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Como devemos então viver 
 “para tornar Cristo conhecido” 

 1 Pedro 3: 1-7
Wayne J. Edwards, pastor

De acordo com 1 Pedro 4: 12-17 , os cristãos devem esperar que a perseguição aumente à medida
que nos aproximamos do fim desta era, pois Deus ordenou que isso purifique a Igreja dos falsos
crentes.

Como os cristãos devem responder a tal perseguição? Devemos ficar com raiva
daqueles que estão nos perseguindo, se Deus assim ordenou?
A verdade atemporal de 1 Pedro 3: 1-7 explica por que a resposta do cristão à
perseguição é submeter-se a ela e sofrer por ela, pois, ao fazer isso, estamos tornando
Cristo conhecido aos incrédulos.

O apóstolo Pedro disse que inclui a oportunidade de testemunho oferecida àqueles
que vivem e trabalham em um ambiente hostil a Deus, e especialmente ao
Cristianismo, bem como àqueles que vivem com um cônjuge descrente.

Nossa conduta diária deve sempre refletir o caráter de Cristo. Morremos para nós
mesmos, para que outros vejam Cristo em nós e sejam atraídos a ele.

   Vendo os eventos atuais através das lentes das Escrituras, podemos ver muitas implicações
proféticas importantes.

Estamos testemunhando o que Jesus descreveu em Mateus 24 como "eventos do
tempo do fim"; atividades globais Ele disse que indicariam o fim desta era.

De acordo com minha escatologia, estamos no final da era da igreja de Jesus descrita
em Apocalipse 2-3 . O zelo missionário da era da igreja de Filadélfia está sendo
substituído pela era da igreja de Laodicéia focada em si mesma, que é tão fraca
teologicamente que dará as boas-vindas ao Anticristo e o ajudará na formação da
Nova Ordem Mundial.

Em breve, o remanescente remanescente dos verdadeiros crentes será removido da
terra por meio do Arrebatamento, e como o Apóstolo Paulo disse em 2
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Tessalonicenses 2: 7 , quando o Restritor for removido (o Espírito Santo) o mundo
inteiro será engolfado em ilegalidade.

Com a comoção causada pelo súbito desaparecimento de milhões de pessoas,
aqueles que ficarão para trás exigirão que alguém se levante para liderar a nova
ordem mundial.
O Anticristo surgirá, forjará seu acordo de paz com os judeus e as nações árabes,
conduzirá o mundo à Tribulação, incluindo a guerra Gog-Magog, e 7 anos depois,
Jesus retornará como o Rei dos reis e Senhor dos senhores .

É aqui que estamos na linha do tempo profética de Deus e por que os eventos atuais
são tão importantes para nós como cristãos.
Em 1 Pedro 4:17 , o Apóstolo disse que o julgamento de Deus começará com Sua
Igreja; a Casa de Deus, para purificar a Igreja dos falsos crentes, e essa perseguição
está aumentando agora no Ocidente.

Os cristãos não devem incitar o conflito com nossa raiva carnal contra aqueles que nos
perseguem, pois é para tal sofrimento que fomos chamados, e nossa submissão a ele
é a evidência de nossa submissão a Cristo e ao controle do Espírito Santo.

Se suportarmos tal perseguição por causa de nossa confissão de fé em Jesus Cristo
como nosso Salvador, não devemos nos envergonhar, pois ao fazer isso, não apenas
glorificamos a Deus Pai, mas também tornamos Cristo conhecido aos nossos vizinhos
e às nações .
A resposta do cristão à perseguição é se submeter e sofrer.

O apóstolo Pedro escreveu suas duas cartas aos cristãos que haviam deixado Roma para evitar a
perseguição, mas enfrentaram a mesma hostilidade nas províncias romanas da Ásia Menor.

Em vez de confortá-los com chavões piedosos, o apóstolo Pedro os desafiou a desviar
a mente de seus perseguidores e voltar para Aquele que os comprou com Seu
precioso sangue.

No capítulo 1: 3 - Pedro os exortou a se lembrarem de quem eles eram e a manterem
o foco em sua salvação eterna.
No capítulo 2:12 - Pedro os exortou a se lembrarem de quem eram, bem como de sua
responsabilidade de viver diante dos outros de tal forma que Cristo pudesse ser visto
neles.

No capítulo 4: 7 - Pedro os advertiu, visto que o fim dos tempos estava próximo, que
eles deveriam levar suas vidas a sério e estar vigilantes em suas orações, mesmo que
sua perseguição pessoal piorasse.

Se quisermos ter um testemunho eficaz para um mundo que está se tornando cada vez mais hostil
ao Cristianismo, como devemos viver?

Capítulo 2:13 - Submeta-se a todas as ordenanças do homem. (Governo)

Capítulo 2:18 - Submeta-se àqueles que têm autoridade sobre nós. (Trabalhos)
Capítulo 3: 1-7 - Submeta-se à ordem que Deus estabeleceu para o
casamento. (Casa)
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   Pedro começou falando às esposas que haviam se tornado cristãs, mas viviam com maridos
descrentes.

1. Seja Submissa ao Marido - 1 Pedro 3: 1 - “Esposas, igualmente, sede submissas aos teus
próprios maridos.”

Em vez de deixá-lo, se o marido incrédulo deseja viver com ela, a esposa crente deve
ficar com ele por duas razões:

As bênçãos que Deus derrama sobre a esposa crente também beneficiarão o
marido descrente.
Sua disposição de se submeter a ele, mesmo que ele não seja um crente,
pode convencê-lo de sua necessidade de um Salvador.

2. Seja acomodado ao marido - 1 Pedro 3: 1b-2 - “Eles podem ser ganhos pela conduta de suas
esposas.”

A maior ferramenta evangelística que uma esposa crente tem para ganhar seu marido
incrédulo para o Senhor é sua submissão a ele.

Essa submissão é manifestada por ela:

Fidelidade - vs 2 - "Seu comportamento casto e respeitoso."

Modéstia - permitindo que seu adorno surja da "pessoa oculta do coração
[através de seu] espírito manso e quieto".

Obediência - “como Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de senhor”.

“As mulheres mais velhas devem ensinar as moças a amar seus
maridos 

 e filhos. Devem ensiná-los a pensar antes de agir, a 
 serem puros, a serem trabalhadores em casa, a serem bondosos

e a obedecer a seus próprios 
 maridos. Desta forma, a Palavra de Deus é honrada. ” 

 Tito 2: 4-5
Pedro então se dirigiu aos maridos que haviam se tornado cristãos, mas viviam com esposas
descrentes.

“Da mesma forma” significa que o princípio de submissão que Pedro descreveu para a esposa
também se aplica ao marido, mas se manifesta de maneiras diferentes.

1. Consideração - vs 7 - “Maridos, da mesma forma, habitam com eles com entendimento.”

Em vez de deixá-la, Pedro disse que o marido crente deveria “morar” com sua esposa
de maneira compreensiva; sendo sensível às suas necessidades emocionais e físicas
mais profundas.
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Em Efésios 5: 25-29 , o apóstolo Paulo disse que os maridos deveriam amar suas
esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. “Os maridos devem amar
suas esposas como amam seus próprios corpos, pois ninguém jamais odiou sua
própria carne, mas a nutre e cuida, assim como o Senhor ama a Igreja.

2. Cortesia - vs 7 - “Dando honra à esposa, como o vaso mais fraco.”

Certamente, as mulheres não são mais fracas do que os homens espiritualmente ou
intelectualmente, mas como regra, elas são mais fracas fisicamente, o que significa
que precisam da proteção do marido, e são mais fracas emocionalmente, o que
significa que precisam de sua compaixão.

A admoestação de Pedro era para que o marido crente reconhecesse a posição
empobrecida de todas as mulheres e vivesse com sua esposa de tal maneira que ela
fosse atraída a Cristo por sua sensibilidade para com suas necessidades especiais.

3. Companheirismo - vs 7 - “Como herdeiros juntamente da graça da vida.”

Mesmo que sua esposa não seja crente, o marido crente deve viver com ela e
desenvolver sua amizade em um relacionamento tão próximo e tão íntimo que eles se
tornam "uma só carne!" Caso contrário, suas orações, mesmo pela salvação de sua
esposa, não serão respondidas.
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