
Primeira Carta de

Pedro
Introdução 

1De Pedro, ap�stolo* de Jesus Cristo, ao povo escolhido por Deus, forasteiro
neste mundo, espalhado pelas prov�ncias do Ponto, da Gal�cia, da çsia e da

Bit�nia. 2Deus Pai os escolheu para que, pelo seu Esp�rito*, voc�s sejam o seu
povo santo. Este era o seu eterno plano. Voc�s foram escolhidos para serem obe-
dientes e purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Que a gra�a* e a paz de
Deus sejam cada vez maiores em voc�s. 

Uma vida de esperança 
3Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande

miseric�rdia, nos fez renascer para que tenhamos uma esperan�a viva por inter-
m�dio da ressurrei��o de Jesus Cristo dos mortos. 4Dessa forma n�s receberemos
uma heran�a que � incorrupt�vel, pura, e que nunca perde o seu valor. Esta he-
ran�a est� guardada nos c�us para voc�s. 5Ela � para voc�s que, pela f�, s�o prote-
gidos pelo poder de Deus. Dessa maneira voc�s receber�o a salva��o que ser�
revelada no fim dos tempos. 6Isso faz com que fiquem alegres apesar de ser
necess�rio que no presente, por um breve tempo, fiquem tristes por v�rios tipos
de prova��es. 7Essas dificuldades s�o necess�rias para provar o valor da f� de
voc�s. Pois at� o ouro, que perece, � provado pelo fogo. Assim, a f� que voc�s
t�m, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Se ela continuar
firme, isso lhes trar� louvor, gl�ria e honra quando Jesus Cristo voltar. 8Voc�s o
amam, apesar de nunca o terem visto, e cr�em nele apesar de n�o poderem v�-lo
agora. Voc�s est�o cheios de uma alegria radiante que n�o pode ser descrita com
palavras. 9Voc�s est�o atingindo o objetivo da f�: a salva��o das suas almas. 

10Os profetas* falaram a respeito da gra�a* que ia ser revelada a voc�s. Eles
perguntaram e investigaram com muito cuidado esta salva��o. 11Eles estavam
investigando para descobrir a que situa��o e a que tempo o Esp�rito* de Cristo
dentro deles estava se referindo, quando predisse sobre os sofrimentos de Cristo
e as gl�rias que os seguiriam. 12A eles foi revelado que n�o era a si mesmos que
eles estavam servindo, mas a voc�s, quando falaram das coisas que agora lhes
foram anunciadas. E estas coisas lhes foram anunciadas por aqueles que lhes pro-
clamaram as Boas Novas* por meio do Esp�rito Santo* que foi enviado do c�u.
S�o coisas que at� mesmo os anjos desejam saber. 

Deus nos chama para uma vida santa 
13Por isso, estejam sempre alerta e saibam se controlar. Ponham toda a sua

esperan�a na b�n��o que vai ser dada a voc�s quando Jesus Cristo for revelado.
14Agora, como filhos obedientes de Deus, n�o se amoldem mais aos desejos maus
que voc�s tinham antigamente, quando eram ignorantes. 15Pelo contr�rio, assim
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ap�stolo(s) Os homens
que Jesus ensinou e
escolheu para serem seus
seguidores e para o
ajudarem.

Esp�rito (Santo) Tam-
b�m � chamado de
ÒEsp�rito de DeusÓ,
ÒEsp�rito de CristoÓ e
ÒConselheiroÓ.

gra�a A bondade divina.

profeta(s) Uma pessoa
que falava por Deus. Essa
pessoa falava freq�en-
temente de coisas que
aconteceriam no futuro.

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho atrav�s de Cristo
para que as pessoas possam
ter seus pecados perdoados
e vivam com Deus.
Quando as pessoas aceitam
esta verdade, Deus as
aceita.
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como o Deus que os chamou � santo, voc�s tamb�m devem ser santos em tudo o
que fizerem. 16Pois as Escrituras* dizem: ÒSejam santos, porque eu sou santoÓ*. 

17Voc�s chamam de Pai �quele que, sem parcialidade, julga a todos de acordo
com as obras de cada um. Portanto, vivam uma vida reverente durante o tempo
em que estiverem nesta terra na qual s�o estrangeiros. 18Voc�s sabem que foram
libertados do estilo de vida in�til que receberam dos seus antepassados. Mas
sabem tamb�m que n�o foi por meio de coisas que se estragam, como prata ou
ouro, que isso aconteceu. 19Voc�s foram libertados pelo sangue de Cristo, como
que de um cordeiro puro e perfeito. 20Cristo tinha sido escolhido antes da cria��o
do mundo, e foi revelado nos �ltimos tempos para o bem de voc�s. 21� por meio
dele que voc�s t�m f� em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos e lhe deu gl�ria.
E assim, a f� e a esperan�a de voc�s est�o agora em Deus. 

22Agora que j� foram purificados por obedecerem � verdade a fim de mostra-
rem um amor fraternal sincero, ent�o amem uns aos outros profundamente, de
todo o cora��o. 23Pois voc�s nasceram de novo, n�o de semente mortal, mas de
semente imortal. Voc�s nasceram por meio da mensagem de Deus, que vive e �
permanente. 24Como dizem as Escrituras*: 

Ò Todas as pessoas s�o como a erva do campo
e a gl�ria delas como a flor da erva.

A erva seca e a sua flor cai,
25 mas a mensagem do Senhor permanece para sempreÓ. Isa�as 40.6-8 

E esta � a mensagem que lhes foi proclamada. 

A pedra viva e a nação santa 

2 Portanto, deixem de lado toda a maldade, assim como a ast�cia, a hipocrisia, a
inveja e todos os tipos de falat�rios maldosos. 2Como nen�s rec�m-nascidos,

voc�s deveriam desejar o puro leite espiritual, para que por ele possam crescer e
ser salvos, 3uma vez que Òvoc�s j� experimentaram a bondade do SenhorÓ*. 

4Aproximem-se do Senhor Jesus! Ele � a pedra viva que foi rejeitada pelas pes-
soas do mundo, mas para Deus ela � preciosa, e foi o pr�prio Deus que a esco-
lheu. 5Voc�s tamb�m, como pedras vivas, est�o sendo usados na constru��o de
um templo espiritual, para servirem como um sacerd�cio santo. Assim voc�s, por
interm�dio de Jesus Cristo, oferecer�o sacrif�cios espirituais que s�o agrad�veis a
Deus. 6Pois as Escrituras* dizem: 

Ò Olhem, Eu vou colocar em Si�o* a pedra principal do edif�cio.
Eu mesmo a escolhi e ela tem muito valor,

e aqueles que acreditarem nela jamais ser�o envergonhadosÓ. Isa�as 28.16 

7Portanto, para voc�s que cr�em, esta pedra tem grande valor. Mas, para aqueles
que n�o cr�em, cumpre-se o que dizem as Escrituras*: 

Ò A pedra que os construtores rejeitaram
veio a ser a pedra mais importanteÓ. Salmo 118.22 

8Cristo tamb�m se tornou 

Ò A pedra de trope�o,
a rocha que faz com que as pessoas caiamÓ. Isa�as 8.14 

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

ÒSejam santos É santoÓ

Cita��o do livro de Lev�tico
11.44, 45; 19.2; 20.7.

Òvoc�s j� É do SenhorÓ

Cita��o do Salmo 34.8.

Si�o O nome mais antigo
para Jerusal�m, a cidade de
Deus.
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Estas pessoas trope�am porque n�o obedecem � mensagem de Deus, e foi para
isto que elas foram destinadas. 9Voc�s, por�m, s�o um povo escolhido, um reino
formado por sacerdotes, uma na��o santa, um povo que pertence a Deus. E o pro-
p�sito de voc�s � proclamar as obras maravilhosas daquele que os chamou da
escurid�o para a sua maravilhosa luz. 10Antigamente voc�s n�o eram ningu�m;
mas agora s�o o povo de Deus. No passado voc�s n�o recebiam miseric�rdia; mas
agora recebem miseric�rdia de Deus. 

Vivam para servir a Deus 
11Queridos amigos, pe�o a voc�s, como estrangeiros e forasteiros que s�o, que

se afastem dos maus desejos do corpo que est�o sempre em guerra contra a alma.
12Mantenham exemplar o procedimento de voc�s entre os pag�os, mesmo que
eles os acusem de serem malfeitores. Assim eles, ao observarem as boas obras de
voc�s, poder�o dar gl�ria a Deus no dia em que Ele voltar. 

Obedeçam às autoridades 
13Voc�s devem se submeter a toda autordade humana por causa do Senhor.

Submetam-se ao rei, que � a autoridade mais alta, 14e submetam-se tamb�m aos
governadores, os quais s�o enviados pelo rei para castigar os que fazem o mal e
para honrar os que fazem o bem. 15Pois a vontade de Deus � que, ao fazerem o
bem, voc�s acabem com a conversa ignorante dos tolos. 16Vivam como pessoas
livres, mas n�o deixem que esta liberdade se torne um pretexto para se fazer o
mal. Por�m, vivam como servos de Deus. 17Respeitem todas as pessoas, amem
aos irm�os, temam a Deus e honrem ao rei. 

O exemplo do sofrimento de Cristo 
18Voc�s, servos, submetam-se aos seus senhores com o devido respeito.

Submetam- se n�o somente �queles que s�o bons e compreensivos, mas tamb�m
�queles que s�o rudes. 19Pois � elogi�vel se algu�m, com o pensamento voltado
para Deus, suporta dores por sofrer injustamente. 20Pois se voc�s suportam com
paci�ncia os castigos que recebem por terem feito o mal, que m�ritos voc�s t�m?
Entretanto, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paci�ncia, isto � elo-
gi�vel diante de Deus. 21Foi para isso mesmo que foram chamados, pois Cristo
tamb�m sofreu por voc�s, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus pas-
sos. 22ÒEle n�o cometeu nenhum pecado, nem engano algum foi achado em sua
bocaÓ*. 23Quando era insultado, Ele n�o revidava com insultos; quando era mal-
tratado, Ele n�o fazia amea�as, mas entregava-se a Deus, que julga retamente.
24Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados. Ele fez isso
para que n�s pud�ssemos morrer para os pecados e viver para a justi�a. Foi pelas
suas feridas que voc�s foram curados. 25Pois voc�s eram como ovelhas que esta-
vam perdidas; agora, por�m, retornaram ao Pastor e Protetor das suas almas. 

Como os casados devem viver 

3 Assim tamb�m voc�s, esposas, submetam-se aos seus maridos, para que, se
alguns deles ainda n�o obedecem � mensagem de Deus, sejam ganhos por

meio do modo de vida de suas esposas, sem a necessidade de qualquer palavra.
2Eles ser�o ganhos ao observarem o comportamento puro e respeitoso de voc�s.
3N�o s�o as coisas exteriores como penteados exagerados, braceletes de ouro ou

ÒEle n�o cometeu É

bocaÓ Cita��o de Isa�as
53.9.
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roupas finas que devem ser usadas por voc�s para que se tornem bonitas. 4Pelo
contr�rio, a beleza de voc�s deve vir de dentro e deve consistir de um esp�rito
manso e tranq�ilo. Esta beleza nunca se perde e tem grande valor diante de
Deus. 5Pois era assim tamb�m que aquelas santas mulheres do passado, que
esperavam em Deus, se tornavam bonitas. Elas se submetiam aos seus maridos
6assim como Sara, que obedeceu a Abra�o e o chamou de senhor. Voc�s se torna-
r�o filhas dela se fizerem o bem e n�o tiverem medo de nada. 

7Assim tamb�m voc�s, maridos, vivam a vida comum do lar com compreens�o.
Honrem as suas esposas por serem a parte mais fr�gil e tamb�m por serem her-
deiras juntamente com voc�s do mesmo dom de vida. Fa�am isso para que nada
atrapalhe as ora��es de voc�s. 

Sofrer por fazer o bem 
8Finalmente, todos voc�s devem viver em harmonia, devem ser compadecidos,

misericordiosos e humildes, e devem amar uns aos outros como irm�os. 9Se
algu�m lhes fizer algum mal ou os insultar, n�o paguem de volta fazendo o mal ou
com insultos. Pelo contr�rio, paguem pedindo as b�n��os de Deus sobre essa pes-
soa, pois foi para serem aben�oados que voc�s foram chamados. 10Pois as
Escrituras* dizem: 

Ò Quem quiser aproveitar bem a vida e ter dias felizes
deve parar de falar maldades e de contar mentiras;

11 deve afastar-se do mal e fazer o bem;
deve buscar a paz e esfor�ar-se por alcan��-la.

12 Porque o Senhor olha para os justos
e ouve as suas ora��es.

Mas o Senhor est� contra aqueles que fazem o malÓ. Salmo 34.12-16 

13Ora, quem � que vai maltratar a voc�s, se estiverem ansiosos por fazerem o
bem? 14Mas, mesmo que voc�s sofram por fazerem o bem, voc�s s�o aben�oados
por isso. Portanto, Òn�o tenham medo de ningu�m e nem se deixem intimidarÓ*.
15Antes, honrem a Cristo como Senhor nos seus cora��es e estejam sempre prepa-
rados para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar a respeito da
esperan�a que voc�s t�m. 16Mas fa�am isso com mansid�o e respeito e mante-
nham a consci�ncia de voc�s limpa. Dessa forma, quando forem insultados, aque-
les que estiverem falando mal da vida de voc�s como seguidores de Cristo ficar�o
envergonhados. 17Porque se for da vontade de Deus que voc�s sofram, � melhor
que sofram por fazerem o bem do que por fazerem o mal. 18O pr�prio Cristo mor-
reu pelos nossos pecados de uma vez por todas. O inocente morreu pelos culpa-
dos, para que pudesse levar voc�s a Deus. Ele morreu com rela��o ao corpo, mas
com rela��o ao esp�rito, tornou a viver. 19E foi nessa condi��o espiritual que Ele
foi e fez uma proclama��o aos esp�ritos que estavam presos. 20Esses esp�ritos ti-
nham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente
nos dias de No�, na �poca em que a arca estava sendo constru�da. E foram pou-
cas, isto �, somente oito, as pessoas salvas pela �gua. 21Aquela �gua � como a �gua
do batismo* que agora os salva. No batismo n�s n�o tiramos a sujeira do corpo,
mas pedimos a Deus por uma consci�ncia limpa. E tudo isso � realizado mediante

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

Òn�o tenham medo É

intimidarÓ Cita��o de
Isa�as 8.12.

batismo Uma palavra
grega que tem o significado
de imergir, mergulhar, ou
enterrar uma pessoa ou
alguma coisa debaixo da
�gua por pouco tempo.
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a ressurrei��o de Jesus Cristo, 22o qual foi para o c�u e est� � direita de Deus. E
todos os anjos, assim como as autoridades e poderes, est�o sujeitos a Ele. 

Vidas transformadas 

4 Assim como Cristo sofreu fisicamente, voc�s tamb�m devem se armar com a
mesma maneira de pensar que Ele tinha. Eu digo isto porque todo aquele

que sofre fisicamente tamb�m abandona o pecado 2e passa a dedicar o resto de
sua vida aqui na terra para fazer a vontade de Deus, e n�o a vontade de homens.
3Voc�s j� gastaram bastante tempo fazendo o que os pag�os gostam de fazer.
Naquele tempo voc�s viviam em sensualidade, paix�es, embriaguez, orgias,
bebedeiras, e tamb�m na detest�vel adora��o a �dolos. 4E agora eles estranham
que voc�s n�o participem mais com eles dessa vida louca e imoral, e tamb�m
falam mal de voc�s. 5S�o eles que ter�o que prestar contas �quele que est� pronto
para julgar os vivos e os mortos. 6Pois foi para este fim que as Boas Novas* foram
anunciadas tamb�m aos que agora est�o mortos. Dessa forma, mesmo que eles
tenham sido condenados fisicamente, como todos os homens s�o, poder�o viver
eternamente por meio do Esp�rito*, assim como Deus vive. 

Administrem bem os dons de Deus 
7O fim de todas as coisas est� pr�ximo. Portanto, sejam prudentes e desenvol-

vam o dom�nio pr�prio com o fim de melhorar suas ora��es. 8Acima de tudo, amem
profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multid�o de pecados. 9Sejam hos-
pitaleiros uns para com os outros sem reclamar. 10Sirvam uns aos outros, cada um de
acordo com o dom que recebeu. Dessa forma, voc�s ser�o bons administradores das
b�n��os de Deus, as quais se manifestam de v�rias maneiras. 11Quem fala, deve
falar como se estivesse falando palavras de Deus. Quem serve, deve servir com a
for�a que Deus d�, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de
Jesus Cristo, a quem pertencem a gl�ria e o poder para sempre. Am�m. 

Sofrendo como cristãos 
12Queridos amigos, n�o estranhem o fogo ardente que surge no meio de voc�s,

destinado a prov�-los, como se alguma coisa extraordin�ria estivesse acontecendo.
13Pelo contr�rio, alegrem-se na medida em que voc�s est�o participando dos sofri-
mentos de Cristo. Assim voc�s gritar�o de alegria quando a gl�ria de Cristo for
revelada. 14Se voc�s s�o insultados por serem seguidores de Cristo, s�o aben�oa-
dos, porque o glorioso Esp�rito* de Deus repousa sobre voc�s. 15Por�m, nenhum
de voc�s deve sofrer como assassino, nem como ladr�o, nem como malfeitor, nem
ainda como quem se intromete na vida dos outros. 16Mas, se voc� sofrer como
crist�o, n�o se envergonhe disso. Antes, d� gl�ria a Deus pelo nome que voc�
leva. 17A hora do julgamento chegou e ele come�ar� pela fam�lia de Deus. E se
ele come�a conosco, qual ser� o fim daqueles que n�o obedecem �s Boas Novas*
de Deus? 18Pois, como dizem as Escrituras*: ÒSe � com dificuldade que os justos
s�o salvos, o que acontecer� com os maus e com os pecadoresÓ*? 19Portanto,
quem sofre conforme a vontade de Deus, deve confiar a Ele a sua alma enquanto
continua fazendo o bem. Deus � o Criador e nele podemos confiar. 

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho atrav�s de Cristo
para que as pessoas possam
ter seus pecados perdoados
e vivam com Deus.
Quando as pessoas aceitam
esta verdade, Deus as
aceita.

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

ÒSe � com dificuldade É

os pecadores?Ó Cita��o
do livro de Prov�rbios
11.31, na Septuaginta, que
� a vers�o grega do Velho
Testamento.
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O rebanho de Deus 

5 Agora, dirijo-me aos presb�teros* que est�o entre voc�s. Falo n�o s� como
presb�tero que sou, assim como voc�s, mas tamb�m como testemunha dos

sofrimentos de Cristo e como participante da gl�ria que vai ser revelada. Eu lhes
pe�o isto: 2Pastoreiem o rebanho de Deus que h� entre voc�s, e tomem conta
dele com muito cuidado. Por�m, n�o fa�am isso como que por obriga��o, mas sim
espontaneamente, como Deus quer. N�o pastoreiem, tampouco, por ambi��o ao
dinheiro, mas sim de boa vontade. 3N�o procurem dominar sobre aqueles que
foram confiados a voc�s, mas, pelo contr�rio, tornem-se exemplos para o rebanho.
4Assim, quando o Supremo Pastor voltar, voc�s receber�o a coroa que � gloriosa e
que jamais perder� a sua beleza. 

5Pe�o tamb�m aos mais jovens que sejam submissos aos presb�teros* e que
todos tratem uns aos outros com humildade pois, como dizem as Escrituras*: 

Ò Deus se op�e aos que s�o orgulhosos,
mas concede a sua gra�a* aos que s�o humildesÓ. Prov�rbios 3.34 

6Portanto, humilhem-se sob a poderosa m�o de Deus, para que Ele os exalte no
momento certo. 7Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Ele cuida de
voc�s. 8Tenham dom�nio pr�prio e estejam sempre alerta! O Diabo, o advers�rio
de voc�s, anda ao redor como um le�o que ruge, procurando algu�m para devorar.
9Resistam-lhe e estejam firmes na f�, pois voc�s sabem que no mundo inteiro
seus irm�os est�o passando pelos mesmos sofrimentos. 

10Mas depois de voc�s terem sofrido um pouco, Deus os far� perfeitos e fir-
mes, fortalecendo-os e dando-lhes estabilidade. Ele � a fonte de todas as b�n��os
e os chamou para que voc�s participem de sua eterna gl�ria em Cristo. 11A Ele
seja o poder para sempre. Am�m. 

Cumprimentos finais 
12Eu lhes escrevi esta pequena carta com a ajuda de Silas, que � para mim um

irm�o fiel. Eu escrevi para encoraj�-los e para testificar que esta � a genu�na
gra�a* de Deus. Permane�am firmes nela. 

13A igreja que est� em Babil�nia e que tamb�m foi escolhida por Deus, assim
como voc�s, manda lembran�as. Marcos, meu filho, tamb�m manda lembran�as.
14Cumprimentem-se com um beijo de amor crist�o. 

Que a paz esteja com todos voc�s que est�o em Cristo.

presb�tero(s) Um grupo
de homens escolhidos para
liderar a igreja. Eles
tamb�m eram chamados de
bispos e pastores. O
trabalho deles � cuidar do
povo de Deus.

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

gra�a A bondade divina.
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