Casas Abertas
Estudos Diversos
Chamados para Piedade
Deus supre seus filhos com recursos espirituais que necessitamos para
desenvolvimento da fé e em ....Seu divino poder nos deu todas as coisas de que
necessitamos… 2Pe 1:3a

Por que desses recursos?
Deus disponibiliza para aperfeiçoar nossas vidas conforme a Palavra.
Deus nos salvou do pecado e concede aos seus filhos recursos para uma vida
Piedosa (de acordo com os padrões de Deus, submisso a Palavra).
Estes recursos “... que conduzem à vida e a piedade…” (2 Pe 1.3b)
Ele salvou-nos do pecado para a santidade! Deus, um Pai exemplar nos chama a
sermos como Ele… como está escrito “Sejam Santos, porque eu sou Santo”. 1Pe 1:16
O propósito de Deus em nos alcançar com sua graça, é nos levar por caminhos de
uma vida vivida com toda Piedade (um correto relacionamento com Deus).
O cristão maduro não pode viver nas sombras da vida morta espiritualmente, no
território nebuloso do pecado e no íntimo de práticas escandalosas.
Não podemos viver na im-piedade, pois dela fomos resgatados.
Não podemos viver no pecado!
Pecado é um acidente na vida do crente, não o estilo de vida, pois dele fomos libertos!

Tome posse dos Recursos Divinos.
(2 Pe 1.3c) “...pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua
própria glória e virtude”.
Muitos acreditam que o homem chega a Deus pelo conhecimento esotérico espiritualizado
(pensamentos gnósticos).
O homem chega a Deus quando se apropria da provisão divina e toma posse na
medida em que conhece plenamente a Cristo → a revelação suprema de Deus.
Hb 1:3 “O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu
ser…”)
Cristo nos chamou para sermos herdeiros da glória no futuro e seu Espírito Santo nos
capacita a vivermos de forma virtuosa no presente.
Jesus chama os homens para sua excelência moral hoje, para a “virtude” (conduta
virtuosa de pensamento, sentimento e ação conforme Gl 5:22-23.)
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Você acha que sem a virtude compartilhada de Deus aos seus filhos, haveria alguma
chance de sermos melhores para o nosso Deus por meio de nossos esforços pessoais?
Assim como cada bebê possui uma “estrutura Genética” definida, que determina o modo
como ele vai crescer, o cristão é “espiritualmente estruturado” para experimentar “glória e
virtude” a medida que cresce espiritualmente.

Conhecimento para experimentar
Para experimentar essa “glória e virtude” é necessário conhecimento. A ignorância
Bíblica é criticada à luz da Própria Palavra de Deus e não há nenhum estímulo a
desinformação bíblica.
Pedro por três vezes repete a palavra “Conhecimento” (2 Pe 1:2,3,5). Esse
conhecimento que Deus deseja, é:
• Necessário que seja crescente, e
• Prático - com a capacidade de lidar de forma certa e adequada com as questões da
vida.
Deus, quer nos levar por caminhos de uma vida vivida com toda Piedade (o correto
relacionamento com Deus), essa vida piedosa só pode ser obtida por meio de
conhecimento, um conhecimento com exercício prático na caminhada da fé em Cristo.
Tg 1:22 Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a
si mesmos.
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