ROTEIRO – Base 30/08/2020
A SALVAÇÃO E O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
# I Pedro 2:1-10 #

“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, Desejai
afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades
crescendo; Se é que já provastes que o Senhor é benigno; E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na
verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa
espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também
na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não
será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores
reprovaram, essa foi a principal da esquina, E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que
tropeçam na palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz; Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis
alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia”.

INTRODUÇÃO:
Depois de abordar os temas tribulação, provações e estilo de vida que os salvos
precisam revelar diante de Deus e do mundo, Pedro busca encorajar os crentes a um esforço
na direção do crescimento espiritual.
§ Qual a relevância da salvação e do crescimento/maturidade espiritual nas
batalhas do cristão?
Precisamos entender que:
I.

A SALVAÇÃO NÃO É REMENDO, MAS VESTES NOVAS
§ Pode haver resistência às ações malignas e às provações, sem uma
verdadeira experiência de salvação?
§ Como o cristão pode ter certeza da sua salvação?
§ Salvação exige um processo de santificação, isto é, mobiliar a casa, viver de
forma madura e com propósito.

II. UMA CASA VAZIA É UM CONVITE A VOLTAR AO PASSADO
§ O salvo tem autoridade para enfrentar as crises e aos ataques espirituais?
Como? (posicionamento em Cristo)
III. A SALVAÇÃO EXIGE DE NÓS UM POSICIONAMENTO ESPIRITUAL
§ Como você se descreve como filho de Deus? Tem paz? Sente-se seguro? Tem
certeza da vida eterna?
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Sermão – Pr. Sebastião Brito 30/08/2020

A SALVAÇÃO E O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
# I Pedro 2:1-10 #
“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, Desejai
afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades
crescendo; Se é que já provastes que o Senhor é benigno; E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na
verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa
espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também
na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não
será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores
reprovaram, essa foi a principal da esquina, E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que
tropeçam na palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz; Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis
alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia”.

INTRODUÇÃO
Depois de abordar os temas tribulação, provações e estilo de vida que os salvos precisam
revelar diante de Deus e do mundo, Pedro busca encorajar os crentes a um esforço na direção
do crescimento espiritual.
Ø Não há como resistir às pressões do mundo e das trevas, sem um crescimento espiritual que
nos leve para uma vida de intimidade com Deus e consequentemente, resistência ao mundo
e as trevas.
Ø Pedro procura encorajar os cristãos, que os salvos não podem ficar passivos diante dos
desafios e circunstâncias que os cercam. É preciso fortalecimento, e isto se conquista com
crescimento e maturidade espiritual. Não podemos viver como crianças, tomando leite e
recebendo cuidados todo o tempo.
Ø Todo crente, verdadeiramente salvo, precisa buscar o crescimento espiritual. Como? Tal qual,
as plantas buscam a direção do sol, os crentes precisam ansiar pela presença de Deus. Veja o
salmista:
“Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus! A minha alma
tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?” (Sl 42:1,2).
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Precisamos entender que:

I.

A SALVAÇÃO NÃO É REMENDO, MAS VESTES NOVAS
“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações” (1 Pe 2:1).
“Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se
maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os
odres estragam-se; mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam” (Mt 9:16,17).

1. Precisamos compreender, que à semelhança do casamento, a salvação implica deixar algo
para trás, para viver o novo de Deus.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a
todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto
testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa” (At 2:38-40).
“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos
do refrigério pela presença do Senhor” (At 3:19).

ð Pedro fala aos cristãos que é preciso deixar para trás os hábitos e comportamentos da
velha vida.
“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações” (1 Pe
2:1).

2. É preciso perceber que nossos desejos e ações são resultados dos nossos pensamentos, isto
é, nosso conceito de valores e princípios.
ð O que você pensa de Deus te levará a agir e se comportar em relação à Deus e Sua Palavra.
“Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele; porém o seu coração não
está contigo” (Pr 23:7).

ð Quando Jesus convida os discípulos a segui-lo, diz: “Quem quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.”
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre
si a sua cruz, e siga-me; Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida
por amor de mim, achá-la-á” (Mt 16:24,25).

ð Não é possível ser habitação do Espírito Santo e continuar vivendo as mesmas coisas de
antes.
“De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes
segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os
que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de
escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual
clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rm 8:1216).
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3. É preciso assimilar, que salvação é viver as verdades de Deus.
“Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8:31,32).
“E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”
(Jo 17:3).
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 17:17).

ð Não podemos fingir ser cristãos. Custará muito caro fingir ser salvo e, quando chegar o
dia do juízo, receber o não de Deus.
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu
Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes
direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade” (Mt 7:21-23).

ð A palavra “hipocrisia” deriva-se do mesmo vocábulo que é traduzido por “ator”, alguém
que representa um personagem que não é real.
ð Hipocrisia é fingir ser o que não é na verdade. É viver com máscara, escondendo a
verdadeira identidade. É fazer da vida um palco.

II. UMA CASA VAZIA É UM CONVITE A VOLTAR AO PASSADO
“Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele
vades crescendo” (1 Pe 2:2).
“Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem; mas, sobrevindo outro
mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos.
Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do
homem, anda por lugares secos, buscando repouso; e, não o achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde
saí. E, chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e,
entrando, habitam ali; e o último estado desse homem é pior do que o primeiro” (Lc 11:21-26).

1. Um verdadeiro salvo desejará estar na presença de Deus. Maria, irmã de Lázaro, escolheu
estar aos pés de Jesus.
“E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta, o recebeu
em sua casa; e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a
sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá
de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual
não lhe será tirada” (Lc 10:38-42).

ð É preciso considerar que alimento estamos desejando (A ilustração dos cães. O dono
apostava sempre no vencedor).
ð Jesus encorajou os seus discípulos a examinar a Palavra.
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam” (Jo
5:39).
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus” (Mt
22:29).
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2. É necessário entender que o verdadeiro alimento produzirá o desejo de revelar a verdadeira
salvação.
“Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele
vades crescendo” (1 Pe 2:2).

ð A salvação precisa ser alimentada e desenvolvida.
“De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais
agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é o que
opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Fl 2:12,13).

ð A Palavra nos leva a salvação, e a salvação nos leva a desejar a Palavra.
“Se é que já provastes que o Senhor é benigno” (1 Pe 2:3).
“Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais
sábio do que os meus inimigos; pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus
mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos; porque
guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me
apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais
doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento; por isso odeio todo
falso caminho” (Sl 119:97-104).

3. Quem conhece Deus através de Jesus, pode dizer o quanto Ele é bom. Provar que o Senhor é
bom é como provar o alimento na hora da fome.

III. A SALVAÇÃO EXIGE DE NÓS UM POSICIONAMENTO ESPIRITUAL
“E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e
preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo” (1 Pe 2:4,5).

ð Entendemos o quanto é fundamental a presença dos pais na formação do caráter dos
filhos. Por isso, sem a presença de Deus, teremos dificuldade de revelar o caráter de Deus
em nós.
1. Todo cristão precisa desejar a presença de Deus.
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mt 11:28).
“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de
graça da água da vida” (Ap 22:17).

ð Tal qual uma boa e sólida construção exige um bom e forte alicerce, o cristão precisa se
fundamentar em Cristo, a Rocha Viva.
“Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo” (1 Pe 2:5).

2. A salvação nos torna em pedras vivas tal qual Jesus. Então podemos entender que nos
tornamos em pequenos Jesuses (Jesus em miniaturas).
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“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará
maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que
o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei” (Jo 14:12-14).

ð Jesus é o alicerce, nós somos uma casa espiritual, a morada de Deus pelo Espírito Santo.
“Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que fornica peca contra o
seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai,
pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus” (1 Co 6:18-20).

3. A salvação nos torna sacerdotes de Deus na terra.
“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2:9).

ð Não apresentamos a Deus sacrifícios de animais, mas o nosso próprio corpo.
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:1,2).

CONCLUSÃO
SALVAÇÃO É VIVER A IDENTIDADE DE DEUS
1. Somos filhos de Deus.
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu
nome” (Jo 1:12).
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus” (Rm 8:14).

2. Somos povo, família de Deus.
“Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto” (Ef 2:13).
“Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus;
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina;
No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente
sois edificados para morada de Deus em Espírito” (Ef 2:19-22).

3. Temos uma missão a cumprir.
“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2:9).

ð Anunciar as grandezas de Deus.
ð Revelar a luz para resplandecer a glória de Deus.
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai, que está nos céus” (Mt 5:16)

Pr. Sebastião Brito Netto
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