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Como Devemos Viver 
 “O Caminho para a Glória” 

 1 Pedro 2: 21-25
Wayne J. Edwards, pastor

Os eventos das horas finais de sofrimento do Senhor começaram na terça-feira à noite, logo após
Seu tempo especial com Seus discípulos, no que chamamos de Ceia do Senhor.

Depois de rejeitar a oferta final de Jesus de abandonar seus caminhos rebeldes e abraçar a
agenda divina que Jesus havia explicado muitas vezes, Judas abandonou Jesus e depois O
traiu.

Mais tarde naquela noite, os soldados romanos prenderam Jesus e o levaram para a casa de
Caifás, onde Ele foi amarrado e torturado pelo resto da noite.
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A caminho de se apresentar a Pilatos, Jesus viu Pedro se aquecendo no fogo, e um galo cantou
exatamente como Jesus disse que faria, depois que Pedro O negou três vezes.

Então, Jesus foi questionado diante de Pilatos, e depois Herodes, e então de volta a Pilatos, e
embora nenhum deles encontrasse motivo para ser crucificado, o povo exigiu isso, e o mais
horrível e desumano tratamento para a humanidade começou.

  

Jesus foi açoitado do topo da cabeça aos calcanhares.
Eles colocaram um manto romano sobre ele, com uma coroa de espinhos, para zombar dele por
fingir ser um rei.

Eles O desfilaram por Jerusalém e até o Gólgota; o lugar da caveira, onde O crucificaram.
Enquanto Ele ficou pendurado ali por seis horas, as pessoas passaram e zombaram Dele,
cuspiram Nele, riram Dele e zombaram Dele.

“Se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz e salve a si mesmo!” “Ele disse que poderia
destruir o templo e reconstruí-lo em três dias, mas olhe para Ele agora.”

Para cumprir a profecia do Salmo 22:18 , os soldados jogaram para ver qual deles pegaria as
roupas de Jesus.

Às 15h00 - na mesma hora em que os sacerdotes sacrificavam os cordeiros para a Páscoa -
Jesus gritou: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” Então Ele disse: “Pai, nas
Tuas mãos entrego o Meu Espírito”, e deu o último suspiro.

Jesus, o próprio Filho de Deus, submeteu-se ao governo ímpio de Roma, aos governantes
religiosos injustos de Israel e à maldade egoísta dos homens ímpios e irresponsáveis; tudo de
acordo com o plano divino de Deus.
Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado, traído, negado, ridicularizado, zombado, açoitado,
humilhado, crucificado entre dois criminosos e abandonado por Deus Pai, até morrer.

Por que Jesus, que não cometeu nenhum pecado, nem foi encontrada qualquer engano em Sua
boca; Quem, quando injuriado, não injuriou de volta, e quando Ele sofreu, não ameaçou aqueles
que O estavam ferindo, permitindo-se sofrer tal humilhação e degradação?

Resposta curta: Para pagar o salário de Deus por nossos pecados!
Resposta longa: para nos mostrar o caminho para a glória!

“Fostes chamados a este tipo de sofrimento, porque 
 Cristo sofreu por nós; deixando-nos um exemplo, para que 

 sigamos Seus passos. ” 
 1 Pedro 2:21
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“Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe está
proposta, suportou a cruz, desprezo e vergonha, e se assentou à destra do trono de
Deus.” Hebreus 12: 2

“Oh, homens tolos e lentos de coração para acreditar que todos os profetas falaram. Não era
necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar em Sua glória? Lucas 24: 25-26
“Embora Jesus fosse um Filho , Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e , tendo
sido aperfeiçoado, Ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que O
obedecem.” Hebreus 5: 8-9

Se Deus Pai permitiu que Seu Filho unigênito suportasse tal sofrimento imerecido, com base em
que acreditamos que Ele deveria poupar gente como nós?
As Escrituras são claras: não apenas não devemos esperar escapar do sofrimento, mas
devemos esperá-lo e nos preparar para isso, pois, como Jesus nos mostrou, o sofrimento é o
caminho para a glória!

 

Os cristãos são como alienígenas entre os incrédulos, porque temos uma cosmovisão diferente e
vivemos de acordo com um conjunto diferente de valores e, como tal, seremos perseguidos.

No entanto, ainda devemos ser sal e luz na sociedade - devemos estar no mundo, mas não ser
do mundo, então Deus pode nos usar como Suas testemunhas para o mundo.
Somos o povo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, salvo pelo sangue de Jesus
Cristo, santificado pelo Espírito Santo e com a garantia de nossa bendita esperança de
eternidade no céu.

Tempos de perseguição nos dão a oportunidade de revelar o valor de nossa fé em Cristo, na
esperança de que aqueles que nos perseguem vejam Cristo em nós e sejam atraídos a Ele.

Para cumprir esta tarefa, Pedro disse que os cristãos devem:

“Seja santo em toda a nossa conduta.” - 1 Pedro 1: 15-16
“Ame os irmãos.” - 1 Pedro 1:22

Então, sabendo que seremos tratados como Jesus foi, por aqueles que não conhecem
a Deus, os cristãos devem ser:

Cidadãos modelo - submetendo-se a todas as ordenanças do homem.

Empregadores-modelo - submetendo-se àqueles que têm autoridade sobre
nós.

Companheiros modelo - submeter-se à ordem que Deus estabeleceu para o
lar.

Irmãos e irmãs modelo - submetendo-se uns aos outros de maneira
amorosa, compassiva e atenciosa.

Porque a credibilidade do Cristianismo está sendo exposta.
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   Jesus ilustrou essa atitude de submissão em Suas ações durante a Ceia do Senhor.

Quando Ele descobriu os discípulos discutindo sobre qual deles seria o maior no novo reino,
Jesus se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia com água e, como servo, lavou seus pés.

“Se então, seu Senhor e Mestre lavou seus pés, vocês deveriam lavar os pés uns dos
outros, pois eu dei a vocês este exemplo.” João 13:14

Depois que Judas saiu, Jesus pegou um pedaço de pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos
e disse:

“Pegue, coma, este é o Meu corpo que será partido por você. E então Ele tomou o
cálice, deu graças e deu a eles, dizendo: Bebei dele, todos vocês, porque este é o Meu
sangue da Nova Aliança, que é derramado pelo homem para a remissão dos pecados
”. Mateus 26: 26-28

A essência da fé cristã é que Jesus Cristo sofreu e morreu por nós ( 1 Pedro 2: 21-25 ) e esse
ato de submissão foi:

Nosso exemplo - 21 - Jesus nos mostrou como sofrer com paciência, mesmo que
soframos tratamentos injustos e / ou injustos.

Nosso substituto - v. 24 - Jesus morreu em nosso lugar. Se Cristo não morreu em
nosso lugar, então ainda estamos perdidos em nossos pecados e condenados ao
inferno por toda a eternidade.
Nosso pastor - v. 25 - tendo dado a vida por nossos pecados, podemos agora confiar
nele como o pastor de nossas almas.

E observe que não estamos colocando nossa confiança em uma religião ou em algum sistema
teológico, mas sim em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, em quem podemos
confiar como nosso Pai Celestial.
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