Bíblia Sagrada: Livro da esperança para a sociedade
Por Paschoal Piragine Junior

Textos bíblicos
MATEUS 24.35 (Nova Almeida Atualizada): “Passará o céu e a terra, porém as
minhas palavras não passarão”.
2 PEDRO 3.1-18 (Nova Almeida Atualizada): 1 Amados, esta é, agora, a segunda
carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente
esclarecida de vocês, 2 para que se lembrem das palavras que, anteriormente, foram
ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e
Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. 3 Antes de tudo, saibam que,
nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo
as próprias paixões 4 e dizendo: “Onde está a promessa da sua vinda? Porque,
desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio
da criação.”
5

Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo,
e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 6 Com base
nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. 7
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para
o fogo, estando reservados para o Dia do Juízo e da destruição dos ímpios.
8

Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que, para o
Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. 9 O Senhor não
retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é
paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem
ao arrependimento. 10 Porém, o Dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os
céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo.
Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão.
11

Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de
maneira santa e piedosa, 12 esperando e apressando a vinda do Dia de Deus. Por
causa desse dia, os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos se
derreterão pelo calor. 13 Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos
novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.

14

Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus
os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. 15 E considerem a longanimidade do
nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão
Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 16 ao falar a respeito
destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há
certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são
instáveis deturparão, como também deturparão as demais Escrituras, para a própria
destruição deles.
17

Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para
que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição
segura em que se encontram. 18 Pelo contrário, cresçam na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto
agora como no dia eterno.

Introdução
Não li melhor sermão sobre a profecia de Jesus para a sociedade humana do que o
proferido pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta no capítulo 3.
As palavras proferidas pelo apóstolo Pedro tinham o propósito de fortalecer a fé dos
seus ouvintes em um tempo de provas, quando poderia parecer que a Bíblia estava
errada e que os eventos do presente momento iam num sentido contrário ao das
Escrituras.
Neste texto, o apóstolo Pedro nos apresenta as implicações de os Céus e a terra
passarem e da palavra do senhor permanecer eternamente.
Pedro dizia que o objetivo do seu sermão era despertar o ânimo, motivar os seus
ouvintes ao lembrar-lhes as palavras eternas ditas pelos santos profetas e
ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo.
Mas como elas podem ser a nossa motivação, mesmo quando tantos, nos dias
modernos, zombam delas?
I - Porque estas palavras foram poderosas o suficiente para criar este céu e
esta terra que contemplamos.
V. 5 (Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito
tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus),
conforme Gn 1.
Foi a palavra de Deus que a partir do nada tudo criou. Em Gênesis é utilizado o
termo Bara ( – )בָּ ָראum verbo usado na língua hebraica só com a pessoa de Deus,
pois significa criar do nada.

Depois de criar o céu e terra, a Bíblia diz que tudo era um caos (sem forma e vazio),
pela sua palavra ele tomou o caos e o transformou em beleza. Nem a mais escura
treva pode resistir à Palavra de Deus que trouxe luz sobre ela.
A Palavra de Deus é minha motivação porque, quando dita ao meu coração,
transforma o caos da minha vida em beleza. As trevas do meu coração se enchem
da luz do meu salvador.
Mesmo que esteja no abismo mais profundo do universo, a Palavra de Deus é
levada pelo Espírito Santo para gerar vida à região mais escura da minha alma. Ela
é a motivação da minha alma, por meio dela eu fui transformado.
Por isso, deixe-a transformar o caos da sua vida em beleza!
II - Porque por esta mesma palavra os céus e a terra serão julgados e deixarão
de existir
Vv 10 e 11 (10 Porém, o Dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus
passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a
terra e as obras que nela existem desaparecerão. 11 Uma vez que tudo será assim
desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa).
Esta será a palavra que julgará este mundo. E mediante o seu julgamento, o céu
físico que parece ser o mais estável dos elementos, mostrará a sua instabilidade, e
os elementos se desfarão.
A terra e toda a obra dos homens serão queimadas. Por mais sólidos e reais que
pareçam o céu e a terra eles passarão; e por mais frágil que pareça a Palavra de
Deus, ela permanecerá e julgará todas as coisas.
Não será a loucura de um dirigente político que apertará o botão do caos. Não! A
Palavra de Deus é que o fará.
E esta é a palavra que cremos, a palavra que trazemos no coração, que
distribuímos, pois cremos que ela não voltará vazia.
Ela é a nossa motivação porque por meio dela já passamos deste julgamento terrível
pela graça de Jesus.
Ainda que todos os zombadores (v13) se levantem contra nós, ela continuará sendo
a verdade absoluta que nos salva, nos guia e julgará toda a terra e céu.
Ela é a nossa motivação maior!
III - Mas esta é a palavra que criará um novo céu e uma nova terra

V. 13 (Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova
terra, nos quais habita a justiça).
A palavra será proferida pelo nosso Senhor nas nuvens de modo que a Jerusalém
que desce do céu será trazida para nós mediante o seu decreto.
Todas as promessas que ela semeou no meu coração se cumprirão. Por mais
batalhas e lutas que estejamos a enfrentar agora, somos motivados a não desistir,
pois cada uma de suas promessas se cumprirá.
Seremos recebidos pelo Senhor Eterno e lançaremos as nossas coroas aos seus
pés ao contemplarmos a glória do nosso Senhor (Ap 4:9).
Ela é a nossa motivação, pois é o testamento, a aliança indestrutível que nos
garante adentrarmos este novo céu e terra.
Por isso guarde a palavra no seu coração, deixe-a com o seu poder moldar a sua
vida e ser a motivação do seu dia a dia com Deus.
Pois tudo o que poderia impedi-lo de andar neste ânimo e fé não tem sentido nem
expressão, porque será dissolvido pelo poder desta palavra, naquele dia.
Deixe que a beleza do seu salvador, que nela reside, resplandeça em glória no seu
rosto e vida.
Ela é a palavra que não passa!
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