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Introdução
A primeira carta do Apóstolo 
Pedro é unanimemente consi-
derada entre os estudiosos da 
Palavra de Deus como uma 
orientação dirigida aos cristãos 
que haviam se dispersado por 
todo o mundo e que estavam 
sofrendo perseguições terríveis 
devido professarem sua fé no 
Messias salvador.

Nesta perspectiva, vale compre-
ender que Pedro possuía autori-
dade para falar sobre o assunto, 
pois permanecia �rme em suas 
convicções, não por acreditar 
em uma teoria, mas sim, por ter 
conhecimento prático; a�nal ele 
sofreu diversas perseguições, 
chegando-se ao ponto de ser 
espancado, punido e até mesmo 
preso por pregar a Palavra de 
Deus. Pedro conheceu e convi-
veu com Jesus.  Ele acompa-

nhou seu ministério, passou por 
situações delicadas junto a Ele, 
viu também o Cristo ser perse-
guido, preso, torturado e morto, 
mas viu o principal, o marco 
divisor da fé e da vida humana, 
ele viu Cristo ressuscitar ao 
terceiro dia.

Pois bem, apoiados no principal 
motivo que o Espírito Santo 
levou Pedro a escrever e dentro 
do contexto do versículo que 
lemos, podemos partir nossa 
re�exão para o seguinte raciocí-
nio:

Desde a antiguidade o mundo 
vive de valores como necessida-
des e conquistas, entretanto  
tudo tem um preço. Veja alguns 
exemplos mo mundo físico e 
espiritual: Para a graduação, 
você precisa passar pela faculda-
de. Para a promoção, deve-se 
passar pelo trabalho duro. Para o 
reconhecimento servir as pesso-
as. Para ter intimidade com o Pai, 
precisa-se buscar a Sua presen-
ça. Para os dons espirituais, 
procurar ter uma vida consagra-
da a Ele.

Sempre quando desejamos 
algo, seja material ou espiritual a 
um valor a ser liquidado. Na 
bíblia, há vários exemplos. 
Vamos a dois deles:

1º Ananias e Sa�ra
Esse famoso casal, cuja história é 

relatada em At 5:1-11, queria 
“comprar” o reconhecimento 
das pessoas que estavam ao seu 
redor. No contexto da história, 
nós podemos observar que as 
pessoas vendiam suas proprie-
dades para servir uns aos outros 
(At 4:32-37) e foram reconheci-
dos por sua atitudes de amor ao 
próximo. O casal em destaque, 
ao contrário dos demais, alme-
jou esse reconhecimento com 
impureza nos seus corações, 
mentindo ao Senhor. Por sua 
vez, acabaram perdendo suas 
vidas. 
Diante de uma situação como 
esta, é necessário ter cuidado ao 
procurar conquistar nossos 
espaços no meio em que vive-
mos, não pode fazer isso a qual-
quer preço e muito menos, nos 
esquecer que Deus sonda e 
conhece nossos corações (1Cr 
29:17).

2º Esaú e Jacó (Primogenitura)
Em Gn 25:24-34 conhecemos a 
história de Esaú e Jacó. Na oca-
sião, Esaú movido pelo desejo 
carnal de satisfazer sua fome 
física, resolve aceitar a proposta 
de seu irmão Jacó. Ele estava 
cego espiritualmente e não 
percebeu que sua atitude custa-
ria o que ele tinha de mais preci-
oso: o direito da primogenitura. 
A ação de Esaú custou-lhe uma 
carga espiritual terrível. Esse é o 
risco que corremos ao trocar o 
futuro garantido com o Pai, por 

um momento instantâneo de 
prazer. Agir sem a direção do 
Espírito Santo pode ter um custo 
dispendioso.

Conclusão
Quando olhamos para nossas 
vidas, nos deparamos com 
homens caídos, cheios de amar-
gura, rancor, ódio, inveja, cobiça 
e tantos outros males.  A�nal, o 
pecado nos mata �sicamente e 
espiritualmente. Veja o que 
Paulo a�rma sobre nós em Rm 
3:23. Essa situação nos causa 
prejuízos irreparáveis.

Mas, de repente, algo acontece, 
Deus envia do céu seu Filho 
querido, por nos amar, para 
mudar nossa história e dar-nos  
vida em abundância, de uma 
forma que as palavras não 
podem expressar e o Apóstolo 
João apenas consegue dizer que 
foi de “tal maneira”. 

Porém, para que este aconteci-
mento se concretizasse houve 
um preço. Por isso a pergunta 
inicial.  A resposta o próprio 
Pedro nos dá em 1Pd 1:19.

 

Entenda: - Custamos o maior 

presente do céu. Este é o valor 

que Deus nos dá e isto é incrível. 

Deus nos ama.

| PGM
QUAL O SEU
VALOR? 

1 Pd 1:18

Sabendo que não foi com
coisas corruptíveis, como
prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã
maneira de viver que por
tradição recebestes dos
vossos pais.

Pb. Márcio Rezende
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Doações e Ofertas 
Bradesco   AG: 0243-7 
C/C: 0524783-7

Rua 01, nº 224, Nova Aurora III
Ev. Edvan Borges (62) 98489-6848

Av. Brasil Oeste, nº 572, Covoá
Pb. Samuel Oliveira (62) 98462-0401
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Pr. Roberto Carvalho (62) 98210-1063

Domingo: Culto de Celebração às 19h
Quarta-feira: Seminário de Edificação Espiritual às 19h30

CONGREGAÇÕES

Pequeno Grupo
Multiplicador

 Pb. Flávio Barros (62) 98574-7474
Pb. Fábio Carneiro (62) 99608-5944 

Sextas-feiras, à partir das 20h

CURSOS:
üConsolidação
üMaturidade Espiritual
üCTL (Curso de Treinamento de Líderes)
üCETADEB (Seminário Teológico)
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