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A primeira carta de Kefa, emissário de Yeshua 

1 Kefa 
 
 
1 Kefa capítulo 1 

 
1 De: Kefa, emissário de Yeshua, o Messias. 

 
Para: O povo eleito de Deus que vive como estrangeiro na Diáspora — no 

Ponto, na Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia — 2 escolhidos de acordo 
com o pré-conhecimento de Deus Pai, e separados pelo Espírito para a obediência 
a Yeshua, o Messias, e a aspersão de seu sangue: 

 
Graça e shalom sejam de vocês em plena medida. 

 
3 Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que manteve 

sua grande misericórdia e nos fez, mediante a ressurreição de Yeshua, o Messias, 
dentre os mortos, nascer outra vez para uma viva esperança, 4 para uma herança 
que não pode deteriorar-se, estragar ou desaparecer gradualmente, mantida em 
segurança no céu para vocês. 5 Enquanto isso, por meio da confiança, vocês são 
protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no Último 
Tempo. 6 Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser 
afligidos por várias provações. 7 Até mesmo o puro passa pelo teste de 
autenticidade através do fogo. O propósito dessas provações é que o caráter 
genuíno da confiança de vocês, muito mais valioso do que o ouro perecível, seja 
considerado digno de louvor, glória e honra, quando da revelação de Yeshua, o 
Messias. 
 

8 Sem o terem visto, vocês o amam. Sem vê-lo agora, mas confiando nele, 

permanecem cheios de júbilo com glória que ultrapassa as palavras. 9 E vocês 
estão recebendo o alvo de sua confiança, isto é, sua libertação. 
 

10 Os profetas, que falaram a respeito dessa dádiva da libertação que havia 
de alcançar vocês, ponderaram e inquiriram diligentemente a respeito dela. 11 Eles 
estavam tentando descobrir o tempo e as circunstâncias a respeito das quais o 
Espírito do Messias, que agia neles, fazia referência ao predizer os sofrimentos do 
Messias e as coisas gloriosas que aconteceriam a seguir. 12 Foi-lhes revelado que 
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seu ministério, enquanto falavam a respeito desses assuntos, não era para 
benefício próprio, mas para o benefício de vocês. E essas mesmas coisas lhes foram 
agora anunciadas por aqueles que comunicaram as boas-novas por intermédio do 
Ruach HaKodesh enviado do céu. Até mesmo os anjos desejam observá-las! 
 

13 Portanto, preparem sua mente para o trabalho, mantenham-se sob 
controle e fixem sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão quando 
Yeshua, o Messias, for revelado. 14 Como pessoas que obedecem a Deus, não se 
deixem modelar pelos maus desejos de outro tempo, quando vocês eram 

ignorantes. 15 Ao contrário, seguindo o Santo que os chamou, tornem-se santos em 
tudo o que fazem; 16 porque o Tanakh diz: 
 

“Vocês devem ser santos, porque eu sou santo”. 

 
17 Além disso, se vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente 

segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária na terra com 
temor. 18 Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do 
estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível 
como prata ou ouro; 19 pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do 
Messias, como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. 20 Deus o conheceu antes 
da fundação do Universo, mas o revelou no acharit-hayamim por causa de vocês. 21 
Por meio dele, vocês confiam em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe 
deu glória; de modo que sua confiança e esperança estão em Deus. 
 

22 Agora que vocês se purificaram por meio da obediência à verdade, de 
forma que têm amor sincero pelos irmãos, amem profundamente uns aos outros, 

de todo o coração. 23 Vocês foram gerados outra vez, não de uma semente 
perecível, mas daquela que não pode perecer, por meio da Palavra de Deus viva 
que dura para sempre. 24 Porque 
 

“toda a humanidade é como a relva, 

e sua glória como a flor do campo — 

a relva murcha, a flor cai; 
25  mas a Palavra de ADONAI dura para sempre”. 
 

Além do mais, esta “Palavra” são as boas-novas que lhes foram anunciadas. 
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1 Kefa capítulo 2 
 

1 Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e 
de todas as formas de maldizer as pessoas; 2 sejam como recém-nascidos, sedentos 
do puro leite da Palavra; para que, por meio dele, cresçam para a libertação. 3 
Porque vocês provaram que ADONAI é bom. 
 

4 À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelas pessoas, 
mas escolhida por Deus e preciosa para ele, 5 vocês mesmos, como pedras vivas, 

estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem kohanim 
separados para Deus a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por 
intermédio de Yeshua, o Messias. 6 Esta é a razão de o Tanakh dizer: 
 

“Vejam! Ponho em Tziyon uma pedra, 

uma pedra angular escolhida e preciosa; 

e todo aquele que põe sua confiança nela 

com certeza não será humilhado”. 
 
7 Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, esta pedra é preciosa. Mas, 
para aqueles que não confiam, 
 

“A mesma pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se a pedra angular”; 

 
8  e, também, 
 

“pedra que faz as pessoas 

tropeçarem, e rocha sobre a qual caem”. 
 
Eles tropeçam na Palavra, desobedecem a ela — como foi planejado. 9 Vocês, 
porém, são o povo escolhido os kohanim do Rei, a nação santa, o povo 

pertencente a Deus! Por quê? Para louvar Aquele que os chamou das trevas para 
sua maravilhosa luz. 10 Anteriormente vocês não eram um povo, mas agora são 
povo de Deus; antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a 
receberam. 
 

11 Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes 
temporários, não cedam aos desejos de sua velha natureza, sempre em guerra 
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contra vocês. 12 Vivam, porém, de forma honrosa entre os pagãos, porque ainda 
que eles os acusem de praticarem o mal, como resultado da observação de suas 
boas ações, possam dar glória a Deus no Dia de sua vinda. 13 Por causa do Senhor, 
submetam-se a toda autoridade humana — quer ao imperador como autoridade 
suprema, 14 quer aos governantes como enviados dele para punir os que praticam 
o mal e honrar os que praticam o bem. 15 É da vontade de Deus que pela prática do 
bem vocês silenciem a conversa ignorante de indivíduos tolos. 16 Submetam-se 
como pessoas que são livres, mas não permitam que sua liberdade sirva de 
desculpa para o mal; em vez disso, submetam-se como escravos de Deus. 17 Sejam 

respeitosos para com todos — mantenham o amor pelos irmãos, temam a Deus e 
honrem o imperador. 
 

18 Servos domésticos, sujeitem-se a seus senhores, demonstrando-lhes todo 
o respeito — e não apenas aos que são bons e atenciosos, mas também aos 
severos. 19 Porque é digno que alguém, por sua consciência para com Deus, suporte 
a dor da punição imerecida. 20 Pois que crédito há em suportar o castigo merecido 
por ter feito algo errado? Mas, se vocês suportarem a punição, mesmo tendo feito o 
que é correto, Deus olhará para isso com favor. 21 De fato, para isso é que vocês 
foram chamados; porque também o Messias sofreu a favor de vocês, deixando o 
exemplo para que sigam os passos dele. 
 
22  “Ele não cometeu pecado, 

nem engano algum foi encontrado em seus lábios.” 
 

23  Quando insultado, não retaliava com ofensas; quando sofria, não 
ameaçava, mas entregava-seus agressores àquele que julga com justiça. 24 Ele 

mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre a estaca, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça — por suas feridas, 

vocês foram curados. 25 Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora 
voltaram para o Pastor, que cuida de vocês. 
 
1 Kefa capítulo 3 
 

1 Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, 
se ele não obedece à Palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, 2 à 
medida que observa seu comportamento respeitoso e puro. 3 A beleza de vocês 
não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, jóias de 
ouro ou roupas; 4 em vez disso, deixem transparecer as características internas de 
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seu coração, com a qualidade imperecível de um espírito gentil e sereno. Aos olhos 
de Deus, isso tem grande valor. 5 Era assim que as santas mulheres do passado, 
que depositavam sua esperança em Deus, costumavam adornar-se em submissão 
— cada uma a seu marido —, 6 como Sarah obedeceu a Avraham e o honrou como 
seu senhor. Vocês são filhas dela se fizerem o que é certo e não sucumbirem ao 
medo. 
 

7 Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com 
entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem 

respeitá-la como coerdeira do dom da Vida. Se não o fizerem, suas orações serão 
barradas. 
 

8 Finalmente, todos vocês tenham uma única mente e sentimento, amem 
como irmãos, e sejam compassivos e humildes. 9 Não paguem mal com mal, nem 
insulto com insulto; ao contrário, paguem com uma bênção. Porque para isso vocês 
foram chamados, para que possam receber uma bênção. 10 Porque, 
 

“quem quiser amar a vida e ver bons dias 

deve guardar sua língua do mal e seus lábios do engano. 
11  Afaste-se do mal e faça o bem, 

procure a paz com insistência. 
12  Porque ADONAI mantém seus olhos sobre os justos, 

e seus ouvidos estão abertos às suas orações; 

mas o rosto de ADONAI volta-se contra 

os que praticam coisas más”. 

 
13 Quem irá machucá-los, se vocês se tornarem zelosos do que é bom? 14 Mas, ainda 
que sofram por serem correios, quão abençoados são! Além disso, não temam o 

que eles temem nem se agitem. 15 Tratem, porém, o Messias como santo, como 

Senhor no coração de vocês, enquanto permanecem preparados para dar uma 
resposta racional a todo que lhes pedir-explicação da esperança que há em vocês 
— contudo, com humildade e temor, 16 mantenham a consciência limpa, de forma 
que, ao falarem mal de vocês, os que abusam do bom comportamento procedente 
de sua união com o Messias sejam envergonhados. 17 Pois, se de fato Deus desejou 
que vocês sofram, é melhor que sofram por fazer o bem do que por praticar o mal. 
 

18 Porque o próprio Messias morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o 
justo por pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas 
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trazido à vida pelo Espírito; 19 e nessa forma ele foi e fez uma proclamação aos 
espíritos aprisionados, 20 aos que foram desobedientes havia muito, nos dias de 
Noach, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na 
qual poucas pessoas — especificamente, oito — foram libertadas por meio da 
água. 21 Isto também prefigura o que nos liberta agora, a água da imersão, que não 
é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da manutenção da boa 
consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Yeshua, o Messias. 22 Ele 
subiu ao céu e está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes que lhe 
estão sujeitos. 

 
1 Kefa capítulo 4 
 

1 Portanto, uma vez que o Messias sofreu fisicamente, armem-se também do 
mesmo propósito. Pois todo aquele que sofreu fisicamente rompeu com o pecado, 2 
com o resultado de que ele viverá o restante de sua vida terrena não mais 
controlado por desejos humanos, mas pela vontade de Deus. 3 Porque vocês já 
gastaram tempo suficiente vivendo da forma que os pagãos desejavam que 
vivessem — em libertinagem, lascívia, embriaguez, orgias, festas desenfreadas e na 
adoração de ídolos. 4 Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles no 
mesmo fluxo de dissolução e, por isso, os insultam. 5 Entretanto, eles terão de 
prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 6 Este é o 
motivo pelo qual ele foi anunciado aos que morreram, de modo que, ainda que 
fisicamente recebam o juízo comum a toda a humanidade, possam viver pelo 
Espírito da forma provida por Deus. 
 

7 O cumprimento do objetivo de todas as coisas está próximo. Portanto, 

mantenham-se alertas e tenham autocontrole, para poderem orar. 8 Sobretudo, 
mantenham ativamente o amor uns pelos outros; porque o amor cobre muitos 

pecados. 
 

9 Recebam uns aos outros em suas casas sem reclamação. 10 Pelo fato de 
cada um ter recebido algum dom espiritual, deve-se usá-lo para servir aos outros, 
como bons administradores da graça multiforme de Deus — 11 se alguém fala, que 
fale as palavras de Deus; se alguém serve, que o faça na força suprida por Deus; 
para que em tudo Deus seja glorificado mediante Yeshua, o Messias — a ele sejam 
a glória e o poder para todo o sempre. Amen. 
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12 Queridos amigos, não considerem estranha a provação abrasadora que 
ocorre entre vocês para testá-los, como se algo extraordinário lhes ocorresse. 13 
Em vez disso, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos do Messias, 
para que vocês também exultem quando sua Sh'khinah for revelada. 14 Se vocês são 
insultados por causa do nome do Messias, quão abençoados são! Porque o Espírito 
da Sh'khinah, isto é, o Espírito de Deus, está sobre vocês! 15 Que nenhum de vocês 
sofra por ser assassino, ladrão, criminoso ou alguém intrometido em assuntos 
alheios. 16 Contudo, caso alguém sofra por ser messiânico, não se envergonhe, mas 
dê glória a Deus pela forma com que porta este nome. 17 Porque chegou o tempo 

para o início do juízo. Ele começa pela casa de Deus; e, se principia conosco, qual 
será o resultado para aqueles que desobedecem às boas-novas de Deus? 
 
18  “Se o justo é libertado por um triz, 

qual será o fim do ímpio e pecador?”. 
 
19 Portanto, deixem os que sofrem segundo a vontade de Deus confiar a si mesmos 
ao Criador fiel e à continuidade da prática do que é bom. 
 
1 Kefa capítulo 5 
 

1 Por esse motivo, advirto os líderes congregacionais que há entre vocês, 
como líder e testemunha dos sofrimentos do Messias, bem como participante da 
glória a ser revelada: 2 pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, 
supervisionando-o não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer; não 
pelo desejo de lucro desonesto, mas com entusiasmo. 3 Não ajam como 
dominadores dos que estão sob seus cuidados, mas como pessoas que se tornam 

exemplos para o rebanho. 4 Então, quando o Pastor chefe aparecer, vocês 
receberão glória como sua coroa imperecível. 
 

5 Da mesma forma, vocês que são menos experientes, submetam-se aos 
líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade uns para com os outros, 
porque 
 

Deus se opõe aos arrogantes, 

mas aos humildes concede graça. 
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6 Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele 
os exalte. 7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de 
vocês. 
 

8 Mantenham-se sóbrios e alertas! O Adversário, o inimigo de vocês, 
aproxima-se sorrateiramente e, como leão que ruge, procura alguém para devorar. 
9 Resistam-lhe, firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo 
o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. 10 Vocês têm de sofrer 
só mais um pouco; depois disso, Deus, que é cheio de graça — aquele que os 

chamou para a sua glória eterna em união com o Messias —, irá pessoalmente 
restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês. 11 A ele seja o poder para 
todo o sempre. Amen. 
 

12 Com a ajuda de Sila, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi 
resumidamente, para encorajá-los e testemunhar-lhes que esta é a verdadeira 
graça de Deus. Permaneçam firmes nela! 
 

13 A congregação irmã de Bavel, escolhida junto com vocês, envia-lhes 
saudações, e também Marcos, meu filho. 14 Cumprimentem uns aos outros com um 
beijo de amor. 
 

“Shalom aleikheml” a todos os que pertencem ao Messias. 


