ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 14 / 2017

ESTUDOS PARA CÉLULAS

1 Pedro 1: 1-9

1 Pedro 1:1-9

A Esperança da Salvação

A Esperança da Salvação

Você já foi desprezado ou perseguido por causa da sua fé?
Pedro estava escrevendo aos irmãos Judeus que haviam aceitado a Cristo
e estavam sofrendo perseguições. Provavelmente estavam perdendo seus
empregos e até perdendo suas famílias. Em alguns países, cristãos
chegam a ser mortos por causa da sua fé.
Em nossos dias, alguns ainda sofrem estes tipos de perseguições as quais
os fazem adorar ao Senhor de forma mais intensa.
Muitas das vezes, não conhecemos o sofrimento do outro e o julgamos,
pois achamos que ele está exagerando.
Somente Deus conhece verdadeiramente o que cada um de nós
passamos por servi-lo.
Você procura fortalecer aqueles que se encontram em sofrimento?
Pedro procurava fortalecer e animar os irmãos os lembrando da
misericórdia de Deus. Devemos ser gratos á Deus pela Sua misericórdia,
pois podemos até passar por dificuldades, mas a misericórdia de Deus nos
dá esperança (1 Pe 1:3).
Só iremos conseguir entender isso se estivermos regenerados, ou seja, se
tivermos um novo nascimento (Jo 3:3).
Temos necessidade de nascermos de novo para reconhecermos o reinado
de Jesus sobre nós e é isso que nos fortalece em meio às lutas. Quando
nascemos de novo, nascemos para Cristo.
Você já recebeu alguma herança? Qual herança você gostaria de
receber ou acredita que tenha direito?
Há uma herança no céu preparada para nós. Pedro estava lembrando aos
irmãos que aceitaram a Cristo (1 Pe 1:4) que não havia esperança só na
terra, mas também no céu.
Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o
direito de sermos filhos de Deus e consequentemente co-herdeiros de
todas as coisas que Ele entregou a Jesus (João 1:12 e Romanos 8:14-17).
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Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, o qual tem
autoridade sobre todas as coisas e essa é a nossa herança. Devemos
tomar posse das promessas de Deus para nossas vidas e nos portar
verdadeiramente como filhos de Deus.
Diante das lutas que você tem passado, você acha que tem valido a
pena servir a Deus?
A Palavra de Deus nos diz que todas as coisas coopera para o bem
daqueles que amam a Deus (Romanos 8:28) e que não vem sobre nós
lutas maiores daquelas que possamos suportar (1 Coríntios 10:13).
Mesmo diante das dificuldades, Deus tem providências para nossa
salvação (1 Pedro 1:5).
Mesmo em meio as lutas, não devemos desanimar, pois Deus tem nos
guardado para não perdermos a nossa fé. Deus jamais nos desamparará.
Quando estamos fracos, temos a tendência de reclamarmos do agir de
Deus, mas são nessas horas de fraqueza que temos que dar espaço para
o poder de Deus agir em nós (2 Coríntios 12: 9-10).
Em momentos de lutas, é que enxergamos o alvo e nossa fé é purificada e
fortalecida (1 Pedro 1:6-7).
Você tem fé em Jesus? Por quê? Qual é o objetivo de toda essa fé?
A Palavra de Deus contém a verdade para nossas vidas, por isso
podemos confiar em cada promessa contida nela.
Podemos ver em 1 Pedro 1:8-9 que o objetivo da nossa fé em Jesus é
alcançarmos a salvação de nossas almas.
Deus tem nos escolhido e nos chamado para fazermos a Sua vontade.
Deus não poupou nem Seu próprio Filho (Romanos 8:32), logo podemos
passar por situações difíceis.
Precisamos entender que a vontade de Deus é que prevalece em nossas
vidas diante de toda e qualquer situação e que o controle de todas as
coisas estão em Suas mãos.
Lembrem-se disto!!!
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