
1 - Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, 
hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 
2 - Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite 
espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a 
salvação,  
3 - agora que provaram que o Senhor é bom. 
4 - À medida que se aproximam dele, a pedra viva — rejeitada 
pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele — 
5- vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas 
nas edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio 
santo, oferecendo sacrifício espirituais aceitáveis a Deus, por 
meio de Jesus Cristo.

1 Pedro 2:1-5



VENCENDO A IMATURIDADE
I Pedro 2:1-5



3  
aspectos para um  

crescimento 
saudável



• 1- Despojar (vs 1).

Maldade 
Engano 
Hipocrisia 
Inveja  
Maledicência



“Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se 
corrompe pelas concupiscências do engano; E vos renoveis no 
espírito da vossa mente; E vos revistais do novo homem, que 

segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade” 
(Ef 4:22-24).  

“Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, 
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos 

mais ao pecado” (Rm 6:6). 



2- Desejar. (vs 2).

“Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a 
palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4:4).



“Se você buscar a Deus na mesma intensidade que você buscou o 
ar para respirar você o encontrará”. A Bíblia diz: “E buscar-me-eis,  
e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração”  
(Jr 29:13). 

“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e 
sairá, e achará pastagens”  (Jo 10:9).



3- Se achegar (vs 3-4).

“Ou será que você despreza as riquezas da sua 
bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo 
que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?” 

(Rm 2:4).



Reflexão

Como você se avalia nesse processo de 
crescimento? Você tem avançado? Está 
parado? Tem retrocedido? 

Que atitudes práticas você pode ter a fim de 
crescer?


