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                                                     A NATUREZA E AS FIGURAS DA  

    IGREJA 
 

“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo de propriedade exclusiva de 
Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele 

que vos chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz” 
1 Pedro 2:9 

 
ALVO DA LIÇÃO  
 

Você conhecerá a natureza da Igreja a partir das 
descrições que o apóstolo Pedro faz. E, ao entender a 
natureza, compreenderá também sua principal missão. 
 
 
Em 1Pedro 2.9-10 o apóstolo vê a igreja como grupo, como 

comunidade, dando uma descrição da “identidade 
corporativa” dos cristãos. Ele vê a igreja como um corpo. 
As palavras usadas para descrever essa identidade foram 
usadas no AT para o povo de Israel (Êx 19.5-6). 
 

 

I. QUE É A IGREJA? 
1Pedro 2.9-10              

 

 “Vós, porém,”. Nos versículos 1 a 8 Pedro estabelece um 

contraste entre aqueles que obedecem à Palavra e os que 
não obedecem a ela; entre os que aceitam e os que 
rejeitam a Cristo (1Pe 1.22; 2.8). Daí o motivo de ele 

começar o versículo 9 com uma conjunção adversativa – 
“porém”. Cada descrição feita pelo autor revela uma face 
da natureza da igreja, respondendo à pergunta: que é a 
igreja?  

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS BÍBLICOS  
 

1 Pedro 2:9-10 - Vocês, porém, 

são geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para 
anunciar as grandezas daquele 
que os chamou das trevas para 

a sua maravilhosa luz. 10 Antes 
vocês nem sequer eram povo, 
mas agora são povo de Deus; 
não haviam recebido 
misericórdia, mas agora a 
receberam. 

 

 

Êxododo 19:5,6 – Agora, se me 
obedecerem fielmente e 
guardarem a minha aliança, 

vocês serão o meu tesouro 
pessoal dentre todas as 
nações. Embora toda a terra 

seja minha, 6 vocês[a] serão 
para mim um reino de 

sacerdotes e uma nação santa. 
Essas são as palavras que você 
dirá aos israelitas”. 
 
 

1 Pedro 1:22 - Agora que vocês 

purificaram a sua vida pela 
obediência à verdade, visando 
ao amor fraternal e sincero, 
amem sinceramente uns aos 
outros e de todo o coração. 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%8Axodo+19&version=NVI-PT#fpt-NVI-PT-2033a
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        TEXTOS BÍBLICOS 

1. Raça eleita 

1Pedro 2.9 

 

No grego, é genos eklekton – “Povo escolhido”.                              

A humanidade está dividida em várias raças, e muitas 

sentem orgulho pelos seus ancestrais e os feitos no 
presente. A igreja deve sua existência ao fato de Deus a 
ter escolhido. Isso nos remete a Deuteronômio 7.7-8. 

 

2. Sacerdócio real 

1Pedeo 2.9 

 

O sacerdote era alguém que ocupava uma posição 

honrosa e de responsabilidade, e que estava revestido 
de autoridade sobre outros. O sacerdote era 
representante do homem perante Deus. Tinha o especial 

privilégio e responsabilidade de aproximar-se de Deus, e 
de falar e agir em favor do povo. 

 

Hoje, todos os que participam do sacerdócio em virtude 

de sua adoção na família real de Deus devem servir 
mediante a intercessão (a ponte da oração), mediante 
a evangelização (a ponte da comunicação), mediante 
o serviço (a ponte da realização) e mediante a 

demonstração do amor de Deus na prática”  

 

 

3. Nação santa 

1Pedro 2.9  

 

A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, 

um conjunto de pessoas que pertencem a uma 
comunidade humana por falarem a mesma língua e 
compartilharem uma cultura e uma história comum. 

 

Essa nação é “santa” porque o Deus que a escolheu é 

Santo. Desde há muito o SENHOR vem dizendo ao Seu 

povo que Sua vontade é que ele seja santo – separado 
(Lv 19.1-2; 2Co 6.14-7.1; 1Ts 4.3; 1Pe 1.13-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deuteronômio 7.7-8 - “Não vos 

teve o SENHOR afeição, nem vos 
escolheu porque fôsseis mais 

numerosos do que qualquer povo, 
pois éreis o menor de todos os 
povos, mas porque o SENHOR vos 

amava e, para guardar o 
juramento que fizera a vossos pais, 

o SENHOR vos tirou com mão 
poderosa e vos resgatou da casa 

da servidão, do poder de Faraó, 
rei do Egito”. Todos os méritos da 
existência da igreja devem ser 

dados ao SENHOR que a elegeu. 
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4. Povo de propriedade exclusiva de Deus                             
1Pedro 2.9 
 
Quando é que algo nos pertence? Quando ganhamos, 

herdamos ou compramos esse “algo”. Certo? Seguindo 
essa ideia, a igreja é propriedade do Senhor porque Ele 
a comprou; não com ouro ou prata, mas com Seu 
precioso sangue (1Pe 1.18-19; 1Co 6.19-20; 7.23; Gl 3.13; 
4.5; Cl 1.13-14; Ap 5.9).  
 

“Cristo comprou os homens para Deus ‘da terra’ 
(Ap 14.3), de maneira que eles se tornam propriedade 
de Deus, livres da escravidão do pecado e da morte, do 
mal e do sofrimento que importunou a sua existência 
terrena. 

 
 

APLICAÇÃO  
 
• O que lhe dá a certeza de que foi escolhido por Deus? 
• Como você está vivendo este “sacerdócio real” na 
igreja local?  

• De que maneira a santidade de Deus pode ser vista 
em sua vida?  
• Você realmente sente que é “propriedade exclusiva 
de Deus”? Como esse fato faz diferença em sua vida?  
• De vez em quando você é levado a pensar que há 

algum bem em você e, por isso, Deus o escolheu para 
ser filho Dele? 
 

II. A MISSÃO DA IGREJA 
1Pedro 2.9 
 
Queremos apenas confirmar a famosa expressão: “todo 
grande privilégio é seguido por uma enorme 
responsabilidade”. Ou, nas palavras de Jesus, “àquele a 

quem muito foi dado, muito lhe será exigido” (Lc 12.48). 
Então, na visão de Pedro, qual é a principal tarefa da 
igreja? “a fim de proclamardes as virtudes” – Proclamar é 
propagar, anunciar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 Pedro 1:18-20 - Pois vocês 

sabem que não foi por meio de 

coisas perecíveis como prata ou 

ouro que vocês foram redimidos 

da sua maneira vazia de viver, 

transmitida por seus 

antepassados, 19 mas pelo precioso 

sangue de Cristo, como de um 

cordeiro sem mancha e sem 

defeito, 20 conhecido[b] antes da 

criação do mundo, revelado nestes 

últimos tempos em favor de vocês.  
 

 
 
 

 

 TEXTOS BÍBLICOS 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+1&version=NVI-PT#fpt-NVI-PT-30395b
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                           A palavra tem a força adicional de declarar coisas 
desconhecidas. Virtudes, no grego, é arete, que 
significa “excelência moral”, “os feitos maravilhosos de 

Deus”, “Seus atos poderosos”. “maravilhosa luz” – A 
palavra significa admirável , notável, aquilo que causa 
admiração e respeito, devido à sua grandiosidade, poder 
ou raridade. Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo” (Jo 
8.12).  E Ele mesmo disse a Seus discípulos: “vós sois a luz 

do mundo” (Mt 5.14). Portanto, não podemos ser 
negligentes, preguiçosos ou relutantes em proclamar 
atributos tão louváveis. O apóstolo Paulo não se 
envergonhou de anunciar o evangelho em Roma porque 
afirmou que ele é o poder, a salvação e a justiça de Deus 
para todo aquele que crê (Romanos 1.16-17). 

 
 

APLICAÇÃO  
 
• Em qual quarto escuro da sua vida Deus acendeu uma 
luz?  
• Qual tem sido a sua prática de proclamar as virtudes de 

Deus?  
 

CONCLUSÃO  
 
A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa conhecer melhor a 
sua verdadeira identidade. Uma das coisas belíssimas que 
nos acontecem por pertencermos à igreja é o 

reconhecimento de que somos escolhidos. Você não é 
deixado de fora, está dentro. O Senhor escolheu você 
também. Quando o anjo contou a José que o Espírito 
Santo era o responsável pela gravidez de Maria, ele 
ordenou que fosse dado à criança o nome de Jesus – 

versão grega de Josué no Antigo Testamento, que 
significa “O Senhor é Salvador”. Esse nome tinha um 
significado especial, explicou o anjo, porque Jesus 
“salvará o seu povo dos pecados deles” (Mt 1.21). 

 
 

 

João 8:12 - Falando novamente 

ao povo, Jesus disse: “Eu sou a 
luz do mundo. Quem me segue, 

nunca andará em trevas, mas 
terá a luz da vida”. 

 

Mateus 5:14- “Vocês são a luz do 

mundo. Não se pode esconder uma 

cidade construída sobre um monte. 

 

Romanos 1:16-17 -  Não me 
envergonho do evangelho, 
porque é o poder de Deus para 
a salvação de todo aquele que 

crê: primeiro do judeu, depois 

do grego. 17 Porque no 
evangelho é revelada a justiça 
de Deus, uma justiça que do 
princípio ao fim é pela fé, como 

está escrito: “O justo viverá pela 
fé”. 
 
 

TEXTOS BÍBLICOS  
 


