
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Como o apóstolo Pedro termina  
a sua segunda epístola? 



Antes crescei na graça e conhecimento 
 de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.  

A ele seja dada a glória, assim agora,  
como no dia da eternidade. Amém. 

 
2 Pedro 3:18 



2. Como podem a graça e a paz ser multiplicadas  
na vida dos fiéis? 



Graça e paz vos sejam multiplicadas,  
pelo conhecimento de Deus,  

e de Jesus nosso Senhor; 
 

2 Pedro 1:2 



3. Que grande recompensa encontraremos quando 
buscarmos o conhecimento de Deus, o Pai,  

e do Senhor Jesus Cristo? 



E a vida eterna é esta:  
que te conheçam, a ti só,  

por único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:3 



4. Por que meio podemos ser participantes  
da natureza divina? 



Pelas quais ele nos tem dado  
grandíssimas e preciosas promessas,  
para que por elas fiqueis participantes  

da natureza divina,  
havendo escapado da corrupção,  

que pela concupiscência há no mundo. 
 

2 Pedro 1:4 



5. Que graças devemos acrescentar  
ao edifício de nosso caráter? 



E vós também,  
pondo nisto mesmo toda a diligência,  

acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, 
e à ciência a temperança, e à temperança a paciência,  
e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal,  

e ao amor fraternal a caridade. 
 

2 Pedro 1:5-7 



6. Que dizem as Escrituras quanto à caridade? 
E porquê? 



Mas, sobretudo,  
tende ardente amor uns para com os outros;  
porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 

 
1 Pedro 4:8 



O ódio excita contendas,  
mas o amor cobre todos os pecados. 

 
Provérbios 10:12 



7. Como é chamada a caridade? 



E, sobre tudo isto, 
revesti-vos de amor,  

que é o vínculo da perfeição. 
 

Colossenses 3:14 



8. Qual é o resultado do cultivo destas sete graças? 



2 Pd 1.5-7 - (Fé):  
virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e Amor. 

 

Porque,  
se em vós houver e abundarem estas coisas, 

não vos deixarão ociosos nem estéreis  
no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
2 Pedro 1:8 



9. Qual é o estado daquele  
a quem faltam estas graças? 



Pois aquele em quem não há estas coisas  
é cego, nada vendo ao longe,  

havendo-se esquecido da purificação  
dos seus antigos pecados. 

 
2 Pedro 1:9 



10. Que é prometido a quem acrescenta  
graça a graça? 



Portanto, irmãos,  
procurai fazer cada vez mais firme  

a vossa vocação e eleição;  
porque, fazendo isto,  

nunca jamais tropeçareis. 
 

2 Pedro 1:10 



11. Como o apóstolo Paulo fazia  
para crescer na graça? 



Irmãos, quanto a mim, 
não julgo que o haja alcançado; 

mas uma coisa faço, e é que,  
esquecendo-me das coisas que atrás ficam,  

e avançando para as que estão diante de mim, 
 

Filipenses 3:13 



12. Qual deve ser o nosso foco, diante de nós? 



Olhando para Jesus,  
autor e consumador da fé,  

o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,  
suportou a cruz, desprezando a afronta,  

e assentou-se à destra do trono de Deus. 
 

Hebreus 12:2 



13. Por que ao olharmos para Cristo,  
iremos crescer na graça? 



A graça do Senhor Jesus Cristo  
seja convosco. 

 
1 Coríntios 16:23 



14. Que galardão existe na graça do Senhor Jesus? 



Mas cremos que  
seremos salvos  

pela graça do Senhor Jesus Cristo,  
como eles também. 

 
Atos 15:11 



15. Já debaixo da graça salvadora de Cristo, 
o que os céus esperar de nós? 



Portanto,  
assim como em tudo abundais em fé,  

e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência,  
e em vosso amor para conosco,  

assim também abundeis nesta graça. 
 

2 Coríntios 8:7 
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