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Não se esqueçam do óbvio, amigos: com Deus, um 
dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Deus 
não está atrasado com sua promessa, como alguns 
pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, 
atrasando o fim, porque não quer que ninguém se 
perca. Ele está dando a cada um mais tempo para 
mudar.. 

2 Pedro 3:8-9 A Mensagem 



Considerando que tudo hoje está bem e amanhã 
poderá não estar mais, percebem como é 
importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos 
pelo Dia de Deus todos os dias. As galáxias vão 
queimar, e os elementos vão derreter, mas nós mal o 
perceberemos, porque estaremos de olho em outro 
caminho, na expectativa do prometido novo céu e 
da prometida nova terra, todos adornados pela 
retidão. 

2 Pedro 3:11-13 A Mensagem 



Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; 
que não seja como insensatos, mas como sábios, 
aproveitando ao máximo cada oportunidade, 
porque os dias são maus. 

Efésios 5:15-16 NVI 



Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 
compreender qual é a vontade do Senhor. Não se 
embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, 
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si 
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 
louvando de coração ao Senhor, dando graças 
constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 

Efésios 5:17-21 NVI 



Os profetas que previram o presente momento 
fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida 
que Deus estava preparando.... Eles queriam saber 
quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que 
estavam servindo vocês, que por ordem do céu 
agora ouvem por vocês mesmos — por meio do 
Espírito Santo — a Mensagem do cumprimento 
daquelas profecias. Percebem como são 
privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para 
se envolver nisso! 

1 Pedro 1:10-12 A Mensagem 



Por isso, arregacem as mangas, ponham a mente 
para funcionar e estejam prontos para receber o 
dom que está para chegar com a vinda de Jesus. 
Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, 
quando vocês só faziam o que queriam. Naquele 
tempo, vocês não conheciam nada, mas agora 
conhecem. Como filhos obedientes, andem no 
caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma 
vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: “Eu sou 
santo; então, sejam santos”. 

1 Pedro 1:10-12 A Mensagem 



Portanto, abandonem tudo o que é mau, toda 
mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam 
como criancinhas recém-nascidas, desejando 
sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo 
dele, vocês possam crescer e ser salvos. 

1 Pedro 1:1-2 NTLH 



Tendo purificado a vossa alma, pela vossa 
obediência à verdade, tendo em vista o amor 
fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos 
outros ardentemente, 

1 Pedro 1:22 RA 



Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos 
para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para 
serem um povo santo. São instrumentos de Deus 
para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a 
todos quanta diferença ele fez na vida de vocês — 
de nada para alguma coisa, de rejeitados para 
aceitos. 

1 Pedro 1:9-10 A Mensagem 



Amigos, este mundo não é a casa de vocês; por isso, 
não se sintam à vontade nele. Não deem espaço 
para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida 
exemplar entre os descrentes para que o 
comportamento de vocês refute o preconceito deles. 
Então, eles serão conquistados para o lado de Deus 
e estarão lá para participar da festa, quando ele 
vier. 

1 Pedro 2:11-12 A Mensagem 



Deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons 
cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que 
seja o nível delas. Elas são emissárias de Deus, 
responsáveis por manter a ordem. É vontade de 
Deus que, ao fazer o bem, vocês possam curar a 
ignorância dos tolos que o consideram um perigo 
para a sociedade. Usem da sua liberdade para servir 
a Deus, não para quebrar as regras. Tratem todos 
com dignidade. Amem sua família espiritual. Temam 
a Deus. Respeitem o governo. 

1 Pedro 2:13-17 A Mensagem 



Sejam bons empregados para o patrão, não apenas 
para os bons patrões, mas também para os maus. O 
que importa é que suportem tudo por causa de 
Deus, quando forem maltratados sem razão. Não há 
nenhum mérito em receber castigo quando vocês o 
merecem. Mas, se forem maltratados por terem 
bom comportamento, mesmo que sejam bons 
empregados, é isso que vale para Deus. 

1 Pedro 2:18-20 A Mensagem 



Em condições favoráveis ou desfavoráveis, 
mantenham o coração atento, em adoração a 
Cristo, Senhor de vocês. Estejam prontos para falar e 
explicar a qualquer um que perguntar por que vocês 
adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior 
gentileza. Tenham uma consciência tranquila na 
presença de Deus, de modo que, quando as pessoas 
jogarem lama em vocês, não consigam sujá-los. 
Seus inimigos vão acabar percebendo que eles é que 
precisam de um banho. 

1 Pedro 3:15-16 A Mensagem 



Portanto, considerando que Jesus passou por tudo 
que vocês estão passando, e até mais, aprendam a 
pensar como ele. Pensem no seu sofrimento como 
uma maneira de abandonar o velho hábito 
pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo 
de vocês. Assim, serão capazes de viver livres para 
buscar o que Deus quer, em vez de serem 
escravizados pelos próprios desejos. 

1 Pedro 4:1-2 A Mensagem 



Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, 
uma cama ao sem-teto — e façam isso com alegria. 
Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a 
vocês e permitam que todos participem deles: se 
palavras, que sejam palavras de Deus; se ajuda, que 
seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a 
brilhante presença de Deus se tornará evidente em 
tudo por meio de Jesus, e ele receberá todo o 
crédito, na condição de quem é poderoso em tudo 
— para sempre, até o fim dos tempos. Amém! 

1 Pedro 4:9-11 A Mensagem 



Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre 
atentos. O Diabo está querendo atacar, e não quer 
outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. 
Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a 
enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo 
com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, 
fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar 
para sempre. 

1 Pedro 5:8-10 A Mensagem 



Mas vocês, caros amigos, edifiquem-se 
cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no 
Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de 
Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a 
misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a 
vida de verdade, que permanece para sempre! 

Tenham paciência com os que vacilam na fé. 
Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham 
pena dos pecadores, mas não peguem leve com o 
pecado. Não se esqueçam de que o pecado produz 
um mau cheiro insuportável que chega até os céus. 

Judas 20-23 A Mensagem 



Se você vacila no dia da dificuldade, 

como será limitada a sua força! 

Provérbios 24:10 NVI 

Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não 
pensem que Deus não está no comando. Em vez 
disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo 
mesmo que Cristo passou. É um processo de 
refinamento espiritual, e a glória está chegando. 

1 Pedro 4:12-13 


