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Como Devemos Viver 
 “Para Isto Fostes chamados” 

1 Pedro 2: 18-24
Wayne J. Edwards, pastor

As duas epístolas do apóstolo Pedro foram escritas para cristãos judeus que fugiram de Roma para
escapar de severa perseguição.

No entanto, tendo vivido suas vidas transformadas diante dos gentios nas províncias romanas
que Pedro identificou no versículo 1, e tendo compartilhado o evangelho com eles, eles sofreram
o mesmo assédio que haviam sofrido em Roma.

Em vez de mimá-los, Pedro os exortou a tirar suas mentes daqueles que os perseguiam e voltar
para Aquele que os havia comprado com Seu sangue.
Em 1 Pedro 2:21 , Pedro disse-lhes: “Pois foi para tanto sofrimento que foram chamados, porque
também Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais os seus passos”.
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Na verdade, Pedro disse a esses novos cristãos, Deus não os libertou de Roma para escapar da
perseguição, mas sim para semeá-los como sementes do evangelho entre os gentios nas
províncias da Ásia, e a eficácia de seu testemunho seria medida pelo nível de sua perseguição.

“Mas você seguiu cuidadosamente minha doutrina, modo de
vida, propósito, fé, 

 longanimidade, amor, perseverança, perseguições, aflições, que
aconteceram 

 comigo em Antioquia, em Icônio, em Listra - quantas
perseguições eu suportei. E 

 de todos eles o Senhor me livrou. Sim, e todos os que desejam
viver piedosamente em 

 Cristo Jesus sofrerão perseguição. ” 
2 Timóteo 3: 10-12

Os cristãos na América não enfrentaram a severa perseguição que milhões de cristãos em outros
países enfrentaram. De acordo com a Open Doors International, em média, a cada dia:

Treze cristãos são martirizados por sua fé em Cristo.
Doze cristãos são presos ou enviados para campos de trabalhos forçados.

Cinco crianças cristãs, ou filhos de cristãos, são raptadas e vendidas como escravas sexuais.

No entanto, com a administração marxista-socialista mais radical no comando de nosso governo
federal, e com sua agenda declarada de cancelar todas as referências históricas à influência
judaico-cristã na fundação, formação e operação de nossa nação, os dias de nossa a liberdade
religiosa pode ter acabado, e todos os americanos que desejam viver piedosamente em Cristo
Jesus sofrerão algum nível de perseguição.

As muitas tentativas de nações estrangeiras para destruir a América foram rejeitadas, porque
homens e mulheres estavam dispostos a morrer para proteger as liberdades da América para a
próxima geração.

Nos últimos 20 anos, a América gradualmente adotou os conceitos de comunismo e, com o
resultado das eleições de 4 de novembro de 2020, a América agora é uma nação socialista
democrática.

Portanto, rejeitando a atitude poli-anna de que Deus nos protegerá desse totalitarismo opressor,
ou a teologia do "Reino Agora" de que os cristãos devem se levantar e "salvar a América", a
pergunta é: "Como devemos, como cristãos, então viver ? ”

Aceite os resultados da eleição como sendo permitidos por Deus para os Seus
propósitos e permita que Ele reconcilie as injustiças da eleição à Sua maneira e em
Seu tempo.
Desenvolva um relacionamento profundo e pessoal com Deus, por meio do estudo de
Sua Palavra, para ser capaz de resistir à perseguição.

Mudar nosso foco de salvar a "nação" para a salvação dos perdidos e nos
comprometermos novamente com a missão que Deus deu à Sua Igreja, pois a única
esperança para o nosso futuro é que os púlpitos da América fiquem em chamas com a
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Palavra de Deus, e para Deus pessoas caiam diante Dele em arrependimento
genuíno.

  O chamado cristão à submissão:
1 Pedro 1: 7 - Nossa confissão de fé em Jesus Cristo como nosso Salvador será testada, para
provar sua genuinidade para os incrédulos. Quando estivermos diante do Senhor, não será
importante que sejamos bem-sucedidos no chamado de nossa vida, mas que sejamos fiéis ao
chamado do Senhor.

1 Pedro 1: 14-15 - A primeira evidência da genuinidade de nossa fé será uma mudança drástica
nas palavras de nossa boca e nas atitudes de nossas vidas. Deixaremos de buscar a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas
sinceramente "buscaremos a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus"
1 Pedro 2: 1 - Pedro define o que o apóstolo Paulo chamou de "vida trocada". Se realmente
experimentamos a bondade do Senhor, deixaremos de lado as palavras e obras iníquas do
mundo e não ficaremos satisfeitos com nada menos do que a verdade pura e inadulterada da
Palavra de Deus.

1 Pedro 2: 9 - Deus não nos chamou e nos separou do mundo para nos reunirmos em
amontoados sagrados com medo do mundo mau, mas antes para ir ao mundo e proclamar aos
que estão fora de nossos amontoados, os louvores gloriosos dAquele que nos chamou das
trevas para a Sua luz maravilhosa.
1 Pedro 2: 11-12 - Mesmo que pareçamos “estrangeiros e estranhos” para o resto do mundo,
devemos manter nosso comportamento excelente entre os incrédulos, para que nossas boas
obras possam abafar seu desejo de nos caluniar por nossa fé em Jesus Cristo. Pense apenas -
nosso testemunho pode ser a evidência final de que alguém precisa para ver seu próprio
pecado, sua própria necessidade de um Salvador e Jesus Cristo como o Salvador de que
precisam. Esse é o peso de uma vida transformada!

1 Pedro 2:15 - Pedro disse que, por viver uma vida piedosa, silenciaríamos as críticas daqueles
que não conhecem a Deus. Esses apelos à santidade não são ouvidos de forma alguma nos
púlpitos contemporâneos

1 Pedro 3: 1 - a atitude de uma esposa com seu marido incrédulo não mudará seu coração para
com Deus. Na verdade, isso pode afastá-lo. No entanto, a combinação de beleza interior,
manifestada em sua submissão, e um comportamento casto e respeitoso, juntamente com a
beleza exterior possível, pode chamar sua atenção.
1 Pedro 3:13 - Pedro disse que a forma como silenciamos nossos críticos não é defendendo a
nós mesmos, mas em nossa defesa do evangelho pela maneira como vivemos, incluindo nossa
submissão àqueles que têm autoridade sobre nós.

1 Pedro 4: 2 - Uma vez que nascemos de novo, não vivemos mais de acordo com a nossa
vontade, mas de acordo com a vontade revelada de Deus.
1 Pedro 4:12 - Portanto, não devemos apenas esperar perseguição, devemos recebê-la, pois
isso prova que alguém viu o suficiente de Cristo em nós para nos perseguir. Se alguém nos
perseguir por causa da nossa fé em Cristo, eles blasfemaram do Espírito Santo que habita em
nós, mas quando absorvemos sua perseguição, o Espírito Santo em nós é glorificado.

1 Pedro 4:15 - No entanto, devemos ser muito cuidadosos sobre como expressamos nossas
opiniões sobre questões divisivas, pois é aqui que Satanás pode atiçar o fogo de qualquer raiva
profunda que não confessamos e destruir nosso testemunho.

1 Pedro 5: 8 - Ao provocar um crente fraco a destruir seu testemunho com as palavras de sua
boca, eles não apenas perdem seu testemunho para os perdidos, mas também plantam dúvidas
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na mente dos descrentes, de que receber Jesus Cristo como seu Salvador pode realmente
mudar suas vidas.

1 Pedro 5: 9 - Devemos “resistir” ao diabo, mantendo nossas bocas fechadas e aceitando
qualquer perseguição que Deus permita; sabendo que quando esta vida terminar, Ele irá
“nos aperfeiçoar, estabelecer, fortalecer e estabelecer”, no céu, para sempre.

  Com base nesse chamado comum a todos os cristãos para
suportar o sofrimento:

1 Pedro 2:13 - 17 - Os cristãos devem se submeter a todas as ordenanças do homem,
concordemos com elas ou não.

Nossa batalha não é com os malvados funcionários do governo.

Nossa batalha é contra os espíritos satânicos que os habitavam e não podemos travar
essa batalha com as armas da carne.

Se tivermos alguma esperança de ter qualquer nível de influência sobre a sociedade
novamente, é melhor cair de joelhos em verdadeiro arrependimento e clamar a Deus
por Sua misericórdia.

1 Pedro 2: 18-21 - Os cristãos devem se submeter aos que têm autoridade sobre eles, sejam
eles dignos de respeito ou não.

Este comando funciona como um “grão cruzado” para uma cultura baseada em direitos
iguais e justiça igual, mas quando uma pessoa é verdadeiramente nascida de novo,
ela perde seus direitos pessoais a ele.
Nossa submissão àqueles que têm autoridade sobre nós é a evidência externa de
nossa submissão ao Senhor e de que estamos sob o controle do Espírito Santo.

A única maneira de silenciar nossos críticos, ficar contra nossos inimigos e evitar os
planos malignos de Satanás é viver uma vida de santidade; uma vida que é
consistente com o que dizemos acreditar.
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