EQUILIBRIO

TEXTOS BÍBLICOS
1 PEDRO 2:1,3
Deixando, pois, toda
malícia, e todo engano, e
fingimentos, e invejas, e
todas as
murmurações, 2 desejai
afetuosamente, como
meninos novamente
nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que,
por ele, vades
crescendo, 3 se é que já
provastes que o
Senhor é benigno.

O Duque de Windsor (Rei Eduardo VIII)
Meu pai o Rei George V foi um rígido
disciplinador. Quando eu fazia algo errado,
ele me advertia dizendo: “Meu querido
menino, você deve sempre lembrar se de
quem você é.”
Quem somos?
Cada uma dessas metáforas de quem somos
carrega uma obrigação correspondente.
Juntas elas podem ser chamadas de
Cristianismo.
BEBÊS
Pedro compara seus leitores a bebês recém
nascidos porque eles nasceram de novo.
1 Pedro 1-3
O que é o novo nascimento?
É o que acontece quando somos batizados
e nos tornamos membros da igreja?
Batismo é o sacramento do novo
nascimento.
Batismo é uma dramatização externa e
visível do novo nascimento.

NÃO DEVEMOS CONFUNDIR O SÍMBOLO
COM A REALIDADE!

1

TEXTOS BÍBLICOS

1PEDRO 1:23-25
o qual, quando o
injuriavam, não injuriava e,
quando padecia, não
ameaçava, mas entregavase àquele que julga
justamente, levando ele
mesmo em seu corpo os
nossos pecados sobre o
madeiro, para que, mortos
para os pecados,
pudéssemos viver para a
justiça; e pelas suas feridas
fostes sarados. Porque éreis
como ovelhas desgarradas;
mas, agora, tendes voltado
ao Pastor e Bispo da vossa
alma.

O novo nascimento é uma mudança
profunda, interior e radical.
É realizada pelo Espírito Santo em nossa
personalidade humana.
Nós não emergimos do novo nascimento
com entendimento e caráter cristão maduro.
Nossas asas angelicais não estão totalmente
desenvolvidas.
O recém-nascido em Cristo é fraco, imaturo,
vulneráveis e, acima de tudo precisa crescer.
CRESCER EM CONHECIMENTO, SANTIDADE,
FÉ, AMOR E ESPERANÇA.
Que leite devemos consumir para crescer em
maturidade cristã?
1Pedro 1:23-25
A Palavra de Deus é tão indispensável para o
nosso crescimento espiritual quanto o leite
materno para o crescimento do bebê.
Pedro tem em mente o entusiasmo de uma
criança amamentada.
Na vida crista a disciplina diária é uma
profunda necessidade.
“Nada pode tomar o lugar do tempo diário
de comunhão íntima com o Senhor.
De alguma forma, encontre tempo para isso
e assegure-se de que é uma experiência
verdadeira.”
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TEXTOS BÍBLICOS
1 PEDRO 1: 4-8
E, chegando-vos para ele, a
pedra viva, reprovada, na
verdade, pelos homens, mas
para com Deus
eleita e preciosa, vós também,
como pedras vivas, sois
edificados casa espiritual e
sacerdócio santo, para
oferecerdes sacrifícios
espirituais, agradáveis a Deus,
por Jesus Cristo. Pelo que
também na Escritura se
contém: Eis que ponho em
Sião a pedra principal da
esquina, eleita e preciosa; e
quem nela crer não será
confundido. E assim para vós,
os que credes, é preciosa,
mas, para os rebeldes, a pedra
que os edificadores
reprovaram, essa foi a principal
da esquina; e uma pedra de
tropeço e rocha de
escândalo, para aqueles que
tropeçam na palavra, sendo
desobedientes; para o que
também foram destinados.

PEDRAS VIVAS
Deus está construindo sua igreja ao redor do
mundo.
Igreja são as pessoas. Nada pode destruir a
igreja de Deus.
1 Pedro 1: 4-8

As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja viva de Deus.
Mateus 16:18

A igreja tem um destino eterno.
Ela é indestrutível.
Como, então, nos unimos à igreja?
Ingressamos na expressão visível, externa da
igreja pelo batismo.
Como nos tornamos parte do povo de Deus?
Se os bebês precisam de leite para crescer,
as pedras precisam de argamassa para se
ligarem mutuamente.

Mateus 16:18
Pois também eu te digo que tu
és Pedro e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não
prevalecerão contra ela.

Segundo Pedro, o que Jesus significa para
nós?
Jesus é a pedra fundamental sobre a qual
estamos construindo a vida.

A IGREJA É COMUNIDADE, PEDRAS VIVAS NO
PRÉDIO DE DEUS.
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SACERDOTES SANTOS

TEXTO BÍBLICO

• Bebês – cujo dever é crescer.
• Pedras vivas – cujo dever e apoiar-se
mutuamente.
• Sacerdote-santo – cujo dever é adorar
a Deus.
SACERDOTE SANTO X SACERDOTE REAL

No Antigo Testamento o Sacerdote possuía
alguns privilégios:
• Ele desfrutava do acesso a Deus
• Apenas o sacerdote tinha permissão
para entrar no templo
• Somente o sacerdote podia oferecer
ofertas a Deus
No Novo Testamento por meio de Jesus
Cristo, a distinção entre sacerdote e povo foi
abolida.
Todos nós gozamos do acesso a Deus. Todos
nós oferecemos ofertas sacrificiais.
Esse é o sacerdócio universal dos cristãos
que os reformadores recuperaram na
Reforma.
Por que somos chamados sacerdócio santo?
Somos sacerdotes santos chamados para
cultuar a Deus.
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TEXTO BÍBLICO
ÊXODO 19:5-6
Agora, pois, se
diligentemente ouvirdes a
minha voz e guardardes o
meu concerto, então, sereis
a minha propriedade
peculiar dentre todos os
povos; porque toda a
terra é minha. E vós me
sereis reino sacerdotal e
povo santo. Estas são as
palavras que falarás aos
filhos de Israel.

1 PEDRO 1:10
Vós que, em outro tempo,
não éreis povo, mas,
agora, sois povo de Deus;
que não tínheis alcançado
misericórdia, mas, agora,
alcançastes misericórdia.

POVO DE DEUS
Propriedade exclusiva de Deus
Êxodo 19:5-6
Pedro pega as palavras de Êxodo, que
haviam sido aplicadas a Israel, e as aplica à
comunidade cristã.
Nós somos o Israel de Deus. Uma referência
ao livro de Oséias.
1 Pedro 1:10
ESTRANGEIROS
Forasteiro, é aquele que não tem direito no
lugar onde vive.
1 Pedro 1:11
Peregrino é aquele que não tem lar!
Essas palavras simbolizam nossa condição
espiritual.
- Pertencemos ao céu!
- Somos estrangeiros e exilados na terra.
- Somos peregrinos voltando para o lar, para
Deus.

SERVOS
Conscientes de Deus
1 Pedro 1:12-17
• Viver de tal forma no mundo a fim de
vermos nossas boas obras.
• Submeter às autoridades seculars.
• Fazer o bem a fim de calar a voz dos
ignorantes e tolos.
• Viver com povo livre, sem fazer mau uso
da liberdade.
• Viver como servos de Deus.
• Mostrar respeito para os irmãos na fé,
Deus e as autoridades.
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TEXTO BÍBLICO

Nossa alma está a caminho de um encontro
com Deus. Devemos nos abster de tudo que
possa se tornar um obstáculo ao seu
progresso. Devemos viver vidas santas em
preparação para a santa presença de Deus
no céu.
Seguimos Pedro nas 6 ilustrações que
descrevem o que somos.
Essas 6 responsabilidades parecem se
organizar em 3 pares, formando um
equilíbrio.
“Somos chamados tanto para o discipulado
individual quando para a comunhão
corporativa…adoração e
trabalho…peregrinação e cidadania.”

1. Somos chamados tanto para o
discipulado individual quando para a
comunhão corporativa.
Bebês, apesar de nascerem numa família,
têm sua identidade própria.
A função fundamental das pedras usadas
em construção é ser parte de alguma coisa.
Elas cederam sua identidade ao prédio. Sua
importância não está nelas mesmas, mas no
conjunto. Então, precisamos enfatizar tanto
nossas responsabilidades individuais quanto
as corporativas.
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TEXTO BÍBLICO

2. Somos chamados tanto para adorar
quanto para trabalhar.
Como sacerdócio, nós adoramos a Deus.
Como povo de propriedade de Deus,
testemunhamos ao mundo.
A igreja é uma comunidade de adoração e
testemunho.
3. Somos chamados tanto para a
peregrinação quanto para o
testemunho.
Em cada par, somos chamados ao equilíbrio
e não a ênfase de um em detrimento ao
outro.
• Somos tanto discípulos individuais
quanto membros da igreja;
• Somos tanto adoradores pessoais como
testemunhas;
• Somos tanto peregrinos como
cidadãos.
Falhamos quando esquecemos de nossa
identidade como discípulos.

“Meu filho querido, você deve sempre
lembrar de quem você é, pois se você
lembrar de sua identidade, se comportará de
acordo com ela.”
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ANOTAÇÕES:

OITO CARACTERÍSTICAS DO
DISCIPULADO CRISTÃO.
1. Inconformismo
2. Semelhança com Cristo
3. Maturidade
4. Cuidado com a criação
5. Simplicidade
6. Equilíbrio
7. Dependência
8. Morte
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