1 Pedro – Regenerados pela
palavra da verdade
A perseverança fará com que os cristãos alcance o objetivo fim proposto no
evangelho: a salvação da perdição do pecado. Ora, os cristãos já haviam feito a
vontade Deus quando creram na mensagem do evangelho, mas precisavam
perseveram na fé que professaram para colocarem as mãos na herança prometida
“Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, possais alcançar a promessa” ( Hb 10:36 ).

1 Pedro – Regenerados pela palavra da
verdade
Eleitos segundo a presciência
1 PEDRO, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia; 2 Eleitos segundo a presciência de Deus
Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de
Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Pedro não teve o mesmo problema que o apóstolo Paulo quanto a ter que
defender o seu apostolado. Por ter sido escolhido por Cristo para ser discípulo, e
visto o Mestre ainda em carne, não teve dificuldades no exercício do seu
ministério.
Paulo demonstra em suas cartas que Pedro possuía uma posição de destaque
entre os primeiros cristãos, tanto que foi significativo para Paulo passar quinze
dias com Pedro e ser recebido entre os discípulos pelo evangelho que anunciava
aos gentios ( Gl 1:18 ; Gl 2:9 ).
No decorrer da carta Pedro também se apresenta como o ‘Ancião’ ( 1Pe 5:1 ), e
que Silvano foi quem escreveu (escriba) a carta, e que eles estavam na companhia
de Marcos ( 1Pe 5:12 -13). A maestria na escrita da carta deve-se a Silvano, mas o

conteúdo da carta ao apóstolo Pedro.
Muitos questionam a autoria da carta de Pedro por ele ter sido um simples
pescador da Galileia e ter escrito uma carta tão bela em grego semelhante à
literatura ática. Estudiosos questionam a autoria da carta por ele citar a
Septuaginta, por usar o ‘artigo’ de modo elegante como nenhuma outra carta do
Novo Testamento e por ter um vocabulário próprio e numeroso.
Ora, Pedro mesmo demonstra que não foi ele quem escreveu a carta, e sim
Silvano. Percebe-se que Pedro apresentou os argumentos e Silvano, na condição
de hábil escriba usou o seu conhecimento para imprimir à carta o estilo próprio as
frases da literatura ática.
Quando escreveu, Pedro estava em uma cidade que ele nomeou de Babilônia ( 1Pe
5:13 ). Os destinatários da carta estavam em cinco províncias Romanas: Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
Após identificar-se, o apóstolo aponta quem são os destinatários da sua epístola:
os estrangeiros dispersos. ‘Estrangeiros dispersos’ diz dos cristãos que foram
perseguidos por causa da mensagem do evangelho ( At 8:1 ; At 11:19 ). Ora, é
certo que os dispersos eram na maioria judeus, porém, ao escrever, Pedro tem
como foco os cristãos, sem qualquer referência a origem carnal dos cristãos.
Pedro escreveu aos eleitos, ou seja, aos santos e irrepreensíveis em Cristo ( Ef 1:4
). Os arminianista utilizam-se deste verso para afirmar que a eleição é segundo a
presciência de Deus, porém, é necessária uma análise mais rigorosa.
Uma tradução bíblica datada de 1681 diz o seguinte:
“Pedro Apoftolo de Jefu Chirifto a os eftrangeiros efpalhados em Ponto, em
Galacia, em Cappadocia, em Afia, e em Bythynia. Elegidos fegundo a
providencia de Deus Pae, em fanctificaçaõ de Efpirito…”
Novo testamento, Companhia das Indias Oriental, cidade de Amsterdam,
Bartholomeus Heynen e Joannes de Vooght, 1681.
Observe o verso em questão: “Elegidos fegundo a providencia de Deus Pae…” (v.
I). Ora, a eleição é segundo a presciência ou providência?
Como já demonstramos no artigo O Evangelho Anunciado, a eleição não é o modo

pelo qual Deus salva o homem. Deus não escolheu antes dos tempos eternos quem
seria salvo ou não, com base na sua presciência ou na sua soberania. As
concepções calvinista e arminianistas não são bíblicas.
Para compreender a ideia que o apóstolo Pedro procurou evidenciar, não se pode
interpretar um verso fora do contexto, ou isolá-lo do restante da Bíblia.
A estrutura da primeira carta de Pedro comparada à carta de Paulo aos Efésios é
equivalente na estrutura do texto e na ideia que procuraram demonstrar.
Observe:
“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na
Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de
Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do
sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas” ( 1Pe 1:1 -2).
“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão
em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus: a vós outros graça, e paz da parte de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo” ( Ef 1:1 -2).
Tanto Pedro quanto Paulo se apresentam, identificam os destinatários, saúdam
com graça e paz, apresentam o local onde os cristãos se reuniam, porém,
enquanto Pedro fala da nova condição pertinente aos salvos, ‘eleitos’ (presente),
Paulo faz referência ao evento da eleição (passado).
Ora, Deus elegeu os cristãos em Cristo ( Ef 1:3 ), e os cristãos são eleitos
(condição atual) por estarem em Cristo ( 1Pe 1:2 ).
Para os arminianistas a eleição é segundo a presciência de Deus, e os calvinistas
apontam a soberania de Deus. Como a maioria dos tradutores segue uma
tendência teológica, não sabemos o quanto estes posicionamentos doutrinários
influenciam os tradutores.
Porém, é possível extrair do texto uma resposta: a eleição não é segundo a
presciência e nem segundo a providência de Deus Pai, antes é na (em, ou através)
Santificação do Espírito. Observe:
segundo a presciência de Deus Pai
Eleitos (condição atual) na santificação do Espírito

para a obediência e aspersão do sangue
Se considerarmos que a frase ‘segundo a presciência de Deus Pai’ é um aposto
explicativo, veremos que não imposta à posição que ela é inserida no texto. Ora,
têm-se várias cominações possíveis:
“… segundo a presciência de Deus Pai, eleitos na santificação do Espírito
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo…”, ou;
“… eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo…”, ou;
“… eleitos na santificação do Espírito, segundo a presciência de Deus Pai,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo…”, ou;
“… eleitos na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do
sangue de Jesus Cristo, segundo a presciência de Deus Pai…”.
Alguém que segue uma visão arminianista prefere agrupar as várias frases que
compõe o versículo segundo a sua concepção: eleitos segundo a presciência.
Outro, que não prefere a concepção arminianista, mas a calvinista, preferem a
providência divina.
Porém, de acordo com o restante das escrituras, a eleição não é segundo a
presciência, antes a eleição é segundo o propósito eterno de Deus. Ora, se é
segundo o propósito eterno não pode ser segundo a presciência!
Por tanto, para interpretar ( 1Pe 1:2 ), é necessário considerar que:
Nenhum ponto das Escrituras deve ser considerado isoladamente do
restante das escrituras “Sabendo primeiramente isto: que nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação” ( 2Pe 1:20 );
Algumas frases contidas nos textos são um tipo de aposto explicativo;
É necessário observar a forma do discurso do interlocutor, que neste caso
específico é o apóstolo Pedro;
Não deixar ser influenciado por tendências doutrinárias, que são muitas;
Comparar o versículo com o texto de outros escritores da Bíblia;
Por ser um versículo complexo deve ser analisado segundo a ideia geral
da Bíblia.

Segundo o que Paulo demonstra, os cristãos foram eleitos em Cristo “Pois nos
elegeu nele…” ( Ef 1:4 ), e Pedro do mesmo modo demonstra que os eleitos
alcançaram está condição ‘… em santificação do Espírito…’ ( 1Pe 1:2 ).
Perceba que tanto Pedro quanto Paulo utiliza o dativo de forma especial (en
Cristo = em Cristo) ao escreverem acerca da eleição. É um uso específico do
dativo preposicionado, característica própria à sintaxe cristã ao utilizarem o
grego.
Ora, Paulo disse que os cristãos foram eleitos em Cristo, portanto, não podemos
interpretar que a eleição é segundo a presciência, e sim, em santificação do
Espírito.
Como? Ora, as palavras de Cristo são Espírito e vida “O espírito é o que vivifica, a
carne para nada aproveita; as palavras que eu vos disse são espírito e vida” ( Jo
6:63 ). É através da Palavra que Cristo santificou a sua igreja “Para a santificar,
purificando-a com a lavagem da água, pela palavra” ( Ef 5:26 ).
A santificação do Espírito é pela palavra do evangelho e a eleição se deu em
Cristo, ou seja, ’em santificação do Espírito’ (santificação pela palavra), pois
Cristo é o Verbo de Deus, a palavra da vida encarnada.
Ora, dizer que os cristãos foram eleitos ’em Cristo’, ou que são eleitos ’em
santificação do Espírito’ evidencia a mesma ideia: a nova criatura (os cristãos) é
eleita por estar em Cristo ( 2Co 5:17 ).
Segundo Paulo, os cristãos foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis, ou
seja, é para santificação que os cristãos foram eleitos em Cristo antes da fundação
do mundo. Temos aqui dois eventos distintos:
antes dos tempos eternos, segundo o seu propósito eterno, Deus escolheu
a Cristo para ser preeminente sobre todas as coisas;
para que Cristo fosse preeminente em tudo, Deus o constituiu como
cabeça da igreja, que são os santificados pela palavra, as novas criaturas,
homens nascidos segundo Deus em verdadeira justiça e santidade.
Em Cristo Deus escolheu os cristãos para que hoje sejam santos e irrepreensíveis.
Paulo apresentou o tempo da eleição para demonstrar que os cristãos agora
estavam em Cristo na condição de eleitos de Deus ( Ef 1:13 ), e Pedro apresenta a

condição dos cristãos hoje (eleitos), e como alcançaram tal condição: em
santificação pelo Espírito.
Percebe-se que através da santificação se dá a eleição dos homens, pois para a
santificação é necessário ser anunciada a palavra aos homens, estes por sua vez
creiam na pregação, e Deus opera a sua maravilhosa obra: a regeneração. Através
da regeneração ocorre a justificação e santificação simultaneamente.
Paulo demonstra que os cristãos foram eleitos para santificação (objetivo), e
Pedro demonstra que pela santificação do Espírito os Cristãos são eleitos
(condição). A condição de eleitos decorre da santificação, mas quando Deus
escolheu antes dos tempos eternos aqueles que estariam em Cristo, foi para
serem santos e irreprimíveis.
Cristo demonstrou que a santificação é proveniente da sua palavra, que é espírito
e vida para todos os que creem. A regeneração só é operada através da semente
incorruptível, que é a palavra de Deus. Compare: “Eleitos segundo a presciência
de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue
de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas” ( 1Pe 1:2 ), e “Tendo
purificado as vossas almas na obediência a verdade…” ( 1Pe 1:22 ).
A ‘santificação’ ou ‘purificação’ só ocorre através da obediência.
Mas, o que é obediência? Obediência é crer na mensagem do evangelho do
mesmo modo que cumprir os mandamentos de Deus é crer em Cristo ( 1Jo 3:23 ).
Qual a verdade que os cristãos da Galácia não estavam obedecendo? À verdade do
evangelho “Ó INSENSATOS gálatas! quem vos fascinou para não obedecerdes à
verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado,
crucificado, entre vós?” ( Gl 3:1 ).
Como se obedece a verdade do evangelho? Crendo, como está escrito: “Porque a
Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido” ( Rm 10:11 ).
Pedro procurou demonstra em sua saudação inicial que os cristãos são os eleitos
de Deus, pois todos são santos por estarem em Cristo ( Ef 1:2 ). Eles tornaram-se
santos (separados) após serem lavados pela palavra da verdade, a palavra do
evangelho que obedeceram.
É através da obediência ao evangelho e aspersão do sangue de Jesus que os

cristãos foram purificados, tornaram-se eleitos.
Tudo o que ocorreu com os cristãos após ouvirem e obedecerem à palavra do
evangelho (aspersão do sangue, santificação e eleição) já era de conhecido de
Deus (onisciência) antes dos tempos eternos “Pois os que dantes conheceu…” (
Rm 8:29 ).
Quando os apóstolos falaram da eleição, eles tinham em mente a geração que foi
escolhida por Deus e a condição dessa geração. A geração dos eleitos ocorre em
Cristo, e a geração dos não eleitos, em Adão ( 1Pe 2:9 ). A geração dos eleitos
(justos) se dá em Cristo e a geração dos não eleitos (ímpios) em Adão porque uma
é a geração dos justos e outra é a geração dos ímpios.
Nenhum descendente da carne de Adão foi eleito por Deus para ser santo e
irrepreensível, antes só os homens que creem em Cristo, ou seja, que obedeceram
a verdade do evangelho e são de novo gerados segundo Deus, são eleitos para
serem santos (separados). É por isso que apóstolo Pedro fala que é por meio da
santificação do Espírito que os cristãos são conhecidos d’Ele.
A ideia que Pedro procurou evidenciar é a mesma que Paulo demonstrou no verso
seguinte: “Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus,
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo
quereis servir?” ( Gl 4:9 ).
Através da onisciência Deus é conhecedor de todas as coisas, ou seja, nada se
exclui do seu saber, conhecimento. Porém, quando os cristãos eram incrédulos,
eles não eram conhecidos de Deus. O que isto quer dizer, que Deus não é
conhecedor de todas as coisas? ( Gl 4:8 ).
Não! Quando os cristãos não conheciam a Deus, Deus também não os conhecia.
Porém, agora que conheceram a Deus, ou antes, tornaram-se um com
Ele, conhecidos por Ele através da aspersão do sangue de Cristo que se da
através da obediência à sua palavra, tornaram se filhos, eleitos (escolhidos)
conforme o propósito eterno, que é a preeminência de Cristo como cabeça da
igreja.
Conhecer a Deus vai além de um simples saber. Fala de união, ou seja, de tornarse um só corpo com Cristo, conhecendo um ao outro em amor. Quando o cristão
torna-se um só corpo com Cristo é o mesmo que Deus ter conhecido os cristãos,

tornam-se um só corpo, pois o homem passa a compartilhar da natureza divina (
2Pe 1:4 ).
A palavra ‘presciência’ não deve ser utilizada para fazer referência a ideia de que
Deus antevê eventos futuros, pois Deus sabe de todas as coisas e eventos através
dos séculos igualmente bem, o que se dá o nome de onisciência. O termo
‘presciência’, ou melhor, pré-conhecimento ou pré-ciência refere-se á mensagem
acerca do Cristo que os profetas anunciaram de antemão (previamente). Que por
intermédio do conhecimento de Deus em Cristo os homens tornar-se-iam um com
Deus, conhecendo-O ( Dt 9:24 ; Am 3:2 ; Mt 7:23 ; Jo 10:14 -15).
Ora, o sangue da aspersão foi conhecido ainda antes da fundação do mundo do
mesmo modo que os eleitos são conhecidos d’Ele através da aspersão deste
mesmo sangue ( 1Pe 2:20 ).
Isto não coaduna com a ideia arminianista de que Deus determinou quem seria
salvo através da ‘presciência’. O que Pedro demonstra não é o atributo da
onisciência, antes que Deus determinou tudo o que é relativo à salvação do
homem: o cordeiro, a palavra e a fé.

Regeneração pelo evangelho
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua
grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,4 Para uma herança
incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos
céus para vós, 5 Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para
a salvação, já prestes para se revelar no último tempo
Após o prefácio e a saudação, Pedro passou a bendizer a Deus pela sua
misericórdia.
A estrutura inicial desta carta é similar a carta de Paulo aos Efésios e aos Salmos
103 e 104.
Pedro passa a bendizer, ou seja, a adorar a Deus reconhecendo os atributos de
Deus (Salmos 104) e os benefícios concedidos aos homens (Salmos 103).

O fato de Pedro bendizer ou adorar a Deus nada acrescenta ao Criador, pois Deus
não depende da adoração de suas criaturas para existir. Diferente são as imagens
esculpidas, que são ícones idolatrados que surgem e são mantidos somente por
serem venerados pelos homens, e que dependem desta veneração para
continuarem sendo ídolos.
No entanto, os ídolos nada são ( 1Co 8:4 ), pois mesmo quando venerados, a
adoração dos seus adeptos nada acrescenta ou omite as imagens de escultura.
Somente são ídolos por causa de seus veneradores, mas afastando os seus
adeptos, nada representam.
Como o homem adora a Deus?
Em primeiro lugar, só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja,
somente aqueles que creram em Cristo e foram de novo criados é que o adoram
segundo o que Ele estipulou: em espírito e em verdade;
Após o novo nascimento, cabe ao cristão reconhecer a grandeza de Deus e todos
os seus atributos, e cantar todos os benefícios concedidos.
Pedro bendiz a Deus pela sua misericórdia, do mesmo modo que Davi e Paulo
bendisseram ( Ef 1:3 ; Sl 103:10 ).
Ele aponta a misericórdia de Deus como sendo a causa de uma nova esperança,
ou seja, em primeira instância a fé e a esperança do crente estão em Deus ( 1Pe
1:21 ).
Pedro é bem claro ao falar da regeneração em Cristo: gerar de novo. Ora, nascer
de novo é o mesmo que ser participante de uma nova geração. Em Adão os
homens são gerados segundo a carne, em Cristo, o último Adão, os homens são
gerados de novo. Esta é a geração dos justos e aquela é a geração dos ímpios.
Mas, como ocorre o novo nascimento?
O ‘gerar de novo’ é um ato criativo de Deus (bara), onde Ele concede um novo
coração e um novo espírito ( Sl 51:10 ). Deus não reformula ou melhora o velho
homem gerado em Adão, antes, Ele faz tudo novo.
Quando Pedro falou ‘nos gerou de novo’, ele se incluiu na narrativa para
demonstrar que, tanto ele quanto os cristãos foram de novo gerados. Este não é

um privilégio restrito, antes todos os que creem são novamente criados.
É através da ressurreição de Cristo que Deus concede nova vida aos que creem.
Pela ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos, os homens nascidos
sob a condenação de Adão também ressurgem para a glória de Deus e passam a
condição de filhos de Deus, e Cristo assume a posição sublime de primogênito
entre muitos irmãos.
Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos e ascendeu aos céus, os cristãos
ressurgem com Cristo e assentam se nas regiões celestiais em Cristo. O mesmo
poder que agiu em Cristo ressuscitando-O dentre os mortos é que opera a
ressurreição dos que são alcançados pela misericórdia de Deus ( Ef 1:19 -20).
A viva esperança do crente é uma herança incorruptível e incontaminável, que
não está guardada neste mundo, antes está guardada nos céus. A herança diz de
bênçãos, do mesmo modo que Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos
concedidas por Deus ( 1Pe 3:9 ; Ef 1:3 ).
Ora, o que guarda o cristão para salvação é o poder de Deus, da qual o homem
torna-se participante pela fé. Não é a confiança do homem que o salva ou que o
sustem (guarda), antes é o poder de Deus que preserva o homem na salvação
recebida.
Qual a virtude ou, qual o poder de Deus para salvação?
O poder de Deus para salvação é o evangelho de Cristo, como lemos em Romanos
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego” ( Rm
1:16 ; Jo 1:12 ; 1Co 1:18 ).
Basta descansar (crer) em Deus que os cristãos são escondidos (guardado)
através do seu poder para salvação que será manifesta muito em breve a todos.
Revelar, tornar conhecido a todos os homens o retorno de Cristo (V. 5).
O poder de Deus que preserva os que creem da contaminação deste mundo é o
evangelho da graça.

O objetivo do evangelho
6 Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo
necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, 7
Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece
e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de
Jesus Cristo; 8 Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo
agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso; 9 Alcançando o
fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
A alegria do cristão é proveniente das coisas pertinentes à salvação. Este deve ser
o contentamento e a exultação do cristão, a salvação.
Há quem exulte por expulsar demônios ou quando opera algum milagre, porém, o
alerta solene de Jesus é: “Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os
espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus” ( Lc
10:20 ).
Esta recomendação de Jesus e do apóstolo Pedro é para que os cristãos não caiam
no engodo do diabo e sejam levados pelos falsos profetas que fazem inúmeros
milagres ( Mt 7:22 ).
A alegria pela salvação também se faz acompanhar de aflições. As aflições e as
tentações contristam os seguidores de Cristo, mas estas coisas não são para
comparar com a glória futura “Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso
galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós”
( Mt 5:12 ).
No verso sete, Pedro aborda a questão da perseverança e compara a fé com o
processo de purificação do ouro.
A fé comparada com o ouro é muito mais preciosa. O ouro que segundo a
concepção dos homens é um material nobre e que resiste ao tempo, porém,
mesmo após ter sido provado pelo fogo continua sendo perecível.
A fé dos cristãos, quanto mais provada, redundará em louvor, honra e glória
quando da volta de Cristo. Quanto maior as provações, ficará demonstrado quão
grande é o valor da nossa fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos (Judas 3).

Pedro demonstra quão maravilhoso é o evangelho, visto que ele apresenta aos
cristãos Cristo crucificado, mas, mesmo não tendo visto a Cristo em carne, ou
ressurreto, foram conquistados pelo seu amor.
Embora os cristãos não vejam a Cristo agora, o amam crendo, e sentem as suas
vidas inundadas por uma alegria inefável e gloriosa. A alegria de Deus é
proveniente da paz estabelecida entre Deus e os homens.
A perseverança fará com que os cristãos alcance o objetivo fim proposto no
evangelho, a fé que foi entregue aos cristãos. Ora, os cristãos já haviam feito a
vontade Deus quando creram na mensagem do evangelho, mas precisavam
perseveram na fé que professaram para colocarem as mãos na herança prometida
“Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, possais alcançar a promessa” ( Hb 10:36 ).

A graça concedida em Cristo
10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que
profetizaram da graça que vos foi dada, 11 Indagando que tempo ou que
ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava,
anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a
glória que se lhes havia de seguir. 12 Aos quais foi revelado que, não para si
mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram
anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos
pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e
esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus
Cristo;
Pedro apresenta um fato curioso acerca dos profetas do Antigo Testamento. Eles
inquiriram diligentemente acerca de Cristo, a salvação que seria manifesta aos
homens.
Os profetas perguntavam sobre a salvação que haveria de ser relevada, e eram
diligentes quando profetizavam acerca de Cristo. Eles queriam saber os tempos
que Deus estabeleceu pelo seu poder.

O Espírito de Cristo concediam aos profetas mensagens acerca da vinda do
Messias e dos seus sofrimentos, porém, a época em que estes eventos se dariam
não lhes era revelado.
Ora, segundo a onisciência de Deus Pai os eventos futuros eram revelados aos
profetas, mas o fato de Deus conceder de antemão a revelação de eventos futuros
(pré-conhecimento/πρόγνωσις/prognósis) não interfere nas decisões dos homens
(v. 11). Cristo foi preso, crucificado e morto porque aprouve a Deus enfermá-lo,
mas tudo ocorreu segundo o que foi vaticinado pelos santos profetas “A este que
vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência (προγνώσει) de Deus,
prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos” ( At 2:23 ).
É pela onisciência que Deus antecipou aos seus profetas os eventos futuros,
porém, a salvação não é determinada com base na ideia equivocada de
‘presciência’ como ‘saber de antemão’, antes a salvação é na santificação através
da obediência ao evangelho, que é a fé entregue aos santos ( Jd 1:3).
Os profetas tinham conhecimento que falavam de coisas grandiosas para outros, e
que as suas mensagens não diziam respeito a eles. Pedro quer que os cristãos
tenham na memória que os profetas não profetizam acerca de bens para eles
mesmos, antes, que eles (profetas) conheciam plenamente que outros seriam
favorecidos pela graça de Deus.
Os profetas testificavam acerca de Cristo, e os apóstolos agora, pelo Espírito
Santo anunciavam o evangelho. Ou seja, a mensagem anunciada aos cristãos era
a mesma anunciada pelos profetas e que lhes aguçava a curiosidade para saber a
respeito da salvação que hoje é revelada.
Muitos entendem que os anjos desejaram pregar o evangelho aos homens, porém,
Pedro estava demonstrando que a mesma curiosidade pertinente aos profetas,
também era pertinente aos cristãos. Do mesmo modo que os profetas inquiriram
diligentemente, os anjos também desejaram compreender (v. 12b).
As coisas que os anjos desejaram atentar não foi desejo de anunciar as boas novas
do evangelho, antes desejaram compreender a multiforme sabedoria de Deus, que
até antes do advento da igreja era um mistério aos principados e potestades
celestiais ( Ef 3:10 ).
Ora, se os anjos desejaram compreender as grandezas do evangelho, e os profetas

inquirira diligentemente acerca da salvação, coisa que não estava reservada a
eles, chega-se a seguinte conclusão: “Portanto,…” ( 1Pe 1:13 ).
Se os anjos desejaram compreender e os profetas inquiriram acerca dos tempos, o
que resta aos que estão sendo beneficiados pela salvação revelada é cingir os
lombos do entendimento. A recomendação de Pedro é para que os cristãos
tenham uma compreensão apurada acerca das riquezas de Deus apresentada no
evangelho.
Quando os cristãos ajustam bem a sua compreensão acerca do evangelho,
deixando de lado as dúvidas e especulações, ele passa a esperar inteiramente na
graça oferecida. Sobre a compreensão dos cristãos o apóstolo Paulo orou a Deus
pelos cristãos em Éfeso: “Oro para que, estando arraigados e fundados em amor,
possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o
comprimento, e a altura, e a profundidade” ( Ef 3:18 ).
A compreensão acerca das verdades eternas deve ser a temática da vida cristã,
pois o cristão só consegue crescer na graça e conhecimento de Cristo. Não há
crescimento espiritual, pois o homem espiritual é perfeito diante de Deus. Muitos
apregoam crescimento espiritual, mas os cristãos já são criados idôneos, ou seja,
já pode participar da herança dos santos em Deus ( Cl 1:12 ).
O que é preciso àqueles que creram na mensagem do evangelho? Falta somente
transformarem-se através da renovação do entendimento. O que era pertinente a
velha natureza, o cristãos deve lançar fora, para viver segundo o conhecimento de
Cristo ( Rm 12:2 ).
Do mesmo modo que Paulo agradece a Deus pelas bênçãos alcançadas do verso 3
ao 14 da carta aos Efésios, e ora a Deus para conceder aos cristãos o que lhes
faltava (conhecimento) ( Ef 1:18 ), Pedro recomenda os cristãos a ajustar a
compreensão acerca do conhecimento revelado.
Jesus alertou na parábola da semente que a compreensão é essencial a salvação,
pois a ação nefasta do inimigo do homem é arrancar a semente dos corações que
não compreendem “Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o
maligno e arrebata o que foi semeado no coração” ( Mt 13:19 ).
É por isso que o escritor aos Hebreus recomenda os cristãos atentarem
diligentemente para as coisas que já ouviram, para que em tempo algum (bonança

ou perseguição) se desviem ( Hb 2:1 ).
Pedro recomenda a sobriedade, pois ela é essencial à vigilância, principalmente
àqueles que aguardam a revelação de Cristo Jesus, o Senhor ( 1Ts 5:6 ).

Sede santos
14 Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em vossa ignorância; 15 Mas, como é santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver; 16
Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. 17 E, se invocais
por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada
um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, 18 Sabendo
que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos
vossos pais, 19 Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro
imaculado e incontaminado,
O comportamento dos cristãos deve ser conforme o comportamento de filhos
obedientes. Quando obedeceram a fora de doutrina que foi entregue no
evangelho, crendo, os cristãos receberam poder para serem feitos (criados) filhos
de Deus ( Jo 1:12 ).
Agora, de posse desta nova condição: filhos do Deus vivo, também devem viver
como filhos obedientes. Ora, não é o comportamento dos cristãos que os faz filhos
de Deus, e nem o comportamento diário que os mantém na condição de filhos.
Antes, os cristãos são filhos porque obedeceram ao mandamento que diz: “Ora, o
seu mandamento é este, que creiamos no nome do eu Filho Jesus Cristo, e nos
amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento” ( 1Jo 2:23 ). Crer é o mesmo
que obedecer a Deus!
Porém, apesar de não ser o comportamento que faz o homem filho de Deus, antes
o ser de novo gerado segundo o poder do evangelho, agora que se é filho, os
cristãos não devem se conformar com as concupiscências que antes tinham na
ignorância.

Os desejos são pertinentes ao homem. Desde o Éden a concupiscência
acompanhava o homem ( Gn 3:6 ). Percebe-se que a concupiscência não é o
pecado, porém, os desejos do novo homem não devem ser conforme os desejos
dos homens que ainda vivem na ignorância.
Se o homem foi alcançado pelo conhecimento do evangelho, que o liberta das
trevas da ignorância, deve agora pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo
está assentado a destra de Deus. Deve aguardar inteiramente na graça que a
revelação de Cristo oferece (v. 13).
Os desejos são pertinentes a esta vida, e todos que se deixam levar pelas
concupiscências da carne, dos olhos e pela soberba da vida é por que não são
sóbrios (vigilantes). Pedro quer demonstrar que a concupiscência gera tentação
“Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e
o pecado, sendo consumado, gera a morte” ( Tg 1:14 -15).
Os cristãos devem pautar os seus desejos segundo o amor não fingido, pois os
desejos segundo a concupiscência dos homens não é pertinente àqueles que
foram iluminados pela luz do evangelho “Para que, no tempo que vos resta na
carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a
vontade de Deus” ( 1Pe 4:2 ).
Mas, como é Santo Àquele que chamou os cristãos à sua misericórdia, os cristãos
também deveriam ser santos em todo o procedimento.
Observe que o comportamento dos cristãos é uma recomendação do apóstolo, e
não uma imposição de Deus. Deus é santo porque a ninguém oprime, ou seja, ele
não obriga nenhuma de suas criaturas a servi-lo “Ao Todo-Poderoso não podemos
alcançar; grande é em poder; porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de
justiça” ( Jó 37:23 ).
Ele é santo e por isso chama, convida, oferece aos homens salvação. A santidade
de Deus não impõe aos homens a sua vontade. Ele não predestina ninguém à
salvação ou à perdição.
O cristão é santo porque foi criado de novo participante da natureza de Deus. Não
é o comportamento do cristão que o mantém separado dos pecadores, pois há
muitos pecadores que tem uma vida regrada, e não são santos (separado para uso

exclusivo de Deus).
Mas, como Deus é santo e chamou o homem à santidade, é de bom alvitre que os
cristãos mantenham-se separados também do comportamento dos ímpios
pecadores ( 1Pe 1:15 ).
Ora, o apóstolo Pedro não faz esta recomendação por acaso, visto que está
escrito: “Sede santos, porque eu sou santo” ( 1Pe 1:16 ). Ora, o versículo não
recomenda aos homens que se santifiquem, pois isto é impossível aos homens.
Antes o versículo expressa a vontade de Deus, pois é através da oferta do corpo
de Cristo que o homem é santificado ( Hb 10:10 ).
Ora, quando Deus diz: ‘Sede santo’, temos a sua vontade (querer), e o seu efetuar
através da sua palavra (Sede) “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer
como o efetuar, segundo a sua boa vontade” ( Fl 2:13 ). ‘Sede’ não é uma ordem,
antes expressa a vontade de um Deus que trabalha para aqueles que nele
esperam.
Este verso apresenta a mesma vontade de Deus a Abraão, ‘anda na minha
presença e sê perfeito’ ( Gn 17:1 ). Ora, ser perfeito não é a condição para se
andar na presença de Deus, mas ao andar na presença de Deus, o homem é
perfeito, visto que ele justifica todos os que nele esperam como foi justificado
Abraão pela fé.
Deus não exige perfeição do homem, antes é na sua vontade que o homem é
aperfeiçoado “Perfeito serás, como o SENHOR teu Deus” ( Dt 18:13 ). O homem
só é santo porque Deus o separou dos demais para ser santos ( Lv 20:26 ).
O apóstolo Pedro chama os seus interlocutores ao raciocínio. Se os cristãos
invocam por Pai um Deus que não faz acepção de pessoas, ou seja, um Deus que
julgará e retribuirá a cada um segundo as suas obras, deve entender que, se Deus
punirá os ímpios pelas suas más ações, também será censurando pelo mal ou bem
que houver feito ( 2Co 5:10 ).
Ora, os seus filhos precisam compreender que, o comportamento não é para
salvação, visto que a salvação é em Cristo, porém, assim como os ímpios serão
julgados segundo as suas obras, os justos também serão.
Quem cinge os lombos do entendimento compreendem que Deus não faz acepção

de pessoas; que não foi com coisas corruptíveis que foram salvos; que o sangue de
Cristo é precioso, o cordeiro de Deus sem mácula.
Pedro convoca os cristãos à sobriedade, para que não andassem segundo a
vaidade dos pensamentos, entenebrecidos no entendimento ( Ef 4:17 -18), mas
que servissem ao Senhor não fazendo uso do que é pertinente ao velho homem,
que já foi crucificado e sepultado co Cristo ( Cl 3:8 -10).

Crer em Deus por intermédio de Cristo
20 O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da
fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de
vós; 21 E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe
deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus;
Pedro compara o sangue de Cristo como sendo o de um cordeiro sem mancha ou
mácula, ou seja, perfeito ( 1Pe 1:19 ).
Ora, Cristo foi ‘conhecido’ do Pai antes da fundação do mundo (na eternidade).
Em ‘outro tempo’, ou seja, um tempo específico que não é conforme o tempo dos
homens.
Mas, o que é ter sido ‘conhecido’ antes da fundação do mundo? Que tipo de
‘conhecer’ é este apontado pelo apóstolo Pedro?
É ‘conhecido’ de Deus aquele que o ama “Mas, se alguém ama a Deus, esse é
conhecido dele” ( 1Co 8:3 ). Jesus também falou acerca de ter sido conhecido do
Pai, pois o Pai O amou: “Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver,
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste;
porque tu me amaste antes da fundação do mundo” ( Jo 17:24 ).
Compare:
a) “… porque tu me amaste antes da fundação do mundo” ( Jo 17:24 );
b) “O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da
fundação do mundo…” ( 1Pe 1:20 ).

Antes de haver mundo, Cristo e o Pai estavam unidos em amor, que é o vínculo da
perfeição, ou seja, Cristo é conhecido do Pai antes mesmo de ser introduzido no
mundo como Filho amado.
Ser conhecido de Deus é estar em Deus e Deus em nós. O homem em Deus é
surpreendente, porém, Deus nos homens é maravilhoso!
Ser ‘conhecido’ de Deus é uma forma específica de fazer referência a divindade
de Cristo. É fazer dos homens e as pessoas da divindade um só “Eu e o Pai somos
um” ( Jo 10:30 ), e “Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu
em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós
somos um: Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade…” ( Jo
17:21 -23).
Ora, o mundo não conheceu a Cristo porque não amou a Deus, mas Cristo
conheceu a Deus, pois sempre estiveram unidos em amor. O ‘conhecer’ de Deus é
compartilhar da mesma natureza, e os anjos, apesar de maior em poder e glória,
jamais serão conhecidos do mesmo modo que os que creem conhecem a Deus, ou
antes, são conhecidos dele ( Gl 4:8 -9).
Observe que Cristo foi conhecido de Deus e revelado aos homens. Os anjos não
conheceram a Cristo como o Verbo encarnado na eternidade, mas viram o
Unigênito de Deus que foi revelado aos homens “E, sem dúvida alguma, grande é
o mistério da piedade: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória” (
1Tm 3:16 ).
Os anjos ficaram maravilhados quando viram que Deus se manifestou aos homens
em carne, o Verbo Eterno encarnado. Foi lhes revelado a multiforme sabedoria
quando viram que todos que creem tornam-se semelhantes a Cristo, pois são
novamente criados em verdadeira justiça e santidade segundo o poder contido no
evangelho.
A palavra grega ‘proginosko’ (conhecer) usada em At 26:5 ; Rm 8:29 ; Rm 11:2 ;
1Pe 1:20 e 2Pe 3:17 não é idêntica à palavra grega ‘prognosis’, usada em At 2:23
e 1Pe 1:2 , mesmo sendo correlatas. ‘Presciência’ não é um dos aspectos da
‘onisciência’, atributo de Deus relacionado ao conhecimento que ele tem de todas
as coisas em todos os tempos (eternidade e o tempo dos homens: passado,

presente e futuro).
Ao unirem-se (conhecer) o homem e a mulher, tornam-se uma só carne, mas o
mistério eterno revela-se na igreja, quando o cristãos torna-se membro do corpo
de Cristo ( Ef 5:30 -32).
Cristo foi manifesto aos homens para que eles pudessem crer em Deus. Como?
Ora, a mensagem do evangelho demonstra que Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos pelo poder de Deus, e que ele recebeu glória e poder, fato que dá
garantias, àqueles que com medo da morte eram servos do pecado, de que basta
confiar em Deus que será livre do medo e da servidão “E livrasse todos os que,
com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão” ( Hb 2:15 ).
Cristo foi manifesto porque Deus amou o mundo de tal maneira (v. 20), e deu o
seu Filho (que foi morto e ressurgiu), para que, por intermédio de Cristo, exemplo
de fé (autor e consumador), os homens também passem a crer em Deus (v. 21).
Ora, a fé está em Deus, que zela pela sua palavra para cumpri-la, e a esperança
do homem também, pois espera inteiramente na salvação que a revelação de
Cristo oferece gratuitamente.
Ora, mediante a fé os cristãos estão guardados na virtude (fidelidade) de Deus. A
palavra do evangelho é a fé que um dia foi dada aos santos (Judas 3), e por meio
dela o cristãos é preservado, esperando inteiramente na graça oferecida.
Esperar em Deus é fé, porém, a palavra do evangelho também é designada fé. A
fé que o homem deposita em Deus equivale a esperança, e a fé que foi entregue
aos santos (evangelho) é o mesmo que ‘esperança proposta’ ( 1Pe 1:5 ; 13 e 21).
Deste modo temos uma esperança proposta, que é designada evangelho ou fé, e
quem tem esta esperança em Deus, exerce ‘fé’ (esperança) em Deus.
Os calvinistas e arminisnistas causam um grande prejuízo à compreensão da
verdade do evangelho porque não conseguem distinguir que o evangelho é o
mesmo que a esperança proposta. Que o evangelho é a fé que uma vez foi dada
aos santos.
Caso conseguissem distinguir que o evangelho, a esperança proposta e a fé dada
aos santos são coisas provenientes de Deus, veriam também que crer na
mensagem do evangelho, ter fé em Deus é o mesmo que esperar inteiramente na

esperança proposta.

Purificação pela obediência ao evangelho
22 Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o
amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um
coração puro; 23 Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 24
Porque Toda a carne é como a erva, E toda a glória do homem como a flor da
erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor; 25 Mas a palavra do SENHOR
permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Os versos 22 e 23 são equivalentes, ou seja, expressam dois eventos provenientes
da mensagem do evangelho.
Somente Deus gera de novo e purifica o homem. Somente Deus podia realizar o
pedido do salmista Davi: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em
mim um espírito reto” ( Sl 51:10 ). Somente Deus (Espírito) pode espargir água
limpa (palavra) sobre os homens, concedendo-lhes um novo coração e um novo
espírito ( Ez 36:25 -27). O novo Nascimento somente ocorre por intermédio da
água (semente incorruptível) e do Espírito (Deus) ( Jo 3:5 ).
O apóstolo Pedro demonstra que efetivamente os cristãos foram purificados
quando creram na mensagem do evangelho (v. 22). ‘Obedecer à verdade’ é o
mesmo que ‘cumprir o mandamento de Deus’ que é: “… que creiamos no nome do
seu Filho…” ( 1Jo 3:23 ).
Somente quando se crê (obedece) na mensagem do evangelho o Espírito Eterno
digna-se em realizar a sua obra “Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é
esta: Que creiais naquele que ele enviou” ( Jo 6:29 ).
Deus purifica o homem completamente (livra do jugo) e o fardo que agora deve
carregar por estar em Cristo é amar uns aos outros, segundo o seu mandamento (
1Jo 3:23 ).
Antes, por ser descendente de Adão, o coração do homem era ‘enganoso’ e
‘incorrigível’, agora, por estar em Cristo, foi concedido um novo coração puro,

sendo possível amar uns aos outros ardentemente com um coração puro ( Jr 17:9 ;
Sl 51:10 ; 1Pe 1:22 ).
Observe a semelhança entre o verso 22 e o verso 2:
“…eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus …” (v. 1);
“Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade…” (v. 22).
O apóstolo Pedro apresenta a doutrina da regeneração, que é o novo nascimento.
Por que os cristãos foram de novo gerados? Porque todos os homens são gerados
em Adão, de uma semente corruptível ( Jo 1:13 ). Após crer na mensagem do
evangelho, os homens que foram gerados em Adão, agora são de novo gerados
pela palavra de Deus.
A palavra de Deus é viva e permanece para sempre, e todos que são de novo
gerados passam a viver para sempre com Deus.
Para demonstrar que todos os homens nascidos em Adão são perecíveis, Pedro
cita uma passagem de Isaías: “Diz uma vos: Clama. E eu disse: Que hei de
clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores co
campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na
verdade o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso
Deus subsiste eternamente” ( Is 40:6 -8).
Observe que a citação de Pedro não é “ips literis”. Ele somente evidência a ideia
do texto de Isaías, demonstrando que todos os homens nascidos da carne (toda
carne) são comparados a erva. Toda a glória que o homem possui é comparável a
flor da erva.
Para demonstra quão fugaz é a existência dos homens, Pedro somente arremata:
“Secou-se a erva, e caiu a sua flor”. Ele não se ateve ao processo de degradação
pertinente a existência do homem que culmina com os eu retorno ao pó da terra.
Já a palavra de Deus é completamente diferente: ela permanece para sempre, e os
que por ela são de novo gerados subsistem eternamente.
Sobre esta verdade Jesus disse: “Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta,
que meu Pai celestial não plantou, será arrancada” ( Mt 15:13 ).

Ora, a planta que o Pai não plantou são os homens nascido em Adão e todos serão
arrancados. Porém, aqueles que nascem da palavra de Deus, são plantação do
Senhor, árvores de justiça “A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê
glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez
de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do
SENHOR, para que ele seja glorificado” ( Is 61:3 ).

