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05/13: “Santidade e Vida Cristã” – I Pedro 1

“Mas, como é Santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;
porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou Santo.” (1.15-16)

Olá Amado(a).
O Tema acima, sugerido para o estudo do primeiro Capítulo desta Primeira Epístola de Pedro é
bastante sugestivo, e nos ajudará a elucidar alguns ensinos.
Longe de vermos um único assunto neste tema, vejamos como duas circunstâncias do próprio
ensino Bíblico: Santidade, e Vida cristã.
Santidade é, por definição, qualidade daquele que é “santo”. Biblicamente ou, melhor situando,
evangelicamente, “santo” é o membro da Igreja de Cristo (não confundir com membro de alguma
denominação religiosa).
Este ensino está bem difundido pelo Apóstolo Paulo ao chamar “santos” os crentes das Igrejas
diversas, às quais ele escreve suas Epístolas (Rm 1.7; 1Co 1.2; 2Co 1.1; Ef 1.1; Fl 1.1; Cl 1.2).
O verdadeiro significado da palavra “santo” nos auxilia no entendimento. Santo=Separado. Em
relação a DEUS, o crente em Jesus é “separado” para “propriedade” do próprio DEUS. O “selo do
Espírito Santo” é a marca de propriedade de DEUS em nós, os crentes na Obra de Cristo.
O Espírito Santo é o “Paracleto” (auxiliador, ajudador) de DEUS para o nosso viver e para o
nosso próprio crescimento diante de DEUS, conforme função específica recebida.
As características dos “santos” são, pois, marcas que externam sua “santidade”, diferente das
marcas daqueles que vivem longe da Vontade Soberana de DEUS.
Esta Vontade, para o atual Tempo Profético, é a Salvação dos homens pela Fé em Seu Cristo,
Seu próprio Filho. A Vinda do Messias inicia esse Tempo das Promessas contidas nas Escrituras (AT).
Logo no segundo versículo (1Pe 1.2) o Apóstolo Pedro afirma que fomos eleitos na “separação
do espírito” para a “obediência” e para a “aspersão do sangue de Cristo”.
Essas características demonstram a santidade do “crente” (eleito pela Fé em Cristo), e
certamente influenciarão o seu modo de viver, como “selados”, ao que denominamos de “vida cristã”.
Pedro louva a DEUS porque “nos gerou de novo... para uma herança... guardada nos céus”
(1Pe 1.3-4), e afirma: “que pelo poder de DEUS sois guardados, mediante a fé, para a salvação
preparada para se revelar no último Tempo” (1Pe 1.5).
Pela “eternidade de nossa salvação”, pelo “novo nascimento” (gerados de novo), e considerando
o “alto preço” pago pelo Filho de DEUS para o nosso resgate junto ao Pai, devemos ser motivados a
nos assemelharmos ao Pai, como filhos.
O ensino do Apóstolo Pedro clama à nossa identidade: “Mas, como é Santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento” (1Pe 1.15)
Continuemos vigilantes quanto ao nosso proceder diante dos homens, honrando o nome de
YAHU, nosso DEUS, e testemunhando a nossa Fé em Jesus, pela prática de seus ensinos.
A Fidelidade de Nosso DEUS está presente na qualidade de nossa herança, conforme
especifica Pedro: “Incorruptível, sem mácula e imarcescível”, confirmando ao final: “Ora, esta é a
Palavra que vos foi evangelizada” (25b). A Yahu, nosso DEUS seja a Glória! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

