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NÃO SENDO DESTRUÍDO PELA CORRUPÇÃO
QUE HÁ NO MUNDO
LIVRO DE 1 PEDRO
1. RECORDANDO DO PROPÓSITO DA 8 a quem, não havendo visto, amais; no qual, não
vendo agora, mas crendo, exultais com alegria
SALVAÇÃO
indizível e cheia de glória, 9 obtendo o fim da
1.2 Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em vossa fé: a salvação da vossa alma.
santificação do Espírito, para a obediência e a
aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz 5 . B U S C A N D O D I S C E R N I M E N T O
ESPIRITUAL
vos sejam multiplicadas.
1.13 Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede
sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos
3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos
regenerou para uma viva esperança, mediante a 6. TEMENDO A DEUS
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4
para uma herança incorruptível, sem mácula, 1.17 Ora, se invocais como Pai aquele que, sem
imarcescível, reservada nos céus para vós outros 5 acepção de pessoas, julga segundo as obras de
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a cada um, portai-vos com temor durante o tempo da
fé, para a salvação preparada para revelar-se no vossa peregrinação
último tempo.
7.AMANDO UNS AOS OUTROS
3. APRENDENDO A SOFRER
1. 22 Tendo purificado a vossa alma, pela vossa
obediência à verdade, tendo em vista o amor
1.6-7
6 Nisso exultais, embora, no presente, por breve fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns
tempo, se necessário, sejais contristados por várias aos outros ardentemente,
provações, 7 para que, uma vez confirmado o valor
da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro 8. CRENDO NA PALAVRA
perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em
louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; 1.23-25
23
pois fostes regenerados não de semente
corruptível,
mas de incorruptível, mediante a
4. VALORIZANDO A SALVAÇÃO
palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 24
Pois
toda carne é como a erva, e toda a sua glória,
1.7-9 - 7 Para que, uma vez confirmado o valor da
como
a flor da erva; seca-se a erva, e cai a sua flor;
vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro
a palavra do Senhor, porém, permanece
perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em 25
eternamente.
Ora, esta é a palavra que vos foi
louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo;
evangelizada.
2. VISUALIZANDO O DESTINO ETERNO
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