
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE 1ª PEDRO 
1ª Pedro 1.1 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos as nossas 
considerações sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos conhecer 
os aspectos introdutórios desta carta, que tem uma mensagem bem atual e 
desafiadora para as nossas vidas.  

 
Vamos estudar sobre como enfrentar, como ter esperança nos 

sofrimentos. 
 
Vamos analisar os diversos aspectos introdutórios dessa carta, 

pois, o conhecimento desses detalhes nos ajudarão muito entendermos a razão 
pela qual Pedro escreveu o que escreveu, inspirado que foi pelo Espírito Santo. 
Vamos às nossas considerações: 

 

EM 1º LUGAR CONSIDEREMOS UMA INTRODUÇÃO AO LIVRO 

 
Num incêndio que arrasou Roma em 64 d.C., Nero e seu amigo 

Tigelino não tiveram suas propriedades queimadas e logo foram levantadas 
suspeitas de que aquele incêndio era criminoso.  

 
Embora as suspeitas recaíssem no próprio imperador, depois de 

algumas manobras a culpa recaiu sobre os cristãos (para os romanos, uma 
radicalização do judaísmo). 

 
A perseguição aos cristãos se intensificou e vários morreram 

martirizados. 
 
Segundo a tradição, Pedro morreu em Roma por essa época. Mas 

antes de morrer, demonstrando o seu cuidado e desempenhando a tarefa que 
Cristo lhe designou de pastorear as suas ovelhas (conf. Jo 21.17), Pedro 
escreveu suas cartas para a edificação da igreja, para trazer esperança para 
os que sofriam perseguições, tribulações e toda a espécie de injúria. 

 

EM 2º LUGAR VAMOS CONSIDERAR O HOMEM PEDRO 

 

PEDRO, DE PESCADOR À PASTOR 

 



      

 

Atos 9.32 a 43 e outros textos 
 

32. Pedro viajava de um lugar para o outro a fim de visitar a 
todos, e em suas viagens chegou aos crentes na cidade de Lida. 
 
33. Ali ele encontrou um homem chamado Enéias, paralítico, e 
de cama havia oito anos. 
 
34. Pedro disse: "Enéias! Jesus Cristo curou você! Levante-se e 
faça a sua cama! " E ele ficou curado no mesmo instante. 
 
35. Então a população inteira de Lida e de Sarona voltou-se para 
o Senhor, quando viram Enéias andando de um lado para o outro. 
 
36. Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Dorcas 
(“Gazela"), uma crente que estava sempre fazendo coisas 
bondosas pelos outros, especialmente pelos pobres. 
 
37. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Os amigos dela 
prepararam o sepultamento e puseram Dorcas numa sala 
elevada. 
 
38. Mas quando souberam que Pedro estava por perto de Lida, 
mandaram dois homens pedir que voltasse sem demora com eles 
a Jope. 
 
39. Assim, fez ele: e logo que chegou, levaram Pedro para cima, 
ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas 
que choravam e mostravam umas às outras os casacos e outras 
roupas que Dorcas tinha feito para elas. 
 
40. Mas Pedro pediu que saíssem todos do aposento; e então se 
ajoelhou e orou. Voltando-se para o corpo, disse: “Levante-se, 
Dorcas”, e ela abriu os olhos! Quando viu a Pedro, sentou-se! 
 
41. Pedro deu-lhe a mão e ajudou Dorcas a levantar-se, chamou 
os crentes e as viúvas, apresentando-a a eles! 
 
42. A notícia correu por toda a cidade, e muitos creram no 
Senhor. 
 
43. Pedro permaneceu muitos dias em Jope, morando com 
Simão, o curtidor. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este texto nos relata dois milagres realizados por intermédio de 

Pedro, pela ação do Espírito Santo. Como, certamente aconteceu com Pedro, 
nestes milagres, nos lembramos, de milagres semelhantes, realizados por 



      

 

Jesus (Lc.5.17 a 26 e 8.41 a 56). Mas, chama-nos a atenção vermos um Pedro 
transformado.  

 
Algo tinha acontecido em sua vida. Por isso, podemos dizer 

novamente que: Só o amor de Deus tem o poder de transformar nossas vidas. 
Quando analisamos a vida de Pedro através dos vários versículos que o 
mencionam encontramos sete aspectos da vida de Pedro que foi transformada 
por Deus: 

 

EM 1º LUGAR ENCONTRAMOS A SUA CHAMADA. 

 
- De pescador de peixes, foi chamado a pescar homens - Mc.l.16 
a 18, 3.16, Jo.1.40 a 42, 21.15-17. 
 

EM 2º LUGAR ENCONTRAMOS AS SUAS CONTRADIÇÕES. 

 
1) Às vezes: presunçoso (Mt. 16.22 e Jo.13.8), outras vezes: 
tímido e covarde (Mt.14.30; 26.69-75).  
 
2) Às vezes: pronto a sacrificar-se (Mc.1.18), outras vezes: pronto 
a glorificar-se (Mt.19.27).  
 
3) Às vezes: queria destacar-se (Mt.18.21), outras vezes: não 
entendia o básico (Mt.15.15 e 16).  
 
4) Às vezes: usado por Deus (Mt.16.17), outras vezes: usado por 
Satanás (Mt.16.22 e 23).  
 
5) Às vezes: fazia grandes declarações (Mt.16.16, Jo.6.69), no 
fim: negou a Jesus (Mc.14.67-71). 
 

EM 3º LUGAR ENCONTRAMOS A SUA CARACTERIZAÇÃO INICIAL. 

 
1) Foi inoportuno nas suas sugestões - Mt. 17.4.  
 
2) Foi muito seguro de si - Mt. 26.33.  
 
3) Foi despreocupado - Mt. 26.40.  
 
4) Foi precipitado - Jo.18.10 e 11.  
 
5) Foi tomado pelo desânimo - Jo.21.3 
 

EM 4º LUGAR ENCONTRAMOS SUA CONQUISTA SOBRE O 
PECADO. 

 
1) O seu arrependimento - Lc.22.61 ss.  
 



      

 

2) Tomou uma atitude positiva contra o pecado, não submergindo 
à culpa - Mt.27.3 a 10.  
 
3) Jesus recuperou-o, fazendo declarar que O amava - Jo.21.15 
ss. 
 

EM 5º LUGAR ENCONTRAMOS A SUA CAPACITAÇÃO NO 
MINISTÉRIO. 

 
1) No cumprimento da promessa, recebeu o Espírito Santo - 
At.2.1ss.  
 
2) Tornou-se ousado: pregando (At.2.14 e 3.12), enfrentando as 
autoridades - At.4.19/20; 5.28/29.  
 
3) “Abriu as portas do reino” aos: judeus (At.2.11ss), samaritanos 
(At.8.14/17), gentios (At.10.1ss).  
 
4) Operou milagres: o coxo, Ananias e Safira, muitos enfermos, 
Enéias, Dorcas, etc...  
 
5) Tornou-se líder da Igreja (At.15.7ss), escritor (Mc., I e II Pe.) 
e pastor - (I Ped.5.1). 
 

EM 6º LUGAR ENCONTRAMOS A SUA CONDIÇÃO HUMANA. 

 
- Como um homem, igual a nós, teve momentos de fraqueza - 
Gl.2.11ss. 
 

EM 7º LUGAR ENCONTRAMOS A SUA CAMINHADA PARA CRUZ. 

 
- Morreu crucificado como Jesus - por ordem de Nero, em 
64/67d.C. Conforme a tradição (Jo.21.18 ss.). 
 

CONCLUSÃO 

 
O mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro, quer e pode 

transformar a sua vida, basta você permitir que ele se manifeste em seu viver. 
Você deseja essa transformação? 

 
Um grande abraço até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-1-pedro/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/aspectos-introdutorios-de-1-pedro/

