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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 
sobre una mudança de paradigma da divisão para a 
reconciliação, 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 Pedro é clara: ‘Deus nos criou, nos mudou e nos 
transformou no povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a 
sua maravilhosa luz’ (2.9). Nós também podemos ser 
instrumentos 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 
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 

 
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 

linguajar do texto original. 



 

 

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 
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, 
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 

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

entender o que diz Matt Fuller. 
 



 

 

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? 
  



 

 

 

2 

Um povo santo seguindo a Cristo 
(1 Pe 2) 

 

Pedras angulares herodianas em Jerusalém. 

Pedras angulares herodianas. Pedro escreve: ‘Eis que ponho 
em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa’ (2.6). Esta 
foto é uma pedra angular do monte do templo em Jerusalém 
— parte do templo que sobreviveu à destruição pelos 
romanos em 70 E.C. e 2000 anos de história turbulenta desde 
então. As pedras maiores chegam a medir 12 m x 2,4 m x 1 
m e pesam cerca de 80 toneladas cada. O enorme tamanho 
e o peso dessas pedras ajudam a estabilizar a estrutura, e 
cada pedra é cuidadosamente escolhida para que não haja 
falhas e rachaduras que causem fraquezas na parede. Se 



 

 

olharmos para essas pedras, podemos refletir que essa pedra 
angular é o fundamento sobre o qual nossa fé é construída – 
Jesus, nossa pedra angular – e, se nele nos apoiamos, 
podemos contar com sua força. 
Pedras angulares herodianas em Jerusalém. Imagem cortesia de J. 
Strawbridge. 

A seção inicial de 1 Pedro 2 continua o ímpeto do capítulo 
1, começando com um aviso para afastar a malícia, o 
engano e tudo o que possa minar a unidade da 
comunidade e o amor mútuo que devem mostrar uns aos 
outros. Abandonar a malícia e a falsidade é a 
consequência de amar um ao outro e ter renascido em 
Cristo. Um elemento-chave da ética de 1 Pedro, portanto, 
não é guardar ódio, rancor, insinceridade ou inveja para 
com aqueles com quem discordamos. Desde seu início, 1 
Pedro 2 está focado na identidade da comunidade em 
Cristo. Se a palavra de Deus – as boas novas anunciadas 
aos crentes (1.25) – é como o leite que ajuda as crianças 
a crescer, então os crentes devem estar famintos pela 
palavra (2.2). De fato, é o próprio Senhor quem nutre os 
crentes com sua bondade (2.3; ver Sl. 34.8). 

A maior parte do capítulo 2 é focada na metáfora da 
‘pedra viva’. Jesus é descrito com esse título (2.4), e 
aqueles que acreditam em Jesus também (2.5). A palavra 
‘viva’ aplica-se não apenas à esperança e à palavra de 
Deus como em 1 Pedro 1, mas também ao povo de Deus 
e a Cristo. A imagem da pedra vem do Antigo 
Testamento, encontrada em Isaías (8.14; 28.16) e nos 
Salmos (118.22). Como em outras partes do Novo 
Testamento, o autor aqui se baseia no Antigo Testamento 
e o interpreta à luz da experiência de fé da Igreja em 



 

 

Jesus. Jesus e os crentes, juntos, vivem – ou ‘cumprem’ – 
as palavras e imagens encontradas no Antigo 
Testamento. Os crentes em Jesus herdam o chamado de 
Deus a Israel para ser ‘uma geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa e o povo exclusivo de Deus’ (1 Pe 2.9, 
baseando-se em Êx. 19.6 e Is. 43.20–21). 

Israel foi escolhido por Deus para ser ‘uma luz para os 
gentios’ (Is. 49.6). Da mesma forma, diz Pedro, os crentes 
em Jesus devem ‘anunciar as grandezas daquele [Deus] 
que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz’ 
(2.9). Mesmo diante da hostilidade e perseguição, 1 
Pedro insiste que os crentes devem se esforçar para viver 
de tal maneira que os gentios entre os quais residem 
‘observem as boas obras que vocês praticam e 
glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção’ (2.12). 
Pedro reconhece que isso não será fácil. Às vezes, viver 
pacificamente implicará ser tratado de forma dura (2.18) 
e suportar uma disciplina injusta (2.19). Pedro oferece 
ensinamentos no final do capítulo 2 e no capítulo 3 sobre 
como ser Cristão em três situações muito específicas no 
mundo: como os Cristãos devem viver em relação ao 
Estado, como os escravos Cristãos devem viver em 
relação a seus senhores, e como esposas e maridos 
Cristãos devem viver em matrimônio. Em todos os 
momentos, 1 Pedro promete que a obra salvadora e o 
exemplo de retidão de Cristo fornecerão a motivação e a 
força que os crentes precisam para perseverar (2.21-25). 

Um dos desafios na interpretação de 1 Pedro é decidir 
como a epístola constrói seu argumento teológico. 
Infelizmente, as divisões dos capítulos da epístola não são 
muito úteis para este esforço. Conforme explicaremos 
neste capítulo e no próximo, 1 Pedro 2.13–25 é 



 

 

inseparável de 3.1–7, já que, em todos estes versículos, a 
epístola exorta a vários setores da Igreja que ‘sujeitem-se 
à autoridade de’ diferentes agentes (2.13, 2.18, 3.1). Para 
entender o argumento da epístola, é necessário inserir as 
três convocações a ‘sujeitar-se à autoridade de’ dentro de 
um argumento que inclua não só 1 Pedro 2.11–3.7, mas 
também 3.8–17, como o próximo capítulo deixará claro. 
Em outras palavras, 1 Pedro 2 não pode ser desconectado 
de 1 Pedro 3 e, de fato, não faz sentido ler a epístola com 
estas quebras entre os capítulos. 

Um exame atento de 1 Pedro 2 sugere que o segundo 
capítulo como um todo pode ser dividido em seções 
claras, em que Pedro incentiva seus ouvintes a 
‘crescerem para a salvação’ (2.1–3) e delineia claramente 
a identidade Cristã como povo eleito e santo de Deus 
(2.4-10). Tendo articulado a importância do crescimento 
Cristão e as características dos ‘eleitos’, Pedro descreve 
aspectos da conduta Cristã que estes devem seguir em 
relação às principais estruturas sociais (2.11–3.12).  

Digressão: Perspectivas e poder em 1 Pedro 2 

A primeira epístola de Pedro é dirigida a ‘estrangeiros 
e peregrinos/exilados’ (2.11), um tema já encontrado 
no capítulo 1. É possível interpretar que esta frase se 
refere a forasteiros e forasteiras, pessoas que vivem 
sem terras e sem poder dentro das estruturas da 
sociedade em que se encontram. É sabido que os 
seguidores de Cristo na comunidade de Pedro incluíam 
escravos, e talvez outras pessoas em posição 



 

 

similarmente inferior na sociedade. Assim, se lemos o 
capítulo 2 da perspectiva dos sem-terra e dos sem-
poder, o que isso diz a eles e a nós?  

Esta epístola foi lida (e pregada) no passado como 
uma obra que ensina essas pessoas a simplesmente 
aceitarem sua sorte na vida e a se submeterem à 
autoridade; mas é possível ler este capítulo sob uma 
luz muito mais subversiva (e, portanto, construtiva). Se 
assumirmos que, como escravos, ‘estrangeiros e 
peregrinos/exilados’, estas pessoas não estão em 
posição de mudar sua situação social, podemos 
perguntar como elas podem lidar e viver nessas 
circunstâncias. Essas pessoas podem não ser capazes 
de trazer mudanças substanciais em sua situação, mas 
teriam escolha com relação à forma como veem a si e 
sua humanidade? Elas internalizaram sua situação, 
percebendo a si mesmas como seres humanos 
inferiores? Ou, com o incentivo de 1 Pedro, elas 
poderiam reivindicar sua dignidade como filhos e filhas 
de Deus, apesar de serem impotentes de outras 
maneiras? O texto de 2.16 exorta-os a ‘viver como 
pessoas livres’ – talvez não externamente livres, mas 
libertadas na maneira como se veem.  

Para essas pessoas – tanto naquela época quanto 
hoje – as promessas de 1 Pedro 2 são de grande 
relevância. Um povo que havia ouvido que ‘não era um 
povo’ – que era ignorado, marginalizado, humilhado, 
envergonhado – agora ouvia que é ‘o povo de Deus’ 
(2.10). Um povo que havia ouvido que era vergonhoso, 



 

 

exilado e nas margens de sua sociedade é de fato o 
‘povo de Deus’ (2.9). São santos como Deus é santo, 
são ‘uma geração eleita, sacerdócio real’ (2.9), são 
‘escolhidos por Deus e preciosos para ele’ (2.4). Essas 
pessoas ouvem que, embora estejam perdidas e 
confusas, Cristo, a pedra angular, lhes dará direção 
(2.6). Essas pessoas ouvem que sua identidade de 
‘forasteiras, ‘peregrinas/exiladas’ e ‘estranhas no 
ninho’ foi transformada. Anteriormente, essa 
identidade de forasteiro era uma marca de vergonha, 
mas agora é um sinal de que são o próprio povo de 
Deus. Trata-se aqui de escravos que ouvem que são de 
fato livres – livres para optar por obedecer, com a 
certeza interna de sua dignidade, e que são resilientes 
e resistentes – porque sabem que quem caminha a seu 
lado através do sofrimento é o próprio Cristo (2.21).  

Essas mensagens encontram sua mais forte 
expressão na passagem sobre pedras vivas (2.4–8). 
Numa sociedade em que o poder e o status eram 
exibidos por meio da construção de grandes 
monumentos ou de templos com elaboradas colunas 
esculpidas, essas pessoas sem poder e sem terras (e 
possivelmente pobres) não eram capazes de ‘competir’ 
com seus vizinhos mais ricos na busca pela honra. Elas 
também não podiam demonstrar sua fé no poder de 
Deus construindo grandes e sofisticados locais de 
culto. A primeira epístola de Pedro, no entanto, desafia 
as ideias predominantes sobre poder e status, dizendo 
que os crentes são pedras vivas e que constroem 



 

 

templos vivos com seus próprios corpos (2.5) – seus 
próprios corpos, desprezados, negligenciados, pobres 
e talvez vencidos – para assim testemunhar a Cristo sua 
pedra angular. Eles testemunham a Cristo, ele próprio 
desprezado e negligenciado, mas que transformou 
essa condição através de sua ressurreição.  

Esse desafio e a transformação da maneira como o 
mundo entende o poder e o status no capítulo 2 
começa com o provar do leite espiritual puro de Cristo, 
que é a Palavra de Deus (2.2), e termina com um 
retorno a Cristo, pastor e bispo de suas almas (2.25). 

 

1 Pedro 2.1-3 

1 Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo 
engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de 
maledicência. 2 Como crianças recém-nascidas, 
desejem de coração o leite espiritual puro, para que 
por meio dele cresçam para a salvação, 3 agora que 
provaram que o Senhor é bom. 

 

Nesta seção de abertura, Pedro exorta seus ouvintes a 
‘livrar-se’ de vícios prejudiciais à comunidade. ‘Catálogos 
de vícios’ semelhantes podem ser encontrados em 
algumas das epístolas de Paulo (1 Cor. 5.10–11; Gl. 5.19–
21; Ef. 5.3–5; Col. 3.5, 8). Os vícios declarados na lista de 
Pedro são atitudes e comportamentos que podem 
destruir a comunidade: malícia, engano, falsidade, inveja 



 

 

e calúnia. Portanto, a comunidade é incentivada a se 
comportar corretamente uns perante os outros. Além 
disso, assim como ‘recém-nascidos’, os destinatários de 
Pedro devem ‘ansiar’ ou ‘almejar’ pelo ‘leite espiritual 
puro’ que lhes daria vida. Pode se ter a impressão de que 
Pedro está se dirigindo a novos conversos por causa de 
termos como ‘recém-nascidos’ e ‘leite’, mas não é o caso. 
Pelo contrário; ele está se dirigindo a uma comunidade 
que se entende como pessoas Cristãs ‘renascidas’ em 
meio a uma sociedade hostil e que precisam do ‘leite 
espiritual’ para seu contínuo crescimento espiritual.  

O ‘leite espiritual’ de que Pedro fala deve se referir à 
palavra de Deus que cria nova vida e que continuará a 
nutrir a vida dos leitores e ouvintes de Pedro (ver 
também 1.23, 25; 2.8). Esse alimento chega a eles através 
das Escrituras, do ensino e pregação da Igreja e do 
testemunho dos poderosos atos de Deus (2.9). Para 
Pedro, o divino ‘leite’ da palavra de Deus é ‘algo que os 
Cristãos nunca devem deixar de levar em conta’ (Boring, 
p. 93). 

O versículo que serve para vincular a seção atual à 
seguinte é 1 Pedro 2.3, que utiliza um jogo de palavras 
entre ‘provaram’ e ‘leite espiritual’. Tendo sido nutrida 
pelo ‘leite espiritual’, a comunidade pode assegurar-se de 
que o Senhor é bom. Nesse sentido Pedro exorta sua 
audiência na próxima seção a aproximar-se de Cristo, que 
é a ‘pedra viva — rejeitada pelos homens, mas escolhida 
por Deus e preciosa para ele’ (2.4). Assim, Pedro começa 
a definir a identidade Cristã de seus ouvintes como um 
povo eleito e santo. 



 

 

Digressão: Caracterizações de Jesus em 1 
Pedro 2 

O que podemos aprender sobre o caráter e as ações de 
Jesus Cristo em 1 Pedro 2? O capítulo traz pelo menos 
quatro temas que podem nos levar a uma 
compreensão mais profunda de quem Jesus é para nós 
hoje. 

Primeiro, 1 Pedro 2 retrata Jesus como uma ‘pedra 
viva’ (2.4). Pedras que são ‘vivas’ são aquelas que ainda 
não foram extraídas – que ainda estão ‘vivas’ e crescem 
por sedimentação. Paradoxalmente, porém, 1 Pedro 
diz que Cristo já foi preparado por Deus para ser ‘uma 
pedra angular escolhida e preciosa ..., a [própria] pedra 
angular’ (2.6, 7). Deus, o pedreiro, escolheu Jesus para 
ser a parte chave da fundação de ‘uma casa espiritual’ 
(2.5). Jesus pode cumprir esse papel porque, embora 
tenha morrido na cruz, ele agora está ‘vivo’ porque 
Deus o ressuscitou dos mortos (1.21). Ele agora é a 
base da família espiritual de Deus, mas isto não o torna 
menos vivo. 

As imagens aqui são complexas. O ponto é que Jesus 
é a peça central do plano de Deus para formar um povo 
para si: é isso que se quer dizer quando a epístola 
nomina Jesus como o ‘escolhido’ (2.6) que os crentes 
são chamados a reconhecer (2.7). Mas a metáfora de 
Jesus como pedra também é usada para comunicar 
que ele é ofensivo para alguns. Assim como Jesus foi 
rejeitado por muitos daqueles a quem ministrou 



 

 

durante sua vida terrena, também agora ele é uma 
‘pedra de tropeço [daqueles que não creem], e uma 
rocha que faz cair’ (2.7–8 citando Sl. 118.22 e Is. 8.14). 
Como uma pedra no meio de uma pista de corrida que 
pode ser avistada e reconhecida ou tropeçada e 
odiada, Jesus é a causa da divisão: podemos confiar 
nele e tratá-lo como precioso, ou podemos escolher 
não crer nele e rejeitá-lo. 

Segundo, 1 Pedro 2 descreve Jesus como unido aos 
crentes. Ele é uma ‘pedra viva’, e nós também: ‘como 
pedras vivas na edificação de uma casa espiritual’ (2.5). 
Juntos, somos a morada de Deus. Jesus não quer estar 
sem a igreja. Ele é a cabeça, e a Igreja é seu corpo (ver 
Ef. 4.15–16; Cl. 1.18). Para entender nossa identidade 
e chamado, precisamos olhar para a identidade e o 
chamado de Jesus. E, para entender como ele nos 
salva, precisamos compreender a indissolúvel 
solidariedade que agora experimentamos com ele. 

Terceiro, 1 Pedro 2 retrata Jesus como tendo sofrido 
por nós: ‘Cristo ... sofreu no lugar de vocês’ (2.21). Isso 
significa pelo menos duas coisas para Pedro. Por um 
lado, significa que, de alguma forma misteriosa, o 
sofrimento de Jesus foi uma troca que nos permite 
experimentar as bênçãos: ‘Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas vocês foram curados.’ (2.24). 
Jesus sofreu como um substituto, para que agora 
possamos receber a vida no lugar da morte. Por outro 



 

 

lado, o sofrimento de Jesus em nosso lugar não 
significa que estamos, portanto, isentos de sofrermos; 
Jesus nos deixou um ‘exemplo, para que sigam os seus 
passos’ (2.21, grifo nosso). Como 1 Pedro afirma mais 
tarde, as pessoas ‘participam dos sofrimentos de 
Cristo, para que também, quando a sua glória for 
revelada, vocês exultem com grande alegria’ (4.13; ver 
também Mt. 10.24–25; João 13.16; 15.20; Rom. 8.17). 

Finalmente, 1 Pedro 2 retrata Jesus como um pastor. 
Embora tenhamos estado longe de Deus, desgarrados 
como um rebanho rebelde, Jesus nos reuniu de volta 
ao rebanho. Esta é uma das mais belas imagens de 
Jesus que encontramos em todo o Novo Testamento: 
Jesus é ‘o Pastor e Bispo de suas almas’ (2.25; ver 
também João 10.11–13; Hb. 13.20; Ap. 7.17)4. 

Com todas essas imagens e temas em 1 Pedro 2 – 
uma pedra viva, aquele é solidário conosco, nossa 
troca (substituto) e exemplo, e nosso pastor – 
podemos ver mais claramente quem Jesus Cristo é para 
nós hoje. 

 

1 Pedro 2.4-10 

4 À medida que se aproximam dele, a pedra viva — 
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e 

 
4 Nota do Tradutor: Em outras traduções da Bíblia, “Bispo” é traduzido 

por “Guardião”, significado original da palavra. 



 

 

preciosa para ele — 5 vocês também estão sendo 
utilizados como pedras vivas na edificação de uma 
casa espiritual para serem sacerdócio santo, 
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, 
por meio de Jesus Cristo. 6 Pois assim é dito na 
Escritura: 
‘Eis que ponho em Sião 
  uma pedra angular, escolhida e preciosa, 
 e aquele que nela confia   
  jamais será envergonhado.’ 
7 Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é 
preciosa; mas para os que não creem, 
 ’a pedra que os construtores rejeitaram 
  tornou-se a pedra angular’,  
8 e 
 ’pedra de tropeço 
  e rocha que faz cair.’ 
Os que não creem tropeçam, porque desobedecem 
à mensagem; para o que também foram destinados. 
9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que os chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz. 
 10 Antes vocês nem sequer eram povo, 
   mas agora são povo de Deus; 
  não haviam recebido misericórdia, 
   mas agora a receberam. 

 



 

 

Uma seção crucial deste capítulo é 1 Pedro 2.4–10, pois 
descreve traços essenciais para a identidade dos ouvintes 
de Pedro que residem em uma sociedade hostil. A seção 
está posicionada em um momento crítico, inserida entre a 
exortação de Pedro a seus ouvintes para que cresçam 
espiritualmente (2.1–3) e seu relato sobre como a 
identidade Cristã deles opera na sociedade (2.11–25). Em 
1 Pedro 2.4–10, Pedro usa vários textos do Antigo 
Testamento para ajudar a articular sua compreensão da 
identidade de sua comunidade. Um exemplo é o uso 
proeminente do tema da ‘pedra rejeitada’, que faz alusão 
ao Salmo 118.22 (1 Pe 2.4). No Antigo Testamento, a pedra 
rejeitada se refere a Israel, que, embora rejeitado pelas 
nações, foi aceito por Deus. Em 1 Pedro 2, no entanto, a 
pedra rejeitada – como exposto na digressão acima – se 
refere diretamente a Cristo.  

Segundo M. Eugene Boring, há três temas principais 
nesta seção, todos relacionados ao tema da identidade 
Cristã. São eles: 1) os paralelos entre Cristo e os Cristãos; 
2) uma elaboração sobre o status dos eleitos; e 3) a 
missão Cristã de adoração e testemunho (Boring, pp. 96-
102).  

Os paralelos entre Cristo e os Cristãos  

Diante de uma sociedade hostil, os paralelos entre Cristo e 
os Cristãos são críticos para a o entendimento de Pedro 
sobre a ética Cristã. O status e o comportamento de Cristo 
visam evocar uma resposta ética dos destinatários da 
epístola e dar forma a esta resposta.  



 

 

Pedro afirma que Cristo e os destinatários da epístola 
são ‘escolhidos’ (2.4, 6, 9; ver também 1.2; note-se que 
se usa a palavra ‘eleito’ em algumas traduções) e 
‘preciosos’ (2.4, 6, 7; ver também 1.7). Suas afirmações 
sobre Jesus servem assim para ‘iluminar e fornecer a base 
para a própria existência Cristã de seus ouvintes’ (Boring, 
p. 97). Ou seja, assim como Jesus foi rejeitado, os 
ouvintes de Pedro não devem se surpreender ao serem 
rejeitados. No entanto, Jesus, ‘a pedra que os 
construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular’ (2.7). 
E aqueles que não acreditaram nessa ‘pedra angular’ 
tropeçarão e cairão (2.8). É importante notar que aqueles 
que desobedecem ao evangelho em 2.8 são aqueles que 
não acreditam. Estas pessoas não são Cristãs e, portanto, 
as interpretações de hoje por parte da Igreja devem zelar 
para que não se use esta parte do capítulo 2 para tratar 
de divisões internas.  

Pedro continua com uma mensagem de esperança, 
chamado sua comunidade a regozijar-se por ser 
justificada em seus clamores nos últimos dias, porque 
Jesus Cristo já foi justificado em seus clamores por Deus 
através da ressurreição. A rejeição e a desonra que os 
ouvintes de Pedro experimentam se tornarão vitória e 
honra, ‘uma honra que já experimentaram como povo 
eleito e santo de Deus’ (Boring, p. 97). Apesar da oposição 
da sociedade, a comunidade de Pedro deve encontrar um 
senso de valor próprio. Eles são os ‘escolhidos’, assim 
como Cristo é ‘o escolhido’. 



 

 

O status daqueles que são ‘escolhidos’ 

O status daqueles que são ‘escolhidos’ – um status 
revisitado ao final da epístola – é explicado em sete 
imagens. Cada uma das imagens é tirada do Antigo 
Testamento, no qual se aplicam a Israel. No entanto, na 
epístola de Pedro, elas são reaplicadas a sua própria 
comunidade: a Igreja na diáspora. 

1 A primeira imagem são as ‘pedras vivas’ usadas ‘na 
edificação de uma casa espiritual’ (2.5). A única outra 
passagem na epístola em que o termo ‘casa’ é usado 
é em 1 Pedro 4.17, em que os Cristãos são designados 
‘a casa de Deus’. No Antigo Testamento, a ‘casa’ de 
Deus se referia ao ‘templo’, mas no Novo Testamento 
o termo passa a significar a Igreja. Esse termo lembra 
a designação de Pedro por Jesus como a rocha sobre 
a qual se edificará a Igreja (ver Mt. 16.16–18). Em 1 
Pedro, a ‘casa espiritual’ refere-se aos Cristãos, que 
são edificados tendo como sua fundação Jesus, que é 
a Rocha (ver 1 Pedro 2.8). Assim, seja qual for a 
dispersão ou divisão experimentada pelos Cristãos, 
eles são chamados a encontrar uma maneira de se 
reunir em um edifício coerente para que a Igreja não 
desmorone. 

2 Outra imagem-chave é o ‘sacerdócio santo’ ou 
‘sacerdócio real’ (2.5, 9). Aqueles que são ‘escolhidos’ 
também são um sacerdócio santo e real, um ofício que, 
no contexto do Antigo Testamento, evocava o 
relacionamento de aliança entre Israel e Deus (Ex. 19.6) 
Essa noção de relacionamento de aliança é transferida 
para o Novo Testamento, no qual esse relacionamento 



 

 

de aliança liga a comunidade Cristã a seu Deus através 
do Filho de Deus, Jesus Cristo. Além disso, como um 
‘sacerdócio dos crentes’, os destinatários de 1 Pedro 
devem ser uma comunidade santa e intercessora em 
nome do mundo.  

3 Uma terceira imagem é a ‘geração eleita’. O termo 
‘escolhido’ é frequentemente traduzido como ‘eleito’ 
e aplicado à comunidade de Cristo e de Pedro (1.2; 
2.4, 6, 9; 5.13). É a ‘linguagem confessional dos 
incluídos que desejam louvar a Deus por serem 
incluídos ao invés de receber crédito por sua própria 
salvação’ (Boring, p. 99).  

4 ‘Nação santa’ e ‘povo exclusivo de Deus’ são duas 
outras figuras utilizadas para descrever os leitores a 
que destina a epístola de Pedro (2.9). Os termos 
‘nação’ e ‘povo’, conforme traduzidos do grego, 
comunicam ideias distintas. Na forma plural, o termo 
‘nações’ refere-se aos Gentios, em contraste com o 
termo que é traduzido como o ‘povo’ de Deus (por 
exemplo, Ex. 19.5; Dt. 7.6). [N. do T.: o termo é, de 
fato, traduzido como ‘gentios’ na versão em português 
da Bíblia utilizada para as citações das Escrituras 
nesta obra.] A frase traduzida como ‘povo exclusivo de 
Deus’ (2.9) visa comunicar que a audiência da epístola 
é um povo que pertence a Deus. Tomando essas 
referências juntas, Pedro está indicando que seus 
ouvintes, sejam judeus ou gentios, pertenciam ao 
grupo dos eleitos de Deus.  

5 As duas últimas imagens – o ‘povo de Deus’ e aquelas 
pessoas que ‘haviam recebido misericórdia’ (2.10) – 
são tiradas de Oseias (1.6, 9–10; 2.23). Nessas 
passagens do Antigo Testamento, o profeta contrasta 



 

 

o Israel adúltero, que estava sendo rejeitado por 
Deus, com o Israel renovado, que foi aceito por Deus. 
Ao caracterizar a identidade dos Cristãos nesses 
termos, Pedro lembra à comunidade do fato de que 
foi por iniciativa e misericórdia de Deus que eles 
foram aceitos como povo exclusivo de Deus. 

O objetivo de Pedro em caracterizar a identidade de seus 
ouvintes com essas afirmações é sustentá-los e incentivá-
los a fim de proclamar os poderosos atos de Deus, que os 
‘chamou das trevas para sua maravilhosa luz’ (1 Pe 2.9). 
Isso nos leva ao terceiro tema desta seção.  

A missão Cristã de adoração e testemunho 

Pedro exorta sua comunidade a testemunhar no mundo. 
Ele não descreve a identidade deles nos ricos termos 
teológicos acima simplesmente como um esforço para 
lhes proporcionar afirmação pessoal, mas sim com o 
objetivo de levá-los a testemunhar, ou seja, de ‘anunciar 
as grandezas’ de Deus (2.9). O alimento que receberam 
do ‘leite espiritual’ não era apenas para sustentá-los 
como seguidores de Jesus Cristo, mas também para 
alimentá-los para a missão. Na seção subsequente, Pedro 
começa a descrever alguns exemplos de como seus 
ouvintes devem viver e agir em estruturas e contextos 
específicos (2.11-25), especialmente quando a 
identidade deles também está ligada ao seu status de 
exclusão, exílio e sofrimento. 



 

 

Digressão: Comunhão 

1 Pedro não oferece uma discussão explícita sobre 
comunhão. De fato, a epístola começa abordando a 
Igreja como algo ‘disperso’ ou espalhado, movida por 
‘peregrinos/exilados’ em todo o mundo (1.1; 2.11). No 
entanto, a partir do foco de Pedro nas difíceis 
realidades do sofrimento e na submissão paciente, e a 
partir da maneira como esses elementos são ligados à 
identidade da Igreja como povo escolhido de Deus, 
emerge de maneira profunda e impressionante a 
realidade da comunhão. A comunhão é descrita como 
algo que emerge da fé comum do sofrimento do 
discipulado. 

Um tema central da epístola é o modo como o 
próprio sofrimento se mostra emaranhado em uma 
‘reviravolta divina’. Essa reviravolta é encarnada no 
próprio Jesus Cristo, que é a pedra ‘rejeitada’ que se 
torna a ‘pedra angular’ (2.4, 6, 7) e, como alguém que 
sofre e morre, é então levado à mão direita de Deus 
(3.17 22). A Igreja, em sua vida plena, é precisamente 
construída sobre essa reviravolta divina, tornando-se a 
casa construída sobre a pedra rejeitada (2.5). Dessa 
maneira, a Igreja contrasta com aqueles que não 
podem receber ou apreciar como Deus estabelece 
aquilo que os seres humanos e as culturas humanas 
menosprezam e desprezam. As particularidades do 
chamado Cristão – cada discípulo como uma pedra 
separada – são reunidas em algo inteiro simplesmente 



 

 

pelo ato comum de seguir ao rejeitado em sua 
humildade e gentileza diante dos maus tratos e do 
sofrimento (2.21–23).  

O sofrimento comum como discípulos de Jesus, 
então, é como a Igreja é una, pois é a forma de união 
com o próprio Cristo, o domínio em que sua graça 
trabalha para nos levar à plenitude da salvação: ‘Mas 
alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos 
de Cristo, para que também, quando a sua glória for 
revelada, vocês exultem com grande alegria’ (4.13). 
Visto que o próprio Jesus traz a salvação como um 
simples ato de ‘misericórdia’ (2.10) na forma de sua 
própria morte por nós (2.24; ver também 1.2), a graça 
divina realiza seu trabalho transformador conforme 
passamos a nos parecer com ele neste sentido. Se a 
comunhão reflete essa realidade de uma 
conformidade comum com Cristo, então a comunhão 
está no cerne da identidade da Igreja.  

Há diversas formas muito concretas através das 
quais a comunhão da Igreja é assim vivida. Tais formas 
viriam sob o título de fidelidade ao ‘caminho’ de Jesus, 
incorporada em suas ações e palavras. Em 1 Pedro, isso 
é descrito em termos de fazer o bem (3.11), buscar a 
paz e ordenar a vida de maneira que não seja movida 
por paixões internas ou raiva (2.11). Em geral, este 
seguir o caminho de Jesus implica formas de vida ainda 
mais específicas entre os Cristãos, à medida que vivem 
dentro do mundo e perante a ele: tratar uns aos outros 
de maneira honesta, caridosa e sempre buscando o 



 

 

bem do outro (2.1; ver também 3.8-11; Col. 3.12-14). A 
própria vida da Igreja, entre seus membros, assume a 
forma da autodoação de Jesus por amor ao mundo. 
Isto significa, finalmente, que a comunhão da Igreja em 
si é encarnada na maneira como seus membros sofrem 
os pecados dos outros com paciência, da mesma 
maneira que Jesus sofre os pecados da humanidade na 
cruz: ‘Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos 
outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 
Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação’ 
(4.8–9; ver também 1.22; 3.8–9). 

Os desafios para a igreja global são diversos: 
integridade e energia evangelísticas em face da apatia 
ou negação do evangelho; tratar os flagelos da pobreza 
sofridos por igrejas membros, povos ou nações inteiras; 
trabalhar, expor e erradicar a corrupção dentro da igreja 
e na sociedade civil; e, é claro, conflitos contínuos 
(embora menos frequentes) sobre a sexualidade. A 
epístola de Pedro mostra que a comunhão Cristã não é 
o resultado da resolução bem-sucedida desses 
desafios, mas sim um ‘caminho’ para que esses 
desafios sejam enfrentados: com amor mútuo, com 
humildade e gentileza, e com hospitalidade inabalável. 

 

Tendo articulado os fundamentos básicos da identidade e 
existência Cristãs, Pedro agora muda o foco para a 
responsabilidade social. Esta seção também pode ser 
dividida em duas subseções: uma introdução geral sobre 



 

 

conduta pública, especialmente em relação às estruturas 
governamentais (2.11–17), e uma seção sobre a conduta 
dos escravos vista à luz do próprio sofrimento de Cristo 
(2.18–25). Conforme afirmamos no início deste capítulo, 
nenhuma dessas subseções pode ser separada do 
chamado no início do capítulo 3. 

1 Pedro 2.11-17 

11 Amados, insisto em que, como estrangeiros e 
peregrinos/exilados no mundo, vocês se abstenham 
dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 12 
Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para 
que, mesmo que eles os acusem de praticarem o 
mal, observem as boas obras que vocês praticam e 
glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 13 Por 
causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade 
constituída entre os homens; seja ao rei, como 
autoridade suprema, 14 seja aos governantes, como 
por ele enviados para punir os que praticam o mal e 
honrar os que praticam o bem. 15 Pois é da vontade 
de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a 
ignorância dos insensatos. 16 Vivam como pessoas 
livres, mas não usem a liberdade como desculpa 
para fazer o mal; vivam como servos de Deus. 17 
Tratem a todos com o devido respeito: amem os 
irmãos, temam a Deus e honrem o rei.  

 

Os versículos 11–12 se relacionam com o argumento da 



 

 

seção anterior sobre a verdadeira identidade do crente 
(2.9–10). A diferença da comunidade de crentes é 
enfatizada em 2.9: ‘um povo peculiar’, como a versão 
King James apropriadamente a descreve. Mas agora 
Pedro introduz outro aspecto da identidade de sua 
comunidade: ser ‘estrangeiros e peregrinos/exilados’. 
Como ‘estrangeiros e peregrinos/exilados’, os ouvintes 
de Pedro são advertidos de que não devem estar em 
conformidade com as normas sociais e religiosas da 
sociedade que são contraditórias a Jesus Cristo, a quem 
juraram lealdade (2.11). Eles são encorajados a 
reconhecer um ‘Senhor’ em tensão com outros 
‘senhores’ no mundo ao seu redor.  

Ao mesmo tempo, no entanto, Pedro não pede a sua 
comunidade que se retire da sociedade. Ela deve se 
engajar construtivamente com os gentios para não 
evocar suspeitas, mas, pelo testemunho deles, levar os 
gentios a dar honra a Deus pelas ‘boas obras’ dos 
Cristãos. As ‘boas obras’ às quais os crentes são 
chamados incluem a abstinência dos ‘desejos da carne’. 
Em outras palavras, eles não devem retornar aos 
comportamentos imorais de suas vidas anteriores, e sim 
cumprir as aspirações mais nobres da moralidade 
romana. Embora essa referência à moralidade romana 
possa parecer surpreendente para os leitores Cristãos do 
século XXI, que muitas vezes pensam que romanos e 
gregos antigos eram maus ou libidinosos, vale lembrar 
que também havia romanos de inclinações moralistas 
vivendo na Ásia Menor (Boring, p. 114), alguns dos quais 
suspeitavam que os Cristãos eram imorais. A conduta 
correta dos ouvintes de Pedro, portanto, tinha por 
objetivo acalmar as suspeitas de seus vizinhos pagãos e 



 

 

dar testemunho de Deus. Assim, a prática de um bom 
modo de vida, moldado interior e exteriormente pelo 
bem, terá um impacto sobre aqueles que deturpam a 
comunidade de Pedro como uma comunidade de 
malfeitores.  

As poucas palavras finais de 2.12, enfatizando Deus 
como juiz, evidenciam claramente a tensão no 
relacionamento entre a comunidade de crentes e o 
mundo dominante e deixam claro quem é, em última 
instância, o senhor e juiz. Nos versículos a seguir, Pedro 
dá exemplos específicos de como sua comunidade 
poderia, por um lado, demonstrar seu status de ‘alienada’ 
e, por outro lado, dar testemunho de Deus. Para esse fim, 
Pedro aborda o tópico da autoridade governamental. 

Em 2.13–17, Pedro instrui seus ouvintes a sujeitar-se a 
todas as instituições humanas, especialmente aos ‘reis’ 
ou ‘governantes’ por ele enviados (ver também Rm. 
13.1–10). O verbo em 2.13 pode variar em intensidade, 
desde um forte senso de ‘submeter-se’ a um fraco senso 
de ‘aceitar’ (ou ‘tolerar’). O modo como entendemos a 
construção ‘sujeitar-se à autoridade de’ depende muito 
de como entendemos a frase ‘por causa do Senhor’ no 
início, que é o que motiva a ação. A lógica até este 
momento sugere que o valor de tal aceitação não se deve 
a nenhum valor central dessas estruturas de autoridade 
humana, mas porque tal aceitação trará dúvida àqueles 
que estão difamando o povo de Deus e os acusando de 
más ações. Assim, nesta seção e na seguinte (a partir de 
2.18), Pedro usa a tradição moral helenista de 
‘administração doméstica’ para abordar o assunto da 
ordem social, isto é, o que significa viver ‘de forma 
exemplar entre os pagãos’ (2.12).  



 

 

As sociedades da época em que 1 Pedro foi escrita 
estavam muito preocupadas com o estabelecimento e a 
manutenção da ‘ordem’ em todos os aspectos da vida, 
incluindo o público e o privado. No topo da ordem social 
romana estavam o imperador e outros líderes políticos, 
como os senadores e governadores. Em relação a essas 
figuras, Pedro ordena que seus ouvintes ‘sujeitem-se à 
autoridade’ deles. Embora os governantes humanos 
fossem, na melhor das hipóteses, capazes de realizar a 
obra divina de punir a injustiça e proteger os justos, a 
comunidade de Pedro teria entendido que as autoridades 
humanas não tinham autoridade definitiva sobre eles 
(especialmente quando se tornaram agentes da 
injustiça), já que a fidelidade do Cristão é, em última 
instância, a Jesus Cristo. No entanto, porque as 
autoridades governamentais podem, no melhor dos 
casos, ser agentes da justiça de Deus e servir à ordem 
saudável da sociedade, os Cristãos são instados a se 
submeterem a seus governantes, não por uma questão 
de compulsão ou fatalismo, mas ‘por causa do Senhor’ 
(2.13).  

Vale a pena ponderar a possibilidade de que 1 Pedro 
oferece um argumento deliberadamente ambíguo em 
2.13–14. Poderíamos ler esses versículos como um 
argumento de que aceitar a autoridade do imperador e 
de seus governantes faz parte da ordem de Deus (Deus os 
envia). Alternativamente, poderíamos ler esses versículos 
como um argumento de que aceitar a autoridade do 
imperador e de seus governantes é (meramente) parte da 
ordem humana dominante (o imperador os envia). A 
diferença é significativa. Tal ambiguidade é uma 
característica da literatura voltada para aqueles que são 



 

 

marginalizados, excluídos, estrangeiros. Aqueles da 
ordem dominante – o imperador ou seus governantes – 
que viessem a interceptar esses escritos entenderiam 
uma coisa, enquanto seus destinatários pretendidos 
ouviriam algo bem diferente. 

O fazer o certo (2.14, 15) também pode significar algo 
bem diferente. Dentro da ordem dominante do império 
(2.12), fazer o certo era focado em receber ‘louvor’ dos 
governantes dessa ordem. Para aqueles que fazem parte 
do povo escolhido de Deus, fazer o certo não é tanto 
suscitar elogios ao sistema, mas mais silenciar ‘a 
ignorância dos insensatos’ (2.15). Há uma crítica implícita 
aqui ao império dominante – ‘de toda instituição 
humana’ (2.13) – caracterizado, como de fato o é, ‘pela 
ignorância dos insensatos’. 

A partir do tema de viver sob o império, Pedro faz uma 
transição para um novo tema, instando seus ouvintes 
como ‘servos de Deus’ a ‘viverem como pessoas livres’ 
(2.16), esclarecendo que devem exercer sua liberdade de 
maneira responsável dentro das estruturas da sociedade. 
Há uma submissão estratégica à ordem do império nesta 
seção, mas aqui a submissão essencial é a Deus. Mesmo 
assim, essa submissão primária não pode ser usada como 
desculpa para o mal. As instruções de Pedro não incluem 
uma lista de prós e contras. Mais concisamente, ele 
exorta sua comunidade a agir em boa consciência. Como 
essas autoridades governamentais foram instaladas com 
o objetivo de punir aqueles que fizeram o mal, aqueles 
que fizeram o bem não deveriam ter nada a temer.  

Esta seção de 1 Pedro 2 culmina com alguns lembretes 
importantes para os destinatários de Pedro, deixando 
claras as prioridades e distinções de sua comunidade. 



 

 

Embora todos devessem ser honrados, inclusive o 
imperador (algo que por si só poderia ser visto como um 
aplanamento subversivo da hierarquia romana, já que 
coloca o imperador no mesmo nível de ‘todos’), é apenas 
Deus a que todos devem temer (2.17) e apenas a 
comunidade de crentes que devem amar. ‘Tratar com 
respeito’ como virtude exterior é apropriada para todos e 
para o imperador; o ‘amor’ como virtude interior é 
necessário para a comunidade de crentes; e o ‘temor’ (ou 
reverência) é a posição apropriada perante Deus. Para 
Pedro, em contraste com o tratamento com respeito que 
se deve ter perante a todos, ‘o temor/reverência é 
reservado apenas a Deus, e [nesta epístola, o medo] é 
mais proeminente como motivação para a exortação 
(1.17; 3.2, 6, 14, 16) do que em qualquer escrito do Novo 
Testamento’ (Elliot 2000, p. 500, citando Goppelt, p. 190). 

A epístola então se volta para dois sistemas 
dominantes das instituições humanas: a escravidão (2.18–
25) e o patriarcado (3.1–7). A escravidão e o patriarcado 
são os dois sistemas mais prevalecentes e duradouros do 
mundo antigo, tão difundidos que são praticamente 
invisíveis. Notavelmente, esta epístola os torna visíveis. 

Digressão: a ética Cristã no contexto canônico 

Acima do Grande Portal Oeste da Abadia de 
Westminster se encontram dez estátuas de mártires do 
século XX. Exemplos de compromisso Cristão 
inabalável diante da injustiça, a maioria desses santos 
– Oscar Romero, Martin Luther King Jr., Maximilian 



 

 

Kolbe, Janani Luwum, Wang Zhiming, Elizabeth de 
Hesse, Dietrich Bonhoeffer – perdeu a vida 
precisamente por resistir às más políticas e práticas de 
suas nações e líderes. No entanto, ao se andar um 
pouco para trás, as icônicas torres do Palácio de 
Westminster aparecem por detrás da abadia, um 
lembrete de que a Igreja da Inglaterra é a igreja oficial 
de seu país. Como manter unido o legado de 
resistência dos mártires contra governos do mal e uma 
história igualmente robusta de igrejas Cristãs aliando-
se construtivamente às nações do mundo? Seriam 
essas duas posturas compatíveis, em todo o espectro 
da igreja cristã global e em relação ao testemunho 
bíblico? 

De fato, as escrituras Cristãs geram, justificam e 
sustentam esses dois relacionamentos com os 
governos. Por um lado, 1 Pedro exorta os crentes: ‘Por 
causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade 
constituída entre os homens; seja ao rei, como 
autoridade suprema, seja aos governantes, como por 
ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar 
os que praticam o bem.’ (1 Pe 2.13-14); o apóstolo 
Paulo também instrui, de forma similar,  

 
Todos devem sujeitar-se às autoridades 
governamentais, pois não há autoridade que não 
venha de Deus; as autoridades que existem foram 
por ele estabelecidas... Pois os governantes não 
devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o 



 

 

mal... Pois [o governo] é servo de Deus para o seu 
bem. (Rom. 13.1–4)  
 

Por outro lado, o livro do Apocalipse mostra o mesmo 
Império Romano como uma mulher montada em um 
animal de sete cabeças e dez chifres, chamando-a de 
‘mãe dos horrores e das práticas repugnantes da Terra’ 
e descrevendo-a como ‘embriagada com o sangue dos 
santos, o sangue das testemunhas de Jesus’ (Ap. 17.6). 
Nisso, o Vidente segue o exemplo do livro de Daniel, que 
também descreveu uma nação contemporânea como 
uma besta aterrorizante com dez chifres que ‘guerreava 
contra os santos’ (Dn. 7.19–27, citando v. 21). Assim, o 
cânone bíblico fornece precedentes para a submissão 
cristã positiva aos governantes como servos de Deus e 
para a resistência Cristã fiel aos Estados humanos como 
agentes do diabo. (É verdade que os Cristãos – até os 
mártires mencionados acima – historicamente tiveram 
visões dramaticamente diferentes de Deus e de como 
resistir adequadamente ao Estado injusto; contraste-se 
o passivismo de Martin Luther King Jr. com a falida 
conspiração de Bonhoeffer para assassinar Hitler.) Isso 
significaria, então, que a Bíblia é insuperavelmente 
autocontraditória e, portanto, oferece poucas 
orientações confiáveis às comunidades de fé em 
dificuldades? 

Muito pelo contrário, na verdade. O alcance do 
testemunho do cânone bíblico sobre as relações Igreja-
Estado reflete a diversidade dos contextos históricos 



 

 

em que Deus inspirou os autores bíblicos. Tanto 1 
Pedro quanto a epístola de Paulo aos romanos foi 
redigida durante os períodos em que o Império 
Romano não era ativamente hostil aos Cristãos, 
embora alguns súditos no Império estivessem de fato 
perseguindo os crentes. Dessa forma, os autores 
bíblicos exortaram seus leitores a permanecerem 
irrepreensíveis em seu relacionamento com o Estado, 
de modo que o governo pudesse protegê-los ao invés 
de ter motivos para apoiar seus oponentes. Assim, o 
governo poderia funcionar como um servo do Senhor 
em nome dos santos. Por outro lado, o livro do 
Apocalipse provavelmente foi redigido sob o reinado 
de Domiciano, um dos poucos imperadores romanos 
do primeiro século a instituir a perseguição imperial 
oficial aos crentes. Consequentemente, o Vidente 
adverte sua audiência de que o atual governo romano 
fazia a vontade não de Deus, mas do diabo, o que 
implicava sofrimento e martírio para os fiéis que não se 
submetessem mansamente às más ações de seus 
governantes ou agissem em conluio para cometê-las. 

Dessa maneira, a diversidade reveladora do cânone 
reflete os diferentes momentos históricos por cuja 
travessia Deus guiou seu povo. Essa diversidade 
canônica não se limita ao testemunho das escrituras a 
respeito aos governos. Ela se aplica também aos 
ensinamentos das escrituras sobre questões de 
violência (dentro do mesmo Evangelho, contrastar Mt. 
5.5-9, 21-22, 38-39, 43-45; 7.12; 22.39-40; 26.51-52 



 

 

com Mt. 10.34-36; 21.12-13, 40-41; 22.7; 24.48–51), 
gênero (comparar, p. ex., Gn. 3.6; Jz. 4.4; Rm. 16.7; 1 
Co. 11.3; 14.34–35; Gl. 3.28; 1 Tm. 2.9-15) e dinheiro 
(conferir, por exemplo, Gn. 13.2; Dt. 28.11–12; 2Cr. 
1.11–12; Pv. 3.9–10; Ml. 3.10; Mt. 19.21; Lc. 6.20, 24; 
14.33; Tg. 5.1-3). É necessário, portanto, que pastores 
e líderes religiosos sejam intérpretes sábios – não 
apenas do texto bíblico em suas muitas facetas 
canônicas, incorporadas em contextos históricos 
distintos, mas também de seu próprio contexto 
histórico – perguntando o que Deus, que é revelado em 
Cristo e nas escrituras, deseja em relação a sua própria 
nação e cultura, reconhecendo o tempo todo que o 
mesmo Deus e as mesmas escrituras podem falar de 
maneira diferente (porém igualmente verdadeira) a 
suas irmãs e irmãos guiados pelo Espírito em outras 
partes do mundo. 

 

1 Pedro 2.18-25 

18 Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o 
respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas 
também aos maus. 19 Porque é louvável que, por 
motivo de sua consciência para com Deus, alguém 
suporte aflições sofrendo injustamente. 20 Pois, que 
vantagem há em suportar açoites recebidos por 
terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o 
sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável 



 

 

diante de Deus. 21 Para isso vocês foram chamados, 
pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, 
deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus 
passos. 22 ‘Ele não cometeu pecado algum, e 
nenhum engano foi encontrado em sua boca.’ 23 
Quando insultado, não revidava; quando sofria, não 
fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 
com justiça. 24 Ele mesmo levou em seu corpo os 
nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas vocês foram curados. 25 Pois 
vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora 
se converteram ao Pastor e Bispo de suas almas.  

 

Há uma mudança abrupta (ou assim nos parece) entre o 
tom levemente subversivo de 2.13–17 e a frase inicial de 
2.18: ‘Escravos, sujeitem-se a seus senhores’. Pedro passa 
então para o que é conhecido como o ‘código doméstico’, 
que é uma instrução para toda a Igreja com relação à 
conduta de escravos, esposas e maridos (ver também Ef. 
5.21–6.9; Cl. 3.18–4.1). O primeiro grupo abordado são 
os escravos.  

No mundo greco-romano, os escravos eram os 
principais contribuintes para a economia do império, pois 
atuavam como trabalhadores de muitas de suas 
residências. Os escravos eram adquiridos como resultado 
da guerra, da incapacidade de pagar dívidas, do 
nascimento à escravidão ou mediante sequestro. Além 



 

 

disso, a escravidão voluntária às vezes era utilizada como 
uma estratégia para adquirir cidadania. Mas os próprios 
escravos não tinham direitos de cidadania e, portanto, 
podiam ser maltratados e separados de suas famílias. 
Eram considerando como a mais baixa casta da hierarquia 
social, sem honra ou meios de subsistência que não seus 
donos (Elliot 2000, 514). Nesse contexto, vale ressaltar 
que a epístola se dirige diretamente aos escravos. Eles 
são o público-alvo desta seção. Podemos esperar ouvir 
uma alusão a Êxodo 3, ao Deus que ouve o clamor dos 
escravos e dos exilados. Mas ali Deus convocou Moisés 
para liderar uma rebelião. Aqui, em 1 Pedro, a 
convocação é diferente.  

Como leitores atentos, espera-se que reconheçamos a 
tensão contida na epístola neste momento. O ‘povo 
exclusivo de Deus’ acaba de ouvir em 2.16 que deve viver 
‘como pessoas livres’ em um relacionamento mútuo de 
amor entre a comunidade de crentes (2.17). No entanto, 
agora, alguns membros da família de crentes são 
escolhidos para receber instruções especiais. E o que se 
segue é perturbador. Tendo acabado de ouvir que deve 
se temer apenas a Deus (2.17), esse setor específico do 
‘povo exclusivo de Deus’ deve ‘sujeitar-se a seus senhores 
com todo o respeito’ (2.18). Como devemos entender a 
coerência de 1 Pedro neste momento?  

Uma maneira de entender 2.18 em relação a tudo o 
que se passou antes é reconhecer, juntamente com o 
autor apostólico, o quão precária é a vida dos escravos 
que fazem parte da comunidade de crentes. Porque eles 
servem a dois senhores – ao senhor dos escravos e a Deus 
– há uma tensão perigosa no centro de suas vidas. Por 
serem membros do ‘povo escolhido de Deus’ e do 



 

 

sistema escravocrata, eles vivem uma realidade 
insuportável, ao mesmo tempo livres em Cristo e 
escravos no sistema greco-romano. E as Escrituras 
oferecem múltiplas trajetórias em relação a essas 
tensões, desde a resistência aberta ao sistema dominante 
(Ex. 3) até a conformidade com a ordem dominante 
(Rom. 13).  

Na exortação aos escravos dentro de sua comunidade 
de fé, 1 Pedro prefere priorizar seu foco na sobrevivência. 
A resistência a sistemas poderosos e profundamente 
enraizados, como a escravidão, poderia muito bem levar à 
morte. A epístola aconselha a sobrevivência e, assim, a 
‘fazer o bem’ dentro do sistema a fim de sobreviver a ele. 
A sobrevivência é a chave, argumenta a epístola, em 
conjunto com a criação de uma resiliência teológica que, 
no tempo de Deus, permitirá ao crente exilado e exilado 
desafiar o poder. Há uma tensão em 1 Pedro entre ser fiel 
e sobreviver. 

Em contraste com outros ‘códigos domésticos’ do 
Novo Testamento, em que os escravos são o último grupo 
a ser abordado, em 1 Pedro 2 os escravos são os 
primeiros. Assim, Pedro efetivamente interpreta os 
‘escravos domésticos como paradigmas para toda a 
família da fé’ (Elliot 2000, p. 514), provavelmente porque 
os escravos frequentemente sofriam injustamente, assim 
como Cristo e outros Cristãos da comunidade de Pedro. 
Os escravos para os quais este código doméstico é escrito 
são vistos e tratados como ‘membros responsáveis da 
comunidade Cristã inclusiva’ (Boring, p. 117), embora 
possam ser escravos de senhores não-Cristãos, uma vez 
que a epístola não menciona as obrigações dos senhores 
de escravos Cristãos perante escravos. Esses escravos 



 

 

eram marginalizados e vulneráveis, não apenas pelo 
status legal que acabamos de descrever, mas também 
porque os escravos eram frequentemente vistos como 
ladrões, mentirosos e preguiçosos. No entanto, Pedro 
fala diretamente com eles e pede que continuem a fazer 
o bem, apesar de serem acusados injustamente (2.19–
20).  

Essas exortações aos Cristãos para que honrem o 
imperador enquanto temem a Deus e aos escravos 
Cristãos para que não respondam em pecado quando 
tratados injustamente retratam diante de nós a 
vulnerabilidade da maioria dos Cristãos do século I, que 
viviam marginalizados. Isso confirma para nós o que Pedro 
quer dizer quando chama sua comunidade de 
‘estrangeiros e peregrinos/exilados’. Tais realidades 
servem tanto para incentivar os Cristãos de hoje que se 
encontram em posições de perseguição e marginalização 
quanto para lembrar os Cristãos que vivem em uma 
sociedade predominantemente Cristã a não se sentirem 
excessivamente confortáveis ou se tornarem 
complacentes. Entender o quão facilmente alguém pode 
se tornar vulnerável a sistemas de poder, seja no mundo 
antigo ou em nosso mundo de hoje, é algo que não 
podemos perder de vista. 

A justaposição de 2.13–17 e 2.18–25 demonstra que 
Pedro estava ciente da tensão teológica que está 
tentando navegar. A sobrevivência em tais circunstâncias 
(ser livre em Cristo e escravo no sistema econômico 
greco-romano dominante à época) é uma luta diária. Ser 
um objeto (um escravo) para alguém que é um súdito 
(sujeito à própria pessoa de Deus) requer uma forma 
particular de disciplina. A epístola entende isso, 



 

 

principalmente nas situações em os senhores não são 
‘bons e amáveis’, mas sim ‘maus’ (2.18). Sobreviver a um 
senhor ‘bom e amável’ é difícil para aqueles que são 
homens e mulheres livres, mas sobreviver a um mestre 
mal é perigoso. 

Nenhuma explicação é dada para seu sofrimento 
injusto, nem Pedro pede que os escravos resistam e 
obtenham justiça por si mesmos. No entanto, esse 
silêncio certamente não se deve a qualquer indiferença 
em relação à injustiça, mas à consciência do autor 
apostólico da epístola de que os escravos impotentes não 
estavam em posição de garantir tal justiça em seu próprio 
nome. Assim, eles tinham como opções responder 
pecaminosamente a seu sofrimento ou responder a ele 
com perseverança e resiliência justas, sabendo que assim 
honravam a Deus e imitavam a Cristo. Merece destaque 
o fato de que essa exortação a suportar o sofrimento não 
era dirigida apenas aos escravos; ela aplica-se, de fato, a 
todos os destinatários da epístola, uma vez que também 
estavam sofrendo. Para fundamentar seu pedido de 
paciência e perseverança na retidão, sem qualquer forma 
de retaliação, Pedro cita a imagem de Cristo como o servo 
sofredor de Isaías 53, que efetivamente se torna um 
modelo para todos os seus seguidores (Horrell 2008, pp. 
63–5).  

Portanto, a linha teológica que a epístola adota para 
incentivar a resiliência é alinhar o sofrimento injusto 
daqueles que estão fazendo o certo com o sofrimento 
injusto de Cristo (2.19–23). O autor apostólico esclarece 
que o sofrimento de Cristo não é apenas um fato histórico, 
mas um exemplo para os ouvintes e leitores da epístola 
que devem ‘seguir seus passos’ (2.21). Em seu sofrimento 



 

 

em favor de outros, Jesus demonstrou submissão e 
confiança em Deus. Ele sofreu vergonha e morte na cruz, 
mas teve seus clamores justificados por Deus por sua 
retidão. Cristo dá o exemplo do sofrimento injusto (2.22–
23), um exemplo que os escravos são chamados a seguir 
(2.21). Pedro reconhece que sofrer injustamente requer 
resiliência: a ideia de suportar pacientemente (2.20, duas 
vezes). A resiliência, a paciência persistente, diante do 
sofrimento injusto é ‘louvável diante de Deus’ (2.20).  

Além disso, o sofrimento de Cristo foi para o benefício 
da humanidade pecaminosa; ‘Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados sobre o madeiro’ (2.24; ver 
também Fl 2.6–11), e o perdão que Jesus oferece resulta 
em libertação do poder do pecado, que por sua vez 
permite que os Cristãos vivam com retidão em meio a um 
mundo de maldade. Assim, Jesus não apenas deixou um 
exemplo para seus seguidores, ensinando-os a suportar o 
sofrimento de uma maneira que honrasse a Deus, mas, 
ao libertá-los do poder do pecado, ele também lhes 
permitiu suportar o sofrimento e viver de forma justa em 
meio à injustiça.  

A conjunção ‘mas’ é a chave da lógica do argumento 
derivado de 2.21 sobre como viver justamente em meio 
à injustiça. Pode não haver justiça no mundo dominante, 
mas há justiça no mundo que Deus trará. A resiliência é 
possível diante do sofrimento injusto nas mãos dos 
senhores de escravos, porque Deus é um juiz justo. A 
justiça, assegura aos escravos a epístola, será feita. O 
autor de 1 Pedro aceita, aparentemente, que o sistema 
de escravidão deve ser suportado para que uma Igreja 
que consiste em parte de escravos possa sobreviver. 
Resistir à escravidão resultaria na destruição da Igreja. A 



 

 

belíssima epístola de Paulo a Filemon, escrita em nome 
do escravo Onésimo, é um exemplo claro de quão 
cuidadoso até Paulo é na hora de condenar abertamente 
a escravidão como um sistema. A vantagem que Paulo 
tem é que Filemon, o mestre de escravos, é um crente, 
mas, mesmo assim, Paulo é diplomático na maneira como 
incentiva Filemon a considerar libertar Onésimo. Por 
outro lado, 1 Pedro se dirige aos próprios escravos, não 
aos senhores de escravos. 

O argumento teológico de 1 Pedro ao abordar os 
escravos na comunidade religiosa não termina no 
versículo 23. O exemplo dado por Cristo de resistência 
resiliente diante do sofrimento injusto e sistêmico é um 
exemplo real de uma realidade de fato vivida. Tal é a 
afirmação de 2.23. Mas 2.24 leva o argumento a um outro 
nível. Tomando uma atitude semelhante a Paulo, 1 Pedro 
oferece aos escravos um recurso adicional para suportar 
seu sofrimento paciente enquanto continuam a fazer o 
bem dentro de um sistema que se recusa a reconhecer a 
justa ordem de Deus. O sofrimento injusto de Cristo já 
cumpriu a justiça, libertou dos pecados e curou. Aqui, 
como em outras partes da epístola, as escrituras são 
invocadas (Is. 53.5) para oferecer conforto: ‘por suas 
feridas vocês foram curados’ (2.24). Uma vida de retidão 
resiliente, seguindo o exemplo de Cristo, leva à cura que 
só pode ser encontrada em Cristo. 

Pedro conclui esta seção com a imagem do pastor e das 
ovelhas. Ele lembra sua comunidade de que eram ovelhas 
desgarradas que foram trazidas de volta pelo pastor que 
deu sua vida por suas ovelhas (ver também João 10.11-
18), e que agora era o ‘Bispo de suas almas’ (2.25). 
Mesmo enquanto suportam o sofrimento, eles são 



 

 

vigiados por um pastor que sabia muito bem o que era 
suportar a injustiça e que de fato vindicaria seu 
sofrimento, assim como o Pai o havia vindicado. Esta 
imagem de pastor voltará a ter um papel proeminente na 
exortação de Pedro e seu entendimento de Cristo no 
capítulo 5. 

Perguntas para reflexão 

1 1 Pedro descreve o povo de Deus como ‘estrangeiros e 
peregrinos/exilados’ e como escolhidos, e diz que, por causa 
disso, os Cristãos sofrerão. 
• O que significa sofrer por Cristo? 
• Como podemos andar juntos com aqueles que, para nós, 

são estrangeiros e peregrinos/exilados?  
• Como seria amá-los como pessoas escolhidas de Deus? 
• Que papel a Igreja pode desempenhar em um mundo que 

busca fragmentar e dividir? 
 

2  1 Pedro conclama os seguidores de Cristo a ser pedras vivas, 
edificadas em uma casa espiritual. 
• O que essa exortação em 2.4-5 significa para você? E para 

a sua comunidade religiosa? 
 

3 1 Pedro fala sobre ‘sujeitar-se à autoridade’ do império ou 
governo e ao mesmo tempo afirmar uma identidade 
conectada a Cristo neste mundo. 
• Quando sua fé o colocou em conflito com seu governo? 
• Como 1 Pedro nos ensina a enfrentar a injustiça quando 



 

 

reclamar e protestar não são opções? 
• Que boas ações você pode fazer que podem mudar uma 

pessoa ou um sistema?  
• Como você testemunha a Cristo dentro de estruturas de 

poder? 
 

4  Pedro também escreve sobre sistemas de opressão em 
nosso mundo, usando a escravidão e o império como 
exemplos neste capítulo.  
• Que passagens de 1 Pedro foram mal utilizadas em nosso 

mundo para justificar a opressão e a injustiça? 
• Como você resiste à opressão em sua comunidade? E no seu 

mundo? 
 

5 Quando se trata de pecar, às vezes somos mais abertos a 
alguns pecados do que outros (por exemplo, podemos 
condenar a escravidão, mas não o império).  
• Onde vivemos com estruturas de opressão?  
• Onde somos cúmplices de pecados estruturais que criam 

mais estranhos e peregrinos/exilados?  
• Que pecados julgamos em vez de deixar o julgamento 

para Cristo, o justo juiz, pastor e bispo das almas? 
  



 

 

3 

Resistência e resiliência em Cristo 
(1 Pe 3) 

 

‘Into Bondage’ (‘Em Cativeiro’) (1936), Aaron Douglas. 

‘Em Cativeiro’: nesta pintura, Aaron Douglas usa correntes e 
navios para evocar a vergonhosa história da escravização dos 
africanos. Mas, apesar das correntes, esta pintura contém 
esperança e comemora a contribuição da força e da cultura 
africana e afro-americana para a eventual abolição da 



 

 

escravidão. A mulher no canto inferior esquerdo levanta as 
mãos atadas; o homem no bloco de leilão no centro 
permanece altivo e levanta a cabeça para a luz que emana 
de uma estrela. Os círculos, irradiando do horizonte, 
representam os cantos (espirituais) da resistência codificada 
cantados pelos escravos afro-americanos. Todos nós somos 
incentivados em 1 Pedro a viver como povo livre, 
independentemente das circunstâncias – uma liberdade 
baseada em nosso relacionamento com Cristo. 
Aaron Douglas, artista afroamericano. Usado com permissão do DACS 

O capítulo 3 da primeira epístola de Pedro começa com 
uma referência imediata a 1 Pedro 2, iniciando-se com as 
palavras ‘do mesmo modo’. Como mencionado na 
introdução e no início do capítulo anterior, as divisões de 
capítulos de 1 Pedro não são tão úteis. Com a frase ‘do 
mesmo modo’, inspirada nas instruções que Pedro 
acabou de dar a respeito dos escravos, a seção entre 2.13 
e 2.25 não pode ser separada do início de 1 Pedro 3. Os 
apelos a vários setores da Igreja para ‘sujeitar-se à 
autoridade de’ (2.13, 18; 3.1) devem ser vistos em 
conjunto. Pedro pede a sua comunidade que pense em 
todos esses casos sobre o que significa reconhecer a 
autoridade, sujeitar-se e honrar, e como devolver o bem 
pelo mal como uma norma que instrui todos os Cristãos 
em conformidade com Cristo, que às vezes sofria sem 
uma palavra, e ainda assim era vitorioso nesta submissão. 
Portanto, a compreensão do argumento da epístola exige 
que se contemple as três conclamações a ‘aceitar a 
autoridade de ...’ dentro de uma seção que inclui (pelo 
menos) 2.11–3.7, 3.8–17 e, particularmente, 3.15.  



 

 

1 Pedro 3.8–17 está incluído porque esses versículos 
oferecem o suporte essencial a uma ética teológica que 
delimita e interpreta os versículos 2.11–3.7. O 
componente central do apoio é o chamado para que 
‘santifiquem Cristo como Senhor em seu coração’ (3.15). 
Esse chamado crucial convoca a comunidade de 1 Pedro 
a ver os chamados anteriores a partir de uma perspectiva 
de ‘sujeitar-se a’ em relação ao senhorio supremo de 
Cristo – e talvez até em tensão com esta sujeição. Assim, 
3.8-17 exige um árduo esforço de interpretação do leitor 
da epístola. Como devemos entender a relação entre ‘o 
Senhor’ e as muitas outras reivindicações de senhorio da 
época, incluindo o senhorio de ‘instituições humanas’ 
(2.13), ‘senhores’ (2.18) e ‘maridos’ (3.1)? E em que 
sentido santificar a Cristo como Senhor em nossos 
corações é um ato de resiliência e resistência em um 
mundo de poderes sem senhores? 

Delinear o argumento tendo como perspectiva as três 
formas de autoridade humana usando o versículo 3.15 
oferece uma maneira de entender uma importante 
tensão ou contínuo com o qual Pedro está lidando. Dadas 
as reivindicações conflitantes de ‘senhorio’, como os 
Cristãos devem se comportar, principalmente quando 
(como no caso da comunidade de Pedro) são uma 
comunidade marginalizada e vulnerável? Além disso, 
como os Cristãos contemporâneos que vivem em 
contextos muito diferentes, especialmente aqueles nos 
quais o Cristianismo é ou foi uma tradição religiosa 
dominante, podem entender a mensagem de 1 Pedro?  

 
A resposta de 1 Pedro à disputa muito real entre os 

‘senhores’ no mundo daqueles que ‘peregrinam em um 



 

 

lugar estranho’ (1.1) poderia ser entendida ao longo de 
um contínuo, variando em termos de conformidade, 
resiliência e resistência. Em uma extremidade do 
contínuo, há uma resistência implícita a outros senhores, 
porque Cristo é o único verdadeiro Senhor. O chamado 
de 1 Pedro aqui é para uma resistência que permita 
resiliência diante dos sistemas de domínio. No outro 
extremo do contínuo, existe a suposição teológica de que 
uma ‘aceitação’ do senhorio de Cristo exige como 
elemento essencial a ‘aceitação’ dessas outras formas de 
senhorio. Neste extremo do contínuo, a conclamação da 
epístola é para o reconhecimento de senhorios afins 
alinhados. A epístola não oferece uma resolução clara 
dessa tensão, mas sim uma variedade de recursos para 
lidar, teológica e praticamente, com uma situação sócio-
histórica real e os desafios que traz.  

Os locais contemporâneos que ocupamos no mundo e 
as perspectivas que moldam nosso testemunho Cristão 
naturalmente moldarão para nós, como leitores, em que 
direção seguimos ou onde erramos ao longo deste 
contínuo. Por exemplo, vemos resistência e a resiliência 
em algumas partes do mundo onde é ilegal construir 
igrejas e, ainda assim, as comunidades Cristãs continuam 
a edificar, e nessas edificações rezam pelo governante 
cujas regras tornam esse espaço ilegal.  

Na próxima seção, olhamos com atenção para os 
detalhes textuais de 3.1–7, sempre atentos a 2.11–25, na 
tentativa de discernir que recursos o texto oferece ao 
leitor que navega em fé por esses versículos como um 
todo. 



 

 

1 Pedro 3.1-7 

1 Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a 
seu marido, a fim de que, se ele não obedece à 
palavra, seja ganho sem palavras, pelo 
procedimento de sua mulher, 2 observando a 
conduta honesta e respeitosa de vocês. 3 A beleza de 
vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como 
cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 4 
Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, 
beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o 
que é de grande valor para Deus. 5 Pois era assim 
que também costumavam adornar-se as santas 
mulheres do passado, que colocavam sua esperança 
em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, 
6 como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava 
senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem 
e não derem lugar ao medo. 7 Do mesmo modo 
vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas 
mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais 
frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de 
forma que não sejam interrompidas as suas orações. 

 

De forma um tanto estranha, em algum momento da 
história de 1 Pedro, no século XVI, foi inserida uma 
quebra de capítulo no início desta seção, separando 
escravos de esposas. Embora possamos especular sobre 
a agenda teológica que se inseriu na epístola por meio da 
divisão de capítulos, podemos ter certeza de que os 



 

 

primeiros ouvintes da epístola reconheceriam que a 
lógica teológica usada com relação aos escravos é 
semelhante à usada com relação a esposas, ambos 
chamados a ‘sujeitar-se à autoridade de’. 

De fato, é importante que os leitores contemporâneos 
de 1 Pedro não interrompam a leitura ao final do segundo 
capítulo. Devemos refletir teologicamente sobre um 
texto das Escrituras que usa o mesmo tipo de argumento 
teológico para escravos e mulheres/esposas. No mundo 
antigo, escravos e mulheres ocupavam um status social 
semelhante, isto é, de objetos dos homens da elite. Há 
partes do nosso mundo contemporâneo em que pouco 
mudou. Há também partes do mundo em que a Igreja 
rejeitou o sistema de escravidão, mas não o sistema de 
patriarcado. E há partes do mundo em que os dois 
sistemas foram rejeitados. Tais contextos divergentes 
significam que diferentes pessoas verão 1 Pedro de 
maneiras bastante diferentes quando se trata de uma 
apropriação contemporânea dessa Escritura. 

O texto é claro, tanto em termos do vínculo entre os 
que estão sob instituições humanas – escravos e esposas 
– quanto no que as esposas devem fazer. O texto de 3.1 
começa com o advérbio ‘do mesmo modo’, que está 
diretamente conectado ao verbo (já antes mencionado) 
‘sujeitar-se a’. Essa instrução semelhante tem como alvo 
as ‘mulheres’, embora logo se torne claro que o foco 
principal são as mulheres casadas. Para 1 Pedro, as 
mulheres casadas são como escravas. A forma do 
argumento também é semelhante, o que se justifica pelo 
fato de que escravos e mulheres tinham status similar no 
mundo greco-romano. Nem escravos nem mulheres 
tinham poder, um status que se encaixa bem na 



 

 

comunidade mais ampla de 1 Pedro, pois devemos nos 
lembrar que estrangeiros e peregrinos/exilados também 
não têm poder. 

Embora o leitor não deva parar aqui em termos do 
argumento teológico, a combinação de relatos 
direcionados a esses dois setores (isto é, escravos e 
esposas) enseja um convite para parar e pensar. O que a 
combinação deixa claro é que esses dois setores formam 
uma parte substancial da comunidade de fé, do ‘povo de 
Deus’ (2.10) a quem 1 Pedro se reporta. É notável que 
uma parte tão substancial da comunidade de fé seja 
composta por pessoas de baixo status social. 

A questão que a epístola continua a abordar nesta 
terceira seção é: como aqueles que são obrigados a 
‘sujeitar-se’ aos sistemas dominantes da época – 
escravidão e patriarcado – reconciliam essa submissão 
com o chamado para que ‘santifiquem Cristo como 
Senhor’ (3.15)? Novamente, a epístola poderia estar 
argumentando que a Igreja deve se conformar à ordem 
dominante do sistema governante. Certamente já foi 
interpretada dessa maneira. Mas a epístola também 
pode ser interpretada como um reconhecimento de uma 
disputa entre senhorios, advertindo aqueles que são 
objetos de escravidão e patriarcado que aceitem esses 
sistemas para sobreviver e, assim, deem-se a 
oportunidade de testemunhar a ordem alternativa de 
Deus (3.15). 

Digressão: Identidade e a Igreja 



 

 

Dentro de 1 Pedro, a Igreja é descrita como tendo uma 
identidade clara como sacerdócio real, nação santa, 
um povo especial com um chamado específico a louvar 
a Deus perante a criação (2.9). Essa identidade inclui as 
muitas identidades observadas ao longo da epístola – 
de cidadãos, servos, senhores, esposas, maridos, 
idosos e jovens, bem como de vários ministérios (4.10). 
A grande variedade de vidas e papéis na sociedade, em 
suas experiências dispersas e muitas vezes difíceis, é 
aqui reunida e ‘construída’ em uma realidade comum 
(2.5). A epístola explica o ‘povo escolhido de Deus’ em 
termos de um conjunto concreto de relações de 
serviço, relações que se resumem a uma forma de vida: 
o sofrimento de Jesus pelos outros, que marca o 
caminho que o povo especial da Igreja deve ‘seguir’ 
(2.21).  

‘Seguir’ está entre as palavras mais comuns usadas 
para descrever os discípulos nos Evangelhos. Desde o 
início de seu ministério (ver também Marcos 1.18), diz-
se que aqueles que se juntam a Jesus deixaram o que 
estavam fazendo e o ‘seguiram’. Pedro nos diz que esse 
chamado a seguir Jesus é feito, de maneira muito real, 
a todos os Cristãos (2.9; ver também 5.10). Além disso, 
a epístola deixa claro que seguir não é uma teoria geral, 
nem é uma passagem sem rumo. Em vez disso, os 
seguidores da Igreja estão ligados aos ‘passos’ de Jesus 
por um caminho que conhecemos dos Evangelhos em 
retrospecto, e que as escrituras explicam mais 
amplamente (ver também Lucas 24.25–27).  



 

 

O autor de 1 Pedro enfatiza o puro privilégio ou 
graça de seguir os passos de Jesus: a Igreja e seus 
membros receberam o favor de conhecer a ele (1.2, 
10–12); eles foram autorizados a compartilhar (estar 
em ‘comunhão’) com seu caminho (4.13); e estão 
sendo levados a seu destino de glória (1.7; 4.13). Em 
outras palavras, tudo isso é um dom de Deus que nos 
permite nos unir à própria vida de Deus. Essa vida 
permanece como ‘luz’ e a plenitude da personalidade 
humana e da integridade compartilhada. 

A graça de seguir assume a forma de uma série de 
atos, de acordo com 1 Pedro, vividos em relação a 
outras pessoas: veracidade, pureza, abertura, 
honestidade, caridade, a busca por acordo, compaixão, 
cortesia, perdão, bênção (1.22; 2.1; 3.8–9). Esses atos, 
simplesmente por sua busca, trazem sofrimento aos 
crentes, e assim o amor divino que impulsiona a todos 
pode ser descrito em termos de ‘perseverança’ (2.19) 
e ‘humildade’ (5.5). Tal paciência e humildade, vivida 
entre os seguidores de Cristo, é a nação santa da Igreja. 
A identidade da Igreja como povo de Deus, portanto, 
consiste em seguir os passos de Cristo. 

 

A quebra de capítulo entre a seção sobre ‘escravos’ e 
‘esposas’ pode indicar uma conscientização, já no século 
XVI, de que, embora fosse possível argumentar que há 
um alinhamento entre as normas culturais daquele 
tempo e o contexto greco-romano de 1 Pedro em relação 
ao patriarcado, esse alinhamento era mais difícil de 



 

 

sustentar em relação à escravidão. Em muitas partes do 
mundo contemporâneo, incluindo muitas partes da igreja 
global, observa-se e pratica-se essa distinção. O sistema 
de escravidão é visto como parte do mundo antigo, um 
sistema que deve ser rejeitado nos contextos 
contemporâneos pelos Cristãos. No entanto, o sistema de 
patriarcado é mantido por muitos Cristãos – tanto em 
geral quanto na submissão de mulheres a seus maridos, 
em particular como parte da ordem duradoura de Deus – 
alinhando normas socioculturais contemporâneas a 
normas socioculturais antigas e, assim, santificando-as. 
Mas 1 Pedro não nos permitirá fazer essa distinção. A 
escravidão e o patriarcado são ‘semelhantes’. 

Com relação às esposas, 1 Pedro segue uma lógica 
semelhante às seções anteriores sobre império e 
escravidão. As esposas devem ser submissas a seus 
‘maridos’ (3.1), não porque essa submissão seja uma 
virtude em si mesma, mas com um objetivo distinto: ‘a 
fim de que, se ele não obedece à Palavra (logos), seja 
ganho sem palavras (logos), pelo procedimento de sua 
mulher’. Talvez haja uma pitada de humor no jogo de 
palavras com a palavra ‘palavra’. Pode ter sido o caso de 
que, na comunidade de fé, essas mulheres eram ‘pessoas 
livres’ (2.16) quando se tratava de falar na comunidade 
de fé. Mas Pedro reconhece que as esposas falam muito 
abertamente em casa ao engajar-se com seus maridos 
sobre sua vida de fé podem ser vistas como 
transgressoras das normas socioculturais da família. Se a 
Palavra deve prevalecer, ela deve fazê-lo sem palavras! 
Mas, como as esposas ouvirão um pouco mais adiante 
neste capítulo, elas devem estar ‘Sempre preparad[as] 
para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão 



 

 

(literalmente “dar uma palavra” [logos]) da esperança 
que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e 
respeito’ (3.15-16). O testemunho sem palavras da 
Palavra, Jesus, permitirá que a palavra seja dita. A 
“submissão” sem palavras não é uma virtude em si 
mesma; é uma estratégia missionária. 

Como já discutimos no capítulo 2, a resistência a 
sistemas poderosos e profundamente enraizados, como 
a escravidão e o patriarcado, pode levar à morte. 
Escravos que resistem a seus senhores e mulheres que 
resistem a seus maridos arriscam a morte. A epístola de 
Pedro aconselha a sobrevivência, a ‘praticarem o bem’ 
(3.6; ver 2.20) dentro do sistema para sobreviver ao 
sistema. Ela argumenta que a sobrevivência é a chave, 
pois permite criar uma resiliência que, no tempo de Deus, 
permitirá ao crente alienado e exilado desafiar o poder. 
As esposas, ao que parece, estão sob vigilância (3.2), e, 
portanto, Pedro quer garantir que, mesmo aqueles que 
os observem de forma mal intencionada (2.12) observem 
‘a conduta honesta e respeitosa’ de suas vidas (3.2). O 
que não fica claro, e que (novamente) pode ter sido 
deixado deliberadamente ambíguo, é se Deus ou o 
marido é o principal observador. O medo, como 
encontramos em 2.17, está associado principalmente ao 
relacionamento do crente com Deus. Talvez aqui, como 
no caso dos escravos (2.18), os maridos sejam só 
observadores secundários de comportamentos que são 
principalmente um produto do relacionamento dessas 
mulheres com Deus.  

Certamente podemos entender assim as instruções 
que se seguem, pois em 3.3-4 fica claro que a ordem 
dessas mulheres não deve ser modelada por uma ordem 



 

 

‘externa’ da moda contemporânea, seja na forma de 
cabelo, joias ou roupas (3.3), mas sim pelo ‘eu interior’ 
caracterizado pelas virtudes duradouras de ‘um espírito 
dócil e tranquilo’ (3.4). Embora as virtudes sejam 
qualidades antigas associadas particularmente às 
mulheres, o que é um tanto subversivo é que Pedro aqui 
reconhece e afirma que as mulheres a quem se dirige têm 
uma identidade ‘oculta’ que é vivida principalmente ‘para 
Deus’ (3.4), não para seus maridos. Assim como os 
escravos, o escritor está exortando a prática de virtudes 
divinas para sobreviver a maridos ímpios. Deus é o foco, 
não os maridos. 

Talvez a mesma lógica da resiliência esteja presente 
também na referência ao precedente para esse 
comportamento (3.5–6). A repetição da frase ‘sujeite-se 
cada uma a seu marido’ (3.1, 5) reconhece as restrições 
do mundo antigo às mulheres. As mulheres pertenciam 
aos seus maridos. Pedro reconhece essa realidade 
cultural, mas parece subvertê-la também. Ele lembra 
essas mulheres que, apesar de sua ancestral Sara ser 
culturalmente tão limitada quanto elas, ela viveu sua vida 
por outra ordem; ela ‘colocava sua esperança em Deus’ 
(3.5), mesmo quando ‘obedecia a Abraão e o chamava 
senhor’ (3.6). Pedro é claro: essas mulheres não devem 
ser ordenadas ou intimidadas por seus maridos, mas sim 
que devem ‘praticar o bem’ aos olhos de Deus e ‘não [dar] 
lugar ao medo’ (3.6). 

A epístola agora se volta aos ‘maridos’ (3.7). A força da 
repetição da expressão ‘do mesmo modo’ sugere que há 
aqui, mais uma vez, uma lógica ou argumento 
semelhante. Se Pedro está exortando essa comunidade 
marginalizada a viver modos de vida resilientes que 



 

 

permitam a sobrevivência em um mundo que os observa 
com más intenções, então também aqui podemos 
discernir um chamado a formas de fé que não resistem 
abertamente à ordem dominante. Esse também é um 
chamado que convoca o crente a confiar que, ao ordenar 
suas vidas aos olhos de Deus, eles sobreviverão e até 
terão a oportunidade de dar a razão da esperança que há 
neles. 

A exortação aos ‘maridos’ é para que sejam ‘sábios no 
convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra’. 
Aqui, a palavra grega traduzida como ‘sábios’ tem a 
mesma raiz que a palavra para ‘conhecimento’, e pode 
muito bem transmitir o ‘conhecimento experiencial’ de 
ter que navegar em um mundo no qual são 
‘peregrinos/exilados e estrangeiros’ (2.11). Os maridos 
são exortados a reconhecer que as mulheres em geral e 
suas próprias esposas são, em particular, a ‘parte mais 
frágil’ (no sentido literal: ‘corpos vulneráveis’) neste 
mundo estrangeiro e, portanto, ‘tratar com honra’ suas 
esposas como ‘co-herdeiras do dom da graça da vida’ em 
Deus (3.7). Eles devem fazer o que a ordem dominante 
não faz e, portanto, também subverter o sistema ao 
‘tratar com honra’ as mulheres.  

O autor apostólico termina com um aviso aos 
‘maridos’. Caso não sigam esse modo de vida piedoso, 
decidindo ao invés disso conformar-se ao modo de vida 
dos poderes dominantes, eles enfrentarão o perigo de 
romper seu relacionamento com Deus, o risco de que 
‘sejam interrompidas suas orações’ (3.7). Para 1 Pedro, 
um relacionamento de retidão com Deus requer um 
relacionamento de retidão com as mulheres. 

A submissão aos sistemas da ordem dominante, seja 



 

 

imperadores, governantes, senhores de escravos ou 
maridos, não deve ser entendida como se tivesse um 
valor intrínseco. A submissão a esses sistemas poderosos 
é estratégica para a missão, um subproduto da submissão 
final, que é a Deus. Ao ‘santificar a Cristo como Senhor’ 
em seus corações, eles terão oportunidades de 
‘responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 
esperança’ que reside neles (3.15).  

Digressão: Os perigos e o mau uso de 1 Pedro 
2–3 

Quando Pedro pede aos escravos que se submetam a 
um mau tratamento (2.18), a até mesmo açoites (2.20), 
ele está endossando a escravidão? Ele está pelo menos 
sugerindo que devemos aceitar um tratamento severo, 
mesmo quando podemos evitá-lo? 

Quando olharmos para as seções de 1 Pedro 
dirigidas a escravos (2.18–25) e esposas (3.1–6), 
devemos considerar o cenário que Pedro abordava. Ele 
não estava abordando um cenário de funcionários 
voluntários que podiam simplesmente se demitir se 
estivessem sendo maltratados. Ele não estava 
abordando mulheres que poderiam encontrar outros 
maridos que não esperavam submissão unilateral.  

Os conselhos de Pedro para escravos e esposas 
pertencem à sua seção maior do que já chamamos de 
códigos domésticos, que por sua vez eram discutidos 
com frequência no contexto da administração da vida 
cívica (2.13-3.12). Escritores antigos costumavam usar 



 

 

esses códigos para expressar expectativas 
convencionais. Para que se possa honrar o Senhor 
(2.12–13), Pedro recomenda o cumprimento, sempre 
que possível, de ‘toda autoridade constituída entre os 
homens’ (2.13). Essa exortação não endossa todas 
essas instituições humanas, como a escravidão (2.18–
25), o império (2.13, 18) ou as esposas que chamam 
seus maridos de ‘senhor’ (3.6), como universais e 
eternas. Ela conclama as pessoas vivendo nessas 
situações a agir da melhor forma possível dentro de 
suas circunstâncias.  

A menos que ganhem dinheiro suficiente para 
comprar sua liberdade, os escravos não tinham muito 
controle sobre seu status como escravos. Os senhores 
de escravos frequentemente acabavam libertando 
escravos (embora muitas vezes somente para não ter 
que sustentá-los na velhice). Uma minoria de escravos 
no Império Romano alcançou status e até riqueza. Mas 
a autoridade legal para emancipar escravos pertencia 
apenas aos proprietários de escravos. Pedro, portanto, 
oferece conselhos sobre como lidar com uma situação 
difícil que seus destinatários não poderiam controlar, e 
não sobre como resistir a essa situação. Essa é a 
mesma abordagem adotada por muitos antigos 
professores de moral, como os filósofos estoicos, que 
se concentraram no que podemos controlar ao nosso 
redor, e não no que não está sob nosso controle. 

Seus comentários às esposas seguem uma linha 
semelhante. (Lembre-se da primeira palavra em grego 



 

 

em 3.1, traduzida como ‘do mesmo modo’, que vincula 
explicitamente o caso das esposas em 3.1-6 ao caso 
dos escravos em 2.18–25.) Dirigindo-se a esposas 
casadas com maridos não crentes (3.1), Pedro pede 
que conquistem seus maridos com um 
comportamento gentil e puro. Ilustrando esse 
comportamento, ele usa o exemplo de matriarcas 
como Sara, que, operando dentro das expectativas 
convencionais de sua cultura, obedecia a Abraão. Sara, 
de forma alinhada à convenção, chama o marido de 
‘meu senhor’ (Gn. 18.12, embora nem sempre seja 
traduzido dessa maneira do hebraico), da mesma 
forma que outros se dirigem a várias figuras 
respeitadas (Gn. 18.3; 23.6, 11), incluindo pais (31.35) 
e irmãos (32.4-5, 18; 33.13-14). 

Contudo, assim como Sara pode ter feito o que 
Abraão disse, o mesmo Abraão fez o que Sara disse 
(Gn. 16.2), em uma ocasião inclusive com o apoio 
direto de Deus (21.12)! Então, por que Pedro oferece 
apenas o exemplo de Sara? Só o exemplo de Sara é 
relevante para essas esposas porque elas não podem 
controlar o que seus maridos farão. Embora o grau de 
poder variasse, os maridos governavam suas esposas 
em praticamente todas as culturas a que Pedro se 
dirigia.  

No entanto, não precisamos deduzir disso um 
endosso ao controle universal do marido, assim como 
não inferimos um endosso a uma prática universal da 
escravidão em 1 Pedro 2.18–25. Maridos que 



 

 

governam suas esposas são comumente encontrados 
em toda a história, e podemos esperar o mesmo dos 
efeitos da maldição (Gn. 3.16). No entanto, não somos 
chamados a impor os efeitos da maldição (por 
exemplo, exigir que os homens suem quando 
trabalham, ou proliferar o pecado e a morte o máximo 
possível).  

Embora Pedro esteja se dirigindo principalmente 
àqueles em posições subordinadas na sociedade (1 Pe 
2.13), e embora evidências antigas sugiram que as 
mulheres frequentavam as igrejas em maior número 
que os homens, Pedro também se dirige a maridos 
aqui. Ele os convoca a zelar por suas esposas e honrá-
las (3.7). 

No caso das esposas, Pedro está abordando as 
normas de seu tempo, não a questão do abuso físico 
direto que abordou no caso dos escravos (2.20). Ao 
contrário dos escravos, as esposas geralmente não 
eram sujeitas a espancamento nas regiões às quais 
Pedro se dirige (1.1). Também diferentemente dos 
escravos, as esposas tinham opções para se retirar com 
segurança de tais situações, caso surgissem; nenhuma 
lei as obrigava a permanecer nelas. Até os fariseus da 
Judeia, que normalmente só reconheciam o direito de 
se divorciar do marido, aprovavam a intervenção e 
obrigavam o marido a se divorciar, liberando assim a 
esposa para se casar novamente. Em outras palavras, 
Pedro não está desaconselhando a fuga de tais abusos 
para quem tem liberdade de fazê-lo.  



 

 

É ético fugir do abuso? As escrituras fornecem 
numerosos exemplos. Davi fugiu de Saul, e a família de 
Jesus fugiu para o Egito para escapar de Herodes. 
Mesmo em casos de perseguição pelo nome de Cristo, 
Jesus permite a fuga (Mt 10.23), e seus discípulos 
normalmente o faziam quando possível (Atos 14.6).  

Sejamos cuidadosos, e usemos essas passagens 
como foram pensadas, ou seja, para encorajar a fé uns 
dos outros diante de situações difíceis, e não para 
dificultar situações que já são difíceis! 

 

1 Pedro 3.8-17 

8 Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de 
pensar, sejam compassivos, amem-se 
fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 9 
Não retribuam mal com mal, nem insulto com 
insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês 
foram chamados, para receberem bênção por 
herança. É por isso que você foi chamado – para que 
você possa herdar uma bênção. 10 Pois  
 

‘Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde 
a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade; 
11 Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz 
com perseverança. 12 Porque os olhos do Senhor 
estão sobre os justos e os seus ouvidos estão 
atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-



 

 

se contra os que praticam o mal.  
 
13 Quem irá maltratá-los se vocês forem zelosos na 
prática do bem? 14 Todavia, mesmo que venham a 
sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. 
“Não temam aquilo que eles temem, não fiquem 
amedrontados.” 15 Antes, santifiquem Cristo como 
Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a 
razão da esperança que há em vocês. 16 Contudo, 
façam isso com mansidão e respeito, conservando 
boa consciência, de forma que os que falam 
maldosamente contra o bom procedimento de 
vocês, porque estão em Cristo, fiquem 
envergonhados de suas calúnias. 17 É melhor sofrer 
por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que 
por fazer o mal.  

 

Ao passarmos para o restante de 1 Pedro 3, vemos que o 
restante do capítulo fornece um resumo, um 
esclarecimento, e um cenário mais amplo de tudo o que 
lemos desde 2.18. Isso está claramente marcado no início 
de 3.8, onde Pedro escreve ‘quanto ao mais’, embora a 
expressão aqui também possa ser traduzida como ‘a 
conclusão’, ‘a meta’, ‘o ponto culminante’. Assim, vale a 
pena ponderar cuidadosamente esta seção e permitir 
que o senso de direção que nos é dado dê forma à nossa 
compreensão dos detalhes em 2.18–3.7, uma vez que 
este é o resumo de Pedro.  



 

 

Existem vários outros marcadores linguísticos que 
apontam que esta seção faz parte do argumento geral 
introduzido desde 2.11. Por exemplo, em 2.12, Pedro 
estabeleceu o objetivo geral de suas instruções sobre 
como os Cristãos devem viver: que o modo de vida dos 
Cristãos será uma resposta àqueles que os acusam de 
fazer o mal e um testemunho para seus próximos que não 
creem para que possam ser convertidos (‘glorifiquem a 
Deus’). Aqui ele usa a palavra ‘modo de vida’ ou ‘conduta’ 
(2.12). Pedro repete a mesma palavra em 3.1 quando se 
dirige às esposas – seu ‘modo de vida’ ou ‘conduta’ pode 
levar à conversão de seus maridos, e depois novamente 
em 3.16, em que explica que nossa ‘conduta’ fará 
envergonhar aqueles que falam mal de nós. Aqui começa 
a emergir a lógica subjacente de 2.11 a 3.17. Defende-se 
aqui um modo de vida que dificulta a acusação das 
pessoas próximas dos Cristãos e que pode realmente 
levar a fé a esses. Esse padrão de vida é determinado não 
por ideias abstratas de ‘direitos’, mas pela sabedoria de 
como viver como uma minoria vulnerável à perseguição, 
uma minoria que acredita que mesmo os perseguidores 
podem ser salvos por Jesus.  

Desde o início desta seção culminante, Pedro conclama 
‘todos’ – não apenas escravos, esposas ou qualquer setor 
em particular – a ter ‘o mesmo modo de pensar’, ser 
‘compassivos’ (o que significa sofrer juntos) e ‘amar-se 
fraternalmente’. Estas são palavras poderosas, 
particularmente neste momento da epístola, após a 
seção em 2.18–3.7. É uma seção que lida com diferentes 
partes da comunidade, cada uma por sua vez, e oferece 
sabedorias diferentes para escravos, esposas 
(principalmente de maridos não-crentes) e maridos. Essa 



 

 

seção de 1 Pedro poderia, portanto, dar uma noção de 
regras diferentes para pessoas diferentes. Mas aqui, na 
conclusão, Pedro afirma fortemente que a ‘unidade’ da 
comunidade é vital. A lógica é que todos os crentes – 
escravos, libertos, esposas, maridos, todos – precisam 
unir-se em mente, ponto de vista e propósito, 
reconhecerem-se como irmãs e irmãos (herdeiros 
conjuntos, 3.7) e suportar os sofrimentos e encargos uns 
dos outros. Esses encargos – as pressões que sua 
‘conduta’ Cristã distinta criarão – recairão de maneira 
diferente sobre diferentes membros da comunidade, o 
que explica as sabedorias diferentes oferecidas a 
diferentes grupos. E, no entanto, a conclusão desta seção 
reflete o começo: seus recipientes são, juntos em Cristo, 
um povo santo, uma nação escolhida. Há um único 
chamado, mesmo que sua aplicação possa diferir 
dependendo do lugar individual de cada um na sociedade 
de seu exílio. Isso lança mais luz sobre 3.1-6, 
incentivando-nos a dar total importância a 3.1-2, seção 
na qual as esposas dos maridos são o principal foco. Não 
se trata de estabelecer ‘regras para uma família cristã’, 
mas sim de entender ‘como lidar com o exílio quando 
você está em uma posição fraca’ (daí o conselho paralelo 
aos escravos).  

No item 3.8 e nas instruções abrangentes deste 
capítulo, o chamado para que os leitores ‘amem-se 
fraternalmente’ [N. do T. ou para que tenham ‘um 
coração terno’, expressão usada na Nova Versão Padrão 
Revisada (NRSV), usada como base para o comentário 
original em inglês] é uma tradução fraca. O original se 
refere às tripas; uma tradução literal seria ‘vocês devem 



 

 

se permitir ser estripados uns pelos outros’. Uma palavra 
semelhante é usada para os sentimentos de Jesus em 
relação às pessoas serem como ovelhas sem pastor (Mt. 
9.36) e a compaixão de Jesus pelo leproso (Mc. 1.41). É 
importante que reconheçamos a forte emoção e paixão 
com que Pedro exorta os crentes a se unirem como forma 
de corrigir nossa tendência humana de focar nas 
expressões de diferenças contidas nos versículos 
anteriores.  

O chamado para ser ‘humildes’ captura um elemento 
unificador ao longo desta seção e mais tarde na epístola, 
no sentido de que ninguém deve dominar os outros, mas 
sempre agir com humildade (5.5). Vemos esse chamado 
a ser humilde em 2.11–3.7, em que a submissão às 
autoridades dominantes dessa sociedade é incentivada 
seguindo o exemplo de Jesus (2.21–24) e de outros, como 
Sara (3.6). Muitos hoje sentem que, em seu contexto, 
Deus os chama a resistir a aspectos da injustiça do mundo 
ao seu redor ao invés de reforçar sua resiliência no 
enfrentamento humilde. Pode ser que assim o seja. O 
chamado de Deus será diferente para pessoas diferentes 
em situações diferentes. Ainda assim, é importante 
escutar cuidadosamente e ponderar a palavra de Deus 
por meio de Pedro para essas pessoas. De fato, como 
vimos, o chamado de Pedro não é simplesmente à 
resiliência interior (enfrentamento). Ele não perde de 
vista a transformação do mundo, mas esta ocorre através 
de pessoas que começam a acreditar (‘glorificar a Deus’, 
2.12; ‘ganho’ 3.2), e não através da derrubada das 
estruturas da sociedade.  

O uso de ‘humildes’ abre a porta para a seção seguinte, 
que tem fortes paralelos com os ensinamentos de Jesus 



 

 

no Sermão da Montanha. Fundamentalmente, o 
chamado é para retribuir o mal com uma bênção (3.9), 
um resumo das palavras de Jesus sobre amar o inimigo 
em Mateus 5.43–46. A resposta humana natural é 
retribuir o mal com mal, o insulto com insulto, rivalizar 
poder com poder. Mas o caminho de Jesus é diferente. O 
paralelo fica particularmente claro em 3.14, em que 
Pedro escreve: ‘mesmo que venham a sofrer porque 
praticam a justiça, vocês serão felizes’, o que soa muito 
próximo a Mateus 5.10: ‘Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça’.  

É importante observar que esse não é um 
comportamento humano normal. As palavras de Jesus no 
Sermão da Montanha são profundamente desafiadoras, 
e também é desafiador o chamado de Pedro, uma 
geração depois, aos ‘peregrinos’ ou ‘exilados’ – os 
escolhidos de Deus vivendo espalhados em um mundo 
que não é o seu. Pedro, portanto, apresenta pelo menos 
seis razões para viver dessa maneira contracultural de 
retribuir o mal com a bênção. Dois destes nós já vimos.  

1 Esse modo de vida distinto pode levar o próximo à fé 
em Jesus (2.12; 3.2). Embora possa parecer 
desagradável ver algo bom vindo da opressão – e isso 
de forma alguma justifica a opressão – é certamente 
verdade que hoje, e ao longo da história da Igreja 
desde Saul, existem muitos testemunhos em que 
acontece exatamente isso e os perseguidores vêm à fé. 

2 Essa abordagem pode diminuir a opressão, já que 
geralmente as pessoas não são oprimidas por 
abençoar os outros. Vejamos em 3.16: ‘de forma que 
os que falam maldosamente contra o bom 



 

 

procedimento de vocês, porque estão em Cristo, 
fiquem envergonhados de suas calúnias.’ (compare 
com 2.12: ‘mesmo que eles os acusem de praticarem 
o mal, observam as boas obras que vocês praticam’). 
Pedro reconhece que isso nem sempre é verdade 
(3.13–14: ‘Quem há de maltratá-los, se vocês forem 
zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que 
venham a sofrer porque praticam a justiça...’; 
comparar com 2.15, 19–20 e 3.17), mas ainda assim faz 
parte de seu raciocínio.  

3 A razão 3 não é explícita nesta seção, mas é aludida, e 
é importante notá-la para entender o todo: o exemplo 
de Jesus, que recompensou o mal com uma bênção 
(como exposto em 2.21–24). Somos lembrados disso 
pelas referências a Cristo: ‘santifiquem Cristo como 
Senhor’ (3.15), o ‘bom procedimento de vocês, porque 
estão em Cristo’ (3.16). Cristo é a origem desse modo 
de vida distinto. Se somos o povo de Cristo e o 
santificamos como Senhor, somos chamados a imitar 
seu exemplo desafiador. 

4 Depois, há as três razões explicitamente apresentadas 
em 3.9-12. ‘Pois para isso vocês foram chamados, para 
receberem bênção por herança’ (3.9). O linguajar de 
chamado, herança e bênção nos lembra o capítulo de 
abertura desta epístola e também tem ecos de Abraão 
(Gênesis 12.1–3) que foi chamado, respondeu e 
recebeu uma bênção. Por esse motivo, Abraão é 
apresentado por Paulo em Romanos 4 como o ‘pai dos 
gentios’, que herda a bênção por causa de sua fiel 
resposta a Deus. Mais amplamente, a epístola recorre 
ao linguajar de bênçãos e maldições do Antigo 
Testamento, como encontrado (por exemplo) em 



 

 

Deuteronômio 29-30 e Salmos 1: seguir o modo de 
vida particular de Deus resulta em bênção.  

5 As duas últimas razões emergem da citação de Salmos 
34.12-15 em 1 Pedro 3.10-12. A leitura do salmo inteiro 
é apropriada aqui, já que fala da garantia que o povo 
de Deus pode ter através das dificuldades, pois Deus 
está a seu lado (Sl. 34.10: ‘Os leões podem passar 
necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de 
nada têm falta’; 34.19: ‘O justo passa por muitas 
adversidades, mas o Senhor o livra de todas’).  

Pedro extrai duas perspectivas deste salmo: o 
mandamento de Deus para deixar o mal e fazer o bem, 
e o mandamento de buscar e lutar pela paz. Pedro 
parece recomendar isso a seus leitores, o que implica 
que suas próprias dificuldades não os isentam desse 
mandamento. Eles são ainda obrigados a buscar e lutar 
pela paz. ‘Afaste-se do mal’ tem dois significados 
potenciais. O mais simples seria ‘deixe de fazer o mal 
e faça o bem’, mas nesse contexto também poderia 
implicar ‘afaste-se do mal que estão causando a você 
e faça o bem em resposta’. No geral, essa quinta razão 
é simplesmente o que Deus diz a todos nós, incluindo 
aqueles que sofrem, para fazer o bem e buscar a paz.  

6 Finalmente, há a certeza de que o Senhor vê o que está 
acontecendo e está atento à oração. De fato, Deus é 
contra aqueles que praticam o mal. Esta é a garantia 
de que Deus resgatará e trará justiça. Não precisamos 
acertar as contas porque Deus o fará. Isso está 
diretamente relacionado com 1 Pedro 2.23: Jesus não 
revidou, mas confiou-se a Deus, que julgará com 
justiça. Também ecoa as palavras da Oração da Manhã 
no Livro de Oração Comum: ‘Dá-nos a paz em nossos 



 

 

dias, Ó Senhor. Pois só tu combates por nós, ó Deus.’ 

Essas duas últimas razões para ter um estilo de vida 
Cristão distinto, para retribuir o mal com uma bênção, 
são esmiuçadas em Romanos 12.14–21. A passagem 
começa ecoando as palavras do Sermão da Montanha: 
‘Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem, e não 
os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram; 
chorem com os que choram.’ (12.14–15). Depois, fala de 
humildade (12.16–17), antes de dar a ordem ‘Não 
retribuam a ninguém mal por mal.’ (12.17). Paulo então 
expande o comando para ‘viver em paz com todos’ ao 
adicionar ‘façam todo o possível’, o que ajuda a moldar a 
razão 5. Sim, os leitores de Pedro devem buscar a paz. No 
entanto, como geralmente são as pessoas em posição 
mais fraca na sociedade, sua habilidade de fazer isso é 
limitada. Eles só podem fazer a sua parte. É correto 
almejar a paz. Mas se os opressores a rejeitam, eles não 
devem se sentir culpados ou buscar a paz em seu próprio 
detrimento. Romanos 12.19 segue explicando: ‘Amados, 
nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, 
pois está escrito: “Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz 
o Senhor’. Isto é coerente com a nossa razão 6. O modo 
de vida dessas pessoas não deve incluir o acerto de 
contas, porque esse é o papel de Deus e Deus o fará. O 
resumo de Paulo em Romanos 12.21 seria igualmente 
adequado aqui: ‘Não se deixem vencer pelo mal, mas 
vençam o mal com o bem.’ 

Duas ideias adicionais emergem nos versículos finais 
desta seção. Primeiro, em 3.14-15: ‘Não temam aquilo 
que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, 
santifiquem Cristo como Senhor em seu coração.’ A 



 

 

expressão traduzida como ‘ficar amedrontado’ é a 
mesma usada em João 14.1, em que Jesus diz: ‘Não se 
perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, e creiam 
também em mim.’ É também a palavra usada para 
descrever os discípulos quando veem Jesus andando 
sobre a água (Mc 6.50; Mt 14.26) à qual Jesus responde: 
‘Coragem! Sou eu.’ O senhorio de Jesus é a razão pela 
qual eles não devem se incomodar ou assustar. A palavra 
‘santificar’ também é encontrada no Pai Nosso: 
‘santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso 
reino’.  

De maneira mais ampla, 3.14–15 se baseia em Isaías 
8.11–17 (já citado em 1 Pedro 2.8), em que Jesus é uma 
pedra de tropeço (Is 8.14). Aqui em 1 Pedro 3, a epístola 
se concentra nos mandamentos de Deus a Isaías para que 
viva uma vida diferente de seus próximos, que ‘não 
tema[m] aquilo que eles temem, nem se apavore[m].’, e 
para santificar o Senhor dos Exércitos, pois ‘a ele é que 
você[s] devem temer, dele é que você[s] devem ter 
pavor.’, e para esperar pelo Senhor. Vale notar que, em 1 
Pedro, a passagem de Isaías muitas vezes traduzida como 
‘santificar o Senhor dos Exércitos’ é reformulada como 
um chamado para que ‘santifiquem Cristo como Senhor’, 
com Jesus no lugar do próprio Deus. A mesma técnica 
para apontar Jesus como ‘Deus por nós’ é encontrada em 
outras partes do Novo Testamento, como Filipenses 2.11 
e 1 Coríntios 8.6. A ideia de que eles devem ‘temer a 
Deus’ e confiar em sua proteção é ecoada nas palavras de 
Jesus em Mateus 10.28–29, mas também nos lembra do 
mandamento de Pedro em 2.17 para ‘temer a Deus’. 

O fato de que 3.14 é frequentemente traduzido como 
‘não tema aquilo que eles temem’ é significativo em nosso 



 

 

mundo, dominado por altos níveis de ansiedade – um 
mundo no qual reconhecemos que, psicologicamente, 
muitas vezes aqueles que odeiam e ameaçam o fazem 
porque têm medo de si mesmos. Isso aponta para a 
profunda verdade na morte sacrificial de Jesus, exposta um 
capítulo antes (2.21-24): o papel de Jesus como bode 
expiatório, absorvendo o mal e não retribuindo-o, 
suportando os pecados, produzindo justiça e cura para os 
outros. Este é o alto chamado dos seguidores de Jesus, ou 
seja, imitar seu exemplo: quebrar o ciclo do medo, do 
mal e da violência, retribuindo o mal com uma bênção. A 
libertação do medo, portanto, significa que não somos 
mais moldados pelo que tememos, pelos poderes do mal 
ou por nossa ansiedade. Essa liberdade, intimamente 
ligada à verdade do sofrimento de Cristo, não 
necessariamente nos ajuda a escapar do sofrimento, mas 
significa que nossa identidade não é mais determinada por 
esses poderes e que podemos viver de acordo com a 
esperança que temos em nosso conhecimento do Senhor 
do universo. Essa esperança oferece um grande incentivo 
para aqueles, como os membros da comunidade de 1 
Pedro, que vivem tempos difíceis. 

Finalmente, nesta seção, chegamos a 3.15–16: 
‘Estejam sempre preparados para responder a qualquer 
pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em 
vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito’. Esse 
versículo é frequentemente distorcido pelo peso das 
palavras finais, como se Pedro estivesse dizendo ‘você 
deve garantir que sua evangelização seja feita com mais 
suavidade’, mas isso é apenas para desculpar nossa 
timidez. As palavras de maior peso nesta oração são 
‘preparados’, ‘sempre’ e ‘a qualquer pessoa’. Sim, há 



 

 

sabedoria em dizer que isso deve ser feito gentil e 
respeitosamente: isso é sensato, dada a posição fraca e 
oprimida na sociedade dos leitores, e também segue os 
mandamentos de ser humilde e buscar a paz. No entanto, 
seu chamado é para que sejam uma bênção para os outros, 
santifiquem a Jesus, e não deixem que o medo as cale. De 
fato, o objetivo de seu modo de vida é que outros sejam 
convencidos a glorificar a Deus.  

Subjacente a isso, há aqui uma lógica para o 
evangelismo que encontramos em outras partes do Novo 
Testamento, mas que geralmente é negligenciada. Os 
leitores de Pedro são chamados fortemente a viver de 
maneira distinta e a estarem prontos para responder às 
perguntas que possam surgir sobre sua vida: o modo de 
vida provoca as perguntas, e estas precisam ser 
respondidas. Frequentemente fracassamos em um ou 
outro desses desafios: ou não temos uma conduta 
distinta e atraente o suficiente para provocar perguntas, 
ou a temos, mas não estamos dispostos, quando 
solicitados, a apontar às pessoas que Jesus é a fonte de 
nossa vida. Nem ações nem palavras sozinhas são 
suficientes. No entanto, também não é simplesmente 
uma questão de dizer que precisamos de ambos. A visão 
de Pedro parece ser a de que o modo distinto de vida (as 
ações) precisa vir primeiro e gerar interesse e perguntas 
genuínos; só então pode ser dada a gentil explicação de 
uma esperança viva em Jesus. Vemos isso acontecer no 
dia de Pentecostes (At 2.1–41), quando as ações dos 
discípulos de Jesus ao receberem o Espírito fazem as 
pessoas questionarem ‘o que isso significa?’, algo que 
Pedro foi capaz de responder falando de Jesus e da oferta 
de salvação de Deus. Essa é a abordagem a ser adotada 



 

 

de acordo com esta epístola, embora o próprio Pedro 
soubesse que alguns também zombariam (At 2.13), 
tropeçariam (1 Pe 2.8) e oprimiriam (em 3.14, sofrer por 
fazer o que é certo; e em 3.16, sofrer porque praticam a 
justiça).  

Os temas desta seção continuam mais à frente (3.18–
22). Nesta seção final, Pedro fala novamente do exemplo 
de Jesus, destacando que ele sofreu injustamente e que 
Deus usou isso para trazer bênçãos a outros e, de fato, a 
eles, falando da necessidade de paciência e confiança. 
Mais ecos desse chamado e desse padrão de vida 
continuam em diversos momentos de 1 Pedro. Por 
exemplo, 1 Pedro 5.1-11 começa com alguns 
ensinamentos voltados aos ‘mais velhos’ e depois aos 
‘jovens’ (assim como em 1 Pedro 3 encontramos palavras 
para escravos e esposas), continuando com instruções 
para ‘todos’ focadas na humildade, na realidade de que o 
sofrimento virá, e na necessidade de confiar em Deus, 
que não os decepcionará.  

1 Pedro 3.18-22 

18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez 
por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a 
Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo 
Espírito, 19 no qual também foi e pregou aos espíritos 
em prisão 20 que há muito tempo desobedeceram, 
quando Deus esperava pacientemente nos dias de 
Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas 
algumas pessoas, a saber, oito, foram salvas por 



 

 

meio da água, 21 e isso é representado pelo batismo 
que agora também salva vocês — não a remoção da 
sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa 
consciência diante de Deus — por meio da 
ressurreição de Jesus Cristo, 22 que subiu aos céus e 
está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos, 
autoridades e poderes. 

 

Esses cinco versículos finais encerram 1 Pedro 3. Este é 
um capítulo focado na resposta que o evangelho exige e 
no lugar central que as ações do próprio Cristo ocupam, 
em sua vida e em seu sofrimento, inseparáveis do que é 
exigido daqueles que o seguem. Esta seção final baseia-
se nas ações de Cristo que permitem que a comunidade 
de 1 Pedro seja um ‘povo livre’ e ‘povo de Deus’, 
enfatizando o que Deus em Cristo fez e continuará a fazer 
pelo povo de Deus e como a unidade e união da Igreja 
com Cristo é selada através do batismo. 

Sugere-se em 3.18 que o sofrimento e a 
vulnerabilidade da Igreja durante seu tempo de exílio 
(1.17) no mundo são um sinal e resultado de sua 
participação em Cristo. Essa afirmação busca defender 
aqueles que sofrem por fazer o que é certo (3.13–17). Ela 
também enfatiza como o sofrimento de Cristo é o modelo 
para a vida do crente. O fiel seguidor de Jesus deve fazer 
o que é certo, independentemente do fato de que isso 
possa resultar no próprio sofrimento. Esta mensagem é 
reforçada pela ênfase no alcance cósmico da ação de 
Cristo. Pois quem sofre inocentemente na cruz é, no 



 

 

entanto, governante e Senhor do mundo. Embora morto, 
ele foi ‘vivificado no espírito’ (3.18). 

Esse tema segue a afirmação de que o justo sofrimento 
de Cristo é sofrido pelos injustos. Isto não só relembra à 
comunidade de Pedro (mais uma vez) de que suas 
dificuldades atuais são triviais em comparação com as 
provações realizadas por Cristo em seu favor, mas 
também relembra à Igreja de que é Cristo quem remove 
o pecado e permite o comportamento piedoso. 

Inicialmente, os versículos 3.19–21 podem parecer ao 
leitor uma mudança abrupta de tom e foco. De fato, a 
referência a Cristo proclamando ‘os espíritos em prisão’ 
confundiu Matinho Lutero, que descartou a passagem 
como um texto estranho. Em certas regiões do mundo, 
há que se ter cautela aqui, uma vez que alguns leitores 
podem associar esses ‘espíritos’ a seus ancestrais não-
Cristãos e parentes que já passaram desta vida. Este texto 
está fazendo certas declarações sobre o destino dessas 
pessoas? 

A compreensão desses versículos é complicada pela 
natureza obscura do texto em grego. Pedro sugere que 
‘pelo espírito’, Cristo ‘também’ ‘se foi’. A questão 
principal aqui é se esse movimento de Cristo se refere à 
sua descida ou ascensão (isto é, sua descida ao inferno ou 
sua ascensão aos céus). O texto em si não é muito claro. 

Digressão: Quem ou o que são ‘os espíritos em 
prisão’? 

John Elliott identifica quatro interpretações principais 



 

 

de 3.19–21 entre a enorme quantidade de comentários 
existentes.  

A primeira sugere que Cristo desceu ao reino dos 
mortos antes de sua ressurreição para anunciar uma 
mensagem aos seres humanos mortos (‘espíritos’). 
Aqueles que defendem essa visão debatem se esse 
público consiste na geração de Noé e sua potencial 
conversão, ou se consiste apenas daqueles da geração 
que se converteram antes da morte, ou ainda se essa 
‘proclamação’ não era uma oferta de conversão, mas 
apenas uma condenação aos contemporâneos 
incrédulos de Noé.  

Uma segunda abordagem sugere que Cristo, em sua 
natureza preexistente, pregou arrependimento aos 
contemporâneos de Noé durante sua vida.  

Uma terceira visão sugere uma variante da segunda, 
argumentando que Cristo desceu ao reino dos mortos 
para anunciar a salvação àqueles da geração de Noé 
que se arrependeram antes de sua morte.  

Uma quarta interpretação vincula 1 Pedro 3.19–20 a 
uma tradição da história do dilúvio que é encontrada 
em 1 Enoque. Neste texto Judaico, os eventos que 
levam ao dilúvio estão associados a espíritos malignos 
que levam o povo de Deus à corrupção. As 
interpretações de 3.19–20 que veem um vínculo com 1 
Enoque entendem, portanto, que os ‘espíritos em 
prisão’ são espíritos angelicais pecaminosos, a quem 
Cristo anuncia sua condenação. 

Elliott, juntamente com intérpretes como Douglas 



 

 

Harink e Paul Achtemeier, desenvolve essa quarta 
abordagem para 3.19–20 sob a justificativa de que 
pensam que ela fornece a maneira mais clara de 
entender a passagem, bem como a maneira pela qual 
ela coincide com a discussão do batismo que se segue 
em 3.21. 

 

Para elaborar a leitura de 3.19–20, desenvolvida na 
digressão acima, e também para tentar trazer alguma 
clareza ao que Pedro quer dizer, os estudiosos 
interpretam o significado de ‘pelo espírito’ e ‘também’ 
como se referindo a eventos após a ressurreição de 
Cristo, quando ele foi ‘vivificado’ após ser ‘morto’ (3.18). 
O significado dessa interpretação é que os eventos 
descritos em 3.19 são entendidos como atos do Cristo 
ressuscitado. Após a morte de Cristo, através da 
ressurreição, ele é ‘vivificado pelo espírito’ e depois 
oferece sua proclamação aos ‘espíritos em prisão’. 
Portanto, o anúncio de Cristo não é oferecido a seres 
humanos mortos em algum submundo sombrio, mas a 
poderes espirituais que estão em rebelião contra Deus e 
que causam o mal no mundo. 

Essa compreensão do texto evita enredar-se nas 
preocupações daqueles que, em alguns contextos, 
podem presumir que os ‘espíritos em prisão’ se referem 
a seus ancestrais. Além disso, essa maneira de encarar a 
difícil passagem se conecta de maneira ordenada e lógica 
à seção seguinte sobre o batismo em 3.21–22. Pedro 
descreve a história do dilúvio de Gênesis em 3.20 como 



 

 

uma antecipação prefigurada das águas do batismo 
(3.21). A arca da salvação para as ‘oito pessoas... salvas 
por meio da água’ é um sinal da comunidade messiânica 
da Igreja. Como tal, o ato de batismo que ‘agora também 
salva vocês’ é um ato que desafia os poderes sem senhor 
que estão em rebelião contra Cristo. 

Outra consideração que encoraja essa interpretação é 
a maneira pela qual ela encoraja o leitor a manter o foco 
em seu próprio chamado e resposta a Cristo. Em vez de 
distrair o leitor a especular sobre o destino externo da 
geração de Noé, 1 Pedro esclarece que a proclamação de 
Cristo é dirigida contra poderes espirituais ativos, e não a 
seres humanos mortos. Assim, Pedro incentiva os crentes 
a entenderem seu batismo como um ato de resistência 
contra os poderes do mal e incentiva-os a dar graças pela 
obra salvadora de Deus diante da provação. 

A principal mensagem a ser ouvida nesta seção é, 
portanto, que Cristo libertou os que vivem como 
‘estrangeiros e peregrinos/exilados’ da escravidão dos 
poderes do mal, mesmo quando continuam vivendo em 
separação ou diáspora da plenitude do reino de Deus. 
Apesar de qualquer aparência em contrário, as forças da 
morte e da destruição não têm a última palavra ou 
autoridade suprema sobre este mundo ou o crente, pois 
Cristo governa ‘à direita de Deus; a ele estão sujeitos 
anjos, autoridades e poderes’ (3.22). O texto sugere que, 
através do batismo como um ato final de salvação, a 
Igreja – como corpo de Cristo e arca de Deus – recebe sua 
existência livre e alegre do Cristo ressuscitado. 

Assim, 3.15–16 serve como uma âncora para este 
capítulo e para toda a epístola quando os que seguem a 
Cristo são instruídos a estar prontos para dar testemunho 



 

 

da esperança que há neles, mesmo enquanto passam por 
grande sofrimento. Este não é um trabalho árduo, mas 
um testemunho de alegria na vitória ressuscitada de 
Cristo, que oferece uma esperança viva e a quem, no 
final, todos os poderes se submetem. Na vida da 
ressurreição, Jesus prega até aos espíritos em prisão e é 
sempre vencedor, para que aqueles que vivem em 
condições que não podem controlar – doenças, dores, 
regimes injustos, autoridade injusta – vivam todos como 
filhos do Senhor, que em seu sofrimento redimia o 
mundo, e que, em sua vitória, é Senhor e juiz deste 
mundo. A afirmação central neste capítulo, como na 
epístola como um todo, é que não somos deixados sem 
conforto, mas vivemos em um mundo onde Cristo é 
Senhor. Portanto, embora possa parecer para nós (em 
meio a situações às vezes difíceis e até insuportáveis para 
nós) que outros estão no controle deste mundo, em 
virtude da ressurreição de Cristo, há apenas um 
verdadeiro juiz e Senhor e nós somos as ‘pedras vivas’ de 
sua casa e seu próprio povo santo. 

Perguntas para reflexão 

1  1 Pedro dá instruções claras àqueles que vivem sob 
instituições humanas, aos que são escravizados e às esposas 
e maridos em 2.13–3.7. Esposas e escravos são 
explicitamente comparados.  
• Por que somos menos receosos em condenar a 

escravidão do que o patriarcado em nosso mundo? 
• Como essa seção de 1 Pedro pode ressoar em nosso 



 

 

contexto contemporâneo? 
• Como seria a esperança se Jesus fosse o Senhor e não o 

imperador, senhor de escravos ou marido? 
• O que podemos extrair desta seção de 1 Pedro para 

mulheres e homens em nosso mundo que são traficados 
como empregadas/os domésticas/os ou escravas/os 
sexuais?  

• O que extraímos desta seção de 1 Pedro para as esposas 
em nosso mundo que são repetidamente abusadas por 
seus maridos?  

• Como explicar a história da Igreja Anglicana na África do 
Sul sob o apartheid, por exemplo, quando alguns, como 
Desmond Tutu, rejeitaram a resiliência de 1 Pedro e 
argumentaram pela resistência aberta, enquanto outros 
Anglicanos, citando 1 Pedro, aconselharam a 
conformidade com a autoridade do apartheid? 

• Qual é a diferença entre resistência e resiliência quando 
você se sente invisível ou perseguido? De acordo com 1 
Pedro, é possível para você julgar a resposta correta à 
opressão para alguém em uma situação diferente da sua? 

 
2 1 Pedro pede aos Cristãos que estejam sempre prontos para 

defender a esperança que existe neles para responder a 
qualquer um que pergunte por que ela existe. 
• Como viver de maneira que sua vida provoque perguntas 

sobre a esperança? 
• Por que esse versículo sugere que devemos esperar até 

que sejamos perguntados? 
• Como o sofrimento, especialmente o sofrimento de Jesus, 

é uma fonte de esperança? 



 

 

• Você pode dar a razão da esperança que existe em você? 
 

3 1 Pedro fala do batismo como um ato de salvação e um sinal 
de que todos os que são batizados estão sujeitos a Cristo. 
• Como o batismo acende a centelha a esperança? 
• O que significa todos estarem sujeitos a Cristo? 
 

  



 

 

 

4 

Sofrendo em Cristo 
(1 Pe 4) 

 

‘Crucificação’ (1977), Lindiwe Mvemve. 

‘Crucificação’: a realidade que a comunidade Cristã 
compartilha dos sofrimentos de Cristo é um tema 
encontrado em toda a epístola. Esta pintura mostra o cálice 
do sofrimento que Cristo aceita, exceto que o cálice é 
mantido por Deus Pai e, ampliado em tamanho, contém a 



 

 

cena da crucificação do Filho de Deus. Aqui vemos a tristeza 
e o sofrimento trazidos pelo cálice, representando a morte 
de Cristo entre dois criminosos, sua alienação e abandono 
por todos exceto o discípulo amado e sua mãe (João 19.26), 
e o Espírito de consolação pairando nas proximidades, um 
símbolo de esperança viva. Essa esperança, conforme 
encontrada em 1 Pedro, está implícita na grandeza do cálice, 
através da qual Deus toma para si mesmo todo o sofrimento 
humano para resgatá-lo. 
Lindiwe Mvemve, artista sul-africana, da coleção do HKV-Museum Sankt 
Augustin. Usado com permissão. Consultar 
www.imb.org/2017/04/12/journey-cross-artists-visualize-christs-
passion-part-2/. 

No primeiro capítulo, encontramos o sofrimento como 
um dos temas centrais de 1 Pedro. Os destinatários da 
epístola sofrem, o sofrimento e a exaltação de Cristo são 
o exemplo para todos os que sofrem (2.18–25), e os 
Cristãos são chamados a seguir a Cristo e a conhecer a 
alegria de Cristo em meio ao sofrimento (3.18–22). 
Agora, no capítulo 4, Pedro entra no cerne do que quer 
dizer com sofrimento, desenvolvendo o conceito do que 
o sofrimento significa para sua comunidade.  

O sofrimento aparece em todos os capítulos 
anteriores, e é mencionado mais vezes em 1 Pedro do 
que em qualquer outro texto do Novo Testamento. 
Temos que lembrar do contexto de 1 Pedro, uma epístola 
escrita a um pequeno grupo de Cristãos que são uma 
minoria em sua cultura e que vivem em um império que 
é hostil a eles, que é temeroso de suas crenças, que adora 
outros deuses e que vê os Cristãos com suspeita. Nesse 
contexto, Pedro descreve o sofrimento de algumas 



 

 

maneiras, começando com o que ele é e o que não é. Ele 
não está falando sobre sofrimento porque uma pessoa é 
má. Ele está falando apenas sobre o sofrimento em nome 
de Cristo. 

Fica claro em 1 Pedro 4, portanto, que nem todo 
sofrimento redime. Embora os Cristãos sejam chamados 
a imitar a Cristo em seu sofrimento, sofrimento é uma 
coisa diferente em diferentes situações. O que é 
essencial, no entanto – e o que une todo o sofrimento de 
que Pedro fala –, é a conexão do sofrimento em Cristo e 
o ser Cristão. Sofrer por ser Cristão, por ser chamado de 
‘Cristão’, é uma parte central de 1 Pedro 4, um capítulo 
que, em última instância, tem como tema fundamental a 
promessa de que aqueles que sofrem ‘por causa do nome 
de Cristo’ compartilharão da glória de Deus, abençoada 
pelo Espírito (4.14). E, embora Pedro esteja escrevendo 
sobre algo que é muito real e doloroso para sua 
comunidade, ele o apresenta com esperança, lembrando 
aos ouvintes que o sofrimento não tem a última palavra. 

O capítulo é relevante não apenas para o tempo e 
contexto de Pedro, mas para muitos Cristãos em todo o 
mundo hoje. Enquanto alguns Cristãos têm o privilégio de 
seguir a Cristo sem a ameaça de sofrimento associada a 
seu nome, em muitas partes do mundo ser Cristão resulta 
em grande sofrimento, incluindo a ameaça de morte, 
prisão e limitações de viver a sua própria identidade. E 
assim, este texto profundamente relevante nos lembra 
que, como Cristãos que fazemos parte de uma nação 
santa (2.9), devemos estar atentos e compartilhar os 
sofrimentos uns dos outros.  

Como exatamente fazer isso é o outro foco crucial de 1 
Pedro 4, que volta a abordar temas já encontrados na 



 

 

epístola: amor mútuo, oração e disciplina. Para isso, 
Pedro introduz um novo comportamento que sua 
comunidade é chamada a exibir: hospitalidade sem 
reclamação (4.9). Esse tema da hospitalidade, um termo 
que literalmente significa ‘amor ao estranho’, é uma 
resposta essencial para seguir a Cristo, para imitá-lo. Para 
1 Pedro, a hospitalidade é um elemento central do 
chamado Cristão. Quando pensamos que a comunidade 
de 1 Pedro é feita de ‘estrangeiros e peregrinos/exilados’, 
o chamado a um povo deslocado no mundo para que ame 
o estranho e encarne o sofrimento é algo radical. Esses 
temas centrais – sofrimento e hospitalidade – são o foco 
desde o início do capítulo 4. 

1 Pedro 4.1-6 

1 Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, 
armem-se também do mesmo pensamento, pois 
aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o 
pecado, 2 para que, no tempo que lhe resta, não viva 
mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas 
sim para fazer a vontade de Deus. 3 No passado 
vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que 
agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em 
libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, 
orgias e farras, e na idolatria repugnante. 4 Eles 
acham estranho que vocês não se lancem com eles 
na mesma torrente de imoralidade, e por isso os 
insultam. 5 Contudo, eles terão que prestar contas 
àquele que está pronto para julgar os vivos e os 



 

 

mortos. 6 Por isso mesmo o evangelho foi pregado 
também a mortos, para que eles, mesmo julgados no 
corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito 
segundo Deus. 

 

1 Pedro 4 começa com uma premissa fundamental: 
‘Cristo sofreu corporalmente’. Desde a primeira frase 
deste capítulo, o sofrimento é frontal e central, mas com 
uma ressalva importante. Pedro não está escrevendo 
sobre um sofrimento qualquer; ele está escrevendo 
sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Assim como ‘Cristo 
sofreu corporalmente’, a comunidade de Pedro deve 
sofrer ‘também do mesmo pensamento’. Pedro não está 
glorificando o sofrimento, mas fala apenas do sofrimento 
para a glória de Cristo. 

Ao dizer ‘Cristo sofreu corporalmente’, Pedro refere-se 
especialmente à morte de Cristo, uma conexão que ficou 
clara na descrição de Pedro sobre Jesus no capítulo 
anterior (ver 3.18). No entanto, e significativamente, 
Pedro não está exortando sua comunidade à morte e ao 
martírio. Os ‘sofrimentos de Cristo’ certamente incluem 
sua paixão e morte na cruz, mas podem muito bem ser 
mais amplos. Durante todo o seu ministério, Jesus 
experimentou hostilidade, rejeição por seus 
companheiros mais próximos, vulnerabilidade 
econômica e dor física. Os sofrimentos de Cristo, 
portanto, abrangem mais do que o sofrimento daqueles 
que enfrentam a penalidade da morte. Os sofrimentos de 
Cristo incluem todos os que são escarnecidos, rejeitados, 
vulneráveis e sofredores por causa de sua fé. Pedro 



 

 

incentiva sua comunidade, em meio a seu sofrimento, a 
abordar e reconhecer diretamente que o sofrimento é 
real, oferecendo-lhes uma perspectiva para encontrar 
incentivo, e até alegria, em meio a suas provações. E essa 
perspectiva é simples: Cristo também sofreu. 

Pedro diz claramente que o sofrimento não é algo que 
sua comunidade suporta passivamente, mas, como Cristo 
sofreu, que ‘armem-se também do mesmo pensamento’ 
(4.1). O uso do termo ‘armem-se’ pode muito bem se 
basear em uma imagem militar, como as imagens de 
Paulo vestindo uma armadura espiritual (ver Ef. 6.11–16). 
No entanto, apesar da alegoria militar, essa atitude é 
fundamentalmente não violenta, alinhada com a posição 
encontrada ao longo desta epístola. Como Cristo, eles 
devem se recusar a retribuir abuso com abuso (2.23). A 
armadura aqui não é física, mas sim a percepção de que 
estão compartilhando dos sofrimentos de Cristo (4.13). 

O sofrimento não deve surpreender os seguidores de 
Cristo que conhecem a história do sofrimento de Cristo e 
as histórias dos sofrimentos por que passou o povo de 
Deus em Israel. O fato de a comunidade sofrer não deve 
ser um choque, ‘como se algo estranho lhes estivesse 
acontecendo’ (4.12). Sofrimento, ao invés de bênçãos 
materiais, é a posição padrão daqueles que Deus ama. 
Como sabemos e leremos explicitamente neste capítulo, 
o público de 1 Pedro enfrenta ‘o fogo que surge entre 
[eles]’ (4.12). Isso pode se referir à perseguição romana 
oficial, mas provavelmente também se refere à 
hostilidade e suspeita de vizinhos não-Cristãos, que às 
vezes termina em violência. Esse sofrimento é uma 
partilha ou comunhão dos sofrimentos de Cristo (4.13). 

Dirigindo-se aos Cristãos desempoderados, Pedro, em 



 

 

um movimento já esperado, coloca seus sofrimentos 
injustos no contexto da esperança Cristã. A glória de 
Cristo ainda está para ser revelada (4.13), e a glória desse 
fim é um farol em direção ao qual sua comunidade é 
chamada a orientar suas vidas. O sofrimento será 
finalmente superado. No entanto, essa esperança e 
orientação futura no depois não significa que os Cristãos 
não sejam chamados à ação no agora. O fato de que o 
sofrimento pela fé será superado não sugere que não se 
deve fazer o bem. Aqui lembramos do chamado repetido 
a fazer o bem quando Pedro se dirigiu aos diferentes 
membros da comunidade que sofrem de várias maneiras 
em 2.18–3.7.  

Assim, 4.2 termina a primeira frase com o 
entendimento de que, porque Cristo sofreu, há 
consequências para o modo como a comunidade deve 
viver. Essas consequências dizem respeito não apenas ao 
chamado para abraçar a mesma intenção que Cristo, 
embora apenas Cristo possa derrotar o pecado de uma 
vez por todas, mas também encorajam os cristãos a viver 
pela vontade de Deus e não pelos desejos humanos. O 
termo para ‘desejos’ (ou paixões) também aparece em 
1.14 e 2.11, e é ilustrado em exemplos concretos em 4.3. 
Esses desejos caracterizam o passado pré-Cristão dos 
crentes (1.14) e a existência mundana à qual não mais 
pertencem (2.11). Embora alguns filósofos tenham 
aplicado este linguajar das paixões a qualquer emoção, 
fontes Judaicas e Cristãs geralmente usam-no apenas 
para paixões ilícitas (por exemplo, desejar o cônjuge não 
é pecaminoso, mas desejar o cônjuge alheio sim).  

Como tal, a lista em 4.3 inclui paixões, mas elas são 
colocadas ao lado de vários outros comportamentos que, 



 

 

em alguns contextos antigos, estão associadas aos 
gentios do sexo masculino. Como sabemos, Pedro se 
dirige principalmente aos gentios que se tornaram um 
novo povo em Cristo (2.9), e, portanto, deixa claro que 
estes não devem mais viver como gentios ou participar 
das formas de imoralidade aqui ilustradas. Pedro já nos 
deu uma lista de vícios no início do capítulo 2 sobre como 
vivemos (ou não devemos viver!) em comunidade 
(malícia, engano, falta de sinceridade, inveja, calúnia), e 
agora inclui nesta lista uma série de ações. Escritores 
antigos costumavam listar vícios, envolvendo 
imoralidade sexual, embriaguez e veneração de ídolos, 
que refletem muitos dos encontrados em 1 Pedro 4. Vale 
a pena notar que o problema da embriaguez não é beber 
ou festejar com bebidas, mas a embriaguez que implica 
perda ou redução do autocontrole. 

Não se comportar dessa maneira, no entanto, também 
tem consequências. Como os não-crentes serão 
‘surpreendidos’ pelo novo e diferente estilo de vida do 
crente (4.4), os crentes que abandonam esses vícios são 
notados pelos que os rodeiam e tornam-se bastante 
expostos e vulneráveis. O fato de que não mais 
participarão com outros desses comportamentos levará 
ao sofrimento social. Portanto, por outro lado, os crentes 
não devem ser ‘surpreendidos’ (a mesma palavra grega; 
4.12) por seus sofrimentos, porque o sofrimento de 
Cristo também incluiu ser marginalizado e zombado (ver 
4.14 e Marcos 15.27–32; Rom. 15:3). A palavra ‘insultam’ 
em 4.4 ilustra essa ideia.  

Pedro então passa para uma declaração de julgamento 
contra aqueles que insultam, pois terão que prestar 
contas àquele que julga com justiça. Isso está 



 

 

diretamente relacionado a 1 Pedro 2.12 e 2.23: Jesus não 
revidou, mas confiou-se a Deus, que julgará com justiça. 
Em 4.5, temos, mais uma vez, a sugestão de vindicação 
escatológica ou de fim dos tempos para os servos de 
Deus: aqueles que são surpreendidos pelas boas ações 
dos crentes e os insultam por seu comportamento 
diferente serão julgados. Isso pode ecoar o tema da 
inversão nos evangelhos, como também em 5.6: aqueles 
que desonram os servos de Deus terão um dia de 
responder a Deus. O fato de que Deus julgará os vivos e 
os mortos (como também em Atos 10.42; 2 Tim. 4.1; 
Rom. 14.9) nos lembra que o acerto de contas virá, antes 
ou depois da morte. Além disso, o fato de que Deus 
julgará os vivos e os mortos (4.5) significa que se trata de 
essencialmente todas as pessoas. O julgamento, 
portanto, não é simplesmente uma retribuição divina 
contra aqueles que oprimem ou que vivem de acordo 
com certos vícios; todos estão sob o julgamento de Deus. 

Enquanto Pedro diz à sua comunidade que não se 
surpreenda com seu sofrimento, é uma surpresa para 
alguns que leem este texto que as boas novas (como no 
Capítulo 2: o evangelho) foram pregadas aos mortos. O 
resultado desta proclamação é que, embora alguns 
tenham sido julgados pelos seres humanos como 
indignos, eles podem viver. Há interpretações 
divergentes quanto ao sentido do que Pedro quer dizer 
em 4.6. Tradicionalmente, muitos acreditavam que o 
argumento é que Jesus pregou aos mortos no Hades. A 
maioria dos estudiosos de hoje, no entanto, entende o 
versículo como referindo-se ao evangelho sendo pregado 
àqueles que estão mortos agora, mas que estavam vivos 
quando o evangelho foi pregado a eles (ver também 



 

 

1.25). Nesta última interpretação, aqueles que foram 
acusados por juízes humanos, aqueles que foram 
julgados injustamente por juízes humanos (‘no corpo’), 
serão finalmente justificados em seus clamores e 
ressuscitados dentre os mortos ‘no espírito’ (4.6), porque 
eram justos e Deus é quem irá julgar em última análise. 

Essas duas interpretações de 4.6 correspondem às 
várias visões principais que encontramos na 
interpretação de 3.18–22 sobre os ‘espíritos em prisão’. 
Como descobrimos no capítulo 3, muitos estudiosos 
acreditavam que os espíritos em prisão em 3.19 eram os 
falecidos a quem Cristo pregava no Hades. Outros 
acreditavam que Cristo pregava através de Noé a aqueles 
que ainda estavam vivos. A maioria dos estudiosos 
modernos encontra mais correspondências com 
tradições judaicas sobre Enoque que foram difundidas na 
era de Pedro, sob as quais aqueles a quem Jesus pregou 
eram anjos caídos. Nesta perspectiva, a exaltação de 
Cristo sobre os poderes angélicos em 3.22 inclui sua 
proclamação de vitória sobre eles: todos os ‘anjos, 
autoridades e poderes’ estão ‘sujeitos’ a Cristo. 4.6 
baseia-se no contexto anterior, ainda que aqueles que 
recebem a proclamação do evangelho não sejam anjos ou 
espíritos. Jesus foi executado em corpo, mas ressuscitado 
pelo Espírito de Deus (3.18), assim como os crentes 
podem ser punidos em corpo (fisicamente), mas serão 
ressuscitados pelo Espírito de Deus (ver também Rom. 
1.4; 8.10-11). Lida desta maneira, a passagem enfatiza o 
encorajamento central à comunidade de 1 Pedro: em seu 
sofrimento por levarem o nome de Cristo, eles se juntam 
a Jesus em seus sofrimentos no corpo, e lhes é prometida 
uma participação em sua glorificação, levantada pelo 



 

 

Espírito de Deus. Sofrer por Cristo é estar unido ao Senhor 
ressuscitado. 

1 Pedro 4.7-11 

7 O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, 
sejam criteriosos e estejam alertas; dediquem-se à 
oração. 8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos 
outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 
9 Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 
10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir os 
outros, administrando fielmente a graça de Deus em 
suas múltiplas formas. 11 Se alguém fala, faça-o 
como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém 
serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma 
que em todas as coisas Deus seja glorificado 
mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o 
poder para todo o sempre. Amém. 

 

Em 4.7, Pedro mantém a pressão para aqueles que são 
chamados a uma nova maneira de viver, pois o fim está 
próximo e, portanto, eles devem manter um senso de 
seriedade e disciplina. Isso é mais do que uma incitação 
ao temor pelo fato de que Jesus está chegando e o 
julgamento deve ser temido. De fato, no contexto do 
sofrimento, a proximidade do ‘fim’ pode encorajar 
aqueles que desejam vindicação futura (4.5-6; ver 
também 1.4-5, 7, 9; 5.4, 6, 10). O termo para ‘fim’ é usado 
em outro lugar em 1 Pedro para aplicar-se ao ‘resultado’ 



 

 

da fé em 1.9, a saber, a salvação suprema, e também em 
4.17 para descrever o resultado do julgamento daqueles 
que desobedecem ao evangelho.  

Assim como os escritores antigos frequentemente 
associavam a linguagem de ser ‘disciplinado’ ou sóbrio a 
não ser pegos inesperadamente, os primeiros Cristãos 
frequentemente a associavam a estar prontos para a 
volta de Cristo (por exemplo, 1 Tes. 5.6–7). Essa 
associação provavelmente remonta aos ensinamentos de 
Jesus (Mt. 24.42-51; Mr. 13.23, 33–37; Lc. 21.36). Esse 
aviso aparece três vezes em 1 Pedro (1.13; 5.8; e aqui). 
Pode ser difícil para nós compartilhar a perspectiva de 
que o ‘fim de todas as coisas está próximo’, já que dois 
mil anos depois sabemos que o fim ainda não chegou. E, 
no entanto, aqui podemos abraçar uma noção do que 
significa esperar o fim do sofrimento e trocar o 
sofrimento pela bênção e glória de Deus. 

Até agora neste capítulo, o foco tem sido 
principalmente no que os crentes não devem fazer, com 
uma lista de comportamentos que devem abandonar 
(4.3). Agora, com a exortação a ser sérios e disciplinados, 
Pedro desenvolve o tema de como eles são chamados a 
viver à luz do fato de que ‘Cristo sofreu corporalmente’. 
Começando com 4.8, Pedro oferece lembretes claros de 
temas e condutas familiares exigidos de sua comunidade, 
começando com ‘amar-se sinceramente uns aos outros’. 
Certamente os professores Judeus antigos valorizavam o 
amor, mas o Cristianismo primitivo era um movimento no 
qual o amor era consistente e generalizadamente 
considerado a principal virtude. E esse amor não é apenas 
pelo bem do indivíduo ou pela salvação; o propósito do 
amor aqui é a inclusão e a unidade, ‘porque o amor 



 

 

perdoa muitíssimos pecados’ (ver também Prov. 10.12; 
Tiago 5.20). Com o tema do julgamento de Deus ainda 
fresco na mente dos leitores, quando confrontada com o 
pecado e o comportamento dos gentios, a comunidade 
Cristã não é chamada a julgar esses pecados ou esse 
comportamento, mas sim a amar. E este é um amor 
enraizado não no julgamento, mas no perdão e no amor 
de Deus. Tal linguajar ecoa a chamada no capítulo inicial 
da epístola ao ‘amor fraternal e sincero, am[ar] 
sinceramente uns aos outros de todo o coração’ (1.22). 
Esse é o tipo de amor que permitirá à comunidade Cristã 
evitar a malícia, a calúnia, o ressentimento e o conflito 
que podem resultar se não estiverem preparados para 
perdoar (Horrell 2008, pp. 81-2). 

Mas o amor não é a única ação na qual os crentes são 
chamados a se engajar. O versículo 4.9 introduz outro 
elemento essencial da vida comunitária: hospitalidade 
sem reclamação. É um comentário que pode nos fazer 
sorrir, pois implica que mesmo essa comunidade Cristã 
primitiva lutava com anfitriões queixosos e convidados 
difíceis de tempos em tempos. ‘Hospitalidade’ aqui é um 
termo grego que significa ‘amor pelo estranho’ (em 
contraste com a xenofobia – medo de estranhos), que é 
um apelo fascinante para aqueles que são ‘estrangeiros e 
peregrinos/exilados’. Mostrar bondade para com 
estranhos na antiguidade poderia ser expresso em algo 
tão pequeno quanto fornecer um copo de água gelada, se 
água gelada fosse tudo o que se tinha. Como as pousadas 
eram perigosas, os proprietários Judeus muitas vezes 
ofereciam um lugar para ficar para outros Judeus de 
passagem; essa hospitalidade podia se estender até por 
duas ou três semanas. O Didache, outra fonte Cristã 



 

 

primitiva, mostra como os Cristãos acolhiam ministros 
viajantes, embora também fale sobre como eles 
precisavam discernir e se proteger contra abusos. 

O fato de os crentes mostrarem hospitalidade uns aos 
outros se encaixa na imagem dos crentes como 
‘estrangeiros residentes’ em um mundo ao qual não 
pertencem mais (1.1; 2.11). Lembramos que eles não são 
migrantes, deslocados de seus lares históricos, por assim 
dizer, mas se tornaram excluídos quando se converteram. 
E aqui, como no capítulo 2, há consequências 
comportamentais de ser ‘estrangeiros e 
peregrinos/exilados’. Por compartilharem a mesma 
alienação do mundo, devem oferecer um lar acolhedor 
uns aos outros. Assim como o amor deve ser sincero, sem 
hipocrisia (1.22), a hospitalidade deve ser sem 
reclamação. ‘Reclamar’ ou ‘resmungar’ aqui reflete a 
mesma linguagem usada para descrever Israel se 
queixando contra Deus no deserto (1 Cor. 10.10). 

E, no entanto, assim como aqueles que são 
estrangeiros e peregrinos/exilados receberam o status de 
povo escolhido de Deus, a hospitalidade muda o status de 
todos os envolvidos no ato. A pessoa que recebe 
hospitalidade, a quem é oferecido amor e boas-vindas, 
não é mais um estranho. Assim como os estrangeiros e 
peregrinos/exilados não eram um povo e agora são o 
povo de Deus (2.10), a pessoa que recebe hospitalidade 
já foi um estranho e agora não é mais. No entanto, 
curiosamente, o status de quem oferece hospitalidade 
também muda, pois, ao amar alguém que é estranho e 
vulnerável, torna-se também o oferecedor vulnerável. 
Hospitalidade envolve risco. Há uma razão pela qual a 
maior hostilidade que Jesus enfrentou foi quando 



 

 

restaurou outras pessoas e compartilhou uma refeição 
com elas, quando ofereceu e recebeu hospitalidade. 

Digressão: Hospitalidade 

A Primeira Epístola de Pedro pressupõe que os Cristãos 
demonstrarão hospitalidade uns com os outros (4.9). A 
palavra grega para hospitalidade, philoxenos, significa 
literalmente ‘amor ao estranho’ ou ‘amor ao 
estrangeiro’. A hospitalidade no mundo antigo era 
considerada um ato virtuoso, pelo qual uma família 
podia entreter os deuses ou visitar os anjos (Gn. 18.1–
15; ver também Hb. 13.2). Para o viajante, era muito 
mais seguro do que ficar em pousadas, muitas das 
quais com má reputação, ou dormir ao ar livre na beira 
da estrada. Para o anfitrião que era pobre, no entanto, 
a hospitalidade poderia custar caro: compartilhar 
recursos já escassos, como comida, água e um lugar 
para dormir.  

Tanto Judeus quanto Cristãos valorizavam a 
hospitalidade, que oferecia uma rede de irmãos e 
irmãs em crença e assegurava um refúgio bem-vindo. 
Esse amor pelos estrangeiros tem uma pungência 
particular em 1 Pedro, dirigida aos Cristãos que se 
tornaram ‘estrangeiros e peregrinos/exilados’ por seu 
compromisso com Cristo (2.11). Ao mostrar 
hospitalidade, estranhos dão as boas-vindas a estranhos 
e estrangeiros demonstram amor por outros 
estrangeiros, reconhecendo seu parentesco comum 



 

 

em Cristo. Em um mundo que muitas vezes tem medo 
de forasteiros, 1 Pedro fala de forasteiros que Deus 
transformou em amigos. 

 

As expectativas de Pedro em relação à hospitalidade são 
atenuadas pela realidade, quando ele chama a 
comunidade para oferecer hospitalidade com ‘o dom que 
recebeu’ (4.10), qualquer que seja. Eles devem, é claro, 
administrar fielmente a graça de Deus, que, como vimos 
em outras partes desta epístola, é um dom de Deus. O 
termo grego traduzido aqui como ‘dom’ ainda era raro 
neste período. Portanto, provavelmente não é 
coincidência que Paulo use o termo de maneira 
semelhante (ver 1 Cor. 12.4). Pedro provavelmente se 
refere à mesma ideia: Deus agraciou cada um de nós com 
dons diferentes e, portanto, podemos usá-los para servir 
uns aos outros. E a partir desses dons, que nesta epístola 
são descritos como santidade, graça e salvação, o Cristão 
deve ‘amar o estranho’ e ‘servir os outros’.  

O uso de ‘administrar’ em 4.10 advém literalmente de 
‘mordomo/governanta’ ou ‘gestor(a) domiciliar’ (ver 
também Lucas 12.42–48). Embora a pessoa nessa 
posição pudesse ser escrava ou livre, ela mantinha um 
status elevado em uma casa rica, e essa imagem se 
encaixa na imagem da Igreja como casa ou domicílio em 
1 Pedro (2.5; 4.17). A comunidade de Pedro é chamada a 
atuar como bons administradores, administradores 
ativos, compartilhando os dons que receberam de Deus e 
acolhendo todos na casa espiritual, composta de pedras 
vivas. Pedro deixa claro no que se segue, no entanto, que 



 

 

nada disso é por força da própria pessoa. Cristo e a graça 
de Deus permanecem absolutamente centrais em toda 
ação. 

Pedro elabora essa noção de dons em 4.11, embora 
ofereça apenas dois tipos de exemplos: falar e servir. Um 
dom implica falar ‘a palavra de Deus’, para as quais o 
termo aqui é ‘oráculos de Deus’, expressão que 
frequentemente se refere a enunciados proféticos. Isso 
pode se referir ao dom espiritual da profecia, que Paulo 
às vezes menciona no início de suas listas de dons 
espirituais (Rom. 12.6; 1 Cor. 12.28). Como alternativa, 
isso pode se referir a todos os tipos de fala (incluindo 
ensino), especialmente quando pensamos no jogo de 
palavras de Pedro com a palavra ‘palavra’ em 1 Pedro 3.7, 
sugerindo que devemos confiar na graça de Deus para 
qualquer fala, como se estávamos profetizando. Da 
mesma forma, confiar na força de Deus para servir 
também está associado à hospitalidade (ver também 
Rom. 12.7, embora a NRSV - New Revised Standard 
Version - traduza o termo relacionado como ‘ministrar’). 
Neste ministério de hospitalidade, devemos depender da 
força de Deus. Ao reconhecer nossa dependência de 
Deus, creditamos a Deus o que ele realiza através de nós, 
trazendo-lhe honra e glória ‘por meio deste nome [de 
Jesus Cristo]’. Esse objetivo de que Deus seja glorificado 
por meio de Cristo é o que encontramos ao longo desta 
epístola como o objetivo da conduta Cristã e a base de 
como a comunidade de Pedro deve responder em 
situações difíceis. 

Quando vemos de forma mais ampla o chamado ao 
amor e à hospitalidade nesta seção sobre o sofrimento, 
notamos que essas ações que a comunidade Cristã de 1 



 

 

Pedro é chamada a realizar têm como cerne aproximar as 
pessoas. Todas as pessoas da comunidade são desafiadas 
a usar seus dons para o bem comum (Horrell 1998, p. 83). 
Vivemos em um mundo diverso que enfrenta muitos 
desafios. O sofrimento pode ser algo que nos entrincheira 
ou nos separa, deixando-nos com medo ou ansiosos, e 
com razão. Mas este texto exige que todos, 
especialmente aqueles que possam estar sofrendo 
menos, busquem os que estão sofrendo e os apoiem com 
amor e hospitalidade genuínos. 

1 Pedro 4.12-19 

12 Amados, não se surpreendam com o fogo que 
surge entre vocês para os provar, como se algo 
estranho lhes estivesse acontecendo. 13 Mas 
alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos 
de Cristo, para que também, quando a sua glória for 
revelada, vocês exultem com grande alegria. 14 Se 
vocês são insultados por causa do nome de Cristo, 
felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito 
de Deus, repousa sobre vocês. 15 Se algum de vocês 
sofre, que não seja como assassino, ladrão, 
criminoso, ou como quem se intromete em negócios 
alheios. 16 Contudo, se sofre como cristão, não se 
envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse 
nome. 17 Pois chegou a hora de começar o 
julgamento pela casa de Deus; e, se começa primeiro 
conosco, qual será o fim daqueles que não 
obedecem ao evangelho de Deus? 18 E, se ao justo é 



 

 

difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador?’ 19 Por 
isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a 
vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel 
Criador e praticar o bem. 

 

Esta seção retorna mais uma vez ao foco central de 1 
Pedro de encorajar uma comunidade que sofre e 
enfrenta perseguição. Ela começa repetindo uma 
exortação sobre ‘surpreender-se’ – esta é a segunda de 
apenas três menções da palavra em todo o Novo 
Testamento fora de Atos (a outra instância está em Hb. 
13.2). No início, a surpresa estava do lado daqueles que 
insultavam: o mundo, por assim dizer. Agora, os 
surpreendidos são a comunidade Cristã, apesar de ser 
dito a ela que ‘não se surpreenda’. Por serem 
estrangeiros ou forasteiros no mundo (1.1; 2.13), os 
Cristãos não devem achar ‘estranho’ que enfrentem 
testes neste mundo. O termo traduzido como ‘se 
surpreendam’ também pode significar ‘entreter como 
hóspede’, e o termo relacionado traduzido como 
‘estranho’ pode significar ‘desconhecido’ ou estrangeiro. 
Assim, o termo também pode significar ‘mostrar 
hospitalidade a estranhos’, como uma expressão 
relacionada a 4.9, mas aqui os crentes são os estranhos, 
de quem o mundo se distancia. 

Digressão: Estranhos 



 

 

Expressões relacionadas à palavra ‘estranho’ ecoam por 
todo este capítulo. Os vizinhos gentios ‘acham 
estranho’ que os crentes se abstenham dos excessos 
de sua vida anterior (4.4). Os crentes não devem ‘achar 
estranho’ experimentar sofrimento, como se isso fosse 
algo ‘estranho’ ou ‘desconhecido’ (4.12). Devem 
mostrar hospitalidade (ou seja, ‘amor ao estranho’) 
sem reclamação (4.9). Algo que é um sinal de 
estranheza para quem está de fora, para os Cristãos se 
torna um sinal de familiaridade. Em Cristo, eles não são 
mais estranhos. Porque esta é a curiosa consequência 
da hospitalidade: quando um estranho recebe 
hospitalidade, ele não é mais um estranho. Uma 
mudança de status acontece quando há hospitalidade. 
O desconhecido sem nome ganha um nome; o 
peregrino desestabilizado tem estabilidade. 

 

A imagem do ‘fogo que surge entre vocês’ em 4.12 
lembra 1.7, na qual a fé dos crentes é testada pelo fogo. 
Isso pode estar relacionado à queima de Cristãos como 
tochas pelo imperador Nero (temos motivos para 
acreditar que o próprio Pedro morreu à mercê desta 
mesma perseguição). No entanto, também era uma 
imagem muito familiar do Antigo Testamento (Jó 23.10; 
Sl. 66.10; Prov. 17.3; 27.21; Is. 48.10; Ez. 22.18, 20, 22; 
Dan. 11.35; 12.10; Zac. 13.9; Mal. 3.2). O resultado de tais 
provações, para aqueles que perseveram, é a honra de 
Cristo (1 Pe 1.7) e a vindicação completa (4.5–7). 

Mais uma vez, assim que Pedro se volta ao sofrimento 



 

 

descrito pelo ‘fogo que surge’ e a provação, a pessoa de 
Cristo está próxima. Pois não há sofrimento, teste ou 
provação de fogo da fé que se possa enfrentar de forma 
separada do sofrimento do próprio Cristo. Em 4.13, Pedro 
dá razões para ter coragem quando sua comunidade é 
perseguida, testada ou zombada por Cristo. Aqueles 
cujos sofrimentos compartilham dos sofrimentos de 
Cristo podem se alegrar: ‘exultem com grande alegria’, 
porque também compartilharão a glória de Cristo. Longe 
de ser uma situação surpreendente, o sofrimento pelo 
nome de Cristo é ocasião para alegria, pois é um sinal de 
que compartilham dos sofrimentos de Cristo. A alegria 
em face do sofrimento por Cristo é um tema Cristão 
primitivo comum, já encontrado no início desta epístola 
(1 Pe 1.6–8; ver também At. 5.41; Rm. 5; 2Cr. 1.5–7; Tg. 
1). Presume-se que isso reflita os ensinamentos de Jesus, 
sob os quais seus seguidores são abençoados quando são 
ridicularizados. 5.11–12; Lc. 6.22–23). Há um desafio 
nesta parte da epístola a todos os que se dizem Cristãos 
para que alegrem, mesmo em meio ao sofrimento, 
descrevendo a realidade enfatizada em toda a epístola de 
1 Pedro, isto é, a esperança que se tem em Cristo e a 
glória futura prometida.  

Esta epístola é repleta de alusões a glória (1.7, 11, 21, 
24; 2.12; 4.11, 13, 14; 5.1, 4, 10). Encontramos as palavras 
‘glória’ e ‘glorificar’ e suas derivações nesta epístola 
surpreendentes 14 vezes, incluindo aqui em 4.13 e 14. O 
termo grego subjacente tem uma série de significados: 
‘glória’, ‘brilho’, ‘fama’ e ‘honra’. No Antigo Testamento, 
a glória de Deus era a presença radiante e poderosa de 
Deus entre o povo de Deus, seja na coluna de fogo, no 
tabernáculo do deserto ou no templo de Jerusalém. Para 



 

 

1 Pedro, a presença gloriosa de Deus já é experimentada 
agora, através do Espírito Santo (4.14). Mas isso é apenas 
um antegozo da glória ainda a ser revelada na vinda de 
Cristo (4.13). O sofrimento presente dará lugar à glória 
futura, como já aconteceu com o Cristo sofredor, a quem 
Deus ressuscitou dos mortos (1.11, 21). Portanto, um dos 
motivos para fazer o bem e perseverar em meio ao 
sofrimento é que a comunidade de Pedro tem uma 
esperança viva, que está intimamente ligada à vindicação 
futura e à glória. 

Assim, em 4.14, a bênção de Deus – a herança 
prometida encontrada em 1 Pedro 3.9 – está diretamente 
ligada ao ‘espírito de glória’ que ‘repousa sobre você’. Os 
crentes são abençoados não apenas porque sofrem em 
comunhão com Cristo (4.13), aguardando a glória que 
será revelada, mas também porque já experimentam o 
Espírito que traz a glória, o Espírito de Deus (4.14). O 
Espírito fornece um antegozo da glória futura (Rom. 8.23; 
1 Cor. 2.9–10; 2 Cor. 1.22; 5.5; Gal. 5.5; Ef. 1.13–14; Hb. 
6.4-5) e uma garantia da presença de Deus no sofrimento 
do aqui e agora. O fato de que eles são insultados por 
carregarem o nome de Cristo (linguajar semelhante às 
bem-aventuranças de Mateus e Lucas (Mt. 5.11-12; Lc. 
6.22) assegura-lhes que são abençoados e que o Espírito 
de Deus ‘repousa sobre vocês’. 

E, no entanto, Pedro esclarece mais uma vez que o 
sofrimento de que ele fala não é apenas um sofrimento 
qualquer (ver também 2.19–20; 3.17). Sofrer como um 
criminoso ou mesmo ‘como quem se intromete em 
negócios alheios’ não era o tipo de sofrimento que Pedro 
tinha em mente. Para Pedro, nem todo sofrimento 
redime. Dos exemplos encontrados em 4.15, correntes, 



 

 

prisão, condenação e similares eram considerados causas 
de grande vergonha na Antiguidade; a maioria das 
pessoas não queria ser associada a alguém que tivesse 
sido sujeitado a tais punições. Certamente, isso 
influenciou a vergonha de alguns em relação à cruz: o 
estado romano havia executado Jesus – embora não 
pudessem mantê-lo morto. Não se deve trazer reprova ao 
nome de Cristo sofrendo-se por crimes reais. Mas se 
alguém sofre como Cristão, isso não era genuinamente 
digno de vergonha (4.16). Aqui, Pedro toma o que é 
vergonhoso e o reivindica como redentor. Cristo, que 
sofreu uma morte vergonhosa como criminoso, justifica 
e eleva tudo através de seu sofrimento. O nome ‘Cristão’, 
que era um nome depreciativo dado aos que seguiram a 
Cristo (Atos 11.26), torna-se um termo de honra e aponta 
diretamente para Deus.  

A palavra ‘Cristão’ ocorre apenas três vezes no Novo 
Testamento, aqui em 1 Pedro e duas vezes em Atos. 
Sabemos que os primeiros a chamar pessoas de ‘Cristãos’ 
(Atos 11.26; 26.28) provavelmente o fizeram a título de 
escárnio. Aqui (4.16), o termo pode ser usado como algo 
como uma acusação legal. Outros podem ridicularizar 
alguém como Cristão, tentando envergonhar aqueles que 
estão associados ao nome de Cristo, mas esse 
ridicularizar, esse sofrimento pelo nome de Jesus é, para 
Pedro, uma oportunidade de honrar a Deus. O Deus que 
fez da cruz vergonhosa um trono de vitória, o Deus que 
santifica o ímpio (1.13-16), vindicará aqueles que levam o 
nome de Cristo (4.13). Aqui, mais uma vez, encontramos 
a linguagem da ‘glória’ e o chamado a todos para 
‘glorificar a Deus’, mesmo em meio ao sofrimento.  

Quando pensamos em sofrer pelo nome de Cristo, isso 



 

 

significa coisas muito diferentes, dependendo de onde 
estamos no mundo e de como entendemos esse texto. 
Pedro se refere à perseguição por causa da fé da pessoa. 
Em algumas partes do mundo, essa perseguição pode 
assumir a forma de algum tipo de reprovação social. Mas 
em outras partes do mundo, essa perseguição envolve a 
ameaça diária de violência física, opressão e até morte. 
Ao ler este texto, devemos ter cuidado para não nos 
apressarmos em reivindicar a linguagem da perseguição 
antes de ouvirmos e reconhecermos a profundidade e a 
realidade do sofrimento pelo nome de Cristo em nosso 
mundo. Devemos estar atentos ao quão perigoso é ser 
Cristão em algumas partes do mundo de hoje. 



 

 

Digressão: O nome ‘Cristão’ 

Embora para muitos hoje, ‘Cristão’ seja um distintivo 
de honra, o termo pode ter sido originalmente 
cunhado como um termo de abuso por descrentes 
(como foi o caso, por exemplo, das palavras 
‘Metodista’ e ‘Quaker’). Ela ocorre apenas três vezes 
em todo o Novo Testamento (Atos 11.26; 26.28; 1 
Pedro 4.16). Os seguidores de Jesus preferiam outras 
designações pessoais, como santos, discípulos, a igreja 
de Deus, o caminho. Aparentemente, os crentes foram 
chamados pela primeira vez de ‘Cristãos’ pelos vizinhos 
pagãos de Antioquia.  

O sofrimento ‘como Cristão’, portanto, tem 
conotações de xingamentos, com o ridículo e a 
hostilidade que os acompanham. 1 Pedro presume que 
os pagãos equiparariam a acusação de ser Cristão ao 
sofrimento ‘como assassino’ ou ‘como quem se 
intromete em negócios alheios’ (4.15). Hoje, ‘Cristão’ 
continua sendo um termo depreciativo em alguns 
lugares. Mas a igreja primitiva reverteu o tom 
pejorativo do termo. Ser ofendido ‘por causa do nome 
de Cristo’ traz uma bênção, como o próprio Cristo 
prometeu nas bem-aventuranças (4.14; ver também 
Mt. 5.11–12; Lc. 6.22–23). O nome Cristão – alguém 
relacionado a Cristo ou por ele definido – agora 
funciona positivamente como um marcador de 
identidade, dando aos seus seguidores uma identidade 
positiva.  



 

 

Os não-Cristãos não têm monopólio sobre o uso de 
xingamentos, no entanto. Os Cristãos frequentemente 
recorrem a nomes pejorativos para depreciar o outro, 
sejam não-Cristãos ou outros membros da família 
Cristã. A experiência de nossos primeiros colegas 
Cristãos nos convida a refletir sobre a ética do 
xingamento. 

 

Como se estivesse dando uma volta completa, este 
capítulo retorna não apenas ao sofrimento de Cristo 
como exemplo do sofrimento cristão, mas também ao 
lembrete de que Deus é um juiz justo que, em última 
análise, resolverá as coisas. Os professores Judeus 
frequentemente insistiam que Deus castiga os justos 
nesta era para endireitá-los, mas que puniria os iníquos 
em maior medida no dia do julgamento. No Antigo 
Testamento, Deus às vezes era mais rigoroso com seu 
próprio povo primeiro, já que sabiam bem o que era 



 

 

errado (Jr. 25.29; Amos 3.2). Deus poderia começar o 
julgamento com sua própria casa, seu próprio santuário 
(Ez. 9.6).  

Em 1 Pedro, a casa de Deus também é o domicílio de 
Deus (2.5). Aqui, os crentes podem experimentar 
sofrimento injusto como disciplina divina em um sentido 
(ver Hb. 12.3-11), como algo para torná-los melhores. 
Mas eles poderiam ter certeza de que, mesmo que os 
justos sofram, o julgamento será muito mais severo sobre 
aqueles que desobedecem ao evangelho (4.17; ver 
também Rom. 2.8). Mais uma vez, Pedro lembra à 
comunidade que a justificação virá e que Deus endireitará 
todas as coisas. Este ponto é reforçado em 4.17 e 4.18, 
com uma citação neste último de Provérbios 11.31. Se o 
próprio povo de Deus sofre agora, quanto mais eles 
podem esperar que Deus castigue os iníquos? 

Pedro então conclui o capítulo reunindo todos esses 
temas, incentivando aqueles que sofrem por sua fé a 
confiarem em Deus, que é fiel, e a continuarem a fazer o 
bem. Neste versículo final, Pedro enfatiza a vontade de 
Deus (2.15; 3.17; 4.19), incluindo a ideia de que o 
sofrimento está de acordo com a vontade de Deus. Em 
outras palavras, aqueles que sofrem não devem assumir 
que estão fora da vontade de Deus. Deus pode usar o 
sofrimento na vida da comunidade de Pedro como 
disciplina para transformar (4.17) ou trazer outros à 
glória, por exemplo. Sofrer então não significa que um 
Cristão é mau, ou que alguém que está sofrendo agora é 
pior do que alguém que não sofre neste momento. Sofrer 
de acordo com a vontade de Deus significa que a 
comunidade de Pedro pode confiar que Deus tem um 
propósito no sofrimento, que o sofrimento por Cristo tem 



 

 

significado, mesmo que sejam as pessoas más (e não 
Deus) que estão causando o sofrimento diretamente. Isso 
não significa que elas devem buscar o sofrimento. Pedro 
encoraja aqui aqueles que estão em uma situação de 
sofrimento que não escolheram. Sofrer de acordo com a 
vontade de Deus, neste contexto, é sofrer por causa da 
devoção a Cristo, e não por seus crimes ou estupidezes 
(4.15–16). Por fim, devem confiar-se (literalmente, 
‘confiar suas almas’) a Deus, ‘um Criador fiel’. Mesmo que 
sofram, o fundamento de sua esperança está em Deus, 
que não lhes faltará. Por causa dessa esperança viva, e 
por causa da fidelidade de Deus, eles não devem parar de 
viver, falar e servir; eles devem continuar ‘a fazer o bem’.  

Perguntas para reflexão 

1 Embora o sofrimento tenha sido abordado em 1 Pedro, ele 
é um foco particular deste quarto capítulo. 
• O que significa sofrer por ser Cristão?  
• Como você pode garantir que o sofrimento por causa de 

Cristo não se torne uma desculpa para parar de fazer o 
bem e responder à injustiça em seu mundo?  

• Como você pode ter alegria em meio ao sofrimento? 
• Todo sofrimento é redentor? Por que, ou por que não? 
 

2 1 Pedro chama o Cristão ao amor mútuo e genuíno e à 
hospitalidade. 
• Quem são os estranhos/estrangeiros/forasteiros no seu 

mundo?  



 

 

• O que significa ‘amar o estranho’ em seu contexto? 
• Qual é o custo da hospitalidade? 
 

3 1 Pedro é um dos poucos lugares onde encontramos a 
palavra ‘Cristão’. 
• Como você reage à realidade de que o nome ‘Cristão’ 

pode ter sido cunhado como um termo pejorativo? 
• O termo ‘Cristão’ é associado à vergonha ou ao ridículo 

em seu mundo? É um termo depreciativo?  
• Como 1 Pedro recupera o nome ‘Cristão’? 
• O que ser chamado de ‘Cristão’ significa no seu contexto? 
 

4 1 Pedro fala claramente da esperança que advém do 
sofrimento e ressurreição de Jesus e da prometida glória 
futura para aqueles que creem. 
• O que significa viver no poder da ressurreição? 
 

  



 

 

 

5 

Autoridade em Cristo 
(1 Pe 5) 

 

‘Jesus, o bom pastor’ (2014), Jyoti Sahi. 

‘Jesus, o bom pastor’: a linguagem do pastor e do pastoreio 
é usada em diversas partes de 1 Pedro. Inúmeras pinturas de 
Jesus, o bom pastor, foram criadas em todo o mundo. Neste 



 

 

trabalho, Jesus não está carregando uma ovelha, mas atenta-
se a uma ovelha que está desgarrada do resto do rebanho, 
alienada do rebanho. Talvez ela esteja sofrendo? Ou é a 
ovelha perdida que ele procurou e encontrou, dormindo 
contente, segura na presença de Cristo? O rosto de Jesus 
está cansado, mas ele mantém seus olhos resolutamente 
abertos para que possa cuidar das ovelhas adormecidas e 
mantê-las em segurança. Seu rosto também se mostra 
pensativo – o que ele pensa, não podemos saber. Mas é o 
rosto de alguém em quem nós, como as ovelhas, podemos 
confiar que vai cuidar de nós, mesmo em meio à alienação e 
ao sofrimento, e que vai nos encontrar quando estamos 
perdidos e nos manter seguros. Jesus, assim, modela para 
nós o que significa ser pastor.  
Jyoti Sahi, artista e teólogo indiano. Usado com permissão. 
https://indiaartsmovement.wordpress.com/2015/09/30/jyoti-sahi/ 

1 Pedro 5 contém parte da seção final de ensinamentos 
da epístola. A seção começa em 1 Pedro 4.12 e continua 
em 1 Pedro 5.11, conectada pela palavra ‘portanto’ no 
início do capítulo 5. No meio do sofrimento descrito em 1 
Pedro 4, o capítulo 5 deixa claro que ‘liderança 
responsável e unidade na congregação são especialmente 
vitais’ (Horrell 1998, p. 91). O capítulo então termina com 
saudações e um desejo de paz do autor apostólico para os 
membros da comunidade a que se dirige. Embora seja 
possível focar nos quatro primeiros versículos deste 
capítulo, já que são versículos que dão uma visão 
particular da liderança cristã, estes devem ser 
entendidos tanto no contexto do capítulo em que se 
encontram quanto no contexto mais amplo de da 



 

 

epístola. 
Como acabamos de ver em 1 Pedro 4, e ao longo de 

toda a epístola, o sofrimento marca a comunidade para a 
qual Pedro escreve, e a palavra ‘sofrer’ ocorre 
aproximadamente 16 vezes no texto, seja como 
substantivo ou verbo. Em 15 dessas ocorrências, as 
palavras ‘sofrer’ ou ‘sofrimento’ compartilham a mesma 
raiz que o sacrifício pascal de Cristo, vinculando o 
sofrimento da comunidade à experiência de sofrimento 
de Cristo (1.11; 2.19, 23; 3.14, 17-18; 4.1,13, 15, 19; 5.1, 
9-10). Ao lermos 1 Pedro 5, devemos manter em mente a 
experiência do sofrimento, pois todas as instruções deste 
capítulo ocorrem no contexto de vulnerabilidade e 
sofrimento, baseando-se nas exortações do capítulo 4. 

Além disso, 1 Pedro é marcado pelo amor entre o autor 
apostólico e os destinatários da epístola, chamados a 
‘am[ar] sinceramente uns aos outros de coração’ (1.22). 
Oito vezes nesses cinco capítulos, Pedro usa o verbo 
‘amar’ ou o substantivo ‘amor’, frequentemente 
conclamando os ouvintes da epístola a agirem de 
maneira amorosa uns com os outros (1.22; 2.17; 4.8; 
5.14). 

Finalmente, 1 Pedro testemunha o cuidado e a 
solidariedade de Deus com a criação de Deus, 
especialmente com o povo de Deus, e a promessa última 
da redenção de Cristo ao retornar (5.4, 6, 10). Assim, 
apesar do sofrimento experimentado, Pedro também 
conclama sua comunidade a ter esperança na redenção 
de Cristo do amado mundo de Deus, e a confiar na 
promessa do cuidado de Deus pela criação de Deus. 



 

 

1 Pedro 5.1-4  

1 Portanto, apelo para os presbíteros5 que há entre 
vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles 
e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como 
alguém que participará da glória a ser revelada: 2 
pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus 
cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de 
livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por 
ganância, mas com o desejo de servir. 3 Não ajam 
como dominadores dos que lhes foram confiados, 
mas como exemplos para o rebanho. 4 Quando se 
manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a 
imperecível coroa da glória.  

 
Esses versículos apresentam aos destinatários da epístola 
uma imagem da liderança Cristã. Devemos lembrar que 
esta epístola foi escrita antes da solidificação do ministério 
em uma ordem tríplice de bispo, presbítero e diácono. E, 
diferentemente de outros escritos do Novo Testamento, 
Pedro não usa aqui o termo ‘bispo’ (episkopos), embora 
as palavras traduzidas como ‘olhem por ele’ venham de 
um verbo relacionado a bispo, particularmente ao 

 
5 N. do T.: a Nova Versão Internacional (NVI-PT), versão bíblica 

escolhida para citações das escrituras, alterna a tradução deste mesmo 
termo entre ‘presbíteros’ e ‘mais velhos’, o que pode causar alguma 
confusão na interpretação. Para fins da presente obra, menções a 
‘presbíteros’ e ‘mais velhos’ no contexto dos presentes versículos podem 
ser consideradas intercambiáveis em termos de sentido do termo original. 



 

 

cuidado do rebanho. Em vez disso, 1 Pedro prefere o 
termo ‘mais velhos’, que não aponta necessariamente 
para a liderança formal da igreja (ver Atos 14.23; 1 Tim. 
5; Tiago 5.14). Em vez disso, o termo ‘mais velhos’, que é 
neutro e pode ser incluir tanto homens quanto mulheres, 
designa pessoas mais velhas na congregação e 
possivelmente pessoas há mais tempo na fé.  

Em 5.1, Pedro chama a si mesmo de ‘presbítero como 
eles’, e não de apóstolo, professor ou pai espiritual. Esta 
escolha é significativa. Ao escolher para si o mesmo título 
daqueles para quem escreve, Pedro sinaliza sua causa 
comum com eles. Ele escreve para eles como um deles, 
exortando-os na mesma qualidade de presbítero que 
eles, ao invés de comandá-los como uma figura de 
autoridade. Além disso, ele fala da importância de dar 
testemunho dos sofrimentos de Cristo. Assim como no 
capítulo 4, esta parte também é imediatamente seguida 
pela menção da ‘glória a ser revelada’ (ver 4.13; 1.10–12). 

Pedro exorta os presbíteros a pastorear o rebanho sob 
sua responsabilidade. Essa metáfora está fundamentada 
na terra e no cuidar das criaturas da terra. O verbo 
‘pastorear’ ecoa a ordem de Pedro, no final do evangelho 
de João, de pastorear e nutrir o rebanho de Jesus (João 
21.16). Além disso, ele remonta aos ensinamentos de 
Jesus sobre a natureza do ‘bom pastor’ em João 10.1–18: 
o pastor que dá a vida pelo rebanho cujas ovelhas 
conhecem sua voz, que conhece suas ovelhas pelo nome 
e que leva suas ovelhas para o pasto. Além disso, o pastor 
também é quem busca as ovelhas desgarradas (Ez. 34; Lc. 
15); o pastor é tanto pastor quanto evangelista. Este é um 
apelo a um rebaixamento, e não a uma promoção, no 
mundo antigo.  



 

 

Digressão: Pastores 

Como estamos diante de uma epístola escrita para 
‘estrangeiros e peregrinos/exilados’, é apropriado que 
os pastores do mundo romano fossem considerados 
párias; eram excluídos das classes altas, vistos como 
pessoas sujas e fedorentas. Um chamado a pastorear o 
rebanho de Deus, portanto, deve ser um chamado para 
estar com e entre as pessoas, para se envolver com os 
mais vulneráveis da comunidade, um chamado que 
afasta do status e exorta o servir. Para o autor, os 
presbíteros e presbíteras devem refletir esse ethos 
pastoril. Além disso, em uma reflexão de um estudioso 
que serviu como pastor em sua comunidade, o pastor 
lidera de trás, não à frente, permitindo assim que o 
rebanho vá aonde quer ir, permitindo a liberdade e 
criatividade. Esse pastor não tem controle total e não 
sabe que tipo de fruto ou grama as ovelhas preferirão 
a cada dia. O pastor é responsável por manter o 
rebanho unido e protegê-lo para que ele possa 
florescer no pasto. O pastor não é o comandante de um 
exército, nem um general cujas tropas devem seguir 
inquestionavelmente em marcha. A metáfora da 
liderança através do pastoreio contradiz um modelo 
mais dominador, como poderia ter sido o caso sob a 
ordem imperial romana. 

 

Após esse chamado a ‘cuidar do rebanho’, Pedro 



 

 

continua elencando três maneiras pelas quais esse 
pastoreio deve acontecer, concentrando-se tanto no que 
essa liderança não implica quanto no que ela deve ser. O 
pastoreio não deve ser feito por obrigação, nem por 
ganância, nem para dominar os que estão sob sua 
responsabilidade. Pastorear o rebanho deve ser 
empreendido de bom grado, avidamente, e deve dar um 
exemplo para o rebanho.  

No primeiro conjunto de negativas, Pedro exorta esses 
pastores idosos a não liderar por obrigação ou ganância. 
Obrigação e ganância refletem dois lados da mesma 
moeda. De um lado, um líder que lidera não porque está 
disposto, mas porque não tem escolha; do outro, um líder 
que lidera não voluntariamente, mas pelo que pode 
ganhar monetariamente ou por outros meios. Em cada 
caso, obrigação e ganância contradizem a natureza 
apropriada de um pastor presbítero. Tal líder mostra livre 
e espontânea vontade de ser líder, nem sofrendo sob 
coação nem buscando ganho pessoal. No contexto da 
igreja perseguida, esse líder entraria na liderança da 
comunidade religiosa, conhecendo e aceitando os riscos, 
e não buscando glorificação pessoal. 

A exortação em 5.3 continua com um retrato pintado 
por Pedro do que é a liderança presbítera da congregação. 
Embora isto seja implícito na metáfora do pastor – 
especialmente considerando que os pastores literais 
costumam liderar atrás do rebanho – o autor apostólico 
proíbe explicitamente ‘agir como dominadores’ da 
comunidade. Na raiz do verbo grego usado aqui está a 
palavra ‘senhor’. O autor de 1 Pedro parece lembrar os 
líderes mais velhos de que eles não são os senhores da 
comunidade, pois a comunidade só tem um Senhor. O que 



 

 

eles devem fazer é dar o exemplo. Parece implícito que os 
mais velhos devem ser exemplos de Jesus para a 
comunidade, o que não nos surpreende no contexto desta 
epístola. Ao longo de 1 Pedro, os ouvintes da epístola 
foram incentivados a imitar a Cristo em todos os aspectos 
de suas vidas e a servir como seu Senhor apenas a Cristo, e 
não aos muitos outros poderes sem senhor (ver 1 Pedro 2 
e 3). Agora Pedro leva a imitação de Cristo um passo à 
frente na imagem do pastor, chamando os presbíteros a 
serem exemplos do rebanho do bom pastor que lava os 
pés de seus discípulos e desafia a injustiça do império, 
dando a vida em nome de seus amigos. A expressão ‘ajam 
(...) como exemplos’ pode ser melhor entendida aqui como 
‘tornem-se exemplos’, uma ação ativa e um processo. Esta 
distinção é essencial. Os presbíteros devem trabalhar para 
se tornar exemplos para o rebanho, e precisam também 
aprender e crescer para continuar a ser um modelo para o 
resto dos crentes. Assim como a palavra viva, a esperança 
viva e as pedras vivas de 1 Pedro, os presbíteros não 
podem ficar estagnados em seu pastoreio. O que devem 
buscar, de fato, é prover o modo de vida em nome de 
Cristo que os crentes podem imitar. 

Além disso, a palavra aqui traduzida como ‘dos que lhe 
foram confiados’ tem a mesma raiz que a palavra para 
‘herança’ ou ‘o quinhão que você herda’. Os pastores, 
portanto, recebem uma parte da herança sobre a qual 
devem exercer supervisão pastoral. Este quinhão não é o 
que escolhem, mas sim o que lhes é atribuído. Os 
pastores devem cuidar de toda a herança legada sob seus 
cuidados, que não podem ser simplesmente as pessoas 
de dentro de sua comunidade, mas sim toda a ordem 
criada e colocada sob seus cuidados – especialmente as 



 

 

partes de seu quinhão que estão em crise. Lembramos 
aqui as exortações em 1 Pedro dirigidas a ‘todos’ e não 
apenas a uma parte da comunidade. Como na parábola 
de Lucas das ovelhas perdidas (Lc. 15), os pastores 
mantêm a responsabilidade não apenas pelos noventa e 
nove, mas também pela única que não estava no 
rebanho. 

Os presbíteros – tanto homens quanto mulheres – são 
lembrados em 5.4 de que também permanecem 
membros do rebanho, que também são pastoreados pelo 
‘Pastor Supremo’. Os ‘presbíteros’ não são o Pastor 
Supremo. Ninguém chamado a ser pastor neste mundo é 
o Pastor Supremo, pois esse papel é reservado apenas a 
Deus em Cristo. Assim, ocupam um espaço liminar: são 
ovelhas e pastores, a um só tempo necessitados de 
orientação e chamados a guiar. A promessa aqui é a de 
uma coroa de glória, uma recompensa por sua fidelidade. 
Essa promessa é bastante complicada, porque o objetivo 
da coroa de glória não é incentivar a ganância ou a 
imposição de vontades pessoais. Em vez disso, a coroa 
traz uma crítica implícita à ordem mundial, remanescente 
dos desafios ao poder descritos em 1 Pedro 2.11–3.7 (ver 
também 1.6–7). Mais uma vez, encontramos a linguagem 
da glória, uma glória ‘imperecível’. Ao contrário das 
coroas deste mundo, que representam os senhores deste 
mundo e frequentemente feitas de metais ou mesmo de 
plantas e flores, essa coroa de glória não desaparecerá 
nem perecerá. Aqui não podemos esquecer a promessa 
em 1.4 de uma herança ‘que jamais irá perecer’ ou 
‘perder o seu valor’. A promessa para aqueles que 
seguem a Cristo não é a de glória perecível neste mundo, 
mas sim de uma glória que nunca perderá seu valor 



 

 

quando Cristo, o bom pastor, aparecer. 

1 Pedro 5.5-11 

5 Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais 
velhos. Sejam todos humildes uns para com os 
outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas 
concede graça aos humildes”. 6 Portanto, humilhem-
se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele 
os exalte no tempo devido. 7 Lancem sobre ele toda 
a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 8 
Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de 
vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 
procurando a quem possa devorar. 9 Resistam-lhe, 
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos 
que vocês têm em todo o mundo estão passando 
pelos mesmos sofrimentos. 10 O Deus de toda a 
graça, que os chamou para a sua glória eterna em 
Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco 
de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará 
forças e os porá sobre firmes alicerces. 11 A ele seja 
o poder para todo o sempre. Amém. 

 

Esta segunda seção dos ensinamentos de 1 Pedro 5 volta 
sua atenção para toda a comunidade – a ‘todos’ –, um 
grupo do qual fazem parte os presbíteros. Com exceção 
do chamado na primeira metade de 5.5 a ‘sujeitar-se aos 
mais velhos’ (aqui pensamos imediatamente nas 
repetições deste comando nos capítulos 2–3), esses 



 

 

versículos se aplicam igualmente aos mais velhos e ao 
resto da comunidade. Assim, embora seja perfeitamente 
aceitável focar apenas em 5.1–4 como instruções para a 
liderança Cristã, esta última seção também tem muito a 
ensinar sobre o que pode significar ser uma pessoa 
chamada para pastorear o rebanho de Deus. 

Espreitam perigos na interpretação da declaração de 
abertura do item 5.5, e devemos refletir sobre a longa 
discussão sobre submissão e ‘sujeitar-se à autoridade’ em 
2.13–3.7. Podemos facilmente focar-nos excessivamente 
no chamamento aos ‘mais velhos’ e entender a liderança 
não em termos de solidariedade ao rebanho, mas apenas 
em termos de poder. Pois uma afirmação conciliatória 
como 5.5, como hoje sabemos, poderia facilmente se 
tornar uma arma usada para silenciar os membros mais 
novos ou mais recentes da comunidade: ‘jovens, 
sujeitem-se aos mais velhos’. Por isso, o início de 5.5 deve 
ser lido como uma resposta aos mais velhos que 
acabamos de descrever: aqueles que se inspiram no bom 
pastor, servindo sem compulsão ou ganância, e que não 
usam sua posição para agir como dominadores do resto 
da comunidade. Devemos lembrar, como descrito no 
início desta epístola, que existe apenas um Senhor, e que 
esse Senhor é Jesus Cristo e não os mais velhos. Perante 
os presbíteros como os descritos em 5.1–4, os membros 
mais jovens podem submeter-se com segurança; sem 
esses presbíteros em suas posições, a submissão pode 
levar ao abuso de poder e aos sistemas de opressão sobre 
os quais Pedro já aconselhou. 

De 5.5 a 5.11, 1 Pedro se volta para o tema da 
humildade como uma característica de toda a 
comunidade, incluindo os membros mais velhos e os mais 



 

 

jovens, e como algo que muda a face do poder. Embora 
exista uma estrutura de autoridade na igreja e até no lar, 
‘a humildade deve caracterizar todos os membros da 
congregação’ (Horrell 1998, p. 94). Há uma distinção 
importante a fazer sobre a palavra ‘humildade’ em 5.5. 
Aqui, a palavra grega também pode significar ‘modéstia’, 
e não a palavra que Maria usa no Magnificat (‘a 
humildade de sua serva’; Lc. 1.48), onde encontramos em 
Lucas uma palavra mais bem traduzida como humilhação. 
Em 1 Pedro 5.5, os membros da comunidade de fé são 
chamados a ser modestos uns perante os outros, seja o 
outro mais velho ou mais novo. Isso não deve ser 
interpretado como justificação bíblica para a humilhação 
de alguns membros (mais jovens) da comunidade por 
outros. Talvez, partindo da palavra latina ‘humildade’, 
outra maneira de dizer isso seria que a comunidade é 
chamada a ter os pés no chão, com cada pessoa 
pensando sobre si mesma de maneira sóbria, e não como 
mais importante do que o próximo. Além disso, Pedro 
ressalta seu chamado à humildade, lembrando à 
comunidade do conselho das escrituras de que ‘Deus se 
opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes’ 
(ver Prov. 3.34 e também Tiago 4.6). 

Os versículos 6–7 do capítulo 5 devem ser lidos juntos, 
pois são uma única oração em grego. Para começar, nota-
se uma distinção entre 5.6 e a segunda parte de 5.5. O 
versículo anterior conclamava por humildade ou 
modéstia mútuos. Vale a pena notar aqui que, em um 
contexto de perseguição e sofrimento, a humildade ou 
modéstia é uma estratégia de sobrevivência, e não um 
método de alcançar piedade (veja também a discussão 
sobre sobrevivência nos capítulos 2 e 3). No entanto, 5.6 



 

 

sai do discurso das relações entre os membros da 
comunidade para fazer um chamado a toda a 
comunidade a tomar sua correta postura diante de Deus. 
Aqui os mais velhos mantêm exatamente o mesmo 
relacionamento com Deus que os membros mais jovens 
da fé. Diante de Deus, todos são humilhados; ninguém é 
exaltado, exceto pelas próprias ações de Deus. Além 
disso, a elevação de Deus pelos humildes reflete a 
natureza de Deus; não é um prêmio concedido aos mais 
humildes da comunidade. Humildade não é uma 
competição. Lendo-se 5.5 e 5.6 em conjunto, a exortação 
de Pedro à humildade ecoa o ensino de Jesus nos 
Evangelhos: ‘Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar 
será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se 
humilhar será exaltado’ (Mt. 23.12). 

Pedro, em seguida, conecta imediatamente a 
humildade à rejeição da ansiedade. Enquanto a tradução 
acima diga ‘Lancem sobre ele toda a sua ansiedade’, uma 
tradução mais precisa seria ‘lançando sobre ele toda a 
sua ansiedade’. Ou seja, lançar as ansiedades sobre Deus 
faz parte do ato de se humilhar diante de Deus. Uma 
pessoa que dá suas ansiedades a Deus reflete sua postura 
em relação a Deus. Viver humildemente sob ‘a poderosa 
mão de Deus’ é confiar a si mesmo, seu sofrimento e seus 
cuidados a Deus. Aqui também vemos os escritos de 
Pedro fundamentados na tradição das Escrituras e de 
Jesus. Nos Salmos, é dito ao povo de Deus que ‘Entregue 
suas preocupações ao SENHOR, e ele o susterá; (55.22) e 
Jesus diz a seus seguidores que não ‘se preocupem com 
sua própria vida ‘(Mt. 6.25–34). Este é um lembrete para 
os mais velhos e para todo o rebanho de quem está no 
comando, um lembrete de Cristo que prometeu descanso 



 

 

aos que estavam sobrecarregados (Mt. 11.27–28). Lidos 
em conjunto, 5.6 e 5.7 convida os mais velhos e todo o 
rebanho de Deus a tomar seu lugar apropriado diante de 
Deus, o Deus que cuida de todos os fiéis, assim como 
Deus cuida das ‘aves do céu’ (Mt. 6.26). Pedro não diz que 
aqueles que seguem a Cristo nunca terão ansiedade ou 
preocupação. O sofrimento é algo que se presume que vá 
ocorrer para aqueles que seguem a Cristo nas 
comunidades de Pedro. Mas Pedro assegura a seus 
leitores que eles podem confiar em Deus e nas promessas 
de Deus – eles podem lançar essa ansiedade sobre ele e 
se humilhar em suas mãos – porque o amor e o cuidado 
de Deus perduram.  

Depois de exortar a todos os Cristãos que assumam sua 
postura correta em relação a Deus, Pedro lembra-os de 
sua postura correta em relação ao ‘Diabo, o inimigo de 
vocês’, que é uma postura de resistência vigilante e 
sóbria. A palavra traduzida como ‘estejam alertas’ deve 
soar familiar, pois Jesus frequentemente exige isso dos 
discípulos (ver Mt. 24.42-43; 25.13; 26.38, 40-41; Mr. 
13.34–35, 37; 14.34, 37-38; Lc. 12.37). Paulo, como 
Pedro, combina a ordem de ‘estar alertas’ com a ordem 
de ter uma mente sóbria, traduzida aqui como ‘vigiem’ 
(ver 1 Ts. 5.6). Essas ações, é claro, invertem as ações dos 
discípulos no jardim do Getsêmani na noite da prisão de 
Jesus. Em vez de seguir o exemplo e adormecer, os mais 
velhos e membros desta comunidade recebem o encargo 
de estar alertas e sóbrios, prontos para resistir ao 
adversário. O texto não oferece a preguiça como opção 
ao líder, ao pastor; fica claro que parte de ser um bom 
pastor é resistir ao adversário, descrito vividamente 
como um leão que ruge. 



 

 

A palavra traduzida como ‘inimigo’ em 5.8 deriva dos 
tribunais do mundo romano. Neste caso, funcionava 
como o advogado de acusação ou promotor, acusando 
aqueles em julgamento por crimes contra o estado ou o 
imperador. O Evangelho de Mateus registra esse tipo de 
comportamento de perseguição contra os Cristãos (5.25–
26), assim como Tiago (2.6–7). No entanto, é preciso 
também ter em mente as execuções de animais selvagens 
que já aconteciam nas arenas romanas, repletas de leões 
rugidores. Todas essas imagens entram em jogo em 1 
Pedro 5.8. Cada uma dessas metáforas ressalta que o 
adversário não é uma ‘pessoa’ em si, mas sim uma força 
maléfica, maior que qualquer membro da comunidade de 
Pedro. Pedro ordena a todos os Cristãos que resistam a 
essas forças diabólicas em 5.9. Aqui, vemos ecos de Davi, 
o jovem pastor, lembrando ao rei Saul que resistir aos 
leões é seu trabalho (1 Sam. 17.32–37). 

Para os Cristãos contemporâneos da igreja global, essas 
forças que representam tudo o que é mau são numerosas 
e devem ser nomeadas. Às vezes, é mais fácil dizer aos que 
estão sofrendo que se calem e suportem seu sofrimento – 
já exploramos os elementos problemáticos dessas 
respostas nos capítulos 2 e 3 –, mas o chamado radical de 
Jesus neste capítulo final de 1 Pedro é o de confrontar os 
leões, resistir ao adversário, proteger o rebanho. 



 

 

Digressão: Perigos no pasto 

Dentro de 1 Pedro 5, a menção a leões que rugem e 
inimigos não pode ser separada do linguajar 
relacionado ao cuidado do rebanho. Certamente, 
Pedro exorta ‘todos’ a resistir ao adversário, 
mantendo-se firme na fé. Mas aqueles que são 
responsáveis por cuidar do rebanho de Deus também 
devem estar cientes dos perigos no pasto. Como 
nomeamos os leões que estão nos pastos onde o 
rebanho está pastando? Quão fácil é ignorar o leão em 
vez de enfrentá-lo quando ele arrebata as ovelhas? 1 
Pedro 5 exorta todos a se oporem ao leão, firmes na fé. 
Parte de ser um bom pastor, portanto, significa resistir 
ao leão. 

 

Vale a pena notar que 1 Pedro equilibra o chamado à 
resiliência para aqueles que são vulneráveis e 
marginalizados com o chamado à resistência para 
aqueles em posições de poder e autoridade (como 
aqueles que são chamados a pastorear). Para alguns, a 
resiliência é a resposta certa a uma situação de 
sofrimento; para outros, a resistência é o melhor 
caminho a seguir. A epístola destaca ambas as respostas 
ao sofrimento e à opressão, mas também não é o único 
caminho em todas as situações. Em nosso mundo hoje, 
precisamos tomar cuidado para não sugerir que há uma 
única maneira correta de responder ao sofrimento. O 



 

 

testemunho daqueles em meio ao sofrimento é quase 
sempre diferente daqueles que o observam de fora.  

Uma mensagem importante no final de 5.9 lembra a 
comunidade de que não enfrenta a perseguição sozinha. 
Em vez disso, ela enfrenta o que seus irmãos e irmãs na fé 
enfrentaram ou enfrentam em outras partes do império 
romano. Pedro lembra a comunidade de sua 
solidariedade um com o outro, não muito diferente da 
metáfora do corpo encontrada em 1 Coríntios 12. Sua 
unidade em Cristo supera toda divisão e ameaça, ainda 
que sofram. Os membros da comunidade não sofrem 
sozinhos, nem resistem sozinhos. A eles se unem, tanto na 
resistência como no sofrimento, seus irmãos e irmãs 
globais na fé – um lembrete igualmente importante para 
a igreja do século XXI. 

A passagem termina retornando mais uma vez aos 
temas centrais de esperança, sofrimento e glória em 
Cristo. ‘Depois de terem sofrido durante pouco tempo’ 
ecoa a primeira referência ao sofrimento ‘por um pouco 
de tempo’ em 1.6. Aqui, como em 1.6, Pedro fala da 
promessa de Deus para a restauração divina ‘à sua glória 
eterna em Cristo Jesus’ (5.10). A natureza temporária do 
sofrimento – durante pouco tempo, por um pouco de 
tempo – é contrastada com a promessa eterna da 
salvação. No final da epístola, a promessa do que a 
salvação implica é específica: um chamado à ‘glória 
eterna em Cristo Jesus’. Deus ‘os restaurará, os 
confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes 
alicerces’ (5.10). Este é o Deus que absorve a ansiedade, 
este é o Deus em quem os seguidores de Pedro devem 
confiar, e este é o Deus a quem ‘seja o poder para todo o 
sempre’ (5.11). O poder de Deus tem a palavra final para 



 

 

qualquer sofrimento sofrido em nome de Cristo. As 
promessas de Deus reveladas em Cristo são firmes.  

O final vem carregado de certeza, mas deixa pouco 
espaço para lamentações e para a experiência do silêncio 
divino. Pedro parece certo de que os problemas de sua 
comunidade terminarão no devido tempo, por 
intervenção divina. É importante ressaltar que Deus, e 
não os presbíteros que pastoreiam a comunidade, é 
quem trará restauração. Todos devem esperar em Deus e 
no poder fortalecedor de Deus.  

1 Pedro 5.12-14 

12 Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão 
fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os 
e testemunhando que esta é a verdadeira graça de 
Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. 13  
Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-
lhes saudações, e também Marcos, meu filho. 14  
Saúdem uns aos outros com um beijo de amor. Paz 
a todos vocês que estão em Cristo. 

 

A epístola termina com saudações, como é habitual; no 
entanto, aqui as saudações continuam o tema de toda a 
epístola. Em 5.12, Pedro ressalta a verdade da graça de 
Deus e incentiva a comunidade a permanecer nessa 
graça. Para uma comunidade sitiada e para os presbíteros 
que a pastoreiam, isso serve como outro lembrete de 
que, mesmo em meio à perseguição, a comunidade de fé 



 

 

permanece e repousa na graça de Deus. Relembrar a 
presença da graça de Deus é algo que recai não apenas a 
Pedro, mas também a todos os que pastoreiam a 
comunidade. Todos são chamados a testemunhar a graça 
de Deus, assim como todos devem estar preparados para 
testemunhar a esperança que há neles (3.15–16). 

Digressão: A co-eleita na Babilônia 

A tradução de 5.13 na Nova Versão Padrão Revisada 
Anglicizada (NRSV) [N. do T.: versão em inglês da Bíblia 
Sagrada utilizada para este estudo] faz uma escolha 
infeliz ao falar em ‘Your sister church’ (‘sua igreja irmã’). 
Em nenhum lugar dos escritos gregos desta passagem 
ocorre a palavra ‘igreja’. Em vez disso, encontramos as 
palavras femininas ‘a co-eleita’, que poderia 
literalmente ser traduzida como ‘Aquela que é co-eleita 
com você na Babilônia’. Esta construção no feminino, 
‘que é co-eleita’, não necessariamente se refere a uma 
igreja, especialmente quando vimos o termo associado 
a Marcos, que é claramente uma pessoa. Em vez disso, 
a pessoa prestando a saudação pode ser uma das várias 
mulheres da igreja em Roma (que Pedro chama de 
‘Babilônia’), a quem Paulo saúda em Romanos 16, ou 
ainda alguma outra líder feminina conhecida pela 
comunidade e co-eleita com ela. Essa possível presença 
de líderes femininas da igreja, mesmo na igreja primitiva 
(muito similar às líderes a que se dirigem as epístolas de 
Paulo a Roma e Corinto) é um lembrete da capacidade 
de Deus de chamar todas as pessoas ao serviço de Deus, 



 

 

independentemente do gênero.  
No entanto, para alguns, o fato de que ‘igreja’ é uma 

palavra feminina no grego justifica a adição dessa 
palavra a 1 Pedro 5.13, e muitos escribas antigos 
interpretavam 1 Pedro dessa maneira. No entanto, a 
ideia da ‘co-eleita’ é significativa, e fica perdida nessa 
tradução. Pois ‘co-eleita’ nos leva do final de 1 Pedro 
de volta a seu começo, enfatizando o status escolhido 
do povo de Deus que não era um povo, mas agora é o 
povo de Deus (1.1–2; 2.9–10). 

 

A Babilônia aqui, como mencionado no início deste 
comentário, é quase certamente Roma. De fato, alguns 
manuscritos de 1 Pedro trazem a palavra ‘Roma’ neste 
trecho, e não Babilônia (Horrell 1998, p. 101; ver também 
Ap. 17.5). Babilônia era o lugar onde os judeus estavam 
no exílio, de acordo com Daniel, e assim se relaciona bem 
com os destinatários de Pedro, que também são 
‘peregrinos/exilados e estrangeiros’. Essa escolha de 
palavras, portanto, confirma o poder dominante e 
opressivo do império pelo qual o povo escolhido de Deus 
está espalhado e que encontramos ao longo desta 
epístola. 

Pedro então exorta os destinatários de sua epístola a se 
cumprimentar com um beijo amoroso. Para alguns, beijar 
uma ou várias vezes é uma saudação comum. Para outros, 
representa definitivamente uma violação de etiqueta ou 
limites. Pedro não pretende chocar aqui, mas sim 
conclamar a comunidade a exibir expressões físicas, 



 

 

visíveis e afetuosas de carinho e amor um pelo outro, que 
podem parecer diferentes em comunidades diferentes. 
As partes finais da epístola têm como ênfases os 
relacionamentos, a reconciliação e a resistência a tudo o 
que busca dividir e matar nosso chamado a sermos um 
em Cristo. Pois quando uma comunidade não é mais 
formada por irmãos e irmãs em relacionamento entre si 
e compartilhando o beijo da paz, surgem inevitavelmente 
problemas e divisões. 

Pedro termina com uma expressão de paz ‘a todos 
vocês que estão em Cristo’. Em nosso mundo 
denominacional fragmentado, essa expressão desafia a 
igreja contemporânea a considerar quais ações são 
necessárias para promover a paz dentro de cada 
comunidade, tradição e comunhão da igreja de Cristo. 
Tanto a paz quanto o amor que Pedro expressa ocorrem 
em um período de perseguição para a Igreja, em um 
momento em que a comunidade de 1 Pedro está 
sofrendo. Isso desafia a igreja contemporânea a se 
perguntar como seria essa paz e amor hoje em dia na 
igreja global, quando seguimos a Cristo e procuramos 
imitá-lo em seu sofrimento e amor sacrificial. 

Lidos como um todo, portanto, os versículos de 1 Pedro 
5.1–14 fornecem uma visão mais ampla e profunda da 
liderança da igreja do que poderia ser adquirida apenas 
nos quatro primeiros versículos. Para 1 Pedro, a liderança 
envolve mais do que o comando para que mulheres e 
homens presbíteros da comunidade pastoreiem as 
ovelhas livres de obrigação, ganância ou busca de auto-
engrandecimento. Esses líderes também devem exercer 
humildade em relação a todos os outros membros da 
comunidade e ocupar seu lugar de direito e humildade 



 

 

diante de Deus, que cuida de todos eles. Além disso, tais 
líderes devem permanecer sóbrios e despertos, 
observando e ouvindo o leão que ruge e que ameaça 
devorar; e, junto com sua comunidade, devem resistir a 
esse leão diabólico, mantendo-se fortes em sua fé. No 
entanto, esses líderes não estão sozinhos; pois Deus os 
apoiará e fortalecerá, e a esperança da glória eterna em 
Cristo os sustenta. Além disso, eles sofrem ao lado de 
seus irmãos e irmãs em todo o mundo, e Deus se importa 
e intervirá em seu nome. Finalmente, esses líderes são 
lembrados de que a graça de Deus é verdadeira, e são 
chamados a atos de amor e expressões de paz, 
especialmente entre o povo de Deus. Mesmo em 
situações de sofrimento e perseguição, a reconciliação no 
amor e na paz de Cristo pode prevalecer.  

Perguntas para reflexão 

1 Pedro fala das qualidades de presbíteros que pastoreiam o 
rebanho de Deus, alimentando a comunidade de fé que lhes 
é confiada. 
• Como você entende um pastor em sua cultura? 
• Quais são as características de um líder semelhante a 

Cristo? 
• Quem foi ou é um líder semelhante a Cristo em sua vida? 

Por quê? 
 

2  Pedro fala da importância de dar testemunho dos 
sofrimentos de Cristo, não simplesmente da glorificação 



 

 

futura de Cristo.  
• Como testemunhamos os sofrimentos de Cristo hoje?  
• Onde vemos os sofrimentos de Cristo?  
 

 
3  1 Pedro promete aos fiéis uma coroa de glória. 

• Como é a glória dos pastores e ovelhas em diferentes 
circunstâncias?  

• Qual é a diferença entre falar sobre glória a uma igreja 
perseguida e falar sobre glória a uma igreja que tem 
poder e vive em tempos de paz?  

• Como esta coroa de glória difere da coroa que teria sido 
usada pelo imperador? 

 
4  1 Pedro adverte a comunidade de fé contra o ‘leão que ruge, 

buscando devorar’.  
• Quem são os leões que rondam no seu mundo? 
• De que formas você já viu o mal afetar sua comunidade? 
• Dada a presença de leões rugidores, qual é, então, o 

encargo dessas mulheres e homens mais velhos que 
pastoreiam partes do rebanho de Deus?  

• Como seria a resistência em cada um de seus contextos?  
• E como, no meio disso, se mantêm firmes em sua fé? 
• Como você equilibra o chamado a ser resiliente (capítulo 

2–3) e o chamado a resistir (capítulo 5)?  
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