
1 Pedro 

Vale a pena morrer. 

 

Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: Santificar a Cristo com 

nosso agir.  

Somos transformados apenas pela Palavra. Impactamos e somos instrumentos apenas 

através da propagação da Palavra. Nenhuma capacidade discursiva pode mudar o 

coração humano. Idem no que se refere ao conhecimento ou carisma. Porém quando 

vivemos o que pregamos, glorificamos a Deus com nosso agir e acabamos por atrair as 

pessoas às verdades que professamos, não apenas através das palavras proclamadas, 

mas através de nosso testemunho de vida. 

1 Pedro 3:14-15 Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-

aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem 

fiqueis alarmados; antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, 

estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da 

esperança que há em vós. 

Mantendo um caminhar segundo o Espírito, irá motivar as pessoas a nos buscar em 

meio às dificuldades. Nosso agir gerará algum tipo de desconforto... Para os que são 

filhos de Deus, seremos um porto seguro em que a esperança poderá ser reativada. Em 

um mundo de trevas, somos chamados a ser luz. Em meio a um mundo de caos, somos 

chamados a trazer Paz. Em um mundo sem Deus e que jaz no maligno, somos 

chamados a brilhar o brilho de Jesus... 

 

Vale a pena morrer - Abra a Palavra de Deus... 

 

1 Pedro 3:14,17 Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-

aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem 

fiqueis alarmados; Pois se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por 

praticardes o que é bom do que praticando o mal. 

De qualquer forma, para os crentes fica uma certeza: o melhor que se tem a fazer em 

todos os casos é seguir praticando o bem. De novo aparece a contraposição entre 

praticando o bem e praticando o mal, que já apareceu em mais de um lugar na carta. 

1 Pedro 2:15 Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais 

emudecer a ignorância dos insensatos; 

Praticando o bem, eles podem ter certeza de estar agradando a Deus e esperar que 

esse bem seja reconhecido pelos outros como tal.  

E se tiverem mesmo de sofrer, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que 

praticando o mal. 

 



Se for da vontade de Deus introduz novamente o tema de que Deus controla a história 

humana e, portanto, também o que acontece a eles não escapa a esse controle. 

1 Pedro 1:6 Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, 

sejais contristados por várias provações. 

Mas isso não implica numa submissão passiva e escapista por parte do cristão em 

ocasiões que chamam a sua participação ativa; significa, sim, o reconhecimento de que 

Deus está por trás do que nos acontece, e presente também aí onde temos dificuldade 

em vislumbrar a Sua presença soberana.  

“Pois se for vontade de Deus” reforça essa noção da soberania ativa de Deus sobre as 

circunstâncias humanas. 

 

1 Pedro 3:18 Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo 

pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus; morto, sim, na carne, mas vivificado 

no espírito. 

A nós é melhor sofrer praticando o bem, pois também Cristo sofreu fazendo o mesmo. 

E como o tema no contexto é o sofrimento dos crentes, um sofrimento injusto, dizer que 

também Cristo sofreu, gera em nós a identificação com nosso exemplo maior. 

O fato de que Ele, finalmente, morreu, também nos serve como indicação, se preciso, a 

também ir até este limite, na sua identificação com Ele. 

Há claro, um aspecto na Paixão de Cristo, todavia, que não é percorrível, sendo “único 

e intransferível”. Ele sofreu e morreu pelos pecados, aqui claramente os pecados dos 

eleitos de Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos 

pecados. 

1 João 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos 

nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 

Isto quer dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e para carregá-los, 

removendo-os de sobre nós e nesse sentido a sua Paixão foi única.  

Essa morte substitutiva, esse sacrifício que realmente tem poder para carregar o pecado, 

só precisou acontecer uma única vez. 

Hebreus 9:26 Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas 

vezes desde a fundação do mundo; agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se 

manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o 

pecado. 

Isso ressalta aqui, como em Rm 10.6, “que os pecados que separam de Deus finalmente 

foram superados, e que o caminho para Deus, no qual Cristo nos leva com Ele, por fim 

está aberto”. 

Este tema é muito importante na concepção geral do cristianismo, pois, ao insistir o Novo 

Testamento em que Cristo lidou com o problema do pecado de uma vez por todas, ele  

também nega que o sofrimento passado por qualquer outra pessoa, seja no passado ou   



no presente, tenha esta eficácia ativa de redimir o homem das suas culpas e dos seus 

pecados. A religiosidade popular em todas as épocas esteve impregnada da concepção 

da necessidade de se fazer alguma coisa para expiar os pecados da pessoa e da 

sociedade. E muitas vezes o meio para isso é o sofrimento, de uma ou de outra forma 

(auto-inflingido ou passivamente aceito).  

Entram nessa categoria todo tipo de mutilações e “castigos” auto-impostos (físicos ou 

psicológicos), bem como concepções que acompanham certas catástrofes, de que 

pessoas ou grupos “estão expiando o mal que cometeram”. A própria religião do A.T. 

deixa entrever aqui e ali traços disso, e certamente se prestava a ser manipulada nessa 

direção (contra o quê os profetas se levantaram). E mesmo no seu caráter de instituição 

na qual Deus agiu numa determinada época da história, a expiação dos pecados que 

ela podia oferecer era sempre parcial e provisória, apontando mais para frente (para o 

dia de Cristo) do que realmente resolvendo de forma adequada o problema do passado. 

Nesse sentido, o cristianismo é uma alternativa radical às religiões do homem, 

desmistificando-as, bem como todo esforço por querer resolver sozinho o problema da 

culpa e do pecado, esforço persistente que, quando desmascarado, revela-se nos atos 

e concepções mais inusitados da vida humana. A proclamação desse versículo, 

portanto, ao mesmo tempo que anuncia a melhor notícia que jamais ouviremos, anuncia 

também um juízo radical a todas as formas humanas de dissimular o problema do 

pecado ou de orgulhosamente querer resolvê-lo sozinho, construindo todo tipo de 

substitutos de Cristo, os ídolos que fazemos para usurparem o lugar da graça de Deus. 

A morte de Cristo foi a morte do justo pelos injustos. Somos colocados aqui numa 

situação em que toda a humanidade, sem exceção, está colocada de um lado, e Cristo, 

sozinho, do outro. O termo justo apareceu há pouco na carta, em 3.12, referindo-se aos 

cristãos, os que aceitaram por fé o sacrifício redentor de Jesus por eles, sendo assim 

“justificados”, tornados justos e passando agora a “viver para a justiça”. 

Este caminho aberto das trevas para a luz é consequência da morte de Cristo pelos 

pecados. Estes, nas palavras do profeta Isaías. “fazem separação entre os homens e 

Deus”, “encobrindo o rosto de Deus”, ou seja, não permitindo o acesso até Ele.  

Agora, como a consequência maior da morte salvífica de Cristo, o acesso a Deus fica 

aberto. Mateus 27:51 Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto 

a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 

No exato momento da morte de Jesus na cruz todos os eleitos têm acesso a Deus por 

intermédio da fé em Jesus. Tudo isso para que o homem possa novamente desfrutar da 

comunhão livre e desimpedida que tinha com Deus quando foi criado, antes de o pecado 

separá-los. Gênesis 3:8 Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no 

jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem 

e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 

 



Esta comunhão desimpedida com Deus é a bênção maior, ápice de tudo que a Bíblia 

descreve. A mediação de Cristo neste processo mostrada de uma forma descritiva: Ele 

é quem nos leva até Deus, quem nos conduz, o bom pastor. 

Pois Cristo foi morto na carne, sim, mas ressuscitou. 

Também nisso Ele é o exemplo maior de muitos cristãos cuja fé os leva ao martírio. 

Morto na carne. Cristo foi morto na “esfera da carne”, e é importante que isso seja dito: 

Ele realmente morreu, como qualquer um de nós morrerá um dia, no atual modo de 

existência que temos. Essa foi a realidade daquela sexta-feira: Jesus Cristo morreu, e 

foi sepultado. Até quanto se pode ver com os olhos “desta carne”, tudo terminou aí, e 

talvez seja o que pareça também para aqueles cristãos sujeitos à morte por causa da 

sua fé. Nesses casos, sempre é mais fácil falar do que viver na pele uma tal situação.  

O que vem a seguir é que determina também a compreensão que podemos ter do 

significado dessa morte: morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito. 

Cristo foi vivificado (passivo), isto é, recebeu nova vida, no espírito, ou seja, na “esfera 

espiritual”; Jesus começou uma nova existência em um outro estado, o estado 

“espiritual” (o que está prometido a todos os salvos). Isto se dá pela ressurreição. 

Assim, vivificado é sinônimo de “ressurreto”. 

O sentido da morte de Jesus ficou claro, então, a partir da Sua ressurreição.  

Ela era necessária para pôr fim à velha ordem e dar passagem à nova ordem de Deus. 

Sem morte para o velho, não haveria nascimento para o novo.  

E com Jesus começa, por ter Ele acertado as nossas contas com o passado, o novo 

tempo em que as pessoas ressuscitam depois de morrer, e entram numa outra dimensão 

de existência completamente nova.  

A morte não é o fim de tudo para aquele que está “em Cristo” (Jo 3.16), pois com Ele a 

barreira da morte é superada para dar passagem a um novo tipo de vida, 

“incomparavelmente melhor” (Fp 1.23), que os olhos não podem ver, mas que aos olhos 

da fé é uma realidade certa (Hb 11.1).  

E essa é a mensagem aqui no contexto de 1 Pedro, para encorajar a todos os cristãos, 

que “amam a vida” e “querem ver dias felizes” (I Pe 3.10), mas que sabem que não 

podem trocar por uma vida boa no presente o que está reservado para eles “nos céus” 

(I Pe 1.3-4); e mais, que sabem que a única verdadeira esperança para o mundo está 

na paz (I Pe 3.11) e na justiça (I Pe 2.24; 3.14) que, a partir da vitória de Cristo, 

certamente haverão de ser implantadas definitivamente no novo mundo de Deus.  

E para que isso se tome realidade, vale a pena morrer. 

 


