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06/13: “O Testemunho na Vida Cristã” – I Pedro 2 e 3

“Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos, humildes,
não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes
chamados, para que alcanceis a bênção por herança” (3.8-9)

Olá Amado(a).
Na Lição anterior, “Santidade e Vida Cristã”, afirmamos que:
1 - O “Selo do Espírito Santo” é a marca de propriedade de DEUS em nós, os crentes na Obra
de Cristo;
2 - O Espírito Santo é o “Paracleto” (auxiliador, ajudador) de DEUS para o nosso viver e para o
nosso próprio crescimento espiritual;
3 - As características dos “santos” são, pois, marcas que externam sua “santidade”, diferente das
marcas daqueles que vivem longe da Vontade Soberana de DEUS.
É claro que, a Fidelidade de DEUS e a “imutabilidade” de Sua Palavra “que permanece para
sempre”, fazem dos pontos “1 e 2” acima, verdades inseparáveis do crente em Jesus.
As marcas que externam nossa condição de “propriedade de DEUS”, entretanto, se tornam
mais, ou menos atuantes e visíveis, na dependência de nossa própria e livre disposição diante das
circunstâncias do “pleno viver”.
O Apóstolo Pedro nos exorta a: “como crianças recém-nascidas desejarmos ardentemente o
puro leite lógico para, por ele, crescerdes para a Salvação” (2.2).
A expressão “leite lógico” é referência à própria Palavra de DEUS, para a qual alguns
tradutores expressam como “leite espiritual” ou “leite racional”.
É claro, também, que, quanto mais perto estivermos dos ensinamentos da Palavra de DEUS,
expressa aos crentes através da Palavra Profética, das recomendações apostólicas e dos próprios
ensinos do Mestre, mais perto estaremos da condição de melhor testemunharmos da nossa diferença, e,
ou separação, com o Mundo ao redor.
Entretanto, repito, isto depende de nossa vontade e de nossa maior ou menor disposição
momentânea, advinda quase sempre de nossa capacidade de nos vigiarmos a nós mesmos. Por isso,
importante o conhecimento das admoestações apostólicas.
O texto áureo acima nos aponta para o quanto podemos ser diferentes (separados=santos) do
Mundo, no qual ainda permanecemos. As características para as quais nos direciona o Apóstolo Pedro,
em nada se compara às atitudes correntes do aprendizado em nossa Sociedade atual.
Logo no início desta Carta, lembra Pedro: “Eleitos, segundo a presciência de DEUS, em
santificação do espírito, para a obediência e a aspersão do Sangue de Jesus Cristo” (1.2).
Ensina ainda que, como homens, mulheres, servos, jovens ou idosos, “... não tomemos a
liberdade por pretexto de malícia” (1Pe 2.16), mas, “Antes santificai (separai) a Cristo, como
Senhor, em vossos corações e estejamos sempre preparados para responder com mansidão e temor a
qualquer que vos pedir a razão da Esperança que há em vós” (1 Pe 3.15).
A este DEUS Misericordioso, que nos elegeu e nos capacitou para a Obediência e Testemunho
do Evangelho, pela Aspersão do Sangue de Cristo para Salvação, 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).

