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Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

1Pe. 1.15. 

15 pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos 

também vós mesmos em todo o vosso procedimento, 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

1Pe. 1.13-22 

13 Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai 

inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus 

Cristo. 

 

14 Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis 

anteriormente na vossa ignorância; 

 

15 pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos 

também vós mesmos em todo o vosso procedimento, 

 

16 porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 

 

17 Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga 

segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da 

vossa peregrinação, 

 

18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 

legaram, 

 

19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 

sangue de Cristo, 

 

20 conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado 

no fim dos tempos, por amor de vós 
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21 que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os 

mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em 

Deus. 

 

22 Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo 

em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros 

ardentemente, 
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