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I Pedro 2.1-17
1. Livrem-se, pois, 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.
4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva — rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e 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.
11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam 

contra a alma.
12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os acusam 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.



Metáforas

Bebês Pedras Vivas Sacerdotes

Povo de Deus Estrangeiros Servos



Metáfora 1:
Bebês

• Novo Nascimento

• Mudança profunda, 
interior e radical

• Necessário (Jo 3.7)

• A dieta correta

• Discipulado
individual

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

1 Pedro 2:1-3



Metáfora 2:
Pedras Vivas

• Prédio de pessoas

• Construção coletiva

• Jesus como alicerce

• A igreja é
indestrutível

• Comunhão

À medida que se aproximam dele, a pedra viva —
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e 
preciosa para ele —
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.
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".
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",
e, "pedra de tropeço e rocha que faz cair". Os que não 
creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem; 
para o que também foram destinados.

1 Pedro 2:4-8



Metáfora 3:
Sacerdotes

• Sacerdócio real

• Sacerdócio universal

• Adoração

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.

1 Pedro 2:9



Metáfora 4:
Povo de Deus

• Geração eleita

• Nação santa

• Povo de propriedade
exclusiva de Deus

• Testemunhas

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.
Antes vocês nem sequer eram 
povo, mas agora são povo de 
Deus; não haviam recebido 
misericórdia, mas agora a 
receberam.

1 Pedro 2:9



Metáfora 5:
Estrangeiros

• Sem direitos
onde vive

• Sem lugar para 
morar

• Diferentes

• Peregrinação

Amados, insisto em que, como 
estrangeiros e peregrinos no 
mundo, vocês se abstenham dos 
desejos carnais que guerreiam 
contra a alma.
Vivam entre os pagãos de maneira 
exemplar para que, naquilo em que 
eles os acusam de praticarem o 
mal, observem as boas obras que 
vocês praticam e glorifiquem a 
Deus no dia da sua intervenção.

1 Pedro 2:11,12



Metáfora 6:
Servos

• Submissão às
autoridades

• Silenciar as críticas

• Fazer o bem

• Respeitar a todos

• Cidadania celestial

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.
Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, 
vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
Vivam como pessoas livres, mas não usem a 
liberdade como desculpa para fazer o mal; vivam 
como servos de Deus.
Tratem a todos com o devido respeito: amem os 
irmãos, temam a Deus e honrem o rei.

1 Pedro 2:13-17



Equilíbrio

Discipulado individual Comunhão corporativa

Adoração Testemunhas

Peregrinação Cidadania celestial



Próxima aula:
Dependência

Escola Bíblica Online
Assembleia de Deus Bethel de Águas Claras


