
2 Pedro 

Escravo de si mesmo 

Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: Abandonando o 

caminho reto. Abandonar o reto caminho é o mesmo que ir em direção a um precipício. 

É como recebermos um alerta e mesmo assim continuarmos em frente. Para aqueles 

que são filhos sempre haverá o alerta. O problema é saber discernir entre o conselho 

sábio e o conselho vazio. Existem os dois? Sim existem e podem te manter no reto 

caminho ou te afastar dele. 

2 Pedro 2:17 Esses homens são como fontes sem água e nuvens arrestadas pela 

tempestade. Para eles está reservada as trevas mais escuras. 

Pedro alerta que eles, os falsos mestres, existem e então estabelece uma comparação 

com elementos da natureza, que à partir de uma expectativa criada, geram todo tipo de 

frustração. Maldito o homem que confia no homem... 

 

Escravo de si mesmo - Abra a Palavra de Deus... 

 

2 Pedro 2:18 Falando palavras grandes cheias de nada, procuram seduzir com as 

paixões carnais aqueles que mal e mal acabam de desprender-se dos homens que 

vivem no erro. 

Das metáforas baseadas na criação de Deus, Pedro passa para uma descrição do 

objetivo desses falsos mestres. Chegando quase a resumir o que já disse na parte 

anterior do capítulo, Pedro apresenta os métodos e objetivos dos hereges: 

a. Proferem palavras vazias (Jd 16) - Os que induzem os novos na fé empregavam 

palavras grandes, poderosas nos seus discursos, mas no fim são, porém, palavras que 

não somam nada de relevância.  

Mateus 6:7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque 

presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 

O muito falar e o uso de palavras difíceis era sua arma para pegar os desprevenidos na 

armadilha, e a indecência era a isca no seu anzol.  

b. Seduzem as pessoas - Sem dúvida, estes mestres sustentavam que a salvação 

da alma imortal era tudo quanto importava. Uma vez que esta foi garantida através do 

conhecimento (gnõsis) que eles mesmos podiam transmitir aos discípulos, então pouco 

importava o que o homem fizesse com seu corpo. Sugeriam que os profundamente 

espirituais deviam expressar sexualmente a sua religião. Paulo tinha de enfrentar falsos 

ensinos semelhantes acerca da natureza do corpo em 1 Coríntios 6:12, e enfrentava-os 

mediante a afirmação de que o corpo realmente é de grande importância; é o templo 

onde o Espírito de Deus Se apraz em habitar; este corpo ressuscitará; e é a posse 

comprada por Cristo, a quem pertence. O homem é uma unidade.  

Aquilo que faz com seu corpo afeta a totalidade da personalidade.  



Esta consideração sempre deve fixar limites ao exercício da liberdade do cristão. (Posso 

tudo? Meu corpo minhas regras?) 

c. Mas a quem estavam corrompendo? Os novos na fé. (Parábola do semeador) 

Como animais carnívoros que caçam os membros mais fracos das manadas, assim 

também os falsos mestres concentram sua atenção nos recém-convertidos. 

d. Quem são “os que vivem no erro”? Aqueles no fim do versículo, os que andam 

no erro são exatamente os falsos mestres. São estes últimos que estão praticando a 

corrupção; não são a sociedade que os ortodoxos acabaram de deixar. 

 

Essa é a terceira parte do tópico revelação divina. No primeiro segmento, Pedro se 

esforça para reavivar a memória de seus leitores (vs. 12-15). Na segunda parte, na 

condição de testemunha ocular, ele relata a transfiguração de Jesus (vs. 16-18) e, na 

terceira parte, ele revela a certeza, origem e fonte das Escrituras (vs. 19-21). Para Pedro, 

as Escrituras são a revelação de Deus ao ser humano, e não uma descrição de Deus 

feita pelo ser humano. Para ele, a Palavra escrita de Deus é inquestionavelmente 

confiável. 

 

2 Pedro 2:19 Prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da 

corrupção, pois cada um é escravo daquilo pelo qual se é dominado.  

Promessas atraentes! Mas que ironia ouvir os falsos mestres falarem de uma liberdade 

que eles mesmos não possuem! Na sua busca de autoexpressão, caíram na escravidão 

ao próprio-eu. Aos homens que começaram a desfrutar da liberdade da corrupção dos 

dias pré-cristãos, mediante a servidão voluntária a Cristo como Senhor, os hereges 

prometeram um novo paradoxo: a liberdade das regras do amor impostas pelo seu novo 

Mestre — para então lançá-los de volta na escravidão em que eles mesmos viviam. 

Estes hereges não foram os últimos que colocaram a liberdade contra a lei.  

Mesmo assim, a liberdade da qual se orgulhavam tornou-se em indecência, e gerou uma 

nova escravidão.  

Do outro lado, a alegre servidão à lei de Cristo, que era tão depreciada pelos falsos 

mestres, leva, na realidade, a uma emancipação mais completa do que os mestres do 

erro poderiam ter imaginado em qualquer tempo.  

Pedro já demonstrara em 1:3-4 que a verdadeira liberdade, o verdadeiro escape das 

garras implacáveis do pecado, vem mediante o conhecimento de Jesus Cristo. 

Aqui, pois, mostra que os mandamentos e o amor, a lei e o evangelho não combatem 

entre si, mas, sim, andam juntos. 

Sempre é o caminho do engano defender a causa da graça sobre a lei, e do amor sobre 

os mandamentos. O viver cristão sadio vem quando os mandamentos de Deus são 

vistos como as guias ao longo da vida de amor, a cerca viva que protege Seu jardim 

com a graça. Eles continuam tagarelando acerca da liberdade quando, o tempo todo, 



eles mesmos têm estado (e ainda estão) na prisão da concupiscência. Rm 6:6 e Jo 8:34.  

Jesus disse aos judeus, que se orgulhavam da sua liberdade, que realmente eram 

escravos do seu próprio eu pecaminoso. (Jo 8:33-39) A liberdade em Cristo significa que 

fomos libertos do fardo do pecado, que Cristo cumpriu a lei por nós (Rm 10.4) e que 

obedecemos à lei de Deus e expressamos nossa gratidão a ele.  

Cada um é escravo daquilo pelo qual se é dominado é um provérbio que aparece 

algumas vezes na literatura cristã primitiva. (Rm 6:16, Jo 8:34). 

O que é liberdade? Assim que fazemos essa pergunta, precisamos especificar de que 

escravidão fomos salvos. As pessoas que foram escravizadas pelo álcool ou drogas 

declaram liberdade da dependência química. Nações que foram libertadas da ocupação 

inimiga experimentam a liberdade da opressão. Essa criação que foi colocada sob a 

escravidão do pecado espera pacientemente pelo dia em que “será redimida do cativeiro 

da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus” (Rm 8.19,21). 

Muitos dos primeiros leitores da epístola de Pedro conheciam a escravidão e a liberdade 

por experiência própria. Porém, na comunhão da igreja cristã, a distinção entre senhor 

e escravo desapareceu. Paulo elogia Onésimo como irmão em Cristo ao escrever a 

Filemon. Além disso, ensina aos gálatas os princípios da liberdade cristã: “Não pode 

haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque 

todos vós sois um em Jesus Cristo” (Gl 3.28). A verdade do evangelho liberta o crente 

do poder do pecado. No mundo gentio do século I, os filósofos atenienses ensinavam 

que “indivíduos legalmente livres, mas controlados pelos seus vícios são, na verdade, 

escravos; aqueles que são legalmente escravos, mas buscam a bondade e a verdade 

são, verdadeiramente, livres”. Apesar de esse ser um comentário louvável, os filósofos 

não foram capazes de libertar o homem do fardo e dos grilhões do pecado.  

Mas, através de sua obra e de sua palavra, Cristo Jesus concede verdadeira liberdade 

a todos que se achegarem a Ele pela fé e em arrependimento.  

Somente o Filho de Deus pode, em verdade, libertar o crente (Jo 8.36). 

Ser escravizado por si mesmo é a mais pesada de todas as servidões. 

 

 

 

 

 

 


