Perguntas para Testar a Compreensão de II Pedro
1:1-2
P1
R:

v. 1: Quem está escrevendo esta carta?
Pedro.

P2
R:

v. 1: Como ele se apresenta/descreve a si mesmo?
Como servo e apóstolo de Jesus Cristo.

P3
R:

v. 1: A quem ele está escrevendo?
Aos que tem fé semelhante À dele e outros.

P4
R:

v. 1: Como eles conseguiram/adquiriram esta fé?
Deus a deu a eles.

1:3-4
P1
v. 3: Neste verso o que Pedro diz que Deus tem feito por nós?
R:
Deus nos tem dado tudo que precisamos para viver uma vida
piedosa, e também para participarmos de sua própria glória e bondade.
P2
v. 4: O que acontecerá conosco se acreditarmos nas promessas de
Deus?
R:
Nós participaremos de sua natureza divina. Ficaremos livres da
corrupção.
1:5-9
P1
v. 5: Por que motivo devemos juntar certas coisas À nossa fé?
R:
Nós temos as promessas de Deus (v. 4) e/ou nós temos a esperança
de participarmos da natureza de Deus e/ou nos livramos da corrupção.
P2
vs 5-7: Leia o texto outra vez e verifique que coisas devemos juntar
À nossa fé.
R:
Veja o texto.
(Correção e acréscimo do tradutor:)
P3
v. 8: O que acontece se fizermos isto/estas coisas?
R:
Seremos mais ativos e produziremos muita coisa boa.
P4
v. 9: O que acontece se não fizermos isto (vs 5-7)?
R:
Mostra que somos cegos e que esquecemos que o nosso pecado foi
perdoado.
1:10-11
P1
R:

v. 10: O que Pedro diz que deveriamos estar fazendo?
As coisas descritas nos vs 5-9.

P2
vs 10-11: Ao fazer estas coisas o que provamos para nós mesmos?
R:
Que Deus nos chamou. Que seremos bem recebidos por nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo quando entrarmos no seu reino eterno.

1:12-15
P:
Por que Pedro lembra estas coisas aos seus ouvintes?
R:
Ele vai morrer logo e não estará mais com eles. Ele quer que não as
esqueçam.
1:16-18
P:
O que Pedro diz que ele e os outros discípulos viram e ouviram?
R:
Quando eles estavam no monte santo com Jesus eles viram a glória
de Jesus e ouviram Deus, o Pai, dizer ôEste é o meu Filho...ô.
1:19-21
P1
R:

P2
R:

v. 19: A que devemos prestar atenção?
(Dependendo da exegese/interpretação.)
a. Os profetas do Velho Testamento.
b. O relato da transfiguração.
v. 19: Por que?
a. Os profetas são mais seguros que a experiência no monte.
b. A transfiguração confirma o que os profetas do Velho Testamento disseram.

P3
vs 20-21: Pedro nos diz que agora sabemos porque os profetas não
falaram suas próprias idéias. Por que?
R:
A origem da palavra profética não está no homem, mas no Espírito
Santo.
2:1-3
P:
Qual será o resultado/efeito da pregação/ensino dos falsos
profetas/mestres?
R:
(1) O ôcaminhoô será desacreditado.
(2) Os cristãos serão explorados.
(3) Muitos seguirão a eles.
(Não penso que serão necessários todas as respostas.)
2:4-10(a)
P1
R:

v. 4: O que Deus fez com os anjos que pecaram?
Jogou-os no inferno.

P2
R:

v. 5: O que Deus fez com o povo na época de Noé?
Mandou o dilúvio/grande chuva para os afogar.

P3
R:

v. 5: Deus salvou alguém?
Noé (e sua família).

P4
R:

v. 6: O que Deus fez com Sodoma e Gomorra?
Destruiu-as com o fogo.

P5
R:

vs 7-9: Deus salvou alguém? Quem?
Ló.

P6
vs 9-10(a): Uma vez que Deus destriu os ímpios/maus e salvou os
bons, o que Pedro quer que aprendamos deste trecho?
R:
Que Deus pode destruir os maus/ímpios e salvar os bons.
Especificamente Ele livrará os crentes dos ensinos dos falsos profetas
mencionados acima.
2:10(b)-22
P1
R:

v. 10(b): Sobre quem Pedro está falando?
Falsos mestres/profetas.

P2
vs 10(b)-22: Como são eles? Com quem/que eles se parecem?
R:
Depende de cada verso em questão: a) animais, b) são vidos pelo
pecado, c) adoram/amam o dinheiro, d) falam muitas coisas sem sentido, e
e) são escravos do pecado.
3:1-7
P1
v. 1: Por que motivo Pedro escreveu esta carta?
R:
Para despertar entre os leitores pensamento/conhecimento correto
das doutrinas. (Para prevení-los que não se afastassem da verdade.)
P2
vs 3-7: Sobre que assunto específico (doutrina) Pedro está
escrevendo?
R:
A segunda vinda de Cristo/os últimos dias e o julgamento.
P3
R:

vs 3-4: O que Pedro diz que acontecer ?
Muitos dirão que Cristo não voltará e zombarão do cristianismo.

P1
R:

v. 9: Por que o Senhor esperou tanto tempo e ainda não voltou?
Para dar uma oportunidade ao povo.

3:8-10

P2
v. 10: O que acontecerá quando o Dia do Senhor chegar?
R:
Ele virá subitamente e a terra/o universo será queimada.
3:11-14
P1
v. 11: Sendo certa a volta do Senhor, como devemos nos
comportar?
R:
Devemos ser agradáveis a Deus/devemos viver em santidade.
P2
R:
3:14-18
P1
R:

vs 13-14: Que atitude devemos ter em relação À volta do Senhor?
Devemos esperar/desejar que aconteça.
vs 14-15(a): O que os leitores de Pedro estão esperando?
Um novo céu e uma nova terra.

P2
v. 14: O que eles devem fazer enquanto esperam?
R:
Fazer o possível para serem santos, estar em paz com Deus e com
os outros.

P3
R:

v. 15: Que atitude devem ter em relação À demora?
Entender que é para o bem de todos.
(NOTA: Talvez tenha sido respondida em P2.)

P4
vs 15(b)-16(a): O que Paulo escreveu?
R:
Deus está esperando porque é misericordioso ou quer nos dar a
oportunidade de vivermos em santidade.
P5
vs 16-17: De que os leitores devem estar prevenidos/tomar
cuidado?
R:
Haverão falsos mestres, e o perigo de desviar/cair.
P6
vs 17-18: O que devemos fazer diante dos que explicam errado as
escrituras?
R:
(1) Termos cuidado para não sermos enganados pelos falsos
mestres/profetas.
(2) Crescermos na graça.
(3) Crescermos no conhecimento.
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