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Prefácio 

Rev.Mo. Justin Welby, Arcebispo de 
Canterbury 

As escrituras revelam a verdade divina e, como tais, 
mudam as pessoas. Em toda a sua notável diversidade, 
elas tocam profundamente os corações de seus leitores e 
de suas sociedades. A Primeira Epístola de Pedro mudará 
as pessoas, como sempre transformou todos os que a 
leram. Seus leitores descobriram que ela se relaciona 
com sua experiência de vida e comunidade Cristãs. Eles 
se debruçaram sobre suas ideias e argumentaram com 
seu conteúdo – não só sobre os papéis de homens, 
mulheres e escravos, mas também sobre as atitudes em 
relação ao governo. Acima de tudo, as pessoas citam seus 
versículos: ‘o amor perdoa muitíssimos pecados’ e ‘a 
palavra do Senhor permanece para sempre’.  

Pedro se dirige a um povo que sofre ou teme sofrer por 
sua fé. Ele guia este povo em direção à visão de Deus 
sobre a mudança dramática, abaladora e transformadora 
que ocorre quando se começa a seguir a Cristo; ao antes 
e depois da conversão; à esperança que dá resiliência; e 
às consequências de ser o povo santo de Deus. Seguir a 



   
 

   
 

Cristo não é algo passivo e privado a ser tratado em 
segredo e vergonha, mas sim um apelo de todos ao amor 
mútuo, à unidade de espírito, à compaixão, e, acima de 
tudo, a dar glória a Cristo e atrair as pessoas para a fé 
apesar das diferenças e do sofrimento. Pedro nos diz que 
os Cristãos devem ser diferentes; peregrinos/exilados e 
estrangeiros unidos pela esperança, pela santidade e por 
seu amor pelo próximo, um pelo outro e por Jesus Cristo.  
Pedro fundamenta essa visão do que significa sofrer por 
Cristo e ser estrangeiro e peregrino/exilado neste 
mundo em seu foco no ‘antes’ e no ‘agora’. Este foco no 
antes e no agora é evidenciado em como Pedro fala so-
bre una mudança de paradigma da divisão para a recon-
ciliação, da ansiedade para a humildade, da morte para 
a vida. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora 
são povo de Deus (1 Pedro 2.10). A mensagem de 1 Pe-
dro é clara: ‘Deus nos criou, nos mudou e nos transfor-
mou no povo exclusivo de Deus, para anunciar as gran-
dezas daquele que nos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz’ (2.9). Nós também podemos ser instru-
mentos de transformação no mundo ao nosso redor.  

Viver como povo de Deus tem consequências para a 
igreja de Deus, e em como nos comportamos tanto 
perante uns aos outros quanto perante o mundo de Deus. 
Nenhuma igreja será obediente a Deus se focar apenas 
em si mesma; o foco deve estar em sua missão. A Igreja 
deve olhar para o exterior, deve envolver aqueles que são 
estrangeiros e nos são estranhos, e deve ser composta 



   
 

   
 

daquilo que Pedro chama de ‘pedras vivas’, pedras que 
tem vida, que mudam por meio do contato uma com a 
outra e, sobretudo, pelo trabalho do Espírito. 

A Primeira Epístola de Pedro é um texto para uma igreja 
global que interage com a diversidade de culturas e atitudes 
de um século XXI que possibilita que haja comunicação 
sem um relacionamento verdadeiro. Suas reflexões sobre 
o que significa ser Cristão são tão profundas hoje quanto 
o eram para os Cristãos do século I. É uma epístola que, 
como você verá a seguir, trata de questões de 
perseguição e sofrimento, de exílio e alienação. É uma 
epístola que enfatiza temas de santidade, esperança e 
oração, com um apelo à reconciliação e ao testemunho 
confiante do mundo ao nosso redor. É uma epístola que 
instrui o povo de Deus a buscar viver e liderar de forma 
que mostre aos outros que são o povo de Deus, sob a 
autoridade das Escrituras, fiel a Cristo e inspirado pelo 
Espírito.  

É minha esperança e oração que possamos ser 
desafiados a considerar as perguntas que 1 Pedro faz a 
todos nós, juntos, como povo de Deus. Conforme 
buscamos conhecer melhor a Cristo – que entende 
intimamente nosso sofrimento, nossa alienação e nossa 
divisão através da agonia de sua crucificação – espero 
que os participantes da Lambeth Conference 2020, assim 
como os Cristãos de todo o mundo, conheçam cada vez 
mais o poder amoroso, a reconciliação e a salvação que 



   
 

   
 

surge através de sua ressurreição. Pedro atrairá nossa 
atenção firmemente para Jesus, e para a alegria e 
esperança que encontramos na revelação de seu amor 
por nós. Ele também nos enviará como igreja de Deus 
para o mundo de Deus; uma igreja unida, mas não 
unânime. 

Esse comentário emerge de um grupo de pessoas vindas 
de toda a Comunhão Anglicana e da igreja global que 
buscaram a orientação do Espírito, debruçaram-se sobre 
as Escrituras e abriram-se para descobrir como outras 
pessoas encontraram a Primeira Epístola de Pedro. Em sua 
abertura, honestidade e oração, elas buscaram remover a 
crosta externa de religiosidade para que pudessem se 
confrontar de fato com as Escrituras. Elas escutaram a 
sabedoria da igreja através dos tempos e a sabedoria da 
igreja em todo o mundo. O fruto de seu trabalho convida 
os outros, e convida você, a fazer o mesmo. Convidamos 
você neste comentário a ser confrontado pelas Escrituras, 
a olhar para o horizonte e ver que Deus conclama você e 
sua comunidade, como o novo povo de Deus, ao trabalho 
de mudar o mundo e levar ao mundo inteiro o amor 
transformador de Jesus Cristo. 

Rev.mo. Justin Welby 
Arcebispo de Canterbury 

 

 



   
 

   
 

Introdução ao Comentário 

A alegria transformadora de Jesus Cristo muda vidas e 
comunidades. A Primeira Epístola de Pedro foi escrita 
para comunidades da Ásia Menor [N. do T.: hoje uma 
região pertencente à Turquia] que, santificadas pelo 
Espírito, são chamadas a testemunhar essa alegria 
transformadora mesmo enquanto sofrem pelo nome de 
Cristo. Escrita para uma comunidade perseguida, 1 Pedro 
fala da luta dos primeiros seguidores de Jesus para 
manter sua missão e senso de coesão diante da oposição 
(Elliott 1992, p. 274). A epístola promove a unidade como 
forma de enfrentar a divisão e a humildade para 
enfrentar a ansiedade, instruindo os que sofrem por sua 
fé sobre como viver em fé no tempo entre a morte e 
ressurreição de Jesus e seu retorno. Ela conclama e 
encoraja todos a seguir a Cristo, além de tratar de 
questões específicas enfrentadas pelos membros da 
comunidade que são escravizados, os que são 
peregrinos/exilados e estrangeiros residentes, os que 
vivem sob instituições humanas de hierarquia e 
patriarcado, e todos aqueles que são chamados a receber 
e amar os que não conhecem. Nos capítulos de 1 Pedro, 
a mensagem chave para todos é a alegria transformadora 
da fé em Jesus Cristo e um chamado ao testemunho, à 



   
 

   
 

esperança e à santidade como povo escolhido de Deus. 
Este comentário reúne numerosas vozes de toda a 

igreja global em preparação para a Lambeth Conference 
2020, a reunião de todos os bispos e bispas Anglicanos/as 
de toda a Comunhão Anglicana que ocorre uma vez a 
cada 10 a 12 anos. Ao longo de cinco dias e duas reuniões 
em Londres, além de inúmeros e-mails e 
correspondências, acadêmicos fiéis de todo o mundo se 
reuniram para o Seminário de Santo Agostinho, durante 
o qual se debruçaram sobre 1 Pedro e buscaram a 
orientação do Espírito Santo em seu engajamento com as 
Escrituras. Este comentário baseia-se nas histórias, lutas 
e orações de estudiosos dos seis continentes e 
representa uma variedade de tradições e experiências 
Cristãs. O trabalho dessas reuniões foi compilado neste 
comentário, em que diferentes abordagens das Escrituras 
são reunidas de tal maneira que as diferenças não sejam 
ocultadas e o diálogo avance. Nossa esperança e oração 
é que este comentário convide você e sua comunidade a 
continuar esta conversa e experimentar o amor 
transformador de Cristo proclamado em 1 Pedro. 

O tom do comentário é intencionalmente 
conversacional e até homilético em alguns lugares, 
oferecendo uma leitura atenta de 1 Pedro e delineando 
uma série de temas fundamentais para a comunidade 
Cristã estabelecidos por seu autor apostólico: esperança, 
santidade, testemunho, sofrimento, alegria, 



   
 

   
 

hospitalidade, exílio, liderança, ressurreição. Esses temas 
surgem repetidas vezes em todo esse comentário, com 
pequenas ‘digressões’ entrelaçadas em cada capítulo 
para envolver-se mais profundamente com os temas e 
com o texto. Os cinco capítulos do comentário espelham 
os cinco capítulos de 1 Pedro, embora sejam dadas notas 
detalhadas nos Capítulos 2 e 3 explicando por que as 
divisões dos capítulos de 1 Pedro (que foram adicionadas 
após a escritura da epístola) nem sempre são úteis. Esse 
é especialmente o caso em 1 Pedro 2 e 3, em que os 
chamados a vários setores da Igreja para ‘aceitar a 
autoridade de (...)’ (2.13, 18; 3.1) se mostram 
relacionadas quando Pedro se debruça sobre o que 
significa reconhecer a autoridade, submeter-se, honrar, e 
como devolver o bem quando se recebe o mal como um 
padrão que instrui todos os Cristãos a viver em 
conformidade com Cristo. 

A epístola é escrita para pessoas que enfrentam a 
alienação e o sofrimento. No entanto, as pessoas a quem 
ela se dirige não foram deslocadas à força; elas se 
juntaram à diáspora porque foram chamadas por Deus à 
comunhão e, como resultado, são separadas do mundo – 
e, às vezes, de suas próprias comunidades sociais ou 
políticas. Esse enfoque leva a várias interpretações do 
texto – como ocorreu durante o Seminário de Santo 
Agostinho em pequena escala –, posto que algumas 
pessoas se identificarão imediatamente com o contexto 



   
 

   
 

de perseguição e sofrimento enquanto outras não. É 
essencial lembrar que não podemos interpretar o 
sofrimento de outra pessoa por ela. A epístola de Pedro 
não apenas oferece encorajamento para aqueles que 
vivem em tempos difíceis, mas também pede a outros 
que se solidarizem com aqueles que sofrem, e que não os 
julguem. A epístola deixa claro que aqueles que são 
vulneráveis nem sempre têm o luxo de resistir à opressão 
ou afastar-se do sofrimento, aludindo continuamente à 
pessoa de Cristo e sua rejeição, sofrimento injusto e 
exaltação.  

Os temas de esperança e santidade são tão centrais a 
esta epístola quanto os de sofrimento, oferecendo 
mecanismos para que as pessoas possam se manter 
resilientes diante do sofrimento e, às vezes, resistir a 
sistemas opressivos. Esse movimento pode ser 
encontrado claramente na forte linguagem de ‘excluídos’ 
vs. ‘incluídos’ encontrada em 1 Pedro, onde aqueles que 
se autodenominam ‘Cristãos’ são considerados 
peregrinos/exilados e estrangeiros, bem como uma 
geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo 
exclusivo de Deus (2.9). Definir a identidade dos 
peregrinos/exilados, dos excluídos e dos que sofrem 
como povo escolhido de Deus é um ato subversivo. Deus 
escolheu as pessoas que não tinham lar, que não 
pertenciam, que eram consideradas forasteiros e 
desconhecidos, e as tornou o povo exclusivo de Deus, 



   
 

   
 

chamado à santidade. Assim, o texto oferece esperança 
para aqueles em situações ambíguas e difíceis. 

A reorientação como povo escolhido e santo de Deus não 
necessariamente leva a uma fuga do sofrimento, mas sim 
significa que os poderes que tentaram controlar, que 
tentaram dominar pelo medo, não podem mais 
determinar quem somos e a quem pertencemos. Tal 
mudança é modelada no próprio Cristo, o servo sofredor 
(como deixa claro 1 Pedro, uma epístola que dialoga 
profundamente com as escrituras hebraicas). A 
esperança não vem das atividades, posturas ou 
identidades que geramos por nós mesmos; ela vem de 
seguir a Cristo e participar do que Deus em Cristo iniciou. 

Acompanhando essa esperança temos uma revelação 
da teologia da santidade em 1 Pedro, que aponta para 
uma fé dinâmica e profundamente conectada com a 
profunda santidade de Deus à qual os leitores são 
convidados (Sejam santos, porque eu sou santo; 1 Pedro 
1.16). No contexto de santidade e sofrimento, ambos 
conectados a Deus em Cristo, 1 Pedro suscita questões 
relevantes para a Igreja de hoje sobre como tratamos as 
diferenças. Mais significativamente para aqueles que 
estão em comunhão com Cristo, 1 Pedro desafia todos a 
refletir sobre a maneira como nos tratamos hoje e a 
maneira como nos tratamos no passado. A epístola 
conclama por uma transformação em como nos 
comportamos perante uns aos outros e o mundo, por 



   
 

   
 

uma forma de se comportar que se concentre mais na 
unidade (sendo utilizadas como pedras vivas; 1 Pedro 2.4-
5) do que na discórdia. Viver uma vida santa não é 
simplesmente a abstenção do que é ruim, mas uma 
imitação de Deus no movimento de auto sacrifício em 
direção ao outro, imitando o movimento de Deus em 
direção a nós. E assim, 1 Pedro fala da redenção em meio 
ao conflito e das ações que somos chamados a incorporar 
em nosso mundo em amor. 

Nesse contexto, a leitura de 1 Pedro abre uma série de 
desafios para a Igreja hoje, que serão expandidos ao 
longo deste comentário. Tais desafios, que podem 
informar nossas orações e conversas, incluem: 

• 1 Pedro é escrito para um povo vivendo como minoria 
espalhada pelo mundo, que é uma identidade que 
caracteriza a vida Cristã do autor apostólico e de seus 
leitores. Essa identidade caracteriza a vida e a missão 
Cristã para nós hoje?  

• À luz de uma epístola dirigida a pessoas 
desempoderadas, em sofrimento e em situações em 
que suas escolhas são limitadas, o que significa fazer o 
certo nessas situações? O que significa imitar a Cristo 
nessas situações? 

• 1 Pedro chama seus leitores a santificarem a Cristo 
como Senhor (1 Pedro 3.15), não o governo (o 
imperador), nem seu senhor terreno, nem seu marido. 



   
 

   
 

Estas três entidades são introduzidas como poderes 
dominantes que são parte indissociável do mundo 
antigo, mas 1 Pedro pergunta: como seriam as coisas 
se Jesus fosse o Senhor e não o imperador, o senhor 
terreno, o marido? 

• Os desequilíbrios nas relações de poder são reais em 1 
Pedro e no mundo de hoje, e os abusos de poder são 
perigosos, especialmente quando aqueles que estão 
no poder nem sempre estão conscientes de que estão 
abusando-o. Esta epístola desafia o abuso de poder – 
independente de status e títulos, e incluindo abusos 
físicos, sexuais, econômicos e autoritários. Em que 
situações as desigualdades de poder levaram a abusos 
no passado? Em que situações continuam a fazê-lo, e 
como todos os que exercem posições de liderança 
podem refletir continuamente sobre o poder que 
possuem? 

• Sabendo que o medo pode facilmente corromper a 
vida em Cristo e aprisionar ou alienar ainda mais 
indivíduos e povos, o que significa para uma 
comunidade de crentes viver na esperança e não com 
medo? 

• Um dos principais desafios da epístola pode ser 
encontrado em 1 Pedro 3.15–16: como você pode 
estar ‘sempre preparado para responder a qualquer 
pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em 
você’? Como é viver de maneira que suscite tais 



   
 

   
 

perguntas sobre a esperança Cristã? 
• Ao defender a esperança em nós, devemos perguntar: 

pelo quê a Igreja é conhecida? Em muitas partes do 
mundo, ela é conhecida por abusos, conflitos internos 
e desacordos sobre sexualidade. Onde a Igreja está 
glorificando a Deus? Como a Igreja e os seguidores de 
Jesus explicam sua esperança e sua fé?  

• A epístola termina com um chamado à liderança, com 
Pedro incluindo-se entre os anciãos da Igreja, 
pastoreando um certo rebanho. Tais imagens sugerem 
que abertura, fluidez e criatividade não podem ser 
segregados do sofrimento do povo de Deus e da glória 
que está por vir. Em que aspectos nosso ministério 
perdeu criatividade, abertura e conexão com os mais 
vulneráveis? Em que aspectos nosso ministério é mais 
criativo e aberto a explorar novos campos e pastagens? 

Em meio a esses desafios, o chamado à santidade e a 
conformar-se a Cristo encontrado ao longo de 1 Pedro 
continua válido. E esse chamado forma a base para ver 
esta epístola como uma tapeçaria, onde a santidade e o 
seguimento de Cristo se entrelaçam com alegria, 
sofrimento, esperança, testemunho e redenção, que é o 
que esperamos que você encontre no que se segue.  

Este comentário faz parte dos materiais preparatórios 
para a Lambeth Conference 2020. No entanto, ele 
destina-se a todos aqueles que desejam se envolver em 



   
 

   
 

um estudo bíblico mais profundo de 1 Pedro, tanto como 
indivíduos quanto como comunidade. As vozes contidas 
neste comentário são muitas, emergindo de dias de 
diálogo e oração conjuntos realizados em novembro de 
2018 e maio de 2019. Devemos imensa gratidão à 
Fundação de Santo Agostinho – uma instituição que 
fornece subsídios para apoiar o trabalho de educação 
teológica em toda a Comunhão Anglicana – cuja generosa 
subvenção tornou possível realizar as reuniões 
preparatórias e a produção desses materiais. 

Uma das grandes glórias da Comunhão Anglicana – e, de 
fato, da igreja global – é que somos irmãs e irmãos de 
diferentes idades e origens, espalhados por tantas 
culturas e contextos. Isso nos traz grande força, e significa 
também que é fácil entendermos uns aos outros de 
forma errônea, geralmente não porque estamos dizendo 
algo diferente, mas porque o dizemos de maneira 
diferente. Descobrimos isso no seminário de Santo 
Agostinho – tivemos que escutar atentamente uns aos 
outros para ouvir as valiosas ideias uns do outros quando 
expressas em uma linguagem que não nos é familiar. 
Consideramos que seja de se esperar, em certos 
momentos, que todo leitor se sentirá desconcertado por 
este livro ao ler exegeses e interpretações que expressam 
perspectivas que lhes sejam desconhecidas ou até 
indesejáveis. Nesses momentos, pedimos a você que não 
se frustre ou se zangue, mas sim que ore para que Deus 



   
 

   
 

lhe dê sabedoria, discernimento e paz. Muitas vezes Deus 
usa o que nos é estranho para revelar-nos a si mesmo, 
seu amor e seus propósitos. Ao se debruçar sobre o texto 
de 1 Pedro, oramos para que você o faça com um espírito 
de curiosidade e abertura em sua busca para descobrir o 
que o Espírito Santo pode dizer e comunicar a você 
através desta Escritura. 

 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

Introdução a 1 Pedro 

A Primeira Epístola de Pedro se apresenta como uma 
carta escrita por ‘Pedro, apóstolo de Jesus Cristo’ (1.1). A 
epístola retrata seu autor apostólico em Roma (chamada 
de Babilônia nesta epístola) escrevendo na companhia de 
Marcos e Silas (5.12–13), sendo que um ou ambos podem 
ser seus assistentes ou mesmo escritores-fantasmas. 
Independentemente da autoria, 1 Pedro é, em aspectos 
sutis, porém significativos, deliberadamente moldado no 
caráter do apóstolo (Bockmuehl 2012b, pp. 142-7). 

1 Pedro está inserido no movimento Cristão primitivo 
e conversa profundamente com as escrituras hebraicas 
(p. ex. 1.24; 2.6-10; 3.10-12), baseando-se em vários 
temas e textos Judaicos e Cristãos. Como tal, os 
estudiosos entendem que é uma ponte e âncora 
ecumênicos. É chamada de ‘epístola católica’, em que 
‘católica’ significa ‘universal’, já que é dirigida a mais de 
uma comunidade (é essencial ter isso em mente quando 
esse comentário fala da ‘comunidade’ de Pedro). A 
epístola também está conectada com mais vertentes do 
Novo Testamento do que qualquer outra de suas 
epístolas. A vida e a morte de Jesus em 1 Pedro ressoam 
com a tradição Sinóptica (Marcos, Mateus e Lucas), e 



   
 

   
 

elementos desta epístola ecoam também os escritos do 
apóstolo Paulo.  

A epístola é escrita para Cristãos em Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia, todas províncias do Império 
Romano na Ásia Menor (atual Turquia), e os primeiros 
versos sugerem uma missão prévia para o norte da Ásia 
Menor (1.1). Essas áreas estão associadas à perseguição 
aos Cristãos, tanto aqui em 1 Pedro quanto nas 
correspondências escritas em 112 A.C. entre Plínio, o 
Jovem e o Imperador Trajano (Epístola 10.96). Os leitores 
são uma diáspora Cristã – um grupo de pessoas 
ostracizadas da sociedade a seu redor – sobre as quais 
sabemos que sofreram oposição especificamente por sua 
fé e identidade Cristãs (4.12–17). Elas sofrem como 
forasteiros rejeitados em suas próprias comunidades, 
não mais pertencentes a um mundo que costumava ser 
seu lar (4.1-5). A epístola usa várias metáforas poderosas 
frequentemente traduzidas como ‘estrangeiro 
residente’, ‘exilado’, ‘desconhecido’, ‘estrangeiro’ e 
‘forasteiro’. Este é o contexto em que Pedro traz sua 
mensagem surpreendentemente ressonante de 
esperança e santidade, começando no primeiro capítulo. 

A esperança em meio à perseguição é clara e 
repetidamente descrita como algo que une seus leitores 
ao apóstolo e ao próprio Jesus. A descrição do sofrimento 
exemplar de Jesus, incluindo seu silêncio quando 
injustamente abusado em seu julgamento (2,23–24), 



   
 

   
 

vincula-se à descrição da morte de Jesus na tradição 
Sinóptica (ver Marcos 10.45; 14.61; Mateus 20.28), bem 
como a vários discursos de Pedro em Atos (ver Atos 4.10-
12; 10.42-43). Dentro de 1 Pedro, o autor apostólico 
incentiva os líderes Cristãos como um ‘irmão mais velho’ 
e ‘testemunha’ apostólica dos sofrimentos de Jesus (5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

1 

Chamados à esperança e 
santidade em Cristo1 

(1 Pedro 1) 

 

‘Life is Short’ (‘A vida é Curta’) (2010), Nancy Rourke. 

‘A vida é Curta’: 1 Pedro é dirigido ‘aos peregrinos/exilados 
dispersos2’ (1.1). A palavra ‘exilado’ contém ecos de uma 

 
1 As imagens e suas descrições incluídas ao longo deste 

comentário foram preparadas por Hannah Lewis. 
2 Nota do Tradutor: O texto bíblico foi expandido para melhor refletir o 



   
 

   
 

pessoa excluída, do estranho no ninho, de alguém que é 
diferente. Na arte da resistência surda de Nancy Rourke, a 
figura em um tom diferente e com um sorriso (a única em 
cores no original) representa uma pessoa surda que 
descobriu a língua de sinais e a liberdade que ela traz. Cria-
se aqui um contraste com as outras pessoas surdas na 
pintura, restritas por suas limitações a se comunicar apenas 
com palavras e leitura labial. O sorriso na pessoa que usa 
língua de sinais, além de ter sido pintado em cor diferente, 
mostra a alegria de ser livre para comunicar-se em seu 
próprio idioma. Analogamente, os estrangeiros e exilados de 
1 Pedro estão sendo encorajados a encontrar alegria e 
liberdade em sua identidade em Cristo. Quando tomamos 
consciência de que, por causa de nossa fé, somos os 
estranhos no ninho em nosso próprio contexto cultural, 
sorrimos esfuziantes com essa liberdade?  

Nancy Rourke, artista surda. Usado com permissão. A versão colorida pode 
ser acessada em www.nancyrourke.com/paintings/deaf/lifeisshort.jpg. 

O primeiro capítulo de 1 Pedro define o tom de toda a 
epístola. Desde o primeiro versículo, somos informados 
de que a epístola é de ‘Pedro, apóstolo de Jesus Cristo’ 
(1.1) e escrita para ‘peregrinos/exilados’ espalhados por 
toda a Ásia Menor. A identidade desses 
peregrinos/exilados dispersos não se limita à sua situação 

 
linguajar do texto original. 



   
 

   
 

geográfica e deslocamento; eles são imediatamente 
identificados como ‘escolhidos’, ‘destinados’ e 
‘santificados’ por Jesus Cristo (1.2). Essa identidade é 
crucial para toda a epístola e para o entendimento do 
autor apostólico de Deus, pois Deus, o Pai, escolheu esses 
peregrinos/exilados como seus, o Espírito os santificou, e 
eles são chamados a obedecer a Jesus Cristo. 

O primeiro capítulo baseia-se nessa nova identidade 
em Jesus Cristo através de seis temas que permeiam a 
epístola. A diáspora e viver como estrangeiros 
residentes é o primeiro tema, pois assim são as pessoas 
que perfazem a comunidade de 1 Pedro. Elas são 
chamadas de ‘estranhos no mundo’, exilados ou 
estrangeiros residentes (1.1, 17) que sofrem ou sofreram 
perseguição. Esse contexto formará a base do apelo não 
apenas à esperança, santidade e alegria, mas também à 
hospitalidade, risco, testemunho, resistência e 
resiliência. A esperança é o segundo tema, cujo 
fundamento é Jesus Cristo. A esperança em Cristo não é 
o mesmo que otimismo, pois apenas a esperança pode 
enfrentar a morte e o desespero, baseada como é na 
morte e ressurreição de Cristo, e não em nossos próprios 
atos ou piedade pessoal. Isso leva diretamente ao 
terceiro tema, o do renascimento e ressurreição. O 
movimento da morte para a vida (1.3) é conectado à 
ressurreição de Jesus Cristo (1.19-20) e ao chamado a ser 
o próprio povo de Deus (1.22-23). Esse renascimento pela 



   
 

   
 

palavra viva de Deus move a pessoa da desesperança à 
esperança (1,21), da ignorância ao conhecimento (1,14), 
da desobediência à obediência (1.2,22). 

A epístola de Pedro é dirigida àqueles que sofrem. Por 
mais difícil que pareça, o chamado apostólico é para 
regozijar-se em meio ao sofrimento e a provação (1.6) e 
para conhecer a alegria de Cristo em meio ao 
sofrimento. Com o foco em Cristo, aqueles que estão 
sofrendo agora têm a garantia da obra de Deus para 
trazer uma nova vida na qual o passado é perdoado, o 
presente é protegido e o futuro é garantido (1.3-5, 7). A 
alegria de Cristo é assim compartilhada mesmo quando 
ele não é visto (1.8), e seu sofrimento e glória são o 
exemplo e o encorajamento para esses Cristãos dispersos 
(1.11). 

O auto sacrifício e o sofrimento de Cristo também 
informa o quinto tema, que é o chamado à santidade 
daqueles que levam o nome de ‘Cristão’. Este é um 
chamado a imitar Deus em seu movimento de auto-
sacrifício em direção ao outro e em relação a nós. Deus é 
santo e, portanto, também somos chamados a ser santos 
(1.15-16). Essa santidade não é algo que possamos 
ganhar ou controlar, mas sim um convite e um dom que 
leva ao tema final de 1 Pedro: herança e o dom de Deus. 
Os dons de Deus são melhores que ouro ou prata (1.18) e 
jamais poderão perecer, macular-se ou perder o seu 
valor. (1.4). E enquanto a santidade, a esperança e ser 



   
 

   
 

escolhido como o próprio povo de Deus são todos dons 
de Deus, o dom supremo descrito em 1 Pedro é o da 
salvação (1.5, 9, 10). 

1 Pedro 1.1-2 

1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos 
de Deus, peregrinos/exilados dispersos no 
Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província 
da Ásia e na Bitínia, 2 escolhidos de acordo 
com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela 
obra santificadora do Espírito, para a 
obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu 
sangue: 
 
Graça e paz lhes sejam multiplicadas. 

 

1 Pedro é uma epístola geral enviada a Cristãos dispersos 
nas províncias ou regiões romanas da Ásia Menor. Esses 
são lugares no Império Romano conhecidos por sua fé, 
mas muitos deles são lugares aos quais Paulo não viajou 
em suas jornadas missionárias (ver Atos 16.7). A primeira 
palavra da epístola já deixa claro que é atribuída ao 
apóstolo Pedro. Como sugerido na introdução anterior, 
os estudiosos debatem se é possível que Pedro a tenha 



   
 

   
 

escrito diretamente, dada sua sofisticada sintaxe grega. 
O conteúdo da epístola também sugere que ela foi escrita 
no final do primeiro século (Bartlett, p. 234). Como tal, há 
aqueles que argumentam que foi escrita após a morte de 
Pedro, talvez por um escritor-fantasma como Marcos ou 
Silas (mencionados em 1 Pedro 5). Quer a epístola tenha 
sido escrita por Pedro ou por outro líder Cristão antigo, 
ela é deliberadamente expressa no caráter de Pedro, 
escrita por um autor que vivia em diáspora no centro do 
império romano e dirigida a súditos coloniais que viviam 
na Ásia Menor.  

A Ásia Menor havia sido colonizada há séculos e foi 
influenciada pela língua e cultura helenísticas, bem como 
pelo comércio e religião imperiais de Roma (Schüssler 
Fiorenza, p. 383). Os destinatários da epístola são 
caracterizados como peregrinos/exilados, migrantes, 
estrangeiros e estrangeiros residentes (1.1; 2.11). Vale a 
pena notar, neste contexto romano, que existem dois 
significados da palavra ‘peregrino/exilado’ usada na 
abertura da epístola. Primeiro, em seu contexto 
imediato, ‘peregrino/exilado’ significa que os Cristãos 
que receberam a epístola deixaram sua terra natal para 
viver como estranhos e estrangeiros na Ásia Menor. 
Nesse sentido, a palavra estabelece uma conexão entre 
remetente e destinatário, já que ambos vivem no exílio, 
na diáspora. Segundo, ‘peregrino/exilado’ também pode 
significar que todos os Cristãos, independentemente de 



   
 

   
 

seu contexto político ou geográfico, estão vivendo no 
exílio, separados por um tempo de seu lar eterno no céu 
(Bartlett, p. 246). 

A linguagem de ‘peregrino/exilado’ e ‘dispersão’ ou 
diáspora na primeira frase de 1 Pedro é essencial, pois se 
baseia em imagens e experiências conhecidas do Antigo 
Testamento por meio das quais Israel se dispersou como 
ovelhas na condição de estrangeiros residentes em uma 
terra estrangeira. Essa também é uma imagem captada 
mais tarde em 1 Pedro 2 e 5, onde Pedro remete a 
Ezequiel 34 e em histórias do Evangelho como Lucas 15, 
com Deus e Cristo no papel de pastor, buscando ovelhas 
perdidas e dispersas. 

Aqueles que são peregrinos/exilados, separados de suas 
casas, são forasteiros e frequentemente insultados. Os 
estrangeiros residentes não tinham cidadania plena e não 
desfrutavam da proteção e dos direitos que tinham em sua 
terra natal. Eles eram explorados política e 
economicamente e vulneráveis, e muitas vezes tinham que 
suportar desdém e suspeita por parte dos cidadãos. Eles 
não podiam ocupar cargos cívicos de grande importância e 
eram sujeitos a restrições ao comércio, casamento e posse 
de terra. No entanto, ainda assim eram obrigados a pagar 
impostos e prestar serviço militar. Seu status não era muito 
diferente daquele dos estrangeiros e migrantes (Elliott 
1990, p. 26; Schüssler Fiorenza, p. 386). Sua condição 
poderia ser comparada aos peregrinos/exilados judeus 



   
 

   
 

que não moravam em sua terra natal e eram tratados 
como cidadãos de segunda classe. 

Portanto, desde o início, vemos que os destinatários de 
1 Pedro sofriam rejeição e assédio por membros da 
sociedade porque viviam como migrantes em uma terra 
estrangeira e sua identidade Cristã os tornava suspeitos. 
Eles já foram pagãos, seguindo as práticas religiosas e 
sociais de seus ancestrais (1.18), mas se tornaram Cristãos, 
escolhidos por Deus e santificados pelo Espírito Santo 
(1.2). E este é o foco do consolo e encorajamento oferecido 
aos destinatários desta epístola. No mundo, o fato de que 
compartilham do nome de Cristo pode levar ao 
sofrimento, mas são escolhidos, destinados, pertencentes 
a um novo povo e protegidos pelo poder de Deus (1.3-5).  

A epístola exorta os Cristãos que vivem na diáspora a 
confiar em Deus e a não perder a esperança em um 
ambiente de suspeita e hostilidade. Como minorias em 
um mundo colonizado, eles tiveram que mostrar como 
viver como comunidade Cristã era diferente enquanto, ao 
mesmo tempo, precisavam testemunhar que seu modo 
de vida Cristão não representava uma ameaça para a 
sociedade. Um dos desafios de 1 Pedro é como expressar 
a verdade e o encorajamento àqueles que são 
perseguidos e que vivem em perigo por causa de sua fé. 
É difícil para quem não é perseguido entender a realidade 
dos destinatários desta epístola, e há muito potencial 
para desentendimento e julgamentos.  



   
 

   
 

1 Pedro é altamente relevante para os tempos de hoje, 
um século XXI já chamado de ‘século da migração’. A 
epístola aborda temas como exílio, diáspora, migração, 
relações inter-religiosas, a vida como minoria, ser 
considerados cidadãos de segunda classe, relações de 
gênero e relações com as autoridades. As estratégias que 
ela oferece aos Cristãos que sofrem na Ásia Menor 
podem não ser aplicáveis a todos os Cristãos que vivem 
em diferentes partes do mundo hoje. Ainda assim, ela 
oferece um espelho para examinarmos as dinâmicas de 
poder nas esferas pública e doméstica. 



   
 

   
 

Digressão: O lar e os sem lar 

1 Pedro é dirigido a convertidos gentios que se 
encontram sem raízes por causa de sua nova afiliação. 
Eles são agora ‘peregrinos/exilados dispersos’ (1.1) e 
‘estrangeiros’ (2.11). Descontentes ou não mais bem-
vindas em seus lares de origem, essas pessoas 
tornaram-se sem lar. No entanto, a epístola equilibra 
títulos de desapropriação e instabilidade com imagens 
de posse e estabilidade. Os crentes agora são pedras 
vivas em um novo prédio, uma ‘casa espiritual’ (2.5). 
Eles agora compartilham a herança do povo de Deus de 
Israel (‘uma geração eleita, sacerdócio real, nação 
santa e o povo exclusivo de Deus’, 2.9; ver também Ex. 
19.6) Aqueles que pareciam não ter um lar agora 
encontram um lar comum na ‘casa’ ou ‘casa de Deus’ 
(4.17). 

 

1 Pedro 1.3-5 

3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da 



   
 

   
 

ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4para 
uma herança que jamais poderá perecer, macular-se 
ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus 
para vocês 5que, mediante a fé, são protegidos pelo 
poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser 
revelada no último tempo. 

À medida que a passagem de abertura de 1 Pedro 
continua, a esperança permanece uma questão central, 
não como algo que merecemos, mas como algo que nos 
é dado. A epístola descreve dois dons dados pela grande 
misericórdia de Deus: o de ‘nos regenerar’ para uma 
‘esperança viva’ (Pedro aprecia particularmente o uso do 
termo ‘viva’) e uma herança celestial. O primeiro dom da 
‘esperança viva’ está fundamentado na ressurreição de 
Jesus Cristo. O segundo dom é uma herança celestial 
descrita como algo ‘que jamais poderá perecer, macular-
se ou perder o seu valor’. (1.4). Essa herança celestial está 
ligada à promessa de salvação, já alcançada por Cristo e 
‘prestes a ser revelada’.  

A esperança não pode ser separada da vida que Jesus 
oferece em sua morte e ressurreição. Ela não se baseia 
em desejos, fantasia, hipérbole ou qualquer propaganda 
promovida pelo império ou por aqueles que fingem ter a 
autoridade de Deus. Nem essa esperança se reduz ao 
mero otimismo, como se fosse uma ‘esperança’ secular 



   
 

   
 

de que faça bom tempo ou que o seu time vença. Em vez 
disso, é uma esperança segura e ancorada em Deus. Esta 
é a marca bíblica da esperança; é sempre caracterizada 
pelo futuro redentor garantido por Deus que já se 
aproxima de nós mas nunca está ao nosso alcance, seja 
mediante habilidade ou poder (ver Bockmuehl 2012a). 

A esperança fiel, a esperança viva, é assim refinada e 
fortalecida – em vez de subvertida – pela experiência de 
provações e sofrimento. Tal refinamento e prova de 
esperança são sustentados pelo amor dos crentes por 
Jesus Cristo, cheios de ‘alegria indizível e gloriosa’ pelo 
resultado garantido da fé na salvação ‘prestes a ser 
revelada’. E esse resultado garantido da fé na salvação é 
a promessa encontrada em 1 Pedro 1.4 da herança 
‘guardada nos céus para vocês’. A palavra ‘guardada’ 
deixa claro que isso não é algo que um indivíduo pode 
fazer ou alcançar, mas sim que Deus é quem guarda a 
herança para os crentes. Pedro enfatiza a segurança e a 
certeza da recompensa que aguarda sua comunidade.  

A promessa de ‘nos regenerar’ em 1.3 significa fazer 
parte de uma nova família, e, portanto, de uma nova 
cidadania que oferece maiores benefícios do que 
qualquer coisa que possa oferecer Roma ou qualquer 
poder por ela comandado. Ela também significa a vitória 
sobre qualquer poder que se oponha a Deus. Por causa 
do renascimento através da ressurreição de Jesus Cristo, 
oferece-se à comunidade de 1 Pedro a possibilidade de 



   
 

   
 

novos começos, novas possibilidades e transformações, 
não apenas como indivíduos, mas como comunidades de 
pessoas que seguem Jesus Cristo. A mensagem de 
esperança para todos é que não estamos presos a nossas 
atuais circunstâncias, desafios e problemas.  

Há, portanto, uma promessa gloriosa em 1 Pedro 1.5 
para aqueles que se autodenominam ‘Cristãos’. O poder 
de Deus pode não proteger os crentes de provações e 
sofrimentos, mas os protege daquilo que os faria cair. O 
poder de Deus protege porque o poder de Deus é o meio 
pelo qual a fé se sustenta. A razão última da preservação 
deve ser o dom de Deus, e não qualquer ato individual de 
fé, pois, caso contrário, a referência ao poder de Deus é 
desnecessária. Sua função é incentivar os crentes com a 
verdade de que Deus preservará sua fé durante os 
sofrimentos e mudanças da vida. A fé e a esperança são, 
em última análise, dons de Deus, e Pedro deixa claro que 
Deus promete fortalecer os crentes – proteger aqueles 
cuja esperança está em Deus – para que persistam na fé 
e na esperança até o dia em que obterão a herança 
prometida. 

1 Pedro 1.6-12 

6Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um 
pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo 



   
 

   
 

tipo de provação. 7Assim acontece para que fique 
comprovado que a fé que vocês têm, muito mais 
valiosa do que o ouro que perece, mesmo que 
refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, 
glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 
8Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar 
de não o verem agora, creem nele e exultam com 
alegria indizível e gloriosa, 9pois vocês estão 
alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas 
almas. 

10Foi a respeito dessa salvação que os profetas 
que falaram da graça destinada a vocês 
investigaram e examinaram, 11procurando saber o 
tempo e as circunstâncias para os quais apontava o 
Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes 
predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se 
seguiriam àqueles sofrimentos. 12A eles foi revelado 
que estavam ministrando, não para si próprios, mas 
para vocês, quando falaram das coisas que agora 
lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes 
pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado 
dos céus; coisas que até os anjos anseiam observar.  

 

A epístola continua desenvolvendo a conexão entre 
esperança, herança, salvação e Cristo, a quem os leitores 



   
 

   
 

podem não ter visto, mas, apesar disso, o amam, 
acreditam nele e se alegram com ele. A esperança Cristã 
está intimamente baseada na experiência do próprio 
Jesus: seu sofrimento e morte (1.19; 2.21), mas 
igualmente sua ressurreição (1.21) e exaltação (3.21). 
Essa lógica de uma união com Cristo na esperança e no 
santo discipulado define e estrutura nosso novo 
nascimento e novo comportamento (Achtemeier, p. 66). 
Este regenerar-se da esperança de vida em Cristo 
também altera nossas fidelidades ‘patrióticas’: 
anteriormente incluída e à vontade no mundo (1,14; 4,4), 
nossa verdadeira casa em Deus agora nos torna 
peregrinos/exilados e alienados das lealdades sociais, 
morais e espirituais da sociedade secular (1.1, 17; 2.11). 
Essa alienação é às vezes necessariamente 
desconfortável: seu testemunho implica sofrimento, 
oposição e rejeição pelos contemporâneos que valorizam 
essas lealdades que deixamos para trás – novamente em 
comparação com o testemunho de Jesus (1.6; 2.18-20; 
3.14, 17; 4.12; ver Elliott 2000 , p. 314). 

As palavras significativas nesta seção da epístola, que 
alguns podem se surpreender ao encontrar juntas, são 
‘alegria’, ‘boas novas’ e ‘sofrimento’. A palavra para ‘boas 
novas’ é a mesma que para ‘evangelho’ e ocorre duas 
vezes neste capítulo, uma nesta seção e outra no final. 
Peter assegura-se de que sua comunidade saiba que toda 
a sua epístola é uma boa nova que ‘lhes foi anunciada’ 



   
 

   
 

(1.25). Além disso, Pedro oferece o que vê como um 
resumo do evangelho, que leva a nada menos que a 
‘salvação das suas almas’ (1.9). Pedro relaciona essa 
promessa de salvação à história da salvação de todo o 
povo de Deus, começando pelos profetas que também 
‘predisseram’ a promessa da salvação e ‘falaram da graça 
destinada a vocês’ (1.11-10). De maneira semelhante aos 
Evangelhos, Pedro procura encontrar o cumprimento de 
todas as escrituras, incluindo os profetas, em Cristo (ver 
Keener 2013). 

Esta proclamação da promessa de salvação de Deus é 
imediatamente relacionada por Pedro a elementos 
essenciais da fé, a saber, alegria, amor e crença. Pedro 
ensina, de forma alinhada com muitos outros educadores 
das Escrituras, que a fé não é algo necessariamente visto, 
mas sim que está profundamente conectado ao amor e à 
alegria. E tanto o amor quanto a alegria lembram ao leitor 
que, mesmo sofrendo ‘todo tipo de privação’, fazem 
parte de algo maior do que podem ver e esse sofrimento 
não é eterno (‘ainda que agora’; 1.6). Ao conectar sua 
comunidade aos profetas e à maneira como Deus agiu no 
passado, ao futuro e às promessas do céu (1.12), Pedro 
procura consolar e capacitar aqueles que estão sofrendo. 
Pedro conclama aqueles que sofrem à fé, à esperança e à 
alegria, mesmo quando às vezes lutam para sobreviver.  

A esperança e a alegria, portanto, estão 
profundamente ligadas à realidade de que aqueles que 



   
 

   
 

seguem a Cristo e sofrem por Cristo fazem parte de algo 
maior, que vai além do imediato. E assim, em certo 
sentido, a missão Cristã não é simplesmente uma questão 
de alegria individual e esperança individual, mas sim de 
testemunho de alegria e esperança em meio a lutas, 
sofrimentos e até perseguições. Lembramos que esta 
epístola foi escrita para aqueles que vivem dispersos no 
mundo como uma minoria em sua cultura. Nesse 
contexto, as boas novas são proclamadas, levantando a 
questão para os Cristãos – os de então e os de hoje – 
sobre o quê o Espírito está fazendo na Igreja, espalhada 
pelo mundo e em alguns lugares oculta, amedrontada e 
oprimida. Como Cristo é revelado em tais contextos? 
Pedro exorta sua comunidade a abraçar a alegria em 
meio ao sofrimento e à rejeição. Pedro deixa claro que 
essa exortação é uma boa nova e que esse evangelho, 
revelado em Jesus Cristo, é o que os une como um povo 
de ressurreição chamado a regenerar-se.  

Essa promessa de esperança e regeneração, portanto, 
não é uma mera música de fundo religiosa para nos fazer 
sentir confortáveis e ‘afirmados’. Os dons de uma nova 
vida cujos padrões se revelam no testemunho de Jesus 
são, de fato, abertamente inclusivos, acolhendo a todos 
do jeito que são – e, no entanto, radicalmente 
transformadores, tornando impossível que as pessoas 
permaneçam ‘exatamente do jeito que são’ após serem 
expostas a eles. A esperança em Cristo transforma tanto 



   
 

   
 

nossos medos quanto nossos desejos, libertando-nos de 
nossas alianças pecaminosas e autodestrutivas do 
passado, como veremos na próxima seção da epístola 
(1.14, 18-19). A esperança e a santidade estão ligadas em 
um abraço inalienável: depositar a esperança em Cristo 
é, em todos os aspectos da vida, tornar-se santo como ele 
é santo, o que também implica continuamente buscar a 
sobriedade para ‘preparar sua mente para a ação’ (1.13, 
15-16).  

1 Pedro 1.13-16 

13 Portanto, estejam com a mente preparada, 
prontos para agir; estejam alertas e coloquem toda a 
esperança na graça que lhes será dada quando 
Jesus Cristo for revelado. 14Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar pelos maus desejos de 
outrora, quando viviam na ignorância. 15Mas, assim 
como é santo aquele que os chamou, sejam santos 
vocês também em tudo o que fizerem, 16pois está 
escrito: ‘Sejam santos, porque eu sou santo’. 

 

De várias maneiras, esta seção (1.13-16) funciona como a 
peça central de todo o capítulo. Compare a maneira pela 
qual esses versículos são introduzidos pela palavra 



   
 

   
 

‘Portanto...’. Nesta seção, Pedro passa a fazer um 
chamado à ação, à disciplina, à esperança e à santidade. 
O chamado à santidade é especialmente significativo, 
pois é um tema que permeia toda a epístola. Neste 
capítulo, referências explícitas podem ser encontradas 
em 1.2 (‘santificado/santificado pelo Espírito’) e em 1.14-
16 (‘assim como é santo aquele que os chamou, sejam 
santos vocês também’). Alusões claras ao mesmo tema 
também são encontradas em 1.4, com a natureza ‘que 
não poderá macular-se’ da herança guardada no céu; 1.7, 
falando sobre a importância de ser refinado pelo fogo; e 
a descrição de Cristo em 1.19 como ‘um cordeiro sem 
mancha e sem defeito’. O chamado à santidade 
representa um convite à vida do Deus trino; ele revela 
aquilo que foi gloriosamente possível nas boas novas. 
Como tal, a santidade é apresentada tanto como uma 
condição ou estado concedido aos crentes por meio de 
Cristo (1.4, 14-16, 19) quanto como uma meta ou 
resultado que eles mesmos devem atingir (1.2, 7, 22). A 
vocação, o chamado, de todos é à santidade e a Deus. 

A natureza generosa da santidade é essencialmente a 
realidade de quem Cristo é, e será para sempre, para 
todos que confiarem nele. Serve como um lembrete para 
os crentes de seu status recém-encontrado diante de 
Deus.3 Eles são santificados por ele, e isso, por sua vez, 

 
3A distinção entre ‘status’ e ‘caminhada’ para os crentes é útil para 

entender o que diz Matt Fuller. 



   
 

   
 

vincula-se contextualmente aos temas em outras partes 
deste capítulo de ‘regenerar-se’, ‘esperança’ e ‘dom’. 
Além disso, esse estabelecimento da santa posição dos 
crentes diante de Deus não pode ser desfeito. Ela é 
imutável, incondicional, já perfeita e totalmente 
garantida. Por outro lado, o sentido pelo qual se espera 
que os crentes se conformem com um novo padrão de 
santidade moral serve como um chamado inevitável à 
vida transformada. Esse aspecto da santidade 
incremental concentra-se na caminhada dos crentes, e 
em 1 Pedro isso pode ser interpretado individualmente e 
em termos de identidade comunitária.  

Em contraste com a segurança e a constância de seu 
status sagrado, o requisito de demonstrar uma vida santa 
caminhando com Cristo está sujeito a flutuações, 
circunstâncias, escolhas pessoais e progresso 
intermitente. Nesse sentido, portanto, a natureza 
experiencial da santidade pode ser conectada aos temas 
de manter-se alegre diante das dificuldades e do 
sofrimento e do que significa viver como ‘estrangeiros 
residentes’. Muitas e implacáveis pressões, externas e 
internas, impactarão o desejo dos crentes de viver vidas 
santas. Isso pode ser árduo, mas, em última análise, seu 
impacto pode ser proposital se entendido através do 
filtro do que exatamente o capítulo e a epístola 
pretendem ensinar: Busque tal santidade, porque aquele 

 
 



   
 

   
 

que o chama é santo (1.15). Em relação a tudo isso, há 
uma necessidade premente do exercício da 
responsabilidade pessoal, e essa expressão do esforço 
humano de forma alguma impede a graça e a operação 
do Espírito, mas sim (e de forma um pouco contra-
intuitiva), a manifesta e facilita. 

Assim, como podemos ver, 1 Pedro está saturado de 
preocupação com a santidade e discute essa santidade de 
maneira que vai além do abstrato ou mesmo puramente 
comportamental. Embora o conceito de santidade seja 
frequentemente associado à ‘separação’ ou distinção – a 
distinção de Deus do que é profano –, essa verdade pode 
dar a falsa impressão de que a santidade é uma questão 
de distância e exclusão. Uma visão mais precisa da 
santidade em termos bíblicos consideraria o caráter do 
movimento de Deus para abraçar e transformar o que 
está longe de Deus, um movimento que, especialmente à 
luz do pecado, ‘custa’ algo a Deus. A santidade, portanto, 
não é uma abstenção do mal, mas uma imitação de Deus 
em seu movimento de auto-sacrifício em direção ao 
outro, o que é mais explícito na pessoa de Jesus Cristo. 
Como tal, a santidade não se refere à exclusão, mas à 
transformação de tudo o que não é sagrado em algo que 
é bom. Desse modo, imitar o movimento de Deus em 
nossa direção deve determinar a ação, a disciplina, o 
comportamento (poderíamos dizer, a ética) dentro da 
comunidade e comunhão Cristãs. Deus busca uma 



   
 

   
 

criação que reflete a verdade, beleza e bondade divinas; 
a santidade é como Deus atinge esse propósito.  

Aqui vemos que a santidade não tem a ver com 
piedade performativa, nem é algo que Cristãos podem 
ganhar. Pelo contrário, ela é dada por Deus, é um 
chamado de Deus e leva à transformação. Como tal, não 
é preciso ter certas habilidades para ser santo: os 
marginalizados, os fracos, os deficientes podem ser 
santos. No Antigo Testamento, do qual 1 Pedro extrai 
numerosas imagens, a santidade é algo discutido em 
termos da história do relacionamento de Deus com Israel. 
Assim, em 1 Pedro, a santidade é tratada como uma 
característica de um grande movimento divino, 
incorporado em Jesus Cristo. O Filho de Deus vem ao 
mundo, vive um certo tipo de vida e, ao fazer isso, forma 
para si um povo. Esse povo, por sua vez, junta-se a uma 
vida vivida no mundo que se une à vida de Cristo. É 
importante ver a santidade em termos desse movimento 
divino. Pois, ofertado como dom em Cristo, esse 
movimento é oferecido aos seres humanos como a 
própria forma da identidade Cristã. 

A citação de Levítico 19.2 que encontramos em 1.16 - 
‘Sejam santos, porque eu sou santo’ – fundamenta a 
santidade deliberada e enfaticamente na natureza 
revelada de Deus e do Antigo Testamento. Dentro da 
narrativa das vagarias do êxodo, por exemplo, a 
santidade de Deus pretende tornar-se um padrão que o 



   
 

   
 

povo de Deus deve imitar. Nisto há um eco adicional do 
tema da ‘caminhada’ – a ideia de fazer uma jornada 
espiritualmente com Deus e mais profundamente para 
dentro de Deus, assim como o povo de Deus se vê 
cercado por uma cultura estrangeira e potencialmente 
opressora. A injunção de santidade é de uma espada de 
dois gumes, aludindo a uma vida de separação e devoção, 
por um lado, e a um espírito de perseverança e resiliência 
por outro.  

Quando examinamos esse tema em 1 Pedro, vemos 
que o chamado para uma vida santa em 1.15-16 encontra 
sua personificação em ser um ‘sacerdócio santo’ em 2.5, 
oferecendo sacrifícios espirituais. E isso, por sua vez, é 
elaborado em 2.9 em termos da vida de um ‘povo santo’. 
Tudo isso – vida santa, sacrifício santo, povo santo – é 
então explicado em termos de um único e maravilhoso 
ato de Deus, descrito em 2.10: Deus nos chama das trevas 
para a luz, transformando pessoas que não são ninguém 
em nação, concedendo perdão divino aos não perdoados. 
Todo o ato de Deus aqui descrito constitui a vida, paixão, 
morte e ressurreição de Jesus, a doação de Deus por 
seres humanos pecadores, que os leva consigo para sua 
própria glória. A santidade, então, é supremamente 
manifesta em Deus aproximando-se do profano, 
pacientemente submetendo-se ao que é profano, e, 
assim, transformando-o à luz do caráter do abnegado 
amor de Deus. Esta é uma proclamação central do 



   
 

   
 

Evangelho: ‘Mas Deus demonstra seu amor por nós: 
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores’ (Rm. 5.8). Essa proclamação recebe então 
uma forma na vida e no relacionamento humano: ‘Ame 
seus inimigos’ (Mateus 5.44; Lucas 6.27, 35).  

A santidade em 1 Pedro, portanto, tem um profundo 
centro em Cristo, pois descreve o ato de Deus em Cristo 
se movendo em direção ao que é profano, a fim de 
transformá-lo: o que eram apenas ‘pedras’ se tornam 
‘vivas’ (2.5); aqueles que ‘não eram um povo’ se tornam 
o ‘povo de Deus’ (2.10); aqueles que são ‘dispersos’, 
‘estranhos’ e ‘perdidos’ (1.1; 2.11, 25), estão reunidos 
‘em Cristo’ (5.14; 2.25). Esse corpo de Cristo (ver Ef. 2.16), 
que é entregue em sofrimento aos outros (2.24), torna-
se o ‘chamado’ compartilhado da Igreja (2.12). 

A santidade, portanto, envolve distinção e 
comportamento, mas principalmente como aspectos do 
sacrifício, onde o que é verdadeiro, bom e belo é 
oferecido em amor para o benefício de outras pessoas. À 
medida que os Cristãos se unem a Cristo, eles 
compartilham o caráter divino de Cristo; e, como amam 
a Cristo, exibem e recebem seu tesouro divino. A 
santidade da Igreja, portanto, é orientada aos outros: não 
apenas para o santo dentro da Igreja, mas para o profano 
dentro e fora da Igreja. Jesus é o único que pode santificar 
o profano. Podemos separar-nos uns dos outros porque 
julgamos que o outro é profano. E, no entanto, o 



   
 

   
 

chamado do Cristão é para viver na fronteira do santo, 
assim como o próprio Jesus amou e repartiu o pão com 
aqueles considerados ‘profanos’ em seu próprio tempo. 
Cristo até se tornou pecado por nós, sofrendo uma morte 
profana como criminoso na cruz, a fim de atrair o mundo 
inteiro para si. O chamado à santidade é sempre 
derivativo, fundamentado em Cristo. Uma pessoa é 
santa, a Igreja é santa, uma comunidade é santa, apenas 
porque Cristo está no meio dela. A santidade é, portanto, 
um movimento de sacrifício e de amor que é abraçado 
para que o mundo possa de fato mudar e refletir a glória 
que é ‘revelada’ finalmente na plenitude do movimento 
de amor de Deus pelo mundo em Cristo (4.13, 14; 5,4, 
10).  

1 Pedro 1.17-25 

17 Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga 
imparcialmente as obras de cada um, portem-se com 
temor durante a jornada terrena de vocês. 18 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, 19mas pelo precioso sangue 
de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem 
defeito, 20 conhecido[a] antes da criação do mundo, 



   
 

   
 

revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 
21 Por meio dele vocês creem em Deus, que o 
ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo 
que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 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. 23 Vocês foram regenerados, não de 
uma semente perecível, mas imperecível, por meio 
da palavra de Deus, viva e permanente. 24 Pois 
 
‘toda a humanidade  
   é como a relva, 
 e toda a sua glória  
   como a flor da relva; 
a relva murcha,e cai a sua flor, 
25 mas a palavra do Senhor permanece para 
sempre’. 
 
Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 

 

Pedro usa a linguagem da ‘herança’ para descrever o que 
está reservado para os cristãos. No Antigo Testamento, a 
herança é a terra que Deus prometeu ao povo de Deus 
(Num. 32,19; Deut. 2.12; 12.9; 25.19; 26.1; Josué 11.23; 



   
 

   
 

Salmos 105.11; também Atos 7.5). Pedro entende a 
herança, no entanto, não mais em termos de uma terra 
prometida a Israel, mas em termos da esperança do fim 
dos tempos que está diante dos crentes. Os destinatários 
desta epístola são forasteiros e estrangeiros neste 
mundo, são exilados que enfrentam o sofrimento agora e 
sua esperança é direcionada à herança futura. 

Pedro dá à herança um conteúdo que está além da 
história da humanidade – ‘uma herança que é 
imperecível, imaculada e impermeável, guardada no céu 
para você’ (1.4). O meio crucial para essa esperança viva 
é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos (1.3, 
21). Assim, o evento da ressurreição de Jesus torna a 
esperança da ressurreição futura uma realidade presente 
e torna-se a base da herança imperecível no futuro. 

A linguagem da imperecibilidade é encontrada neste 
primeiro capítulo, e especialmente nesta seção final. O 
significado desse termo é que a herança prometida, dada 
‘com o precioso sangue de Cristo’, nunca pode perecer ou 
ser corrompida. Em outros lugares do Novo Testamento, 
nos é dito que Deus não pode perecer (Rom. 1.23; 1 Tim. 
1.17) e que nossos corpos de ressurreição são 
incorruptíveis (1 Cor. 15.42). Dentro do Antigo 
Testamento e no contexto da obra de Deus ao longo da 
história, a terra de Israel foi devastada e destruída por 
exércitos invasores em diversos momentos. O profeta 
Isaías descreve a destruição total do mundo inteiro no 



   
 

   
 

julgamento de Deus: A terra será completamente 
devastada e totalmente saqueada (Isa. 24.3). Na versão 
grega de Isaías, a palavra para ‘devastar’ e ‘murchar’ é a 
mesma que Pedro usa. Mas Pedro usa a palavra de forma 
negativa. O mundo será destruído, mas nossa herança é 
indestrutível, é imperecível. 

A herança, no entanto, não é apenas imperecível, mas 
também é sem defeito, não pode estragar, ‘não poderá 
macular-se’. A herança não perderá seu brilho e beleza. 
Nunca estará manchada ou suja. A mesma palavra é 
usada para denotar a impecabilidade de Jesus (Heb. 
7.26), a pureza do casamento (Heb. 13.4) e religião 
genuína (Tiago 1.27). Isaías, que acabamos de citar, 
continua contando como as pessoas contaminaram a 
terra violando a lei de Deus. Também na profecia de 
Jeremias, Deus declara que deu a Israel uma terra fértil, 
mas ‘vocês contaminaram a minha terra; tornaram a 
minha herança repugnante’ (Jer. 2.7) Em contrapartida, a 
herança de que Pedro fala é imaculada e indestrutível. 

Essa herança, como a palavra de Deus, também 
permanece para sempre (1.24), nunca ‘desaparecerá’. 
Durará para sempre, assim como a coroa de recompensa 
que os anciãos recebem nunca desaparecerá (5.4). Nossa 
herança é duradoura, e a ação de Deus em Cristo é 
eterna. Não desaparecerá, murchará ou secará como a 
grama. Isaías reflete sobre os julgamentos de Deus que 
fazem a terra e seus habitantes murcharem como grama 



   
 

   
 

ou flores: ‘A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra 
de nosso Deus permanece para sempre’ (Isa. 40.8). Pedro 
cita essa passagem no final deste capítulo e novamente 
usa a palavra que lemos como ‘imperecível’ (1.23). Como 
a herança descrita por Pedro está no céu, nada na terra 
pode alterá-la ou destruí-la. Pedro deve usar termos 
negativos para descrevê-la (‘jamais poderá perecer’, 
‘macular-se’ ou ‘perder o seu valor’ 1.4), porque sua 
realidade ultrapassa nossa compreensão atual.  

O capítulo termina com os temas abordados em toda a 
epístola, lembrando aos leitores que tudo – medo, 
promessa, fé, esperança, amor, renascimento – está 
conectado a Jesus Cristo. A linguagem de ‘regenerar-se’ 
através da ‘palavra viva e duradoura de Deus’ permanece 
uma promessa central desta epístola. Pois assim como a 
esperança não está estagnada, mas está viva, também a 
palavra de Deus não está estagnada neste mundo. E essa 
palavra promete que o Deus que ressuscitou Jesus dos 
mortos e lhe deu glória (1.21) também acolherá todos 
aqueles que ‘confiam em Deus’ na alegria da glória 
futura, ‘revelada nestes últimos tempos em favor de 
vocês.’ (1.20)  

Embora Pedro possa terminar este capítulo com o 
lembrete de que essa salvação não será revelada até o 
último dia – é um evento futuro –, ele não os deixa sem 
esperança em seu tempo de exílio. Pois Pedro chama a 
comunidade ao amor mútuo e à unidade em Cristo em 



   
 

   
 

sua morte e ressurreição, de maneira que supera todo 
desespero, toda divisão e tudo o que é perecível neste 
mundo. O chamado para ‘amar-se sinceramente de todo 
o coração’ é o foco no final deste primeiro capítulo e é a 
resposta que o ato salvador de Deus em Cristo exige. A 
ressurreição, portanto, é uma parte essencial da 
esperança viva para a qual Pedro conclama sua 
comunidade e é o que permite aos Cristãos permanecer 
firmes contra tudo o que leva à morte em vidas 
individuais, em comunidades, neste mundo. A 
ressurreição dá esperança e coragem para opor-se a tudo 
o que busca matar, possibilitando a esperança, incutindo 
amor e fundamentando a confiança, mesmo em meio ao 
sofrimento, na palavra de Deus que permanece para 
sempre (1.25). 

Digressão: Estrangeiros e Exilados 

À medida que avançamos para o segundo capítulo, 
Pedro continua se dirigindo à sua comunidade como 
‘estrangeiros e exilados’ e exorta-os a se absterem das 
paixões da carne (2.11). Os termos ‘estrangeiros’ e 
‘exilados’ são duas palavras diferentes em grego. A 
palavra para ‘estrangeiro’ deriva de uma palavra 
hebraica que possui muitas traduções, como 
‘forasteiro’, ‘estrangeiro’, ‘estranho’, ‘imigrante’ e 



   
 

   
 

‘estrangeiro residente’. O termo bíblico também se 
refere a um não-israelita que não tem afiliação familiar 
ou tribal com os israelitas entre os quais vive. Portanto, 
ele ou ela não é tratado como residente permanente e 
frequentemente não possui direitos totais na 
comunidade (situação que podemos encontrar em 
muitas sociedades do século XXI). Da mesma forma, o 
termo para ‘exilado’ foi traduzido como ‘estranho’ ou 
‘estrangeiro’. Não há consenso sobre a melhor maneira 
de traduzir esses dois termos, mas há consenso de que 
eles se referem a diferentes maneiras de ser um 
estranho ou forasteiro; basicamente, elas se referem a 
alguém que morou temporariamente em uma terra 
que não é dele ou dela. Os israelitas foram lembrados 
a mostrar compaixão e cuidado com estrangeiros e 
estranhos, uma vez que eram ‘estrangeiros’ em uma 
terra estrangeira, a saber, o Egito (ver Lev. 19.34). 

1 Pedro lembra aos crentes que eles são 
‘estrangeiros e exilados’ por causa de sua lealdade a 
Jesus Cristo. Eles são exortados a não se conformarem 
às normas sociais e religiosas da sociedade, 
demonstrando assim sua distinção. Peter também os 
incentiva a engajar-se com a sociedade, a fim de 
dissipar qualquer suspeita que as pessoas possam ter 
sobre os crentes e, além disso, ganhar elogios. Em 



   
 

   
 

outras palavras, Pedro enfatiza que a conduta dos 
crentes deve estar enraizada na identidade em Cristo e 
como ‘estrangeiros e exilados’. 

 

Perguntas para reflexão 

1 1 Pedro é escrito para um povo descrito como ‘estrangeiros 
residentes’ que vivem como exilados e estranhos no mundo.  
• Quem são os exilados, estranhos ou estrangeiros na sua 

parte do mundo?  
• Como sua fé em Cristo faz de você um estrangeiro ou 

estranho em seu mundo?  
• Como essa identidade ajuda você a ministrar àqueles que 

são exilados e estranhos em sua comunidade? 
 
2 1 Pedro chama sua comunidade para incorporar uma 

‘esperança viva’.  
• Como é a esperança na sua vida?  
• Quando a esperança em Cristo ajudou você em sua vida? 
 

3 1 Pedro fala profundamente sobre santidade, chamando os 
crentes a serem santos como Deus é santo. 
• Como isso muda sua compreensão da santidade se você 



   
 

   
 

a vê como um dom e não como algo que você pode 
ganhar? 

• Como é viver uma vida santa? 


