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 Como Devemos Viver 
 “Para O Glorificarmos” 
 1 Pedro 2: 4-12

 Os cristãos estão enfrentando tempos muito difíceis pela frente:

Os eventos políticos da semana passada podem ter desencadeado outro nível de violência
contra o povo de Deus.
A eleição da administração mais radical e socialista trará uma mudança fundamental na
sociedade americana.

A ameaça de guerra com a China comunista continua a aumentar; um evento que mudaria o
mundo nas próximas gerações.

O aumento dos casos do vírus Covid-19 e as várias questões relacionadas à vacina estão nos
causando grande preocupação.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2010.1-4
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O crescente ódio contra o Cristianismo e a crescente perseguição de cristãos individuais são
alarmantes.

O fato de que a América entrou na fase final de dissolução como o apóstolo Paulo definiu
em Romanos 1: 18-31 . 

"Vendo todas essas coisas ... que tipo de pessoas 
 devereis ser em toda conversação sagrada e piedade." 

 2 Pedro 3:11
    Tendo feito tudo o que podemos para enfrentar essas questões difíceis que afetaram ou afetarão
nossa liberdade de viver de acordo com os ditames de nossa própria consciência e de acordo com
nossa própria compreensão da vontade de Deus, os cristãos devem agora confiar nessas questões
a soberania de Deus, pois somente Ele sabe como todos eles se encaixam em Seu plano eterno
para nossa redenção.

Nos últimos 70 anos, a América mudou de pró-Deus, e pró-Cristo, para anti-Deus e agora anti-
Cristo, e os cristãos devem discernir como viver para Deus nesta sociedade ímpia.

Devemos nos retirar da batalha e apenas nos misturar com a sociedade, para não chamar a
atenção para nós mesmos?
Em Mateus 5:14 , Jesus disse a Seus discípulos: “Vós sois a luz do mundo. Uma cidade que
está situada em uma colina não pode ser escondida. ”

Quando os cristãos testificam ao mundo o que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo, não
apenas expomos o poder do mal que nos escravizou, mas também proclamamos o poder
onipotente de Deus que nos libertou desse mal.

Assim como Deus chamou o apóstolo Paulo para proclamar esse evangelho aos gentios, Ele
nos chamou para fazer o mesmo com nossos lábios e nossas vidas.

“Para abrir os olhos dos perdidos e convertê-los 
 das trevas à luz e do poder de Satanás 

 a Deus; para que também recebam o perdão dos pecados. ” 
 Atos 26:18

Depois que Jesus voltou aos céus, os apóstolos começaram a proclamar o evangelho aos gentios.

À medida que os novos cristãos começaram a manifestar sua nova vida em Cristo e a
compartilhar o evangelho com outros, eles começaram a sofrer severa perseguição.

O apóstolo Pedro escreveu essas duas cartas para alguns deles, na verdade, dizendo-lhes para
tirar a mente daqueles que os perseguiam e ir para Aquele que os havia comprado com Seu
precioso sangue.
Em 1 Pedro 2:21 , Pedro disse: “Para este sofrimento fostes chamados, porque Cristo sofreu,
deixando-vos um exemplo, para que sigais os Seus passos”. 

 1. Atitudes e ações que os cristãos devem rejeitar - 1 Pedro 2:
1-3 .

Versículo 3 - “Se de fato provaste que o Senhor é misericordioso.”
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Versículo 1 - você irá “deixar de lado toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e toda
calúnia”.

Versículo 2 - você irá “Como bebês recém-nascidos, deseje o leite puro da Palavra, para que
assim você cresça”.
Pedro disse, a evidência de que uma pessoa realmente nasceu de novo - isto é, que Cristo
habita dentro dela, é que eles não manifestarão essas atitudes e / ou ações carnais, mesmo em
face da perseguição.

2. Atitudes e ações que os cristãos devem rejeitar - 1 Pedro 2: 1-
3 . 
As expressões de raiva contra aqueles que nos perseguem se devem ao fato de não
compreendermos e aceitarmos as múltiplas bênçãos que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo.

Em Efésios 1: 1ss , o apóstolo Paulo disse que os crentes eram dotados de tudo de que
precisamos para viver uma vida piedosa, mesmo em um mundo ímpio, e eles se tornaram
nossos no mesmo instante em que nascemos de novo.
Peter enumerou essas bênçãos como:

Nossa união com Cristo - "Vindo a Ele!"

Tornar-se cristão é unir-se a Cristo como um ramo é enxertado na videira.

Quando nos tornamos “um” com Cristo, absorvemos Sua natureza divina,
desenvolvemos Seu caráter e, por fim, somos conformados à Sua imagem.

Nosso fundamento em Cristo - "Ir a Ele como uma Pedra Viva!"

“Uma Pedra Escolhida,” - rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, o que O
torna:
“Uma Pedra Preciosa,” - uma pedra única que significava que Ele poderia ser usado
como:

“The Chief Corner Stone,” - aquele sobre o qual nossa fé pode ser construída com total
segurança.

 Nota:

Todos os nossos privilégios espirituais estão relacionados e derivam de nosso relacionamento
pessoal e íntimo com Deus, que foi possível por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Para ter acesso às bênçãos de Deus, devemos estar “em Cristo” e devemos ter “Cristo em
nós”, a esperança da glória.

Pedro disse que somos “pedras vivas”, o que significa que derivamos nossa vida de Cristo, a
principal pedra angular.
Nossa afeição por Cristo - "Ele é precioso."

A evidência irrefutável da fé cristã de uma pessoa é a profundidade de seu amor pelo
Senhor Jesus.

1 Coríntios 16:22 - “Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, está condenado.”
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Quando Jesus testou Pedro, Ele lhe fez a mesma pergunta três vezes: “Pedro, amas-
me mais do que estes?”

Somos uma “geração escolhida” - pessoas de todas as línguas, tribos, nações e idades, mas
membros da única família de Deus.

Somos um “sacerdócio real” - e, em breve, governaremos e reinaremos com Ele nesta terra por
1.000 anos e no novo céu e nova terra para sempre, em um mundo sem fim.
Somos uma “nação sagrada - um povo de propriedade de Deus” - nossa herança não importa,
pois é apenas temporária. Os cristãos pertencem à família eterna de Deus, e é por isso que
Pedro se referiu a nós como “estrangeiros e estranhos” - este mundo não é nosso lar ”.

Por que Deus daria tais bênçãos sobre nós?
Versículo 9 - “Para que possamos proclamar os louvores Àquele que nos chamou das trevas
para a Sua luz maravilhosa”.

Nós O proclamamos com nossos lábios!

Versículo 12 - “Para que, quando falarem contra nós como malfeitores, possam, pelas boas
obras que observam, glorificar a Deus no dia da visitação.”

Nós O retratamos com nossas vidas!


