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Lição 1:  1 Pedro 1.1-12 - Nossa Salvação Em Cristo 

Abertura: 
Complete esta frase:  “Eu espero que . . . . . . . .” 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 1.1-12 
1. Quem escreveu esta carta? 
2. Para quem ele escreve? 
3. Que significa a palavra “peregrino”?   

- Por que os servos de Cristo são peregrinos? 
4. Qual o significado da palavra “misericórdia”?   

- Como Deus tem sido misericordioso conosco? 
5. Como é que Pedro descreve a nossa herança em 1.4? 
6. Que tipo de problemas os irmãos do primeiro século enfrentavam?  1.6 
7. Como é que os irmãos poderiam se alegrar enfrentando provações?  1.6 
8. Qual é a função do fogo no refinamento do ouro?   

- Como as provações podem comprovar a nossa fé no Senhor?  1.7  Tiago 1.2-4 
9. É possível crer em Jesus mesmo nunca tendo visto?  1.8  Leia João 20.24-31 
10. Em 1.9, qual é o alvo na nossa fé? 
11. Por que os profetas do passado falaram sobre a vinda de Cristo?  1.12 

Aplicação: 
1. Que significa ser “regenerado”?   

- Como você foi regenerado em Cristo? 
2. Em 1.3 Pedro fala sobre nossa “esperança viva”.   Por que o ser humano não 

consegue viver sem esperança?   
- Qual é nossa esperança em Cristo? 

3. Quais são algumas provações que você tem enfrentado recentemente? 
4. Como é que estas provas serviram para fortalecer a sua fé? 
5. O que você precisa fazer para valorizar cada vez mais a salvação que Deus lhe 

deu? 
6. O que você tem feito para divulgar a mensagem de salvação que você ouviu? 
7. Quem você quer ganhar para Cristo nas próximas semanas? 

Oração:   
Louvado seja nosso Deus e Pai! Conforme a sua grande misericórdia, o Senhor  nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo.  Nós 
lhe agradecemos, Senhor por uma herança que jamais vai perecer.  Obrigado por esta 
salvação e ajude nos a compartilhar esta salvação em Cristo com todos! 
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Lição 2:  1 Pedro 1.13-2.3 - Vivendo Como Deus 

Abertura:  
Como é que as pessoas costumam decidir o que é certo e o que é errado? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 1.13-2.3 
1. O versículo 13 começa com “portanto” ou “por isso”.   Explique o sentido disso. 
2. Qual é a esperança do servo de Cristo?  1.13 
3. Que significa “viviam na ignorância”?  1.14 
4. Deus é santo.  Que significa a palavra “santo”? 
5. Por que todo discípulo de Jesus é um santo e deve ter uma vida santa?  1.15,16 
6. Qual foi o preço que Deus pagou para redimir você de seus pecados?  1.18,19 
7. Explique como o Cristo crucificado foi glorificado.  1.21 
8. Qual é o meio que Deus usa para transformar as nossas vidas?  1.22,23 
9. Para qual finalidade Deus nos salvou?  1.22 
10. Qual é o destino de nosso corpo físico?  1.24 
11. Como é que a palavra de Deus é diferente das flores?  1.24,25 
12. De que o servo de Jesus precisa se livra? 
13. Em que sentido o cristão precisa ser parecido com uma criança recém-nascida? 

Aplicação: 
1. Que significa a palavra “amoldar” em 1.14?   

- Por que nós as vezes temos dificuldade em não nos amoldarmos com os 
padrões deste mundo? 

2. Explica como o grande sacrifício de Jesus na cruz por nós, serve como um 
incentivo para você dedicar sua vida a Jesus? 

3. O que você precisa mudar em sua vida para obedecer a ordem de “amar 
sinceramente uns aos outros e de todo o coração”?  1.22 

4. Leia 2.1.  O que você precisa “jogar fora” em sua vida? 
5. O que você precisa mudar para dar prioridade à palavra de Deus em sua vida?  

2.2-3 

Oração: 
Pai Santo, queremos ser Seus filhos e sermos diferentes dos outros para sermos cada 
vez mais parecidos com o Senhor.  Ajude-nos, Senhor, a fugir das coisas más e a 
praticar o amor e as boas obras.  Ensine-nos, Senhor, através da Sua palavra, e use-
nos para fazer a Sua vontade e levar Sua palavra a muitas pessoas que ainda vivem 
vidas vazias. 
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Lição 3:  1 Pedro 2.4-25 - Os Deveres Do Discípulo 

Abertura: 
Você já sofreu uma injustiça?  O que aconteceu? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 2.4-25 
1. Explique como Jesus é a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por 

Deus. 
2. O que significa a palavra “sacerdote”? 
3. Explique a frase:  “a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra 

angular”. 
4. Por que ainda tem muitos que não acreditam em Jesus? 
5. Explique como cada discípulo de Cristo é um “sacerdote”. 
6. Qual é a nossa responsabilidade como povo exclusivo de Deus?  2.9 
7. Quais são os desejos carnais que guerreiam contra a alma?  2.11 
8. O que significa viver de maneira exemplar? 
9. O que é o dia da intervenção ou o dia da visitação em 2.12? 
10. Qual é a nossa responsabilidade diante das autoridades?  2.13 
11. Como podemos calar aqueles que gostariam de nos criticar?  2.15 
12. Como devemos usar a liberdade que Deus nos dá?  2.16 
13. Como devemos tratar todos?  2.17  Explique. 
14. Qual o conselho que Paulo dá para os escravos que sofrem injustamente?  2.18-20  
15. Como o sofrimento de Cristo na cruz serve de exemplo para nós hoje?  2.21 
16. Como é que você pode ser maltratado sem revidar?  2.23 
17. O que Cristo deseja que você mude em sua vida?  2.24 
18. Em que sentido Jesus é o Pastor de nossas almas?  2.25 

Aplicação: 
1. Como Jesus pode trazer salvação e condenação ao mesmo tempo? João 3.36; Atos 

13.45-48 
2. Que você precisa fazer para ganhar a guerra contra suas vontades e os maus 

desejos? 
3. O que você precisa mudar em sua vida para andar nos passos de Cristo? 
4. Leia 1 Pedro 2.9.  O que você tem feito para anunciar a mensagem para os seus 

amigos? 
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Lição 4:  1 Pedro 3.1-7 - Esposas E Maridos 

Abertura: 
Fale sobre um problema que existe em muitos casamentos hoje em dia? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 3.1-7 
1. Explique como uma irmã que é casada com um homem que não segue a Cristo 

pode ganhar seu marido para Cristo “sem palavra alguma”. 
2. Quais as qualidades que são importantes para uma serva de Deus?  3.2 
3. O que a Bíblia condena em 1 Pedro 3.3? 
4. O que é beleza interior?  Como esta beleza se manifesta?  3.4 
5. Como foi que as mulheres do passado se sujeitavam cada uma a seu marido?  3.5 
6. Qual foi o exemplo que Sara deixou?  3.6 
7. Em 3.7 a Bíblia diz que os maridos precisam ser sábios no convívio com suas 

esposas.  Explique. 
8. O marido também deve tratar sua esposa com honra, como parte mais frágil e 

como co-herdeiras do dom da graça da vida.  Explique. 
9. Como é que problemas no casamento (ou em outros relacionamentos) vão 

atrapalhar nossas orações a Deus? 

Aplicação: 
1. Alguns diriam que os conselhos que Pedro dá para as esposas são ultrapassados.  

Explique como o plano de Deus continua “dando certo” em pleno século 21. 
2. Como a mulher cristã deve se vestir?  Veja também 1 Timóteo 2.9-10 
3. Por que a beleza interior é mais importante do que a beleza exterior? 
4. Leia Efésios 5.21.  O que é submissão?   

- Por que o discípulo de Cristo precisa se submeter a outros? 
5. Para os casados:  Como você precisa melhorar seu relacionamento com seu 

cônjuge? 
- Para os solteiros:  O que você precisa mudar em sua maneira de tratar seus 

amigos? 
6. Fale sobre passos específicos que você vai tomar esta semana para desenvolver 

sua beleza interior e ser cada vez mais parecido com Cristo. 

Oração: 
Senhor, eu quero ter um coração bonito e ser uma pessoa que vai lhe agradar sempre.  
Faça as mudanças necessárias na minha vida.  Ajude me a tratar todas as pessoas, 
especialmente as pessoas da minha família, com honra e respeito.  Abençoe, Senhor, 
nossos lares, nossa congregação, nossa cidade, nosso país e nosso mundo.   
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Lição 5:  1 Pedro 3.8-22 - Sofrendo Por Fazer O Bem 

Abertura:  
Qual nota que você daria para você mesmo em relação a ter um “pavio curto”? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 3.8-22 
1. Explique o significado destas palavras encontradas em 3.8: 

a)  compassivo 
b)  amor fraternal 
c)  misericórdia 
d)  humildade 

2. Como é possível deixar de retribuir o mal com o mal?  3.9 
3. Qual é um dos segredos para ter uma vida feliz?  3.10 
4. Por que será que Pedro diz que é necessário buscar a paz com “perseverança”? 

3.11 
5. Como o Senhor vê os justos e os que praticam o mal?  3.12 
6. Por que é difícil ser maltratado quando você prática o bem?  Veja Gálatas 6.7-10 
7. Mas quando sofremos como seguidores de Cristo qual deve ser nossa reação?  

3.14 
8. Qual é a “esperança que há em você”?  3.15 
9. Por que a mansidão e um bom procedimento são essenciais em nossas vidas?  

3.16 
10. Sofrer pelo nome de Cristo é uma honra.  Explique.  3.17 
11. Como o sofrimento que Cristo suportou ajuda você a permanecer firme? 
12. Por que poucas pessoas se salvaram na época de Noé e do dilúvio? 
13. Como é que o batismo nos salva hoje?  3.21 
14. Qual é a autoridade que Jesus Cristo tem hoje?  3.22 

Aplicação: 
1. Quando você encontra dificuldades para segurar a sua língua?  Por que? 
2. O que você pode fazer em seu dia a dia para se afastar mais e mais do mal? 
3. O que você pode fazer para que haja paz e união entre os irmãos desta 

congregação? 
4. Como a morte e a ressurreição de Cristo mudaram a sua vida? 
5. O que você precisa fazer para estar mais preparado para falar sobre sua fé em 

Cristo? 
6. Jesus está reinando.  Como este fato lhe dá esperança e coragem em seu dia a 

dia? 
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Lição 6:  1 Pedro 4.1-11 - Vivendo Para Deus 

Abertura:  
Qual é a principal diferença entre um discípulo de Cristo e uma pessoa do mundo? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 4.1-11 
1. Como é que o sofrimento pode resultar em algo bom?  4.1,2 
2. O que os irmãos que receberam esta carta faziam no passado?  4.3 
3. Por que as pessoas do mundo costumam insultar o povo de Deus?  4.4 
4. O que estas pessoas deveriam lembrar?  4.5 
5. Por que o evangelho foi pregado?  4.6 
6. Já que o fim está próximo, como nós devemos viver?  4.7 
7. O que devemos fazer acima de tudo?  4.8 
8. Como é que a hospitalidade é uma demonstração do amor?  4.9 
9. Para que servem os dons que Deus nos dá?  4.10 
10. Qual deve ser o nosso alvo em tudo que nós fazemos?  4.11 

Aplicação: 
1. O que você precisa fazer para deixar de viver para satisfazer seus maus desejos 

humanos? 
2. O que significa:  “amar sinceramente uns aos outros”?  Você ama os irmãos?   

- Como você demonstra este amor na prática? 
3. Fale sobre um talento que Deus lhe deu e como você está usando este dom para 

servir os outros. 
4. Como você age de uma forma diferente dos outros, assim demonstrando suas 

prioridades espirituais para seus amigos? 
5. Em que área da sua vida você precisa pedir a ajuda do Senhor, para mudar e viver 

cada vez mais como Ele quer? 

Oração: 
Senhor, eu não quero mais viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim 
para fazer a Sua vontade. Amém. 
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Lição 7:  1 Pedro 4.12-19 - Sofrendo Por Ser Cristão 

Abertura:  
Fale sobre algo que pegou você de surpresa? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 4.12-19 
1. O que é que não deveria surpreender os irmãos que receberam esta carta?  4.12 

(Cristo sofreu e é natural que Seus seguidores sofram.  João 15.20)  
2. Como é possível ser alegre quando você está sofrendo?  4.13 
3. Como devemos reagir quando somos insultados por causa do nome de Cristo?  

4.14 
4. Quais são alguns pecados que aparecem em 4.15? 
5. Qual é a pergunta que Pedro faz em 4.17?  E a resposta para esta pergunta? 
6. Quando você sofre de acordo com a vontade de Deus, o que você precisa fazer?  

4.19 

Aplicação: 
1. Você já sofreu por causa do nome de Jesus?  Explique. 
2. Qual é a diferença entre sofre por fazer algo errado e sofre por Cristo? 
3. Como é que Deus pode usar o sofrimento para o nosso bem? 
4. Quem vai dar contas de si mesmo a Deus?  Romanos 14.12 

- Sabendo que você vai prestar contas a Deus, o que você precisa mudar em sua 
vida? 

5. Leia Provérbios 11.31.  Como é que esta passagem serve de incentivo para você? 
6. Como você pode louvar a Deus nas situações difíceis que você tem que enfrentar? 
7. Leia 4.19  Por que é necessário confiar nossas vidas ao Fiel Criador para praticar o 

bem? 
8. O que você pode fazer esta semana para ter mais fé em Deus? 

Oração: 
Senhor, eu sei que Seu caminho é estreito e que permanecendo neste caminho, vou 
passar por muitas provas e dificuldades.  Aumente a minha fé, Senhor.  Me ajude a ir 
em frente com alegria, sempre confiante no Senhor.  Sou grato ao Senhor pela vitória 
que o Senhor promete aos Seus servos.  Em o nome santo de Jesus eu oro.  Amém. 
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Lição 8:  1 Pedro 5.1-14 - Humildes Na Presença Do Senhor 

Abertura:  
Que tipo de líder você tem prazer em seguir? 

Examinando as Escrituras: 1 Pedro 5.1-14 
1. O que significa ser um presbítero?  5.1 
2. Como os pastores e presbíteros devem cuidar do rebanho de Deus?  5.2 
3. Qual deve ser a nossa preocupação com a ganância?  5.2 
4. Como é que o servo de Deus NÃO deve liderar?  5.3 
5. Que significa ser um “modelo” do rebanho?  5.3 
6. Qual o prêmio que o Senhor dará àqueles que servem bem? 
7. Qual o conselho para os jovens?  5.5 
8. Por que a humildade é tão importante?  5.6 
9. Que devemos fazer com nossas preocupações e ansiedades?  5.7 
10. O diabo existe?  O que faz o diabo?  5.8 
11. Qual o plano de Deus para Seus filhos?  5.10 
12. O que foi que Silvano fez?  5.12 
13. Além de Silvano, quem está em Roma (Babilônia) com Pedro?  5.13 
14. Que é um “ósculo” de amor?  5.14 

Aplicação: 
1. Como nós tratamos os líderes em nossa congregação? 
2. Por que a submissão é tão importante? 
3. Como você precisa mudar seu modo de lidar com seus irmãos? 
4. É difícil ser humilde em seus relacionamentos?  Por que? 
5. O que você pode fazer para ser mais humilde? 
6. Como você pode entregar todas as suas preocupações a Deus? 
7. O que nós devemos fazer para resistir as tentações do diabo?  5.9 

Oração: 
Senhor, eu sei que eu preciso do Senhor e de Sua ajuda.  Humildemente peço forças 
para resistir ao diabo e para servir o meu próximo.  Que Seu nome seja honrado para 
sempre! 
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