreição de
Jesus Cristo, e que inclui nossa “herança” no céu, bem como “poder de Deus” para nos
manter salvos até que seja “revelado” naquele dia.
Existem dois testes para determinar a autenticidade de nossa fé em Cristo:

O teste objetivo - "Será que acreditamos que Jesus foi o Salvador enviado por
Deus?"

O teste subjetivo - “Nossa fé em Cristo é uma realidade viva ou é apenas uma
profissão?”

Existem seis evidências de uma verdadeira experiência de salvação.

Uma nova consciência do certo e do errado

Uma nova fome pela Palavra de Deus
Um forte desejo por uma nova forma de vida

Um aumento nos testes
Um amor genuíno por outros cristãos

Um desejo sincero de ver outros salvos

A validação da salvação -

Em 1 Pedro 1: 13-21 , Pedro disse que a resposta do crente a Deus pelo que
Ele fez para nos libertar da pena de nossos pecados é viver uma vida de
esperança, santidade e honra.

Em 1 Pedro 1: 13-21 , Pedro disse que a resposta adequada do crente a
Deus pelo que Ele fez para nos libertar da penalidade de nossos pecados é
viver uma vida de esperança, santidade e honra.
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Em 1 Pedro 1: 22-25 , Pedro disse que a resposta adequada do crente aos
outros é amar uns aos outros com o mesmo tipo e nível de amor que o Pai nos
revelou ao enviar Seu Filho para dar Sua vida em resgate por nossas almas.

Em 1 Pedro 1: 24-2: 3 , Pedro disse que a resposta adequada do crente a si
mesmoseria desejar o leite puro da Palavra , a fim de crescer em sua própria
compreensão do que Deus fez por ele por meio de Jesus Cristo, e viver sua
vida de tal maneira que os incrédulos vejam Cristo nele e sejam atraídos a
Cristo para receber o presente da salvação eterna.

 

1. Cinco coisas a rejeitar - 1 Pedro 2: 1 - “Portanto, pondo
de lado toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e
toda calúnia.”
A palavra grega para “deixar de lado” significa rejeitar vigorosamente.

Portanto, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, um cristão deve rejeitar as
atitudes e ações que impedem seu objetivo de maturidade espiritual.

Malícia - a raiz do mal, maldade, imoralidade e outros pecados da carne.

Engano - qualquer forma de trapaça, trapaça ou desonestidade.
Hipocrisia - fingir ser algo que não somos.

Inveja - ressentir-se do que os outros têm e querer o que os outros têm, sem estar
disposto a trabalhar para eles.

Falar mal - fofoca, calúnia, calúnia, etc.,
Pedro disse que devemos afastar TODOS deles, pois a malícia leva ao engano, e o
engano à hipocrisia, e a hipocrisia à inveja, e a inveja à fofoca ou calúnia.

2. Uma coisa a admitir - 1 Pedro 2: 2 - “Como bebês recém-
nascidos”.
A palavra grega para bebês é “brephos”, que era usada para descrever uma criança
desde que amamentasse no seio da mãe.

Pedro não estava falando sobre um novo convertido, ou um bebê espiritual, como o
apóstolo João se referiu em sua epístola.
Pedro estava se referindo a todos os crentes em Cristo, sejam jovens ou maduros na
fé.

Todo crente deve desejar o leite da Palavra de Deus da mesma forma que um bebê
recém-nascido deseja o leite de sua mãe.

Na analogia de Pedro, não importa o quão maduro na fé um crente se torne, ele nunca
deve perder aquele desejo inicial pelo leite puro da Palavra.
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Os cristãos de hoje estão tão satisfeitos com a pablum de sentimentos espirituais que
não conseguem digerir a verdade espiritual. Na verdade, eles não têm nenhum apetite
para isso.

“Portanto, deixem de lado toda imundície e
transbordamento 

 de maldade, e recebam com mansidão a 
 palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas.” 

 Tiago 1:21

3. Uma coisa para desejar - 1 Pedro 2: 2 - “ Deseje o leite
puro da palavra.”

Pedro disse que os crentes de todas as idades nunca deveriam parar de desejar aquele
leite puro, não contaminado e não adulterado da Palavra.
A palavra grega aqui é “logikon” ao invés de logos, o que significa que devemos
primeiro aprender o que a passagem diz, e o que ela significa, antes de podermos
aprender o que significa para nós.

Os significados históricos e proféticos de uma passagem são essenciais para sua
aplicação adequada em nossas vidas pessoais.

“Quanto mais profunda nossa devoção a Deus, 
 mais forte será nossa mensagem de vida 

 e mais amplo Deus projetará 
 nosso ministério de vida! WJE

4. Uma razão para tudo - 1 Pedro 2: 2-3 “Para que assim
cresças, se de fato provaste que o Senhor é
misericordioso.”
 Pedro listou duas razões que alguém pode ter para não desejar o leite puro da Palavra de
Deus.

Talvez eles nunca tenham “provado” que o Senhor é gracioso - eles nunca nasceram de
novo.

Tornar-se membro de uma organização religiosa não é igual a ter um
relacionamento pessoal com um Deus santo.

Talvez eles tenham nascido de novo, mas eles “deixaram” (não perderam) seu primeiro
amor em algum lugar ao longo de sua jornada espiritual.
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Eles substituíram o leite da Palavra pelo mel do mundo, e ele não mais
satisfaz.

Aqueles que estão contentes onde estão espiritualmente nunca atingirão a maturidade
espiritual.

No entanto, o crescimento espiritual verdadeiro surge do descontentamento:
Se você não está feliz em seu relacionamento e / ou comunhão com o Senhor, Deus
pode estar usando a mensagem para chamá-lo para Si mesmo:

Para aprender com Ele - Jeremias 29:13

Para aprender com Ele - Mateus 11: 29-30

Até que você O conheça completamente - João 17: 3
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