Casas Abertas
Estudos Diversos
Associe...Virtude ao conhecimento
Relembrando:
2Pe 1:5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude
o conhecimento;
“A virtude cristã não consiste em brilhar as qualidades humanas, por melhores que sejam!
Mas produzir em nós, qualidades divinas que tornam uma pessoa mais semelhante a
Jesus Cristo”
Pedro selecionou uma lista que deve ser encontrada na vida cristã sadia
• Fé;
• Virtude; e
• conhecimento;

O Conhecimento leva-nos a liberdade
O Verdadeiro Conhecimento nos leva a submissão de Cristo. A natureza de Cristo (pelo
Espírito Santo) habita no crente.
Essa natureza sobrenatural é que nos livra da corrupção que há no mundo.
• 2Pe 1:4 Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas
promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza
divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.

A virtude deve ser associada ao conhecimento.
Relembrando que esse “Conhecimento” ('2Pe 1:2,3,5) que Deus deseja que tenhamos
seja:
• Plena
• Crescente; e
• Prática - capacidade de lidar de forma adequada com a vida.

“Espiritualizados” teóricos
Na época de Pedro havia um grupo de falsos mestres que ensinavam o povo a buscar um
conhecimento místico e esotérico, como forma de aproximar-se de Deus, algo contrário a
palavra conforme Jo 4:6. Este eram submetidos a determinados rituais místicos.
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Estes falsos mestres são chamados de gnósticos.
O verdadeiro conhecimento de Deus não está no misticismo, mas em Cristo Jesus.
Jesus não deve ser buscado através de experiências esotéricas, mas nas Escrituras.
“Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o
amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não
guarda às minha palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são
minhas, são de meu Pai que me enviou. Jo 14:23-24

Experimentado nas escrituras
Valor do conhecimento é afirmado por profetas, apóstolos e Jesus Cristo.
A Palavra do Senhor tem sido ignorada e assim qualquer coisa que se diz torna-se verdade
por falta de conhecimento.
Muitos seguem este caminho alheio a Palavra, mas a destruição está à porta!
2Pe 2.1-2 No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também
surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias
destruidoras, chegando a negar o Soberano que os resgatou, trazendo sobre si
mesmos repentina destruição.

Por causa de pessoas que fazem o manejo da palavra com dolo ...Muitos seguirão os
caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho
da verdade. 2Pe 2:2
Ser um salvo em Cristo Jesus é um privilégio. Dentro deste privilégio, há algo excelente a
ser buscado!
Pessoas buscavam o conhecimento da Palavra e que davam elevado valor a ela, eram tidas
por nobres!
At 17:11 Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois
receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as
Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo.
o Você está incluso no círculo dos que a Bíblia chama de mais nobres?
o Com que interesse você recebe a mensagem da Palavra?
o Você examina todos os dias as Escrituras para ver se o que dizem é assim?
Os mais nobres creem em revelações, mas jamais sem relegar autoridade Bíblica.
Revelação é segundo plano. A Bíblia é base para avaliar a credibilidade da revelação.
• 1Jo 4:1 Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos
para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído
pelo mundo.
Mais nobres suportam as Escrituras!
Ímpios não suportam os Ensinamentos! Os alucinados estão alheios às verdades espirituais.
Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos
Sl 1:4
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A grande maioria está em busca um “self service” da mensagem bíblica e portanto, para
estes, só existe um assunto à ser abordado nas escrituras, o de sua preferência.
• 2 Timóteo 4:3-4 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas,
tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas
próprias concupiscências (desejos pecaminosos ou naturais da carne).
Judas 1:18 Eles diziam a vocês: "Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os
seus próprios desejos ímpios".
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