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Como devemos viver 
“com clara consciência” 

1 Pedro 3: 8-17
Wayne J. Edwards, pastor

   O título desta série de sermões é de 2 Pedro 3:11 , onde o apóstolo Pedro perguntou: “Vendo que
todas estas coisas se desfarão, que espécie de homens devereis ser em toda vida santa e
piedade.”

Em vista do fato de que, um dia, todos os elementos desta terra física serão
dissolvidos pelo fogo, anulando todas as facetas do modo de vida como o conhecemos
hoje , como devemos nós, como cristãos, então viver?
Visto que Deus prometeu fazer um novo céu e uma nova terra, um lugar onde o povo
de Deus habitará com Ele para sempre e onde nada além de pura justiça
habitará, como devemos nós, como cristãos, então viver?

Deveríamos nós, como povo de Deus, estar perdendo nosso tempo com raiva pelo
aumento do pecado e da injustiça no mundo; prontos para invocar o fogo do céu sobre
os ímpios, ou devemos viver nossas vidas em conduta santa e piedosa, com amor de
um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera?

Certamente, os cristãos devem orar muito sobre a aflição das nações do mundo e a morte iminente
da América.

Muitas pessoas dentro de nosso governo querem destruir os alicerces bíblicos sobre
os quais os Estados Unidos foram construídos e entregar nossa soberania às Nações
Unidas e à Ordem Econômica Mundial.

Muitos observadores de profecias relacionam isso com a revelação do Anticristo, que
levará aos sete anos da Tribulação.
Portanto, como devemos nós, como cristãos, então viver?

Com raiva daqueles que estão fazendo exatamente o que a Bíblia diz que os
líderes mundiais farão no final desta era?

Com urgência para ver que todos os nossos entes queridos ouvem o
evangelho e, com sorte, serão salvos?

Certamente, os cristãos devem orar muito pela legislação que o presidente Biden concordou em
assinar chamada "A Lei da Igualdade".

Muitos líderes cristãos veem esta lei como a maior ameaça à nossa liberdade religiosa
em nossa vida, uma vez que limita os direitos dos pais de criar seus filhos de acordo
com os valores piedosos e capacita o governo a punir aqueles que não afirmam os
pontos de vista ímpios de seleção de gênero e igualdade no casamento.
Portanto, como devemos nós, como cristãos, então viver?
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Atacando aqueles que elaboraram esta legislação para silenciar os cristãos
de expressarem uma cosmovisão bíblica?

Pedir a Deus que tome conhecimento de suas ameaças, mas nos conceda
uma ousadia ainda maior para falar Sua Palavra? Atos 4:29

   Vendo os eventos atuais através das lentes das Escrituras:

Na terra , temos a guerra das duas cosmovisões - Salmo 2: 1-3

O povo de Deus sempre esteve e sempre estará sob perseguição dos ímpios
- 2 Timóteo 3:12

No reino espiritual , temos a guerra de 6.000 anos entre Deus, o Criador do mundo, e
Satanás, o deus deste mundo - Efésios 6 , 2 Coríntios 4

Este mundo será o reino de Satanás até que Jesus volte à terra como o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores e lance Satanás no inferno eterno
- Apocalipse 20:10

No reino celestial , há compostura total - Salmo 2: 4ss .

Só Deus conhece o futuro, mas os sinais dos tempos indicam que o fim dos
tempos está próximo.

Em vez de lutar contra o deus deste mundo, ou contra aqueles que nos
atacam, os cristãos devem lançar a âncora de nossa alma na Rocha dos
Séculos e estar preparados para ir quando Jesus nos chamar para "Sair!"

Em nossa batalha com o deus deste mundo, e com aqueles que ele usa para nos perseguir, não
devemos ceder à nossa velha natureza e nos defender com as armas da carne.

Se obedecermos à liderança do Espírito Santo, e isso requer que soframos
perseguição, devemos aceitar isso como a vontade de Deus e nos alegrar porque
nossa consciência está limpa diante Dele e do homem.

Essa convocação para que os cristãos se submetam, mesmo a uma liderança ímpia, é
repetida em todas as Escrituras, e por um bom motivo: que nós, como Jesus, nada
faríamos para merecer a perseguição que somos chamados a suportar.
É por isso que Pedro disse aos cristãos que estavam sendo perseguidos que não
fizessem nada de que se envergonhariam, mas sim, por sua submissão às
autoridades, envergonhariam aqueles que os perseguiam.

Se quisermos amar a vida e ver bons dias, mesmo quando estamos sendo perseguidos por nossa
fé, devemos mudar nossa atitude em relação ao que está acontecendo conosco e com aqueles que
nos perseguem.

Os cristãos contemporâneos têm sido mimados por esperar soluções rápidas para
seus problemas e uma libertação ainda mais rápida da dor e do sofrimento.

Porém, embora Deus nos liberte do mal, ou seja, Ele nos dará o poder de resistir ao
diabo,Ele não nos livrará da dor de nossos problemas até que eles tenham alcançado
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Seu propósito em nós.

O objetivo de todo cristão é se conformar à imagem de Cristo, e isso não tem nada a
ver com nossa saúde física ou riqueza mundana, mas sim como lidamos com as
adversidades da vida.
Os cristãos carnais querem sair da pressão de seus problemas, mas Deus quer usar
essa pressão para motivá-los a um nível mais profundo de devoção a Ele e uma maior
simpatia para com aqueles que estão sofrendo por ele.

Deus permite que vivamos conflitos que não podemos resolver para quebrar nosso
orgulho e nos humilhar por Sua graça; para desenvolver nossa mensagem de vida e
nos preparar para nossa próxima designação.
Portanto, em vez de lutar contra a perseguição ou contra os ímpios que nos
perseguem, devemos mudar nossa atitude em relação a eles e pedir a Deus que nos
mostre por que Ele permitiu que isso acontecesse em nossas vidas.

1 Pedro 2:13 - “Tende honra entre os gentios (referência aos incrédulos), para que,
quando falarem contra vós como malfeitores, possam, pelas boas obras que praticam,
glorificar a Deus no dia da visitação.

Pedro então deu cinco características dessa conduta honrosa:

1. Harmoniosamente - vs. 8 - “Todos vocês tenham uma só
mente.”

A característica fundamental daqueles que realmente nasceram de novo é sua
habilidade sobrenatural de viver em harmonia com os outros, mesmo com aqueles que
não são cristãos.
Jesus disse que o mundo saberia que somos cristãos pelo nosso amor uns pelos
outros, e quando o Jesus em mim ama o Jesus em você, isso não pode deixar de se
espalhar sobre aqueles que estão ao nosso redor.

2. Simpático - vs. 8 - “Ter compaixão uns dos outros.”

A palavra grega usada aqui significa sofrer com alguém; para compartilhar os
sofrimentos de outros, incluindo os incrédulos.

Há muito no mundo que merece nossa crítica, mas pessoas magoadas não se
importarão com o quanto sabemos sobre como resolver seus problemas até que vejam
o quanto nos preocupamos com elas como pessoas.

3. Fraternal - vs. 8 - “Amar como irmãos”.

Em 1 Pedro 1:11 , Pedro disse que nossas almas devem ser purificadas de todos os
pecados para que possamos amar uns aos outros com um amor sincero.

Quando os incrédulos virem esse tipo de amor fluindo de nós, mesmo para aqueles
que estão nos perseguindo, eles não apenas perceberão, mas Deus o usará para
atraí-los a Cristo no tempo devido.
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4. Bom coração - vs. 8 - “Tende ternura.”

Os gregos usaram essa palavra para descrever a convulsão de emoções que alguém
pode expressar quando vê as feridas dos outros.

Tal era o coração de Deus para conosco, ao enviar Seu Filho para ser nosso Salvador.
Tal era o coração de Deus Filho, que viu a pecaminosidade do homem e a falta de
esperança além da morte, e chorou!

5. Cortês - vs. 8 - “Humilde de espírito”.

Jesus era a própria Palavra de Deus, feito carne, para habitar entre nós.

No entanto, em Filipenses 2: 8 , o apóstolo Paulo disse, Jesus “se humilhou e se
tornou obediente até a morte, e morte de cruz”.
Assim como Deus não enviou Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, também
não nos deixou no mundo para fazermos o mesmo, mas para que através do nosso
testemunho, alguns possam ser salvos.

Deus não nos chamou para sermos críticos daqueles que optam por viver em pecado,
mas Ele nos chamou para viver nossas vidas de forma que eles vissem Jesus em nós
e fossem atraídos a Ele.
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