
Leitura do Antigo Testamento - Daniel 2: 1-23
 Leitura do Novo Testamento - Atos 4: 1-24

Como Devemos Viver 
 “Para o Senhor” 

 1 Pedro 2: 13-17
Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais que indicariam a proximidade
do fim desta era, as primeiras palavras de Sua boca foram: “Guarda-te, que ninguém te
engane”. (Mateus 24: 4 )
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O apóstolo Paulo repetiu essas mesmas palavras em suas advertências a Timóteo (1
Timóteo 4 , 2 Timóteo 4 ) e em sua segunda epístola aos tessalonicenses. ( 2
Tessalonicenses 2: 3-12 )

Visto que o engano é a lei da terra hoje, é imperativo que cada crente sature suas
mentes com a verdade da Palavra de Deus e peça a Deus o espírito de discernimento
para capacitá-los a saber quando estão sendo enganados pelas mentiras de Satanás.
Pois, a menos que Deus intervenha, os cristãos no Ocidente logo enfrentarão o mesmo
nível de engano e perseguição que mais de 340 milhões de nossos irmãos e irmãs em
Cristo em mais de 50 países.

O apóstolo Pedro disse que devemos suportar tal perseguição de tal maneira que
possamos“silenciar a ignorância dos homens tolos”.

 Cristãos de todos os séculos enfrentaram os mesmos três tipos
de perseguição:

Perseguição política - líderes políticos ímpios são ameaçados por aqueles que
acumulam grandes seguidores, especialmente aqueles que têm uma lealdade maior a
Deus do que ao governo.
Perseguição religiosa - os líderes religiosos ímpios são ameaçados por aqueles que
acreditam que há apenas um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, não
sua ordem religiosa.

Perseguição pessoal - pessoas ímpias são ameaçadas por aqueles cuja caminhada
com o Senhor expõe sua impiedade; convencendo-os de seus pecados.

O denominador comum entre essas fontes de perseguição é sua
ignorância de Deus , como evidenciado por sua rejeição de
Jesus como o Salvador enviado por Deus.

Tal ignorância gera suspeita, e a suspeita gera falsas acusações, assassinato de
caráter e insultos maliciosos.
Pedro disse que a única maneira de silenciar sua perseguição é viver como povo
separado de Deus e manifestar a vida de Cristo diante deles, mesmo que isso exija que
soframos em silêncio por isso.

Como cristãos, temos uma visão de mundo totalmente diferente. No entanto, as
pessoas perdidas do mundo precisam nos ver como cidadãos, dispostos a fazer tudo o
que for necessário, e ainda mais, se necessário, pois esse é o modelo que o Senhor
Jesus colocou diante de nós.

“Somos para Deus a fragrância de Cristo entre 
 aqueles que estão sendo salvos 

 e entre aqueles que estão perecendo. 
 Para um, somos o aroma da morte que 
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conduz à morte, e  para o outro, 
o aroma da vida que conduz à vida. ” 

2 Coríntios 2: 15-16

1. O Comando - Vs 13 - "Submeta-se."
 A palavra inglesa "enviar" é traduzida da palavra grega, "hupotasso;" um termo militar
chamando a atenção de uma unidade de soldados.

Nesse contexto, Pedro admoestou os cristãos a se colocarem em uma atitude de
submissão - ou seja, uma disposição para se submeter.
Para silenciar nossos críticos, para evidenciar nossa submissão a Cristo e para provar
que estamos sob o controle do Espírito Santo, os cristãos devem se submeter
voluntariamente à ordem que Deus estabeleceu na sociedade, incluindo:

2: 12-14 - para todas as instituições governamentais

2: 12-13 - “Para silenciar a ignorância dos homens tolos.”

2: 18-20 - para seus mestres - ou seja, seus empregadores

2: 19-20 - “Pois os tais encontram graça diante de Deus”.

3: 1 - As esposas cristãs devem se submeter aos seus maridos

3: 1 - “ Sem uma palavra, [eles] podem ser ganhos pela conduta de suas
esposas.”

3: 7 - Os maridos cristãos devem ser compreensivos com suas esposas, mesmo que
sejam descrentes.

3: 8-9 - “Para que suas orações não sejam impedidas.”

3: 8-9 - Os cristãos devem tentar viver uma vida harmoniosa; dando bênção a quem
não a merece, mas nunca retribuindo mal com mal.

3: 9 - “Para que possamos herdar uma bênção.”

 2.  O motivo - vs. 13 - “Para o amor do Senhor”.
 A maneira como nos conduzimos perante os outros pode trazer honra ou desonra a
Cristo.

Em Romanos 13 , o apóstolo Paulo disse, se os cristãos não estiverem sujeitos a todas
as autoridades estabelecidas por Deus, enfrentaremos a ira de Deus.
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Em 1 Pedro 2:12 , o Apóstolo Pedro disse, os cristãos nunca devem fazer nada para
trazer uma vergonha ao nome de Cristo.

3. The Extent - Vs 13 - " To Every Human Institution ."
 Um estudo cuidadoso do padrão de Deus e do progresso da redenção revela como Ele
estabeleceu instituições humanas, pelas quais, se seguidas, permitiriam que todas as
pessoas vivessem em paz umas com as outras.

A família foi a primeira instituição humana que Deus ordenou. Deus estabeleceu o
marido como o cabeça da família, com sua esposa em submissão à sua liderança e
seus filhos sob sua autoridade até que eles constituíssem uma família própria.
Deus estabeleceu a comunidade - uma família de famílias, com um chefe e um
conselheiro.

Deus estabeleceu a nação de famílias com um rei e governantes.

Alguns podem dizer que Peter não viveu em um mundo como o
que vivemos hoje!

Pedro viveu em uma cultura judaica, mas sob a autoridade do governo romano.
Peter vivia em uma sociedade inundada por pecados sexuais - Nero e muitos dos
césares eram homossexuais.

Foi sob o reinado de Nero que Pedro foi martirizado, mas foi a esse mesmo Nero que
Pedro disse que os cristãos deveriam se submeter.
Governos ímpios legalizam atividades e comportamentos que Deus chama de
abominações;pecados dignos de morte, e eles consideram ilegais as atividades e
comportamentos que Deus aprova como benéficos para a humanidade, e podem ser
usados   como expressões de nossa adoração a Ele.

Embora seja aceitável que os cristãos levantem objeções a essas leis, não podemos
fazer muito mais a respeito delas, exceto orar.

No entanto, quando o governo nos ordena que façamos o que Deus nos ordenou que
não façamos, ou nos proíbe de fazer o que Deus nos ordenou, não temos escolha a
não ser obedecer a Deus e nos preparar para aceitar as consequências de nossa
desobediência.

4. A Razão - Vs 15 - “ Porque esta é a vontade de Deus,
que fazendo o bem você pode silenciar a ignorância dos homens
tolos.”
 Peter deu duas razões para nossa submissão incondicional:

“Pois tal é a vontade de Deus.”
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A vontade de Deus não está em questão - submeta-se a todas as instituições
humanas.

A vontade do homem está em questão - nós nos submetemos totalmente ao
Senhor?

“Para silenciar a ignorância dos homens tolos.”

A palavra “silêncio” significa “amordaçar” - impedir que suas bocas falem.
Nossa submissão a todas as instituições humanas remove toda e qualquer
justificativa para sua perseguição.

Em Tiago 1:20 , o meio-irmão do Senhor Jesus escreveu: “A ira do homem não
atinge a justiça de Deus.”

Nos versículos 16-17, Pedro explicou como os cristãos podem
viver como pessoas livres:

Ao mostrar respeito por todos os homens - tratamos todas as pessoas com o mesmo
respeito, independentemente de sua posição ou posição na vida.
Ao amar a fraternidade - desejamos estar com a família de Deus e expressamos
abertamente nosso amor uns pelos outros.

Reverenciando a Deus - um temor saudável de um Deus santo nos levará a nunca dizer
ou fazer nada que possa diminuir Sua santidade na vida de outras pessoas.

Honrando o imperador - mostrar respeito pelos que ocupam posições de autoridade,
quer gostemos deles ou não, quer concordemos com eles ou não, pois tal submissão é
a vontade de Deus.
Os cristãos devem viver humildemente em meio a uma sociedade ímpia e enferma de
pecado que não deseja ser curada.
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