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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA CRISTÃ
2 Pedro 1.3-11
Versículo 3 – Pedro nos faz lembrar que pelo divino poder de Jesus nos tem sido doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade (Semelhança com Deus). A obra de Jesus é
completa, nada está faltando. Nós não compramos, não estão à venda, são um presente de
Deus para nós
Versículo 4 – As suas preciosas e mui grandes promessas são nossas por causa do chamado
da fé em Cristo. Para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina.
• São preciosas porque são uma realidade presente e futura.
• São mui grandes porque vão além de qualquer imaginação humana possível.
Versículo 5 – Aqui encontramos um grande desafio: reunir toda a nossa diligência
(Aplicação, zelo, cuidado).
Versículos 5 a 7 – Podemos ver que não basta apenas a fé, que a fé tem que vir associada
desses elementos fundamentais da vida cristã, dos quais não devemos nos desviar.
Versículo 8 – Estas coisas existem em nós? Pois se não existem como poderão aumentar?
São elas que não deixarão que sejamos “inativos” e “infrutuosos” (estéreis, improdutivos).
Versículo 9 – Agora aumenta a gravidade da ausência destes elementos em nossas vidas, a
ausência deles provoca cegueira, nos torna cegos.
Versículo 10 – Somos novamente advertidos, exortados a procurar com diligência cada vez
maior, confirmar a nossa vocação e eleição; isto fará com que não tropecemos em tempo
algum (dias bons e dias maus).
Considerações:
• O crescimento da maturidade cristã é a melhor defesa contra as falsificações
espirituais;
• O melhor antídoto para o erro é uma compreensão madura da verdade;
• Se um crente não transforma a profissão de fé em prática, ele se torna espiritualmente
inútil, pervertendo o propósito pelo qual foi chamado;
• Pedro nos faz lembrar das riquezas de nossa posição em Cristo e de nossa
responsabilidade para nos mantermos firmes na verdade.
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