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1 Pedro - Introdução
O Autor: Em 1.1 Pedro se identifica. Em 5.1 o autor se identifica como “testemunha dos
sofrimentos de Cristo”.
Alguns escritores importantes na igreja primitiva como Irineu (185 d.C.), Clemente de
Alexandria (200 d.C.), Tertuliano (200 d.C.), e Eusébiu (300 d.C.), também confirmam que
esta carta foi uma obra de Simão Pedro, um dos doze apóstolos.
Pedro foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos e conheceu a Cristo muito bem.
João 1.40-42; Lucas 5.1-10; Marcos 1.29-31; 3.13-19; 5.37; 8.27-30; 9.2-9 Foi Pedro que
negou Jesus (Marcos 14.66-72) mas Pedro mudou radicalmente depois que conheceu o
Cristo ressurreto (João 20.1-9; 21.15-19). Pedro é o apóstolo que mais aparece nos
primeiros capítulos de Atos (2-4,8,10,15), mas desaparece do livro após 12.17.
Pedro escreveu com a ajuda de Silvano 5.12, também conhecido como Silas.
Atos 15.32-34,40; 16.19-25; 17.14 O mesmo Silvano ajudou Paulo em algumas de suas
epístolas. 1 Tessalonicenses 1.1 e 2 Tessalonicenses 1.1
Os Leitores: Pedro escreve “aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na
Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia”. 1.1 (Hoje a Turquia.)
Local e Data: Pedro escreve de “Babilônia” (5.13). Roma é chamada Babilônia em
Apocalipse 17 e 18. Como Babilônia em seus dias foi uma cidade rica, poderosa e
perversa, assim é Roma no primeiro século. Papias (125 d.C.) e Irineu (185 d.C.) colocam
Pedro em Roma.
Marcos (5.13) estava com Paulo em Roma. Colossenses 4.10 e 2 Timóteo 4.11
Tácito, historiador romano, informa que a perseguição contra os cristãos crescia em 64 d.C.
Os estudiosos acreditam que Pedro foi morto durante o reinado do imperador Nero. Sendo
assim, esta carta foi escrita em torno do ano 64 d.C.
A Ocasião: Os irmãos na Ásia Menor estavam enfrentando perseguições. 1.6,7 e 4.12-19
Pedro escreve incentivando os irmãos a permanecerem firmes na fé. 5.8-10
O Tema: A carta fala de nossa esperança viva baseada na ressurreição de Jesus. 1.3; 3.15
Pedro escreve para encorajar os irmãos na fé, falando da certeza de uma herança gloriosa.
1.4 Esta esperança em Cristo vai motivar os irmãos a permanecer firmes, suportando
pacientemente as perseguições e tentações do inimigo. Como peregrinos neste mundo, os
irmãos devem viver em santidade.
Pedro usa passagens do Antigo Testamento como ele fez em seus sermões em Atos.
Versículos chaves: 1 Pedro 2.11-12 -- Uma Vida Exemplar que Glorifica a Deus!
ESBOÇO DO LIVRO:
I. Saudação – 1.1,2
II. A Salvação em Cristo – 1.3-12
III. Vivendo em Santidade – 1.13- 2.10
IV. Deveres do Discípulo – 2.11- 3.12
V. A Glória dos Sofrimentos – 3.13- 4.19
VI.Serviço e Vitória – 5.1-11
VII.Saudações Finais – 5.12-14
Aplicando a Palavra Hoje:
Como é que a grande mudança que houve na vida de Pedro serve de incentivo para você?
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1 Pedro 1.1-12 - NOSSA SALVAÇÃO EM CRISTO
I. Saudação – 1.1,2
A. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é o autor desta carta.
B. Pedro escreve para irmãos peregrinos, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento
de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus.
(sobre “eleição”: Atos 13.44-49; Filipenses 2.12,13; Lucas 7.28-30; Atos 26.16-20)
C. Pedro envia graça e paz a todos.
II. Nossa Salvação em Cristo – 1.3-12
A. Que grande privilégio e bênção, ser um herdeiro de Deus! (3-5)
1. Servimos um Deus rico em misericórdia.
2. Por meio da ressurreição de Jesus nós temos uma esperança viva. 3.21
3. Nossa herança está guardada nos céus e ela jamais vai perecer. João 14.1-3
4. Os peregrinos têm ajuda pois são protegidos pelo poder de Deus.
5. Os fieis vão receber a salvação no último dia.
B. Nosso Deus nos dá alegria em meio dos sofrimentos. (6-9)
1. Exultamos embora entristecidos por provações. Romanos 8.28
2. As provações servem para provar que a nossa fé é genuína. Tiago 1.2-4
(Como o ouro é refinado pelo fogo.)
3. O resultado da fé genuína é glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
4. Fé é amar e acreditar no Senhor quem nunca vimos com nossos olhos. João 20.29
5. O resultado desta fé é uma alegria indizível e gloriosa.
6. Esta fé tem como alvo, a salvação de nossas almas.
C. A mensagem da salvação foi anunciada pelos profetas e os apóstolos. (10-12)
1. O evangelho de Cristo foi previsto através dos profetas do passado.
2. Os profetas queriam saber o tempo e as circunstâncias destes eventos.
3. Os profetas predisseram os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam.
4. Mas tudo que os profetas falaram não foi para si próprios mas para aqueles que
vivem na época da nova aliança por meio de Cristo Jesus.
5. Este evangelho santo foi pregado pelos apóstolos que foram guiados pelo Espírito
Santo de Deus.
6. A salvação por meio de Cristo é tão fantástica que até os anjos desejavam saber
mais sobre este plano divino. Efésios 3.10-12
Aplicando a Palavra Hoje:
1.
2.
3.
4.
5.

Como você pode acreditar em um Salvador que você nunca viu?
Quais são algumas provações que você tem enfrentado recentemente?
Como é que estas provas serviram para fortalecer a sua fé?
Os profetas e anjos queriam muito conhecer a salvação. Qual deve ser a nossa atitude?
O que você tem feito com a mensagem de salvação que você ouviu?
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1 Pedro 1.13-2.10 - VIVENDO EM SANTIDADE
I. Nosso Dever em Cristo. (1.13 – 2.3)
A. Uma Vida Santa e Dedicada a Deus. (1.13-21)
1. Uma mente preparada, aguardando a volta de Cristo. 1.13
2. Não vivendo segundo o padrão do mundo mas como filhos obedientes a Deus.
3. Santo = Diferente Nosso Deus é diferente, totalmente puro e perfeito. Levítico 20.26
Todos que são filhos deste Pai vão imitar o Pai, e serão diferentes como Ele é.
Ë nosso dever viver em santidade. Romanos 6.22 e 2 Coríntios 7.1
4. Devemos respeitar e temer Aquele que vai julgar as obras de cada um. 1.17
5. Devemos lembrar que fomos resgatados pelo mais alto preço: o sangue de Cristo.
Que incentivo para viver uma vida pura e dedicada ao Senhor!
6. Deus provou que Jesus é nosso Salvador quando O ressuscitou dentre os mortos.
A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé e esperança.
B. Um Amor Puro e Sincero (1.22-25)
1. Como filhos obedientes é nosso dever amar uns aos outros de todo o coração. 1.22
Esta vida que agrada a Deus não acontece por acaso. Efésios 4.1-3
2. O discípulo tem uma vida nova por meio da palavra de Deus. 1.23
a. A regeneração é um ato de Deus. O meio que Deus usa é a Sua palavra.
Tito 3.5,6; 1 Coríntios 4.15
b. O homem é como uma flor que abre, murcha e seca. Vivemos pouco tempo.
Mas a palavra de Deus permanece para sempre! 1.25
C. Fomos Chamados para Crescer em Cristo. (2.1-3)
1. Temos que nos livrar de toda maldade e engano e inveja.
2. Temos que desejar o puro leite espiritual que vai nos levar à salvação.
II. A Natureza da Igreja – A Casa de Deus (2.4-10)
A. A Igreja É Uma Casa Espiritual. (2.4-8)
1. Somos seguidores de Cristo, a “pedra” escolhida por Deus e preciosa para Ele.
2. Somos também membros de uma casa espiritual e sacerdotes de Deus. 2.5
O dever do sacerdote é de oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Romanos 12.1
3. Jesus é a pedra escolhida por Deus, rejeitada pelos homens, porém a base desta
casa divina. Isaías 8.14; 28.16; Salmos 118.22
4. Jesus oferece salvação. Mas todos que rejeitam a mensagem de Cristo estão
condenados. João 3.36; Atos 13.45-48; 2 Coríntios 2.14-16
B. A Igreja É O Povo De Deus. (2.9,10)
1. Todos os seguidores de Cristo são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus. Apocalipse 1.6
Todos pertencem a Deus e tem acesso a Deus. Não existe clero e leigo.
Somos escolhidos para ser pessoas santas. 1 Coríntios 6.20
2. Deus convoca os Seus seguidores para participar de uma tarefa – para anunciar
Suas grandezas para aqueles que estão nas trevas, assim trazendo-os para a Sua
maravilhosa luz. Esta salvação maravilhosa precisa ser divulgada!
3. Sem a misericórdia de Deus nada somos e nada seremos.
Graças a Deus que Ele nos chamou para ser seu próprio povo. Tito 2.14
Aplicando a Palvara Hoje:
1. Como é que a santidade de Deus serve de incentivo para você ser santo e puro?
2. O que você pode fazer para mostrar o seu amor por um irmão (uma irmã) esta semana?
3. O que você tem feito para anunciar a mensagem da salvação a seus amigos?
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1 Pedro 2.11-3.12 - OS DEVERES DO DISCÍPULO
I. O Dever do Peregrino. 2.11,12
A. Se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
B. Viver de maneira exemplar neste mundo.
1. Praticando boas obras.
2. Para que todos venham a glorificar a Deus. Mateus 5.16
II. O Dever do Cidadão. 2.13-17
A. Se submeter às autoridades por causa do Senhor. Romanos 13.1-5
Elas existem para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem.
A submissão é um ato voluntário feito com boa vontade.
B. Quando praticamos o bem, vamos silenciar os críticos e maldizentes.
C. Devemos usar nossa liberdade para fazer o bem e servir a Deus. Gálatas 5.13
Jamais podemos usar nossa liberdade em Cristo como desculpa para praticar o mal.
D. Temos que tratar todos com o devido respeito. 1 Timóteo 2.1,2
III. O Dever do Escravo. 2.18-20
A. Se submeter a seu senhor (patrão) mesmo quando este é um homem mau.
B. O servo de Cristo que suporte aflições injustamente por motivo de sua consciência
para com Deus, receberá uma recompensa de Deus.
C. Mas o irmão não deve cometer o mal; pois neste caso seu castigo será merecido.
IV. O Exemplo de Cristo. 2.21-25
A. O discípulo de Cristo dever andar nos passos de Cristo e terá que sofrer como Cristo
sofreu. 2 Timóteo 3.12
B. Cristo sofreu injustamente e não revidava. Cristo entregou o caso nas mãos do Pai.
Se Jesus um homem inocente não reclamou, como é que nós podemos reclamar?
C. Cristo sofreu em nosso lugar, levando sobre Si os nossos pecados. Isaías 53.9
Cristo morreu para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.
D. O mesmo Cristo que morreu como uma ovelha hoje é nosso Pastor.
E. Como nosso Pastor, Jesus Cristo cuida de nós.
V. Os Deveres no Casamento. 3.1-7
A. A esposa deve se submeter a seu marido.
1. A esposa pode ganhar seu marido para Cristo por meio de sua conduta exemplar.
2. As irmãs devem se preocupar com sua beleza interior e não com a beleza exterior.
B. O marido precisa tratar a sua esposa com honra e delicadeza.
1. Homens e mulheres têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Gálatas 3.26-29
2. Quando o casal não vive em harmonia não vão ter comunhão com Deus.
VI. Os Deveres de Todos os Irmãos. 3.8-12 (Salmo 34.12-18)
A. Amar uns aos outros com amor fraternal com compaixão e humildade.
B. Não retribuir mal com mal mas bendizendo uns aos outros.
C. Afastar se do mal. Fazer o bem. Buscar a paz com perseverança.
D. Lembrar-se que Deus ouve os justos, mas Ele castigará os maus.
Aplicando a Palavra Hoje:
1. O que significa ter uma vida exemplar? Por que isto é tão importante?
2. É difícil sofrer sem revidar? Como a atitude de Cristo serve de exemplo para você?
3. Fala sobre os deveres da esposa e do marido? Como você pode melhorar?
4. Leia 1 Pedro 3.8-12. Como você pode viver estes versículos esta semana?
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1 Pedro 3.13-4.19 - A GLÓRIA DOS SOFRIMENTOS
I. A Bênção no Sofrimento. (3.13-22)
A. Em geral as pessoas colhem o que plantam. Gálatas 6.7-10
B. Mas se um irmão vier a sofrer por praticar a justiça, ele será abençoado por Deus.
C. O dever do discípulo é de deixar Cristo ser o “Senhor” de nossos corações.
D. O discípulo também precisa estar preparado para explicar a sua fé em Cristo.
E. Quando evangelizamos, agimos com humildade e com um comportamento exemplar
para que ninguém possa falar mal de nós, nem de Cristo Jesus nosso Senhor.
F. Sofrer pelo nome de Cristo é uma honra. Sofrer por fazer o mal é uma vergonha.
G. Cristo Jesus, nosso Senhor, foi um homem justo mas sofrer pelos nossos pecados
para nos levar a Deus. Cristo sofreu na carne mas ganhou a vitória espiritual.
H. A interpretação de 3.18-20 é difícil. Sabemos que os mortos não têm uma segunda
chance. A melhor interpretação é que Noé foi guiado pelo Espírito Santo (1 Pedro 1.11)
quando pregou para as pessoas da época dele. A maioria desobedeceu a mensagem.
I. Pedro afirma que o batismo salva. 3.21 Mas explica que não é um ato físico de tirar
a sujeira do corpo. No batismo uma pessoa assume um compromisso com Cristo,
morrendo para si mesma e recebendo uma vida nova pela ressurreição de Jesus.
J. Cristo está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes.
II. Nossos Deveres no Sofrimento. (4.1-6)
A. Devemos ter a mente de Cristo. (1-3)
1. Cristo sofreu mas viveu uma vida sem pecado.
2. Os discípulos de Cristo não vivam para satisfazer os maus desejos, mas sim para
fazer a vontade de Deus.
3. Os discípulos abandonaram a sensualidade, as bebedeiras, orgias e a idolatria.
B. Não ligamos para a opinião das pessoas deste mundo. (4-6)
1. Os amigos do passado estranham nossa mudança de vida e nos insultam.
2. Todos terão de prestar contas a Deus no dia final. Romanos 14.12
3. “o evangelho foi pregado a mortos” significa que a palavra foi pregada no passado
antes que morreram. Hebreus 4.2 Só aqueles que seguem a palavra terão vida.
III. Nossos Deveres Diante a Volta de Cristo. (4.7-19)
A. Devemos orar, amar e servir. (7-11)
1. O fim está próximo! Será que nós acreditamos neste fato hoje?
2. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas; dediquem-se à oração.
3. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sejam hospitaleiros.
4. Exerça o dom que recebeu para servir os outros.
5. Faça tudo com a força que Deus provê e para a glória de Deus em Jesus Cristo.
B. Mesmo sofrendo, devemos nos alegrar e glorificar a Deus! (12-16)
1. Cristo sofreu e é natural que Seus seguidores sofram. João 15.20
2. Sofrer pelo nome de Jesus para nós dever ser um motivo de grande alegria.
3. Quando Cristo for revelado na Sua glória, os servos fieis terão a sua recompensa.
C. Devemos confiar na fidelidade de nosso Deus e Criador. (17-19)
1. Todos serão julgados e até os “justos” só serão salvos pela graça de Deus.
2. No dia final todos os ímpios serão julgados por Deus.
3. Temos que perseverar na prática do bem.
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Por que pessoas do mundo criticam os discípulos de Cristo? Qual deve ser a sua reação?
2. Fala sobre um dom que Deus lhe deu e como você usa este dom para servir seus irmãos.
3. Cristo voltará! Como este fato muda suas atitudes e ações em seu dia a dia?
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1 Pedro 5
I.

SERVIÇO E VITÓRIA – 5.1-11
A. As Responsabilidades dos Presbíteros. (1-4)
Tito 1.5-9; 1 Timóteo 3.1-7; Hebreus 13.17; Atos 14.23; 20.28; Filipenses 1.1
1. Pedro escreve como um presbítero falando para outros presbíteros.
(Pedro tinha uma esposa crente. 1 Coríntios 9.5)
2. O presbítero (pastor) cuida do rebanho de Deus.
a. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.
b. Não por ganância, mas com o desejo de servir. (Veja 1 Timóteo 5.17-21)
c. Não como dominadores, mas como exemplos para o rebanho.
3. O pastor que serve assim vai receber sua recompensa quando Cristo voltar.
B. Apelo à Humildade e Confiança. (5-7)
1. A igreja precisa se sujeitar a estes anciãos.
2. Todos devem ser humildes uns para com os outros.
3. Deus se opõe aos orgulhosos,mas concede graça aos humildes. Provérbios 3.34
4. Ao invés de viverem preocupados, todos precisam confiar em Deus. Mateus 6.25
5. Deus, nosso Pai, é fiel. Ele cuida de todos os Seus filhos.
C. Exortação a Vigilância e Firmeza. (8-11)
1. Temos que permanecer atentos, pois estamos numa guerra. Efésios 6.10-13
2. O diabo é como um leão e quer nos devorar.
3. Cabe a nós resistir ao diabo. Tiago 4.7
a. Colocando nossa fé em Deus não vamos cair nas armadilhas do diabo.
b. Todos os irmãos estão empenhados na mesma luta.
(Aqui Pedro se refere especialmente às perseguições da época. 5.9)
4. Pedro ora pedindo a Deus para dar forças e firmeza aos irmãos.
a. Os sofrimentos vão durar “pouco tempo”.
b. Deus tem todo o poder hoje e sempre!

II. SAUDAÇÕES FINAIS – 5.12-14
A. Pedro escreveu com a ajuda de Silvano. (Tércio ajudou Paulo. Romanos 16.22)
Silvano é o mesmo nome que Silas. 2 Coríntios 1.19; 1 Tessalonicenses 1.1; Atos 15.22
B. Pedro escreve para encorajar os irmãos.
1. Pedro fala da verdadeira graça de Deus.
2. Escreve para deixar os irmãos firmes nesta graça de Deus.
C. Pedro escreve de “Babilônia” ou seja Roma. Apocalipse 17 e 18
1. Marcos e os outros irmãos da igreja em Roma mandam saudações.
2. O beijo santo era comum entre os irmãos. Romanos 16.16; 1 Coríntios 16.20
3. Pedro pede que a paz de Cristo esteja sempre presente na alma de cada irmão
mesmo numa época de sofrimentos e perseguições.
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Como é que os pastores devem ajudar a igreja?
2. Que você precisa fazer para ser mais humilde em seus relacionamentos com as pessoas?
3. Fala sobre uma preocupação sua que você vai entregar nas mãos do Senhor agora.
4. O que você precisa fazer para resistir ao diabo?
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