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2 Pedro 1.1-11 - NOSSA SALVAÇÃO 

INTRODUÇÃO: 

O Autor:  Em 1.1 Pedro se identifica.   

Os Leitores:  Pedro escreve “àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador 
Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa”.  1.1  Provavelmente 
moradores de Ásia Menor como foi o caso em 1 Pedro 1.1 

Data:  Escrita um pouco antes da morte de Pedro.  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:  Esta é a “segunda carta”.  3.1  Mas existe uma dúvida se a primeira carta seria 
1 Pedro ou uma outra carta que não está em nossa Bíblia.  Pedro diz que as duas cartas 
falam sobre o mesmo assunto (3.1,2) que nos leva a crer que ele não esteja se referindo a  
1 Pedro. 

O Tema:  Esta carta trata do problema de falsos mestres ensinando heresias na igreja.  2.1 
Parece que estes falsos mestres ainda estão presentes nas reuniões da igreja.  2.13   
(Diferente de 1 João 2.19 onde os falsos irmãos saíram da comunhão da igreja.) 
O mesmo tema aparece na carta de Judas.  (vs. 4)  O tema e a linguagem de 2 Pedro e 
Judas são muito semelhantes.  Parece que Judas usou 2 Pedro como uma fonte quando 
escreveu a sua carta.  (Judas 17,18) 

ESBOÇO DA CARTA: 
I. Saudação – 1.1,2 
II. A Certeza de nosso Chamamento e Salvação. – 1.3-11 
III. A Firmeza da Verdade – 1.12-21 
IV. Os Falsos Mestres e a Sua Destruição – 2.1-22  
V. O Dia do Senhor:  Nossa Esperança – 3.1-18  

I. Saudação – 1.1,2 
Pedro escreve para irmãos que receberam uma fé muito valiosa de Jesus. 
Jesus é chamado Deus aqui e em João 1.1; Tito 2.13; Hebreus 1.8 

II. A Certeza de Nosso Chamamento e Salvação. – 1.3-11 

      A.  Deus já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade.  1.3 
  Piedade = olhar para Deus e viver como Ele, a adoração a Deus e obediência às Suas leis. 
           1.  Esta vida chega a nós por meio do conhecimento da palavra. 
  2.  As promessas de Deus são imensas. 
  3.  Deus nos dá a possibilidade de sermos como Ele, fugindo da corrupção do   
       mundo.  Nós devemos amar como Ele, sermos puros como Ele, etc. 

B.  Cabe a nós nos empenhar para acrescentar á nossa fé:  virtude, conhecimento,  
domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. 
Estas qualidades vêm de Deus mas tem que haver um esforço da nossa parte. 

C.  Queremos crescer para não sermos inoperantes nem improdutivos no reino de Deus. 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


D.  O discípulo que não vive como Deus quer está cego. 
 1.  Este vê somente o que está perto (este mundo material). 
 2.  Este esqueceu que Cristo morreu para nos purificar de todos os nossos pecados. 

E.  Todos precisam se empenhar ao máximo para entrar no reino de Jesus Cristo. 
 Fomos chamados pelo Senhor.  Cabe a nós perseverar sem tropeçar. 

Aplicando a Palavra Hoje: 
1.  Leia 2 Pedro 1.5-7.  Qual destas qualidades você mais precisa em sua vida?  Por que? 
2.  Leia 2 Pedro 1.9.  O que você precisa fazer em sua vida para não ser um “cego”. 
3.  O empenho é essencial na vida cristã (1.5,9).  Como você está se esforçando?  
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2 Pedro 1.12-21- A FIRMEZA DA VERDADE 

I.  O discípulo precisa lembrar da verdade que já recebeu.  1.12-15 
  A.  Jesus morreu para nos perdoar e o mesmo Jesus nos oferece a vida eterna.  1.9-11 

B.  Por isso, Pedro escreve para lembrar os irmãos de fatos de suma importância. 
C.  Tabernáculo = o corpo humano.  2 Coríntios 5.1-10 
D.  Pedro sabe que não tem muito mais tempo aqui neste mundo. 

1.  Pedro escreve para que os irmãos nunca esquecem do evangelho.  1.15 
2.  Jesus já havia avisado Pedro sobre a morte dele.  João 21.18,19 
3.  Todos nós precisamos lembrar sempre das verdades contidas na palavra de Deus. 

II. Pedro escreve sobre fatos reais e não conta fábulas de homens.  1.16-18 
A.  Tudo que lemos nas Escrituras Sagradas sobre Jesus realmente aconteceu. 
B.  Estas verdades foram transmitidas por testemunhas oculares (como o próprio Pedro). 
C.  Pedro viu a majestade de Jesus com seus próprios olhos.  Marcos 9.2-8 

1.  Pedro estava lá quando Jesus foi transfigurado. 
2.  Pedro ouviu a voz de Deus com seus próprios ouvidos. 

III. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, também falaram sobre Jesus.  1.19-21 
A.  Tudo que os profetas falaram sobre Jesus se cumpriu. 

1.  Esta palavra de Deus é uma luz que clareia nosso caminho.  Salmo 119.105 
2.  Jesus é a estrela da manhã.  Apocalipse 22.16  Jesus é nossa esperança de que  

um dia este mundo escuro vai passar e podemos encontrar a luz de Deus. 
3.  Precisamos deixar este Jesus nascer e reinar em nossos corações. 

B.  As Escrituras Sagradas não vem da vontade humana. 
C.  A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus. 
D.  Cabe a cada um de nós ouvir e seguir esta mensagem de nosso Deus. 

Aplicando a Palavra Hoje: 

1.  Pedro e outros autores da Bíblia viram os acontecimentos com seus próprios olhos. 
Por que este fato é importante para nós hoje? 

2.  A Bíblia é a palavra de Deus.  Sendo assim, como você deve tratar esta palavra? 
3.  Por que é tão importante relembrar sempre das verdades de Deus? 
4.  Você tem um plano que você segue para ler e estudar a Bíblia?   
   O que você precisa mudar para que este tempo seja mais proveitoso? 

Lembre-se:   Deus quer falar com você hoje nas páginas da Bíblia Sagrada! 
   Você está de ouvidos abertos? 
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2 Pedro 2 - OS FALSOS MESTRES E O FIM DELES 

I.  Uma Descrição dos Falsos Mestres.  2.1-3 
A.  Como houve falsos profetas no passado, também haverá falsos mestres.   
 Jeremias 23.16; Miquéias 3.11; Atos 20.28-32; 1 Timóteo 4.1-5 
B.  As heresias destes mestres trazem destruição. 
C.  Estes falsos mestres conseguem muitos adeptos. 
 1.  São motivados pela cobiça. 
 2.  Divulgam mentiras. 
 3.  A destruição deles não tardará.  Nosso Deus é justo. 

II.  A Condenação dos Falsos Profetas do Passado.  2.4-10a 
A.  Anjos rebeldes foram julgados e lançados no inferno. 
B.  Por meio da pregação de Noé, Deus julgou o povo ímpio daquela época. 
C.  Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló. 
 1.  Ló era um homem justo. 
 2.  Ló se incomodava com as perversidades do povo. 
D.  Todos estes exemplos provam que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e  

castigar os ímpios.  (veja Lucas 16.19-31) 
1.  Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne  
2.  E os que desprezam a autoridade.   

III. A Natureza destes Falsos Mestres.  2.10b-19 
A.  Eles são atrevidos e orgulhosos, e não respeitam ninguém. 
B.  Nem os anjos se atrevem a fazer o que os falsos mestres fazem. 

 C.  Esses homens agem por instinto, como os animais. 
1.  Eles xingam aquilo que não entendem.  
2.  Sua destruição é certa. 

D.  Eles não tem vergonha e satisfazem seus desejos imorais em pleno dia. 
E.  Quando aparecem nas reuniões da igreja, eles são uma vergonha e um escândalo. 
F.  Agem motivados por seus desejos sexuais e pela ganância. 
G.  São como o insensato profeta Balaão.  Números 22-24 
H.  São como fontes sem água e nuvens sem chuva, isto é vazios. 
I.    Eles prometem liberdade, mas são escravos do pecado.  Romanos 6.16-23 

IV.  A Situação daquele que Abandona o Caminho.  2.20-22 
A.  Nosso Salvador Jesus Cristo nos ajuda a escapar das contaminações do mundo. 
B.  Aquele que sai do mundo e mais tarde volta para o pecado está em pior estado do  

que no princípio.  
C.  Aí daquele que volta as costas para o santo mandamento de Jesus. 

1.  Não há esperança para aqueles que não buscam o arrependimento. 
2.  Este é como: 

a. O cão que volta ao seu vômito. 
b. A porca lavada que volta a revolver-se na lama. 

Aplicando a Palvara Hoje: 

1.  Leia 2.9  Como este versículo serve de incentivo para você em sua vida? 
2.  Quais as precauções que você precisa tomar vivendo num mundo cheio de pecado? 
3.  Leia 2.19  O que você precisa fazer para que sua liberdade não transforma você em 

escravo? 
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2 Pedro 3 - A VOLTA DO SENHOR 

I.   Esta Carta Serve para Despertar a Memória dos Irmãos.  3.1,2 
A.  Eles precisam recordar das palavras dos profetas. 
B.  Precisam lembrar dos mandamentos do Senhor que aprenderam com os apóstolos. 
(Hoje, nós também precisamos relembrar das palavras de Deus e obedecé-las.) 

II.  Os Falsos Mestres Diziam que a Volta do Senhor É uma Mentira.  3.3-9 
A.  Na época de Pedro já havia escarnecedores dizendo que Jesus estava demorando. 
 1.  Estes viviam seguindo suas próprias paixões. 
 2.  Estes homens tinham dois argumentos.  3.4 

a. Jesus está demorando muito e isto significa que Ele não vem nunca. 
b. Nada no mundo muda.  Tudo permanece igual. 

B.  Pedro dá uma aula de história para aqueles escarnecedores. 
 1.  No princípio, o mundo foi criado pela palavra de Deus.  Gênesis 1.3,6,9,11,14,15 
 2.  Na época de Noé, Deus falou, e destruiu o mundo com o dilúvio.  Gênesis 6-9 
C.  Um dia Deus dará a ordem e tudo que agora existe será queimado.  3.7 
D.  As pessoas que pensam que o Senhor está demorando esquecem duas coisas. 
 1.  Tempo para Deus não é como tempo para nós seres humanos.  3.8 
 2.  Esta “demora” é na realidade a manifestação da paciência de Deus.   
      Deus está dando uma oportunidade para os perdidos se arrependerem. 
E.  Nosso Deus de amor não quer que ninguém pereça.  Ezequiel 18.32; 1 Timóteo 2.4 

  
III. O Dia do Senhor Virá.  3.10-14 

A.  Aquele dia será uma surpresa.  Mateus 24.36,42-44 
B.  Naquele dia a terra, e tudo o que nela há, será desfeito.  3.10 
C.  Já que este mundo material vai desaparecer, que tipo de pessoas devemos ser?  

Devemos viver de maneira santa e piedosa procurando agradar a Deus em tudo. 
D.  Os servos do Senhor aguardam este dia com alegria.  3.12; 1 Coríntios 16.22 
E.  Este mundo material vai passar mas nós estamos aguardando algo melhor.  3.12,13 
 1.  “Novos céus e nova terra” é um lugar espiritual.  Apocalipse 21.1-8 e 22.14,15 

 2.  Servimos um Deus justo e aguardamos um mundo onde habita a justiça. 
F.  Sabendo que a eternidade está logo ali, todos nós precisamos nos empenhar para  

sermos encontrados por Cristo imaculados e inculpáveis.  3.14 

IV.  Pedro e Paulo Concordam. 
A.  Pedro e Paulo escreveram sobre a paciência de nosso Senhor que leva a salvação.  
 Romanos 2.4 e 3.25 
B.  Pedro diz que há algumas passagens nas Escrituras que são difíceis de entender. 
C.  O problema é que algumas pessoas mal intencionadas torcem estas passagens para  

enganar os outros e a si mesmos para a sua própria destruição. 
D.  Por isso todos precisam ficar atentos e seguir o caminho da verdade. 
E.  Podemos seguir o caminho firmados no conhecimento de nosso Senhor Jesus. 3.19 
F.  A nosso Salvador, Jesus Cristo seja a glória, agora e para sempre! Amém. 

Aplicando a Palavra Hoje: 
1.  Vivemos num mundo material.  O que você precisa fazer para ter valores espirituais? 
2.  Cristo pode voltar ainda hoje?  Como este fato muda o seu dia a dia? 
3.  Há pessoas que torcem as Escrituras.  Qual é o plano que você está seguindo para  

crescer mais e mais no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
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