
 

IGREJA EVANGÉLICA DA PAZ 
Rua Silva Jardim, 503 Macuco – Santos – SP 
Cep 11015-021 – Telefone 0**13 3232-4337 

www.iepaz.org.br – WhatsApp 13-98126-0055 
e-mail: iepaz@terra.com.br 

Subsede de São Vicente: Rua Frei Gaspar, 3331 – Cidade Náutica 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PANORAMA BÍBLICO I 

HISTÓRIA E TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO 

1º Semestre de 2018 

 

 

 

 

 

CARTAS GERAIS 

HEBREUS 

TIAGO 

I e II PEDRO 

JUDAS 

Prof. Pr. Antonio Maximiano Rodrigues Pires 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

“...crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo...” (IIPe. 3.18). 

http://www.iepaz.org.br/


2 

 

 
 

 

CARTAS GERAIS  

HEBREUS – TIAGO – PEDRO – JUDAS 

 

I – CARTA AOS HEBREUS 

1-AUTOR  

Não há um autor unanimemente e oficialmente aceito , e essa incerteza sobre o autor resultou 
em uma lenta admissão ao cânon. Desde o inicio da Igreja aconteceram esforços dos patriarcas 
da Igreja para atribui-la a Paulo , porém tudo indica que foram mais motivados pelo zelo quanto 
à canonicidade do que pelo desejo de conhecer a sua autoria. 

Como a autoria não é afirmada no texto da carta , essa questão passou a ser um assunto 
apenas de interesse dos estudiosos , devemos enfatizar que o fato de não haver um autor 
definido não altera o seu valor teológico. 

AINDA COM RELAÇÃO AO AUTOR, MUITOS TEÓLOGOS INDICAM QUE TERIA SIDO O 
APOSTOLO PAULO, SENDO QUE ESSA SUGESTÃO SE INICIA NA IGREJA DE ALEXANDRIA , 
PORÉM PENSO QUE A MANIFESTAÇÃO DE ORÍGENES DE ALEXANDRIA NOS FECHA ESSA 
QUESTÃO QUANDO DIANTE DESSA ESPECULAÇÃO ELE ASSIM CONCLUIU: “MAS QUANTO A 
QUEM REALMENTE ESCREVEU A EPÍSTOLA, DEUS SABE A VERDADE SOBRE ESSE ASSUNTO”. 

 

2 - DATA 

Há uma aceitação que a Carta aos Hebreus foi escrita durante a segunda geração do período 
apostólico, mais precisamente final dos anos 60 d.C., aprox. entre 67 e 69 d.C., sendo 
apresentado para essa aceitação o seguinte: 

A-O processo de transmissão (Hebreus 2.1-4) 

B - A época do crescimento (Hebreus 5) 

C - Aos “dias passados” (Hebreus 10.32) 

D -Aos líderes mortos (Hebreus 13.7) 

E -A prisão de Timóteo (Hebreus 13.23) 

Contudo, as instituições judaicas ainda estavam em operação e o Templo ainda existia (Hebreus 
13.10,11), embora em breve deixaria de existir (Hebreus 12.27) e a perseguição fosse iminente 
(Hebreus 10.32; Hebreus 12.4). Desta forma estes fatores parecem colocar a época da carta a 
ao redor do final dos anos 60 d.C., aprox. entre 67 e 69. 
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3 - DESTINATARIOS 

Esta é outra questão muito discutida os destinatários e o público leitor, uma vez que não 
existem afirmações internas nem externas com relação a isso contidas no texto. O título “Aos 
Hebreus” e o uso do Antigo Testamento foram tomados como indicações de um público leitor 
judeu-cristão. Porém essa indicação já foi contestada por teólogos mais antigos como ‘’Moffatt, 
E. F. Scott Que sugeriram que o público leitor era o dos gentios convertidos ao paganismo, 
Outros estudiosos recentes como William Manson, F. F. Bruce sugerem judeus não-palestinos. 

Fato é que as advertências parecem encaixar-se melhor nos cristãos que estavam correndo o 
risco de recair nas práticas do judaísmo. Talvez se possa supor que, embora o público leitor não 
necessariamente devesse ser judeu, provavelmente era judeu, ou pelo menos fortemente 
influenciado pelo judaísmo. De maior importância que esses assuntos, tanto quanto a 
interpretação da epístola e sua aplicação contemporânea, é a condição espiritual do público 
leitor. Os leitores foram convertidos ao cristianismo por meio do testemunho daqueles que 
tinham conhecido Jesus (Hebreus 2.3) e, portanto, eram os crentes da segunda geração. 
Mesmo não vindo do judaísmo (ou provavelmente de algum contexto não palestino), eles 
adquiriram um forte respeito pelas antigas instituições dos hebreus e pelas promessas de Deus 
a Israel 

 

4 -ARGUMENTO E PROPOSITO 

Embora a Carta aos Hebreus forneça uma contribuição significativa à teologia do Novo 
Testamento, o seu principal objetivo não é teológico. O escritor refere-se a ela como “a palavra 
desta exortação” (Hebreus 13.22), e este é seu objetivo ao longo de toda a carta. Ele escreve 
sobre a compaixão daquele que se preocupa com os cristãos como um grupo, e tem algum tipo 
de responsabilidade pastoral para com eles. 

Ele os exorta a uma prática determinada e ativa para a sua salvação, de modo que possam 
alcançar aquilo que a salvação tem para lhes dar, evitando as conseqüências desastrosas da 
negligência. Podemos considerar que o autor está tentando oferecer um estudo coletivo das 
advertências, e consequentemente das passagens exortativas. 

Ele adverte seus leitores sobre os seguintes assuntos: 

A -As conseqüências inevitáveis da negligência à salvação (Hebreus 2.1), 

B -A perda do repouso de Deus (Hebreus 3.7), 

C –A desqualificação para o repouso (Hebreus 4.1), 

D- A impossibilidade do retorno de uma apostasia consciente (Hebreus 6.4-8) 

E -A inexistência de uma provisão para o pecado deliberado e consciente 
(Hebreus 10.26-31). 

Intimamente ligados a estes assuntos são suas 
exortações: 

A - Estejam alertas, para que não se desviem (Hebreus 2.1-4 
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B - Tenham cuidado, para não perderem a fé (Hebreus 3.7, Hebreus 4.) 

C- Prossigam, não dando lugar a qualquer retrocesso (Hebreus 5.11 Hebreus 
6.20) 

D- Aproximem-se, não dando lugar a qualquer afastamento (Hebreus 10.19-39); 

E - Edifiquem-se, não dando lugar à queda ou à ruína pessoal (Hebreus 12.12-
29). 

Portanto se seus leitores eram judeus ou gentios, ou se era ao judaísmo ou ao paganismo que 
eles estavam em perigo de retornar, pode não ser tão claro mas a condição espiritual do 
momento, é algo que preocupava o autor mostrando o perigo no qual o autor os encontrou. Ele 
não faz uma comparação direta com o judaísmo nem com o paganismo, mas com a 
peregrinação dos hebreus no deserto entre o êxodo da escravidão do pecado e a entrada na 
terra prometida. Ele procura enfatizar e desta forma exortar sobre a condição em que estavam 
que poderia ser classificada como tão pobre e tão infrutífera quanto o deserto. Como seus 
leitores eram culpados pelo mesmo tipo de descrença e desobediência que os hebreus na 
época de Moisés, eles corriam o mesmo perigo de morrer onde estavam, sem jamais entrarem 
no repouso prometido. Eles não se pareciam com os judeus das sinagogas, trabalhando por sua 
religião, mas sim com os hebreus do deserto, deixando de colocar em prática sua salvação. 

Concluindo: O objetivo da Epístola aos Hebreus é o de exortar os cristãos a se tornarem 

ativos na sua experiência atual com a salvação de Deus, para que possuíssem tudo o que Deus 
havia prometido, enquanto houvesse tempo. E essa exortação se aplica a todos nos em todos 
os tempos até a volta de Jesus. 

 

TESTE APLICATIVO DE CONHECIMENTOS SOBRE A CARTA AOS HEBREUS 

COM BASE NO ENSINO APRESENTADO NA APOSTILA RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES: 

1- Qual o nome do autor da carta aos Hebreus? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2– Em que ano aproximadamente a carta aos Hebreus foi escrita? 
R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3– Qual foi a manifestação de Orígenes de Alexandria fechando a questão diante da 
especulação sobre a identificação do autor da carta aos Hebreus ? 
R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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4 - Embora a Carta aos Hebreus forneça uma contribuição significativa à teologia do Novo 
Testamento, aprendemos que o seu principal objetivo não é teológico. Com base em Hebreus 
13 v 22 , responda como o escritor refere-se a ela , sendo este o seu objetivo ao longo de toda a 
carta. 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5 – Na apostila lemos que o autor procura mostrar aos seus leitores que eles eram culpados 
pelo mesmo tipo de descrença e desobediência que os hebreus na época de Moisés, portanto 
responda: Qual era o perigo eles corriam ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6- O objetivo da Epístola aos Hebreus é o de exortar os cristãos a se tornarem ativos na sua 
experiência atual com a salvação de Deus, para que possuíssem tudo o que Deus havia 
prometido, enquanto houvesse tempo. Responda : A quem mais essa exortação pode ser 
aplicada ? 
R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

CARTA DE TIAGO 

I - O TEMA DA CARTA: Exortação ao cristianismo prático 

O verdadeiro cristianismo é prático. Não é mera questão de crer ou afirmar ser cristão. É um 
assunto de fazer a vontade de Deus, imitando Jesus Cristo. 

Este fato foi enfatizado por Cristo tanto por meio de ilustrações como pelas suas palavras 
claras: Lucas 6 v 46 a49 Na realidade, pode-se dizer que fazer a vontade de Deus é o tema do 
livro de Tiago, porque nele se salienta a necessidade de obras e conduta aos cristãos. . 

II – AUTOR e DATA 

Quem era este Tiago? Certamente, não era o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque este 
Tiago foi martirizado bastante cedo (Atos 12:2) As circunstâncias descritas por Tiago o escritor 
da carta sugerem uma data muito posterior. 

Jesus tinha um meio-irmão de nome Tiago, o qual, junto com seus irmãos, perseverou após a 
morte e a ressurreição de Jesus. (Atos 1:14) Jesus apareceu especialmente a este meio-irmão 
Tiago, depois de sua ressurreição. (1 Cor. 15:7) Sem dúvida, também, este é o Tiago que era 
uma das “colunas” de destaque na primitiva congregação cristã. (Atos 12:17; 15:13; 21:18; Gál. 
1:19; 2:9, 12) 

Cre-se que o Tiago autor da carta é o filho de Alfeu . Os Evangelhos fazem apenas referências 
passageiras a Tiago, filho de Alfeu (Mt 10.3; Lc 6.15). Muitos estudiosos crêem que Tiago era 
irmão de Mateus, visto a Bíblia dizer que o pai de Mateus também se chamava Alfeu (Mc 2.14) 
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e que Alfeu seria irmão de José, desta forma seria primo de Jesus . Alguns comentaristas da 
Bíblia teorizam que este discípulo trazia uma estreita semelhança física com Jesus, o que 
poderia explicar por que Judas Iscariotes teve de identificar Jesus na noite em que foi 
traído.(Mc 14.43-45; Lc 22.47-48). Alguns afirmam que ele pregou na Pérsia e aí foi crucificado. 
Mas não há informações concretas sobre sua vida, ministério posterior e morte.  

Mas, se este Tiago era meio-irmão de Jesus, por que não diz isso na sua carta? É de plena 
aceitação na teologia que sem dúvida, por modéstia. 

Quando escreveu Tiago esta carta? Visto que nela não faz nenhuma referência à destruição de 
Jerusalém, em 70 E. C., é bem provável que a escrevesse antes daquela data. Segundo o 
historiador Josefo, este Tiago foi martirizado por volta do ano 62 E. C., e, assim, ela foi 
provavelmente escrita algum tempo antes. 

III – CARACTERISTISCAS DA CARTA 

A carta de Tiago nos faz lembrar o Sermão do Monte. Igual a Jesus, Tiago gosta de ilustrar seus 
pontos com referências a coisas físicas, tais como animais e a vegetação, o mar e barcos. Assim, 
as observações de Tiago sobre a figueira não produzir azeitonas (Tiago 3 v 12) lembram-nos as 
palavras de Jesus, de que não se podem colher figos de espinheiros. Mat. 7:16; 

Semelhante a Jesus, Tiago também recorre repetidas vezes a personagens do A.T para enfatizar 
seus pontos, tais como a necessidade de obras, exemplificada por Abraão e Raabe, a meretriz; 
as recompensas pela perseverança, conforme observadas no caso de Jó e a eficácia da oração, 
vista no caso de Elias. Tiago 2: v14-26; Tiago 5:v11, Tiago 5 v 17, 18. 

Tanto Jesus como Tiago nos aconselham: 

A - Que nosso “Sim” signifique Sim e nosso “Não” signifique Não (Mat. 5:33-37; Tiago . 5:12); 

B - A não julgar os outros (Luc. 6:37; Tiago. 4:11, 12); 

C – A não ser apenas ouvintes, mas também cumpridores da palavra (Mat. 7:21-27; Tiago. 
1:22) 

D - A esperar confiantemente que Deus responda às nossas orações (Lucas. 11:11-13; Tiago. 
1:5, 6) 

E - A alegrar-nos nas provações. — (Mat. 5:10-12; Tiago. 1:2.) 

VI – ADMOESTAÇÃO PRATICA E ADVERTENCIA 

Tiago não diz muito sobre doutrinas, mas inclui admoestações práticas e muitas advertências. E 
ele apresenta fortes argumentos por usar de contrastes. Sua carta usa de imperativos, ou seja 
ordens sobre o que nós, como cristãos, devemos ou não devemos fazer. 

Visto que Tiago enfatiza assim a necessidade de obras, para provarmos nossa fé, alguns 
chegaram à conclusão de que ele contradiz aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre sermos 
declarados justos pela fé. Mas este não é o caso. Paulo enfatizou que não é pelas obras da Lei, 
mas pela fé em Jesus Cristo que há base para se ser declarado justo por Deus . Pode-se dizer, 
porém, que Tiago acrescenta que a fé precisa mostrar-se viva por obras coerentes que ela a fé 
nos motiva, obras no dia a dia. 
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Ainda prática é a advertência que Tiago dá contra deixarmos desejos egoístas desenvolver-se 
em nosso coração, porque eles levariam ao pecado, e o pecado, à morte. Também, aconselha 
contra termos no coração ciúme amargo ou inveja de nossos irmãos. Se deixarmos tais coisas, 
bem como desejos sensuais, residir em nós, isso resultará em desagradarmos a Deus e em 
termos lutas entre nós mesmos.— Tiago . 1:13-15; Tiago 3:14-16;Tiago 4:1-4.) 

O cristianismo prático exige também que cuidemos de nossa língua. Se alguém parece ser 
religioso, mas não controla sua língua, sua religião é vã. (Tiago . 1:26) Por sermos imperfeitos, 
todos tropeçamos no uso da nossa língua. Embora isso seja difícil, temos de esforçar-nos a 
controlar a língua, porque ela pode dirigir nosso rumo, assim como o leme dirige o navio. 
Portanto, não a usaremos para bendizer a Deus, e, ao mesmo tempo, para falar mal sobre 
homens feitos à imagem de Deus, o que seria um proceder bem contraditório. Tiago. 3:2-12.) 
Bem prática é também a admoestação de Tiago: Tiago 4 v 6 Todavia, dá maior graça. Portanto 
diz: Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos humildes. Vers. 10 Humilhai-vos perante 
o Senhor, e ele vos exaltará. vers 13 a15 .”Eia agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a 
tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. 14 No entanto, não sabeis o 
que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco, e logo 
se desvanece.15 Em lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto 
ou aquilo. 

A admoestação de Tiago a respeito da oração também é útil para nós. Se nos faltar sabedoria 
em lidar com provações, devemos pedi-la a Deus, e temos de continuar a pedi-la com fé. 
Devemos orar uns pelos outros, confiantes em que as orações do justo têm muita força. (Tiago 
1:5-7; Tiago 5:13-18.) Como cristãos, precisamos de perseverança, e, por isso, devemos encarar 
as provações com alegria, porque suportar provações resultará em nos tornarmos realmente 
sãos e completos. Devemos ter perseverança paciente, assim como o lavrador faz ao aguardar 
o tempo da colheita. E o amor também é importante. Os cristãos que amam seus irmãos não os 
julgarão, não suspirarão contra eles. — (Tiago. 1:2; Tiago 5:7, 8.) 

Combinado com toda esta admoestação prática, Tiago revela a bondade de Deus . Ele é o 
Doador de toda boa dádiva e de todo presente perfeito; como Pai das luzes celestiais, não 
mostra nem sombra de virada; se nos achegarmos a ele, ele se achegará a nós; embora ele seja 
o Juiz capaz de salvar e de destruir, é também “mui terno em afeição e é misericordioso”. Tal 
apreço Deus deve ajudar-nos a ser deveras CUMPRIDORES da Palavra de Deus. — Tiago. 1:17; 
Tiago 4:8, 12; Tiago 5:11.  

 

TESTE APLICATIVO DE CONHECIMENTOS SOBRE A CARTA DE TIAGO 

COM BASE NO ENSINO APRESENTADO NA APOSTILA RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES 

1- Lemos na apostila que o verdadeiro cristianismo é prático. Não é mera questão de crer ou 
afirmar ser cristão, em Lucas 6 v 46 a49 , Jesus fala sobre esse assunto muito importante. 
Responda o que seria esse assunto ?. 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2- Sabendo que certamente, o autor desta carta não era o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, 
porque este Tiago foi martirizado bastante cedo conforme ‘’Atos 12:2’’ quem provavelmente 
seria este Tiago autor desta Carta ? 
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R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3- Lemos na apostila que este Tiago era meio-irmão de Jesus, mas por que não diz isso na sua 
carta? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4- Visto que Tiago enfatiza assim a necessidade de obras, para provarmos nossa fé, alguns 
chegaram à conclusão de que ele contradiz aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre sermos 
declarados justos pela fé. Mas este não é o caso. Paulo enfatizou que não é pelas obras da Lei, 
mas pela fé em Jesus Cristo que há base para se ser declarado justo por Deus . Responda o que 
podemos afirmar que Tiago procurou nos dizer ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

5- O texto de Tiago 1 v 26 , nos mostra que o cristianismo prático exige também que cuidemos 
de algo em nossas vidas com base no texto responda : Qual seria esse cuidado ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6- Lemos na apostila que como cristãos, precisamos de perseverança, e, por isso, devemos 
encarar as provações com alegria, porque suportar provações resultará em algo muito bom em 
nossas vidas. Responda o que seria isso tão bom ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

PRIMEIRA CARTA DE PEDRO 

Autor 

A carta é aceita como de autoria do apóstolo Pedro, e não há evidências de que a autoria de 
Pedro tenha alguma vez sido desafiada na igreja primitiva. Silvano, que acompanhou Paulo na 
sua segunda viagem missionária provavelmente tenha sido secretário de Pedro na composição 
de 1 Pedro conforme ‘’ 1 Pedro cap5.12, o que talvez explique o estilo polido do grego da carta. 

I- OCASIÃO E DATA 

Pedro se dirige aos cristãos que vivem em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo 
rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo (1 Pedro 4.v1-4, e 1 Pedro 4 vers 12-16). 
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Ele, portanto, relembra-os de que possuem uma herança celeste ( 1 Pedro 1v.3-a 5) Pedro 
soube das tentações deles e, portanto, refere-se a eles como “estrangeiros dispersos” (1 Pedro 
1.1), uma frase que lembra o exílio de Israel no AT, mas também apropriada para estes cristãos 
(1 Pedro1.17 E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra 
de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, 1 Pedro 2.11 Amados, 
exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da 
carne, as quais combatem contra a alma. Estudos historicos teológicos sugerem que Pedro foi 
martirizado em Roma junto com a severa perseguição de Nero aos cristãos depois do incêndio 
de Roma em 64 dC. Esta carta foi escrita provavelmente perto do fim da vida de Pedro, mas 
enquanto ele ainda poderia dizer: “honrai ao rei” (2.17). O início dos anos 60 é uma boa 
estimativa para a composição de 1 Pedro. 

II – CONTEÚDO 

Acompanhando as várias exortações para a vida fiel em meio a uma sociedade ímpia, a 
salvação prometida no evangelho também está bastante em vista. A salvação futura que 
aguarda os crentes na revelação de Jesus é especialmente proeminente no princípio da carta 
(1Pedro 1 v.3-13). Esta é a “esperança” do cristão mencionada em :  

1 Pedro 1.3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 
grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 
Cristo dentre os mortos,  

1 Pedro 1 V13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai 
inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo.).  

1 Pedro 1 v 21; que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu 
glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus 

1 Pedro 3.v15. antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e estai sempre 
preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da 
esperança que há em vós; 

Mesmo tendo Cristo sofrido e depois sido glorificado, os cristãos deveriam antever a glória 
porvir, embora pudessem ser perseguidos pela fé nessa vida (1 Pedro 1.6-7; 1Pedro 4.12-13.) A 
paciência em meio ao sofrimento injusto é “agradável a Deus” (1 Pedro 2.20 Pois, que glória é 
essa, se, quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas 
se, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus.). 

Também há um referência ao importante objetivo dos crentes de levar os outros a Deus por 
meio de seus estilos de vida piedosos da seguinte forma : 

A - Eles, portanto, proclamam os louvores de Deus (1 Pedro 2.9 Mas vós sois a geração eleita, 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele 
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 

B - Silenciam os homens loucos realizando boas obras (1 Pedro 2.15 Porque assim é a vontade 
de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos,); 

C - Ganham esposas para Cristo por seus exemplos (1 Pedro 3.1 Semelhantemente vós, 
mulheres, sede submissas a vossos maridos; para que também, se alguns deles não 
obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres,); 



10 

 

D - envergonham os críticos ímpios (1 Pedro 3.15-16 antes santificai em vossos corações a 
Cristo como Senhor; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo 
aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós;16 tendo uma boa consciência, 
para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso 
bom procedimento em Cristo.) 

E - Confundem antigos companheiros (1 Pedro 4.4 E acham estranho não correrdes com eles 
no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós;). 

Os cristãos devem ser uma força de redenção no mundo, apesar do sofrimento. 

II – CRISTO REVELADO 

Em quatro passagens separadas Pedro liga os sofrimentos do sacrifício de Cristo com a glória 
que surgiu em sua morte, conforme os seguintes textos : 

1 Pedro 1.11; indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava 
neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes 
havia de seguir.  

1 Pedro 3.18; Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, 
para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no espírito; 

1 Pedro 4.13; mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo; para que 
também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 

1 Pedro 5.1 Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e 
testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar: 

 A carta detalha os frutos do sofrimento e da vitória de Cristo, incluindo provisões para uma 
nova vida e esperança para o futuro 

(1 Pedro 1.3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua 
grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus 
Cristo dentre os mortos, 

1 Pedro 1 v 18-19;’’ 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, 
19 mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de 
Cristo, 

1 Pedro 3.v18’ Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos 
injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no 
espírito;’). 

A expectativa da volta de Cristo na glória faz com que os crentes regozijem (1 Pedro 1.4-7’’). 

Pedro deixa claro que Cristo estava fazendo uma profunda diferença na vida dos cristãos; 

A- Eles o amam (1 Pedro 1.8 a quem, sem o terdes visto, amais; no qual, sem agora o verdes, 
mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória,); 

B- eles vêm até ele (1 Pedro 2.4’’ e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, 
pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa,); 
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C- eles oferecem “sacrifícios espirituais” através dele (1 Pedro 2.5’’ vós também, quais pedras 
vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.); 

D - eles são censurados por causa dele (1 Pedro 4.14’’’ Se pelo nome de Cristo sois 
vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito 
de Deus.); 

E -eles devem esperar se recompensados quando ele voltar (1 Pedro 5.4’ E, quando se 
manifestar o sumo Pastor, recebereis a imarcescível coroa da glória.). 

III – O ESPIRITO SANTO EM AÇÃO 

O Espirito Santo é ativo em todo o processo de salvação: o “Espírito de Cristo” nos profetas no 
AT testificam a respeito da cruz e da glória subseqüente (1 Pedro 1.11 ‘’Indagando qual o 
tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os 
sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir.); 

Cristo foi ressuscitado dos mortos “pelo Espírito” (1 Pedro 3.18 Porque também Cristo morreu 
uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, 
morto na carne, mas vivificado no espírito;); 

Os evangelistas pregaram o evangelho pelo Espírito; os crentes responderam em obediência 
através “do Espírito” (1 Pedro 1.2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação 
do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam 
multiplicadas. 

Um antegozo da glória porvir veio através do Espírito (1 Pedro 4. 13 14 mas regozijai-vos por 
serdes participantes das aflições de Cristo; para que também na revelação da sua glória vos 
regozijeis e exulteis. 14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, 
porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. e 1 Pedro 5.1 Aos anciãos, 
pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de 
Cristo, e participante da glória que se há de revelar:). 

 

TESTE APLICATIVO DE CONHECIMENTOS SOBRE A PRIMEIRA CARTA DE PEDRO 

COM BASE NO ENSINO APRESENTADO NA APOSTILA RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES 

1- Sabendo que a carta é aceita como de autoria do apóstolo Pedro, e não há evidências de que 
a autoria de Pedro tenha alguma vez sido desafiada na igreja primitiva. Responda : Qual o nome 
do irmão que provavelmente teria sido o seu secretario ? 
R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2- No item I desta apostila “”Ocasião e Data”” cita a quem Pedro se dirige. Responda a quem 
seria ? E o que estava acontecendo com aqueles cristãos ? 
R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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3 - Em quatro passagens separadas Pedro liga os sofrimentos do sacrifício de Cristo com a glória 
que surgiu em sua morte, cite os textos bíblicos que foram fornecidos na apostila . 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4- A carta detalha os frutos do sofrimento e da vitória de Cristo, incluindo provisões para uma 
nova vida e esperança para o futuro, cite os textos bíblicos que foram fornecidos na apostila . 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

I -AUTOR 

2 Pedro 1:1e 2 ‘’’ Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram 
fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo: 2 Graça e paz vos 
sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor; 

Declara especificamente que o apóstolo Pedro foi o seu autor. 

Quando foi escrito: A carta de 2 Pedro foi escrita no final da vida de Pedro. Já que Pedro foi 
martirizado em Roma durante o reinado de Nero, sua morte deve ter ocorrido antes de 68 dC. 
Ele muito provavelmente escreveu 2 Pedro entre 65 e 68 DC. 

II – PROPOSITO 

Pedro ficou alarmado que falsos mestres estavam começando a infiltrar-se nas igrejas. Ele fez 
um chamado aos cristãos para crescerem e tornarem-se fortes em sua fé, a fim de detectarem 
e combaterem a crescente apostasia. Ele enfatizou fortemente a autenticidade da Palavra de 
Deus e a certeza do retorno do Senhor Jesus. 

Versículos-chave: 2 Pedro 1:3-4“ 2 Pedro 3:9: “ 2 Pedro 3:18: “ 

A palavra-chave é “conhecimento”, com seus sinônimos, ocorrendo pelo menos 13 vezes no 
livro de 2 Pedro. 

III RESUMO DA CARTA: 

Sabendo que seu tempo era curto e que essas igrejas enfrentavam perigo imediato (2 Pedro 
2:1-3 Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, 
os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 E muitos seguirão as suas 
dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade; 3 também, movidos 
pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio; a condenação dos quais já 
de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita.) 

Pedro procura fazer com que os seus leitores a refresquem a memória (2 Pedro 1:13 E tendo 
por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações,) 
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E a estimularem a sua forma de pensar (2 Pedro 3:1-2’’) para que pudessem se lembrar de seu 
ensino (2 Pedro 1:15 ). Ele desafiou os crentes a se tornarem mais maduros em sua fé ao 
adicionar a ela virtudes cristãs específicas, assim tornando-se eficazes e produtivos em seu 
conhecimento de Jesus Cristo (2 Pedro 1:5-9’’). 

Os escritores do Antigo e Novo Testamentos foram estabelecidos como a autoridade de sua fé 
(2 Pedro 1:12-21, 3:2, 3:15-16) e Pedro desejava que eles se tornassem firmes na sua fé para 
suportar os falsos mestres que haviam infiltrado e estavam influenciando negativamente as 
igrejas. Pedro denuncia a ação destes falsos mestres descrevendo seu comportamento, sua 
condenação e suas características (2 Pedro capítulo 2), e também que eles ridicularizaram a 
segunda vinda do Senhor (2 Pedro 3:3-7). Para os cristãos, Pedro ensinou que a Segunda Vinda 
era o incentivo para uma vida santa (2 Pedro 3:14’’ ). Depois de uma advertência final, Pedro 
novamente encorajou-os a crescerem na graça e no conhecimento do seu Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Ele concluiu com uma palavra de louvor ao seu Senhor e Salvador (2 Pedro 3:18’ 
antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja 
dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade.). 

IV - Conexões: 

Em sua denúncia dos falsos profetas, Pedro repete um predominante tema do Antigo 
Testamento que deve ter sido muito familiar aos seus leitores. Muitos dos primeiros cristãos 
eram judeus convertidos que haviam sido bem ensinados na lei e nos profetas. Quando Pedro 
se referiu à "palavra dos profetas" do Antigo Testamento em 2 Pedro 1:19-21, ele de uma vez 
denunciou os falsos profetas e afirmou que os verdadeiros profetas eram movidos pelo Espírito 
Santo que falava através deles (2 Samuel 23:2). Jeremias foi igualmente contundente em sua 
crítica dos falsos profetas, perguntando: "Até quando sucederá isso no coração dos profetas 
que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração?" (Jeremias 23:26). 
Claramente, os mesmos iludidos falsos mestres que flagelaram o povo de Deus tanto no Antigo 
e Novo Testamentos ainda estão conosco, fazendo a segunda epístola de Pedro tão relevante 
hoje como era há 2000 anos. 

V - Aplicação Prática: 

Certamente, como cristãos no século 21, estamos mais próximos da volta do Senhor que os 
cristãos do primeiro século, a quem esta epístola foi escrita. Através da televisão e outros 
meios de comunicação de massa, cristãos maduros estão conscientes de que muitos charlatões 
estão desfilando como verdadeiros líderes cristãos, e que os cristãos imaturos estão sendo 
"tomados" pelo seu charlatanismo e falsa interpretação das Escrituras. Cabe a todos os cristãos 
renascidos a serem tão fundamentados na Palavra que seremos capazes de discernir a verdade 
do erro. 

 A mesma receita para o crescimento na fé que Pedro deu (2 Pedro 1:5-11), quando aplicada à 
nossa vida, irá assegurar-nos também uma rica recompensa na "entrada no reino eterno de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 Pedro 1:10-11). O fundamento da nossa fé é e sempre 
será a mesma Palavra de Deus que Pedro pregou. 
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TESTE APLICATIVO DE CONHECIMENTOS SOBRE A SEGUNDA CARTA DE PEDRO 

COM BASE NO ENSINO APRESENTADO NA APOSTILA RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES 

1- No item “”I Proposito”” da apostila lemos que  Pedro ficou alarmado que falsos mestres 
estavam começando a infiltrar-se nas igrejas.  Responda : O que Ele fez ? E o que ele Ele 
Enfatizou ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

2- Pedro denuncia a ação destes falsos mestres descrevendo seu comportamento, sua 
condenação e suas características (2 Pedro capítulo 2),Responda : O que que eles 
ridicularizaram ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3- No item ‘’ III RESUMO DA CARTA: da nossa apostila lemos que Os escritores do Antigo e Novo 
Testamentos foram estabelecidos como a autoridade de sua fé (2 Pedro 1:12-21, 3:2, 3:15-
16)Responda : Qual era o desejo de Pedro com relação aos irmãos a quem ele escrevia ?. 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

4- No item V’’ APLICAÇÃO PRATICA” lemos que a mesma receita para o crescimento na fé que 
Pedro deu (2 Pedro 1:5-11), quando aplicada à nossa vida, irá assegurar-nos o que? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

CARTA DE JUDAS 

I- Autor: 

Judas 1’’ Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e 
guardados em Jesus Cristo:    Identifica Judas, irmão de Tiago, como o seu autor. Isso 
provavelmente se refere ao meio-irmão de Jesus, Judas, já que Jesus também tinha um meio-
irmão chamado Tiago (Mateus 13:’). Judas provavelmente não se identifica como um irmão de 
Jesus devido à humildade e reverência para com Cristo. 

II - Quando foi escrita: 

A carta de Judas está intimamente relacionado com a carta de 2 Pedro. A data da autoria de 
Judas depende de se ele utilizou conteúdo de 2 Pedro, ou se Pedro usou conteúdo de Judas ao 
escrever 2 Pedro. É de aceitação que a carta de Judas foi escrita entre 60 e 80 dC. 
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III - Propósito: 

A carta de Judas é muito importante para nós hoje porque foi escrita sobre o fim dos tempos, 
para o fim da era da igreja. A era da igreja começou no Dia de Pentecostes. Judas é o único livro 
inteiramente dedicado à grande apostasia. Judas escreve que más obras são a prova de 
apostasia. Ele nos exorta a batalhar pela fé, pois há joio no meio do trigo. Falsos profetas estão 
na igreja e os santos estão em perigo.  

Judas é um livro pequeno, mas muito importante e digno de estudo, escrito para os cristãos de 
hoje. 

Versículos-chave: 

Judas 3: " Judas 17-19: " Judas 24-25: " 

III – RESUMO DA CARTA 

De acordo com o versículo 3, ‘’Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para 
escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, 
exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos.‘’ Judas 
estava ansioso para escrever sobre a nossa salvação, porém, ele mudou de assunto para 
abordar o contender pela fé. Esta fé personifica o corpo completo da doutrina cristã ensinada 
por Cristo e posteriormente transmitida aos apóstolos. 

Depois de Judas advertir contra os falsos mestres (Judas versículos 4-16), ele nos aconselha 
sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual (Judas versículos 20-21  ). Aqui está a 
sabedoria que faríamos bem em aceitar e aderir enquanto vivemos estes dias do fim dos 
tempos. 

IV - Conexões: O livro de Judas está repleto de referências ao Antigo Testamento, incluindo : 

Êxodo (v. 5),A rebelião de Satanás (v. 6); Sodoma e Gomorra (v. 7 ); A morte de Moisés (v. 9); 
Caim (v. 11); Balaão (v. 11); Coré (v. 11); Enoque (v. 14,15’.) Adão (v. 14 

O uso de Judas das bem conhecidas ilustrações históricas de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão 
e Coré lembrou aos cristãos judeus da necessidade da verdadeira fé e obediência. 

V – APLICAÇÃO PRATICA : 

Vivemos um momento importante na história e este pequeno livro pode ajudar a equipar-nos 
para enfrentar os incontáveis desafios de viver no fim dos tempos. O cristão de hoje deve ter 
cuidado com as falsas doutrinas que podem facilmente enganar-nos se não formos bem 
versados na Palavra. Precisamos conhecer o Evangelho - para proteger e defendê-lo - e aceitar 
o Senhorio de Cristo, o qual é evidenciado por uma mudança de vida. 

A fé autêntica sempre reflete o comportamento semelhante ao de Cristo. 

Nossa vida em Cristo deve refletir o conhecimento do nosso próprio coração que descansa na 
autoridade do Criador e Pai Todo-Poderoso e põe fé em prática. Precisamos desse 
relacionamento pessoal com Ele, só então conheceremos Sua voz tão bem que não seguiremos 
a nenhum outro. 
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TESTE APLICATIVO DE CONHECIMENTOS SOBRE A CARTA DE JUDAS 

COM BASE NO ENSINO APRESENTADO NA APOSTILA RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES 

1 –No Item III Proposito” da apostila lemos que A carta de Judas é muito importante para nós 
hoje porque foi escrita sobre o fim dos tempos, para o fim da era da igreja . Responda : Ao que 
ele nos exorta ?E por que motivo ? 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

2- No item’’ III – RESUMO DA CARTA’’ lemos que Judas estava ansioso para escrever sobre a 
nossa salvação, porém, ele mudou de assunto para abordar o contender pela fé. Responda: 
Esta fé personifica o que : 

R........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

3- No item ‘ IV - Conexões: ‘’lemos que O livro de Judas está repleto de referências ao Antigo 
Testamento. Responda: A quais passagens fazem referencia os seguintes versículos da carta de 
Judas? 

Versiculo 5 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 6 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 7 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 9 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 11 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 14 e15 
.......................................................................................................................................................... 

Versiculo 14 
.......................................................................................................................................................... 

 

Texto compilado e adaptado pelo Pr. Antonio Maximiano Rodrigues Pires. 

 

Fontes: 

http://analiseinteligente.blogspot.com.br/search?q=hebreus 

https://bibliotecabiblica.blogspot.com/2009/04/visao-geral-da-biblia-carta-de-tiago.html 

http://vivos.com.br/1a-pedro-2a-pedro/ 

https://www.gotquestions.org/Portugues/Livro-de-Judas.html 


