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Nessa passagem da Escritura Pedro está confortando os filhos de Deus com a certeza do 
segundo advento de Cristo. Se você ler o capítulo cuidadosamente, observará que o 
apóstolo deixa uma distinção clara e deliberada entre “nós” que cremos e os 
escarnecedores que não crêem. Os escarnecedores incrédulos levantam-se e dizem: 
“Onde está a promessa da sua vinda?”. E Pedro protege ternamente as ovelhas de Cristo 
de tais lobos vorazes com algumas doces certezas. 
 
“Não retarda o Senhor a sua promessa”. Ele prometeu que Cristo viria julgar o mundo e 
reunir os seus eleitos para si? É mais do que certo que o fez. Que o ímpio zombe e 
escarneça! Nós nos confortaremos na certeza que, no tempo determinado, Cristo 
aparecerá em sua glória. Mesmo que a promessa tarde, espere por ela; porque, 
certamente, virá, e não tardará. “Se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não 
tardará” (Habacuque 2:3).  
 
O Senhor é “longânimo para convosco”.  A promessa e a longanimidade de Deus é para 
nós – aqueles que são amados, escolhidos, redimidos e chamados por Deus – aqueles 
que crêem em Cristo para a vida eterna. Existe somente uma razão pela qual Deus tolera 
os inimigos de Cristo, somente uma razão pela qual Cristo ainda não veio julgar seus 
inimigos, e é essa: Deus tem um povo neste mundo a quem determinou salvar. Ele não 
destruiu o mundo antigo até que Noé estivesse na arca. Ele não queimou Sodoma até 
que Ló saísse da cidade. E o Deus todo-poderoso, mesmo em sua absoluta santidade, 
não enviará seu Filho para destruir este mundo até que a última das suas ovelhas seja 
traga a salvo para o aprisco do Pastor! De fato, “a longanimidade do nosso Senhor é 
salvação” (v. 15, versão do autor).2 
 
Uma vez mais, é prometido que Deus “não [está] querendo que nenhum pereça”. A 
quem esta promessa é dada? Não a Faraó, a quem Deus matou. Não a Corá, Datã e 
Abirão, a quem Deus enviou para o inferno. Não a Judas, a quem Deus enviou para o 
seu devido lugar. A quem então a promessa é dada? Para convosco!3 Nenhum dos 
eleitos de Deus perecerá em seu pecado. Nenhuma das ovelhas de Cristo estará ausente 
do aprisco. Nenhuma alma redimida por Cristo será lançada no inferno. Por quê? 
Porque Deus “não [está] querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 
arrependimento”. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. Pedro está simplesmente 
reafirmando a promessa de Cristo: “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o 
que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora” (João 6:37). 

 
Fonte: http://www.donfortner.com/ 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Novembro de 2006.   
2 Nota do tradutor: “E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor” (RA e RC); “Tenham em 
mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação” (NVI). 
3 Nota do tradutor: Em 2Pe. 3:9, a palavra grega para “convosco” é hemas, que quer dizer “nós, nos, 
nosso etc.”. Nas principais versões em português da Bíblia, não fica claro que Pedro está se referindo 
tanto a ele como aos leitores. Na NVI essa deficiência também não foi sanada, visto que ali lemos 
“paciente com vocês”. Uma tradução melhor seria “longânimo para conosco”. 
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