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Lição 11. Pedro e o grande conflito 

Cesar Ticona-Benavente
1
 

Sábado 05 de março 

O apóstolo Pedro também tinha uma visão clara do grande conflito entre Jesus e Satanás e entre 

nós e Satanás. Atualmente Jesus tenta arrebanhar seu povo, porém o mesmo faz o seu inimigo. 

Pedro dá quatro características ao grupo que Deus está formando (1 Pedro 2:9). As 

características são: 1) Raça eleita, 2) Sacerdócio real, 3) Nação Santa e 4) Propriedade exclusiva 

de Deus. 

 

‘Raça eleita’ vem do grego γένος ἐκλεκτόν (genos eklektos), aqui não há racismo algum; antes 

há um grupo selecionado. Deus escolhe os melhores segundo seu critério. Não há sorte na 

entrada ao reino dos céus. E estes chamados tem algo que os diferencia do resto, eles têm 

sensibilidade ao Espírito Santo. 

 

‘Sacerdócio real’ tem relação com o trabalho que devem desempenhar os eleitos no time de 

Deus. A Bíblia repete varias vezes o papel deste grupo especial. Serem sacerdotes e reis ou 

ministros (Isaias 61:6; Apocalipse 1:6). Ou seja, não apenas se preocupar pela vida espiritual 

das pessoas senão também pela qualidade de vida das pessoas. Jesus é exemplo disto ao curar 

doenças de todos os que o buscavam (Lucas 4:40) e depois ao ensinar a palavra de Deus (Lucas 

4:44). Por tanto, a igreja que apenas se reúne e não se projeta a comunidade não esta fazendo 

seu papel real. 

 

‘Nação santa’ indica que os cristãos, embora espalhados pelo mundo, quebram com 

nacionalismos terrenos, porque aspiram uma pátria superior, a celestial (Hebreus 11:16). 

Segundo Jesus, para os cristãos o reino de Deus tem chegado aos não judeus por haver sido 

rejeitado o antigo povo de Israel (Mateus 21:43 ARA). Por esta razão todas as promessas feitas 

a Israel podem ser esperadas pelos cristãos de hoje (Gálatas 3:14). 

 

‘Propriedade exclusiva de Deus’ pode se entender pela palavra grega περιποίησιν (peripoiesis) 

que segundo o Friberg Lexicon significa: reservar, adquirir e possuir. Ou seja, todo cristão 

pertence a Jesus e não a se mesmo. Paulo dizia que ele não vivia mais, mas que Cristo morava 

nele e que vivia pela fé em Jesus (Efésios 2:20). Este senso de identidade sufoca o EU e 

engrandece a Cristo. Não importa o que o mundo possa nos tirar, porque ao fazê-lo o faz 

também de Cristo e Ele é fiel e justo para recompensar mais do que imaginamos (Lucas 6:35). 

 

Em resumo as características dos homens e mulheres de Deus no grande conflito seriam: 1) Tem 

sensibilidade à voz de Deus, 2) Ministram as necessidades físicas e espirituais do próximo, 3) 

Sabem que não pertencem a este mundo e 4) Desejam que Deus faça totalmente sua vontade na 

vida deles. 

 

O contrario a estas características seria viver nas trevas. As pessoas desse grupo são agentes do 

mal que lutarão contra o primeiro grupo. As características desse segundo grupo de pessoas 

seriam: 1) Elas não ouvem a voz de Deus, 2) Vivem para se mesmos física e espiritualmente, 3) 

Pensam que este mundo é seu lar e 4) Não desejam que Deus faça sua vontade na suas vidas. 

 

Os membros da igreja de Laodiceia são mornos (Apocalipse 3:16). Porque pensam que estão no 

grupo de Deus, mas estão no grupo opositor. Aqui há uma cegueira vergonhosa e enorme 

(Apocalipse 3: 17).   
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Domingo 06 de março 

Das trevas à luz 

 

Pedro declara que basicamente as pessoas podem ser divididas em dois grupos. “Porém, vós 

sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo 

propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa 

luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo; mas agora, sois o Povo de Deus; não tínheis 

recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes” (1 Pedro 2:9-10).  

 

Mas isto não significa que há somente bons e maus. Assim como o dia não se transforma em 

noite de repente e vice-versa. Pode-se concluir que sempre estamos indo gradativamente num 

sentido ou noutro. O Cristão está sempre está crescendo até que o dia seja totalmente claro por 

ocasião da segunda vinda de Cristo (Provérbios 4:18). 

 

Similarmente na segunda vinda de Jesus haverá dois grupos contrastantes, e ninguém em 

alguma fase intermediaria. Jesus coloca a figura de ovelhas à direita e bodes à esquerda (Mateus 

25:33). Atualmente o mundo está-se polarizando o mal está chegando a seu pico máximo. 

Também a segunda vinda de Jesus pode ser comparada à colheita. Onde o grão estará num lado 

e a palha em outro, um para ser guardado no celeiro e outro para ser queimado. 

 

A pergunta que deve fazer-se todo cristão é: em qual sentido está indo minha vida? Se for 

afundando a cada dia nas trevas, apenas Cristo pode fazer o milagre que mudar a rotação de teu 

mundo. Assim também é milagrosa a rotação em sentido da luz, porque o inimigo esta 

constantemente, dia e noite buscado como te devorar (1 Pedro 5:8) 

 

Segunda 07 de março 

 

Pressão dos amigos 

 

A pressão que fazem os amigos ou os familiares, que não entendem a fé, para ir em direção das 

trevas é forte. Pedro reconhece que isto faz parte do grande conflito. Ele o expressa com as 

seguintes palavras: 

“No passado, já despendestes tempo além do tolerável fazendo o que agrada aos pagãos. 

Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e 

farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na 

mesma correria desenfreada de licenciosidade, e, por isso, vos caluniam. Todavia, eles 

terão de prestar contas Àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos” (1Pedro 

4:3-5, King James em português-KJP). 

 

Pedro sabe que as pessoas que mais desanimam ao cristão podem ser o pai, a mãe, os irmãos, 

filhos e amigos. Satanás utiliza estas pessoas que estão no seu reino para pressiona-lo para se 

envolver nas coisas que eles fazem. Fundamentalmente o cristão é levado para fazer cinco 

coisas que os filhos das trevas gostam: 1) libertinagem, 2) sensualidade, 3) bebedeiras, 4) 

orgias, 5) farras ou festas e 6) Idolatrias abomináveis.  

 

A libertinagem é fazer tudo o que se desejar sem respeitar a lei de Deus ou dos homens. Poucos 

gostam de seguir as leis, mas mesmo existindo se dá um jeito de furar a lei. Por outro lado, a 

sensualidade tem sido sempre uma tentação desde a criação do homem. Hoje a tecnologia tem 

ajudado a que vivamos inconscientemente sensualizados, é quase impossível se liberar dela. 

Bebedeiras indicam o desejo de perder a razão utilizando bebidas alcoólicas ou drogas para que 

nos elevem artificialmente o espirito. Uma alegria fugaz que não se encontra no dia a dia. As 

orgias são festas onde o ponto central são o sensualismo com vinho. Em que festa falta música 

sensual, mulheres seminuas e cerveja ou drogas? Para as trevas isto é uma festa de sucesso.  
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Assim como Pedro, Jesus também apontava à família como a principal pedra de tropeço para ser 

fiel a Deus (Mateus 10:37). Tudo isto não deveria desanimar ao cristão senão deveria motiva-lo 

a buscar com maior força a ajuda de Deus e a comunidade dos fiéis. 

  

Terça 08 de março 

A palavra profética mais segura 
 

Para Pedro a chave para não desanimar é ter um cristianismo vivo. Ele afirma em 2 Pedro 1:4-8, 

KJP. 

 

“Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas 

vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que 

há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à 

vossa fé e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a 

perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e 

o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas 

não vos deixarão ociosos nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso 

Senhor Jesus Cristo”. 

 

Acreditar nas preciosas promessas da Bíblia pode impulsar nossa luta pessoal no grande 

conflito. Ele apresenta uma sequência de passos crescentes para chegar ao amor. A parte final 

do crescimento envolve fraternidade e amor, que equivale à projeção social do cristão. Longe de 

ficar afastados dos filhos das trevas, os fieis se projetam a eles. A ociosidade espiritual também 

é mãe dos vícios espirituais. E desse tipo de vícios as igrejas cristãs tem-se enchido. Os fieis mal 

utilizam bíblia, sociabilizam ou fazem trabalho social. Como se a religião de Cristo fosse apenas 

ir ao templo. Este tipo de ociosidade também leva a que se tenham belos templos fechados, 

elefantes brancos da fé. 

  

Mas o apóstolo quer fundamentar que tudo deve estar embasado na Bíblia. Ele explica porque se 

deve confiar na Bíblia e porque priorizar seu conhecimento sobre todo conhecimento humano é 

a melhor escolha. 

 

“Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer 

o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua 

majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi 

dirigida a voz que declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo". Ora, nós 

mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com Ele no monte santo. 

Sendo assim, temos ainda mais concreta a Palavra dos profetas, e fazeis muito bem em 

prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se 

ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma 

profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto, jamais a profecia teve 

origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo 

Espírito Santo” (1 Pedro 1:17-21 KJP) 

 

Para o apostolo Pedro a Bíblia é a lâmpada que retira as trevas da vida. Ela é a palavra mais 

concreta, mais segura em que se pode confiar. A Bíblia tem informação suficiente para iluminar 

até o fim do mundo e nela está a vida eterna (João 5:39). A Bíblia não veio de vontade ou 

criatividade humana, senão que homens da luz foram inspirados pelo Espírito Santo. 

 

Por sua parte a profetisa Ellen White mostra a importância da Bíblia para o homem dizendo: 

“O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum 

outro estudo o pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza; 

aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das 

Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao 

mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres, 
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do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a 

filosofia humana” (O Grande Conflito, pág 94). 

 

Quarta 09 de março 

Burladores 

 

Para enfrentar o grande conflito deve-se ter firme alicerce na Bíblia, porque Pedro adverte que a 

fé do crente será provada não somente por amigos e familiares, senão também pela chamada 

‘ciência’. 

 

“Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores 

anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: "O que 

aconteceu com a Promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo 

continua como desde o princípio da criação!" No entanto, deliberadamente, eles não 

reconhecem que desde a Antiguidade, por intermédio da Palavra de Deus foram criados 

os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. (2 Pedro 3:3-5 KJP) 

 

Atualmente se quer desfazer o conhecimento de Deus desde a primeira infância utilizando a 

chamada ‘ciência’. Lutero já percebia a decadência das universidades ao banir Deus do estudo 

ao afirmar: 

 

“Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que 

diligentemente trabalhem para explicar as Santas Escrituras, e gravá-las no coração dos 

jovens. Não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as Escrituras não reinem supremas. 

Toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a 

Palavra de Deus, tem de tornar-se corrupta” - D'Aubigné. (O Grande Conflito, pág. 141). 

 

Os burladores desconhecendo a Bíblia tentam explicar os fenômenos à luz da matéria e energia, 

ou do que se pode medir. Eles rejeitam a criação como ato soberano de Deus. Por ocasião do 

diluvio os cientistas com mais de 500 anos de experiência nunca tinham visto chuva, portanto 

desprezaram este conhecimento levando a muita gente à morte. Ouvir mais à ciência que a 

palavra de Deus é um grave erro que custará a vida. Mas Jesus profetizou que o fim do mundo 

seria como nos dias de Noé (Mateus 24:37). 

 

De igual forma quando os antediluvianos viram animais entrando na arca que Noé construiu, os 

cientistas não puderam explicar. “Foram chamados filósofos para explicarem a singular 

ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar” (Patriarcas e profetas, 

pág. 98). 

 

Os burladores apelam a seu conhecimento parcial da natureza, mas os cristãos a seu 

conhecimento pessoal de Deus e a natureza. No final do mundo se verá claramente que a 

sabedoria dos homens é nada perante Deus. “Pois a mensagem da cruz é loucura para os que 

estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus” (1 

Coríntios 1:18).  

 

De forma que as palavras de Jeremias podem ser nosso melhor guia. 

 

“Assim diz Yahweh: "Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, 

nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em conhecer-me e 

compreender-me, pois Eu Sou Yahweh, o SENHOR, e ajo com lealdade, com justiça e 

com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer!" 

Assevera o Eterno” (Jeremias 9:23-24 KJP) 
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Quinta 10 de março 

Apressurando o dia 

 

O grande conflito finaliza para o fiel na segunda vinda de Cristo. Mas Satanás tenta colocar 

descredito nesta promessa. Os burladores observam a ciência, e concluem que este evento não 

teria como acontecer. Mas Pedro explica como devemos encarar este atraso aparente. 

 

“Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer: que, para o Senhor, um dia 

é como mil anos, e mil anos, como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua 

promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para 

convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento” (2 

Pedro 3:8-9). 

 

Deus é atemporal, mas o homem e a matéria estão presos ao tempo. Se Deus levasse em 

consideração esta equivalência de 1 dia=1000 anos, desde a morte de Cristo até hoje apenas 

teriam passado dois dias. E a idade da terra seguindo o registro bíblico seria seis dias. O mais 

importante da explicação de Pedro é que Deus ama ao homem, e espera uma mudança na vida 

dele. Deus aguarda especialmente pelo seu grupo, onde ainda faltam concertar várias arestas. 

Deus espera que o arrependimento seja o sentimento que inunde a igreja. E isto levará para o 

derramamento do Espírito Santo, e desta forma será acabada a pregação do evangelho em pouco 

tempo. Parece que este arrependimento da igreja apenas virá quando está seja sometida a 

provações severas como perseguições e morte (Mateus 24:9). Estas situações estressantes serão 

um ato da misericórdia divina. 

 

Depois Pedro mostra como será o fim do mundo em detalhes. “Entretanto, o Dia do Senhor virá 

como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se 

desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo” (2 

Pedro 3:10). 

 

Logo o apóstolo nos mostra como deveríamos viver estes dias finais de muito descrédito na 

Bíblia, nas promessas e na segunda vinda de Cristo. Ele disse “aguardando o Dia do Senhor e 

apressando a sua vinda” (v. 12). A palavra apresando vem do grego σπεύδω (speudo), que 

significa desejo ardente. Este desejo é o motor para gostar de ler bíblia, orar e se envolver na 

missão que Jesus deixou na salvação de pessoas para seu reino. As coisas belas deste mundo ou 

nossos sonhos terrenos às vezes podem fazer perder a prioridade. O sonho de ver a quem 

sustenta este mundo, cuida da minha vida, e me ama ilimitadamente deveria inundar 

diariamente cada célula do nosso corpo.  

 

 


