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  Ao lermos a primeira carta de Pedro, nos perguntamos a quem ela foi 

endereçada. Já nos primeiros versículos da carta, Pedro nos diz algo sobre a 

identidade dos seus destinatários: “Aos que vivem como forasteiros da dispersão no 

Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia1. Vocês foram escolhidos, de acordo com a 

presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e 

participar da bênção da aspersão do seu sangue” (1,1-2) 

 Em 1 Pd 1,1 os destinatários são caracterizados como “forasteiros da 

dispersão”.2 Em 2,11, há um alargamento do primeiro membro e esses destinatários 

são chamados de “peregrinos” e “forasteiros”. Nos dois casos, “forasteiros” é tradução 

do grego parepidemoi, ou seja, estrangeiros que não tinham sequer o direito de 

permanência no país. Eram os “estranhos visitantes” (Xenoi), indesejados, “forasteiros 

em trânsito”, não possuíam qualquer direito. Sendo que “peregrinos” traduz o termo 

paroikoi que quer dizer “estrangeiros residentes” ou “forasteiros residentes”. Essa 

expressão era usada para descrever os estrangeiros que tinham adquirido o direito de 

residência, porém ainda não desfrutavam do direito de cidadania. Moravam, 

trabalhavam no país, mas não tinham plenos direitos.3 Em 1,17 encontramos uma 

forma diferente da palavra “peregrinos”, que aí aparece “tempo de vossa peregrinação” 

(paroikia). Em 2,16 encontramos uma referência que pode nos indicar o status social 

dos destinatários de 1 Pd: eles eram livres (eleutheroi), viviam uma situação de 

liberdade (eleutheria). Em 2,18, fala-se de “servo” entre eles (oiketai), diferente do 

termo “escravo” (doulos). Os “servos” (oiketai) são servidores domésticos, servidores 

de uma casa (oikos)4. 

                                                        
1 Trata-se de cinco províncias do império Romano, situadas de norte a sul, de leste a oeste da Ásia 
Menor, no mesmo sentido das agulhas do relógio, que cobrem um total de 175 mil quilômetros 
quadrados. Ficam excluídas as províncias da Lícia, Panfília e Cilícia, que se encontram ao sul da 
Anatólia, entre o mar Mediterrâneo e a cadeia montanhosa de Taurus que fecha o planalto central da 
península. Não é por acaso que o autor da carta fala aos seus cristãos como eleitos de Deus que vivem 
na diáspora ou dispersão(1,1.17; 2,11). Cf. José C. Gabarrón(org.), As Cartas de Pedro, São Paulo, 
2003, p. 8. 
2 O termo diáspora designa em termos geográficos e sociais, como ocorria no uso técnico da LXX, um 
corpus de pessoas vivendo fora da fronteira da Erets Israel (palestina). Cf. John H. Elliott, Um Lar Para 
Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira Carta de Pedro, São Paulo, 1985, p.42. 
3 Cf. Paulo A. de S. Nogueira, Como ler as Cartas de Pedro, O Evangelho dos Sem teto, São Paulo, 
2002, p.22-25.  
4 Cf. Ênio R. Mueller, I Pedro, Introdução e Comentário, São Paulo, 1988, p.29. 
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 Uma pesquisa que trouxe bastante luz a essas questões, propiciando-nos uma 

melhor compreensão das condições sociais dos cristãos da Ásia Menor ao tempo em 

que 1 Pedro lhes foi endereçada é a de John H. Elliott. Para ele, tanto o termo 

parepidemoi (forasteiros) como paraikoi (peregrinos) descrevem classes sociais, não 

devendo por isso ser espiritualizados5. 

 Dentro dessa moldura, paroikos6 é um termo específico e técnico para designar 

uma classe da população que, embora residente no lugar, não tinha plenos direitos de 

cidadania, não só por serem estrangeiros, mas também por trabalharem em profissões 

com status inferior. Muitos eram migrantes, vindos de outros lugares. Tiveram de 

migrar por vários motivos: dificuldades econômicas, por serem escravos (2,18), por 

questão de segurança. Tudo indica que a grande maioria vivia em zonas rurais. Eram 

lavradores sem terra, diaristas, pequenos artesãos, empregados, subempregados, uns 

com algum pedaço de chão, a grande maioria sem recursos próprios, sem autonomia 

econômica. Formavam grande parte do proletariado rural e urbano.7 Um importante 

historiador da Roma antiga, disse que os “estrangeiros residentes” eram “a espinha 

dorsal da economia” romana.8 

 A melhor maneira de traduzir o termo (paroikoi), segundo Elliot, seria, por 

“estrangeiros residentes”, pois estão em íntima relação com oikos9(casa) que sem 

dúvida é uma das instituições fundamentais do mundo antigo. Os laços que ligavam os 

membros da oikos eram de vários tipos: familiar, racial, comercial ou profissional. Os 

paraikoi, então eram as pessoas de fora da oikos, sem os direitos que advinham do 

fato de fazer parte dela. Eram os estrangeiros que, embora residentes no lugar, não 

chegavam a ser considerados cidadãos plenos. 

                                                        
5 Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira Carta de 
Pedro, São Paulo, 1985, p.40. 
6 Os estudos léxicos são virtualmente unânimes em considerar o sentido e uso de paroikos no mundo 
antigo. A definição de LSJ, quer do adjetivo quer do substantivo, é representativa: o adjetivo significa 
“que habita ao lado ou perto, vizinho”; e o substantivo, “vizinho habitante em casa de outrem”; de modo 
geral, “estranho, estrangeiro” Neste sentido geral, os paroikoi são estrangeiros, estranhos, pessoas que 
não se acham em sua própria casa ou que não possuem raízes nacionais, não comungando com a 
língua, costumes, cultura ou filiação política, social ou religiosa do povo em cujo meio habitam. O 
substantivo composto par-oikos deriva seu sentido das denotações e conotações da raiz oik- e termos 
como oikos, oikia, oikeo e oikeios. Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa:Interpretação 
Sociológica da Primeira Carta de Pedro, São Paulo, 1985, p.28. 
7 Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira Carta de 
Pedro 1985, p.62-64 
8 Cf. Paulo A. de S. Nogueira, Como ler as Cartas de Pedro, Evangelho dos Sem teto, São Paulo, 2002, 
p 23. 
9 Oikos (com menos freqüência, também oikia) é a minha casa, o meu lar, com todo o seu pessoal e 
coisas, a minha família e linhagem, a minha “identidade dada”, o lugar de que faço parte e a que 
pertenço e onde exerço os meus direitos e responsabilidades pessoais e coletivas, as minhas obrigações 
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 Além dos paroikoi, 1 Pd fala dos seus leitores como sendo parepidemoi10, que 

também é um termo técnico referente à outra classe social. Eram os estrangeiros, 

visitantes de passagem, transeuntes, imigrantes e migrantes que residiam só 

temporariamente num lugar por diversos motivos: negócios, interesses religiosos, 

estudos. Trata-se de uma posição inferior, nos seus direitos, à dos paroikoi. Elliot 

traduz o termo parepidemoi por “estrangeiros visitantes” ou “forasteiros visitantes” para 

diferenciar dos paroikoi (“estrangeiros residentes”). 11 

 Ao lado desses grupos, havia outros, como o dos escravos ou servos da casa 

(oiketai), cujos direitos eram mínimos. E ainda havia os homens livres pobres, oriundos 

da própria região, que não eram escravos, (douloi), nem servos (oiketai), mas também 

não eram cidadãos plenos, não tendo direito de votar em assembléias. Finalmente 

havia a classe de latifundiários (donos de terras), a nobreza local e os membros das 

classes governantes, que formavam o substrato superior da sociedade, os únicos com 

plenos direitos de cidadania. 

 Ser um paroikos era, por um lado uma desvantagem óbvia, em relação às 

classes superiores que desfrutavam de plenos direitos. O paroikos, tinha direitos locais 

restritos, sendo-lhe proibido, por exemplo: casamento com pessoas de outras classes, 

comércio com qualquer um, participação e voto em assembléias públicas, direitos de 

propriedade. Em tudo isso, era menos que cidadão, sendo-lhe impostas restrições às 

vezes bastante penosas. Já por outro lado, para os escravos (oiketai) e os 

parepidemoi, a possibilidade de ascensão à classe do paroikos era um progresso, pois 

representava o acesso a um outro nível de vida, com mais direitos do que os 

pouquíssimos de que desfrutavam.12 

 Segundo conclusão de Elliott, a carta foi endereçada ao conjunto de 

comunidades cristãs,13 gente que passou pela experiência de um “novo nascimento” 

                                                                                                                                                                                   
morais. Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira 
Carta de Pedro, São Paulo, 1985, p.28. 
10 Parapidemoi indica de modo geral os “visitantes de passagem, transeuntes, imigrantes e 
migrantes”,que não têm nenhuma intenção ou possibilidade e oportunidade de fixar residência onde no 
momento moram., Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da 
Primeira Carta de Pedro 1985, p.40. 
11 Id ibid p.40 
12 Cf. Ênio R. Mueller, I Pedro, Introdução e Comentário, São Paulo, 1988, p.30-31. 
13 Cf. John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira Carta de 
Pedro 1985, p.60; A fé cristã era vista como uma seita fanática, que conseguia seduzir grande número 
de pessoas. Havia muitos boatos... As reuniões cristãs eram o principal alvo das fofocas. O povo 
costumava dizer: “Quando as pessoas se reúnem às escondidas, boa coisa não pode ser”. Na 
celebração eucarística, o fato de o dirigente dizer: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, deu margem 
para algumas pessoas inventarem que era um rito canibal. Alguns diziam que as comunidades cristãs 
imolavam criancinhas. Nas reuniões era costume entre os cristãos se chamarem de irmãs e irmãos e 
eles se saudavam com o beijo da paz. O povo começou a dizer que essas reuniões eram imorais. As 
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pela fé em Jesus Cristo (1,3;23), e que está ligada ao seu recebimento do evangelho 

que lhes fora pregado (1,12.22.25). Esse acontecimento marcou, uma ruptura em suas 

vidas, de sorte que agora se pode falar de um “outrora sem Cristo” e de um “mas 

agora... com Cristo” (1,54). Eram antes ignorantes, agora, porém, conheceram Jesus 

Cristo(1,14). Eram pessoas convertidas, vindas em sua grande maioria de religiões 

pagãs: “vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão” (4,3). A vida 

pagã é apresentada em termos bem negativos (1,14;4,3-4), a ponto de ser chamado de 

“vida inútil” (1,18). Falavam assim para dizer que a conversão tinha sido uma mudança 

muito profunda em suas vidas. Por serem “cristãos”, “estrangeiros”, “peregrinos” e 

“forasteiros”, sem cidadania, sem direitos, entregues aos caprichos dos que tinham 

poder, eram humilhados, discriminados e perseguidos. Sofriam calúnias, insultos e 

ameaças (2,19;3,9.14;5,9-10). Eram chamados de “malfeitores” (2,12), criminosos, 

bandidos, pessoas vagabundas e mentirosas, gente perigosa. Além de serem tachados 

de preguiçosos e incapazes, o testemunho deles não era válido, pois não tinham honra, 

ou seja, reconhecimento público. As dificuldades porque passavam eram tantas (1,6) 

que pareciam um incêndio que se espalha rapidamente (4,12). A conversão havia 

piorado ainda mais a situação econômica e social. Num ambiente hostil, foram jogados 

ao isolamento, viviam excluídos e marginalizados.14 Diz Elliott: 

 “1 Pedro foi endereçada a estranhos e estrangeiros residentes reais que tinham 

se tornado cristãos. Sua nova afiliação religiosa não foi a causa de sua posição 

marginal na sociedade, ainda que acrescentassem(Sic) dificuldades ao seu 

relacionamento com os vizinhos. Precisamente essa combinação de fatores é a que 

melhor explica as desilusões experimentadas pelos convertidos. Buscando melhorar 

sua sorte social pela pertença à comunidade que o movimento oferecia, em vez disso, 

viam que os seus males só se agravavam mais. Dessa feita, já não eram desprezados 

apenas por serem estranhos e forasteiros, mas também por serem ‘os lacaios de 

Cristo’.”15 

 A carta dá mostras, de que essas comunidades cristãs estão enfrentando várias 

dificuldades sociais: rejeição, exclusão social e calúnias (2,7.12), violência (2,20), 

                                                                                                                                                                                   
acusações e boatos se multiplicavam. Vejam só o absurdo: as catástrofes, guerras e pestes eram sinal 
de que os deuses estavam irritados. Os culpados eram as cristãs e os cristãos. A população atacava as 
pessoas cristãs com pedras e tochas, os cemitérios cristãos eram profanados. Esta situação perdurou 
por muito tempo. Quando Romã caiu, em 440 d.C., algumas pessoas acusaram os cristãos de terem 
provocado a ira das divindades. Cf. Centro Bíblico Verbo, Reavivar a Caminhada... As Cartas de Pedro: 
Roteiros e Orientações para encontros, São Paulo, 2002, p. 43-44. 
14 Cf. Luis Mosconi, As Duas Cartas de Pedro, São Paulo, 2002, p.25-27. 
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insultos (3,9;4,4.14), difamações e críticas (3,16). Aquele que assumia o seguimento de 

Jesus nesse mundo hostil e desigual corria o risco de derramar o próprio sangue, por 

isso, para esses cristãos, sofrer sem reagir era imitar a atitude de Cristo, o servo 

sofredor (Is 53,7-9; 2,21-25). As comunidades cristãs fazem uma releitura do servo 

sofredor e passam a entender que a pessoa cristã é chamada a viver como serva de 

Deus, que assume a prática da justiça e da solidariedade, de maneira livre e 

consciente. O sofrimento é conseqüência dessa prática, pois Cristo assumiu nossa 

condição humana “a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a 

justiça (2,24). O autor da carta ainda lembra a situação de alguns de seus 

destinatários: “Estavam desgarrados como ovelhas (Is 53,6), mas agora retornavam ao 

seu pastor e guardião”. (2,25).  

 O tema do sofrimento está presente em toda a primeira carta de Pedro. Viver a 

proposta de Jesus implicava ir contra as regras que eram impostas por aquela 

sociedade desigual e opressora. Era caminhar pela contramão da vida e é aí que o 

sofrimento traz para esses “peregrinos” e “forasteiros” vários ensinamentos:  

  O sofrimento é ocasião para fortalecer a fé. Assim como o fogo purifica o ouro, o 

sofrimento tem o poder de purificar a fé de cada pessoa (cf. 1,6-7; cf. Mt 5,11-12). A 

pessoa que sofre imita Cristo, que também sofreu injustamente por causa de nossos 

pecados. A atitude de Jesus perante o sofrimento serve de modelo para todos os 

cristãos (cf. 1,11;2,21-25,3,17-18;4,13;5,13), pois Ele assumiu para si as dores do 

mundo, todo peso de nossos pecados foi posto sobre seu ombro. Esteve só, 

desprezado e desprezível. Passou pela “Noite Escura”16, pela noite do Getsêmani, 

desceu à cova mais profunda, aos infernos, perdeu-se na terra fria, ficou abandonado 

sem compreender direito o silêncio do Pai (cf. Mc 15,34). Experimentou a solidão, o 

medo e a dor, deixou-se ser triturado, misturado e descascado como um grão de trigo 

para ressuscitar, tornar-se o “Grão Vivo”, verdadeira Eucaristia Humana, Jesus Cristo, 

Luz da Luz. Cristo morreu, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo representa para 

esses “peregrinos” “forasteiros”, a vitória do Bem sobre o Mal (cf. 1 Pd 3,18-20), da Luz 

sobre a Treva, o triunfo da Vida sobre a Morte, a vitória de Cristo sobre Satanás: 

“Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim que sigais seus passos. 

Ele não cometeu nenhum pecado; mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando 

injuriado não revidava; ao sofrer, não ameaçava, antes, punha a sua causa nas mãos 

                                                                                                                                                                                   
15 John H. Elliott, Um Lar Para Quem Não Tem Casa: Interpretação Sociológica da Primeira Carta de 
Pedro, São Paulo, 1985, p.122.  
16 São João da Cruz, Obras Completas, Petrópolis, 1984, p.437-570. 
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daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro, levou nossos pecados em seu próprio 

corpo, a fim de que, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas 

feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes 

ao Pastor e guarda de vossas almas.” ( 2,21-25). 

 Essa fraternidade17 “peregrina” e “forasteira”, sem pátria e sem lar, sofrida 

e marginalizada é chamada, segundo a carta, a apressar o passo e esperar a 

libertação, romper com as barreiras da morte, com os grilhões da iniqüidade e formar 

uma terra onde ninguém é desprezado, onde todos são chamados a construir um 

mundo irmão, baseado no Cristo que veio para unir a humanidade. Deus não quer a 

queda e nem tão pouco o sofrimento humano, essa situação não é apenas 

conseqüência da maldade humana, mas é provocada pela busca do poder (cf. 5,8). 

Esses “peregrinos” e “forasteiros” cristãos acreditam que aqueles que causam 

sofrimento serão julgados e condenados e que o sofrimento não vai durar para sempre 

(cf. 5,10). O sofrimento provocado pelo fato de ser cristã ou cristão é sinal de que o fim 

da história está próximo. Eles acreditam na segunda vinda de Cristo e na chegada de 

novos céus e nova terra, numa sociedade justa: Quando Cristo voltar,  aquelas e 

aqueles que sofreram por causa da fé cristã e permaneceram firmes serão 

recompensados, assim como Cristo, “Receberão louvor, honra e glória” (1,7; cf. 4,13; 

5,4.10-11)18. Depois do tempo da provação virá a salvação, porque Cristo é o grande 

libertador das amarras materiais e espirituais, pois fez de seus sofrimentos verdadeiros 

sinais do Reino que começa a despontar: “O fim de todas as coisas está próximo. 

Levai, pois, vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração.  Acima de tudo, 

cultivai, com todo o ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de 

pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, 

conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como 

bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o com 

capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo seja glorificado por Jesus 

cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos. Amém!” (4,7-11) 

 

 

                                                        
17 Essa palavra designa a comunidade em sua dimensão primeira e local, Isto é, os cristãos que vivem 
em tal lugar e pertencem a tal comunidade, seja esta identificação com uma cidade ou com um território 
mais vasto (se bem que se deva supor um centro como lugar de reunião dos membros). Cf. José C. 
Gabarrón (org.), As Cartas de Pedro, São Paulo, 2003, p. 12. 
18 Cf. Centro Bíblico Verbo, Reavivar a Caminhada... As Cartas de Pedro: Roteiros e Orientações para 
encontros, São Paulo, 2002, p.73-75. 
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