
8. Pedro e a Rocha (2T 2016—Mateus) 
 
Material bíblico: Gal. 4:4, Heb. 7:26, Matt. 16:13–20, Eph. 2:20, Matt. 16:21–27,17:1–9. 

 

Citação 

• Jesus de Nazaré semprepede a seus discípulos para segui-lo, não apenas “aceitá-lo”, 

não apenas “acreditar nele”, não apenas “adorá-lo”, mas segui-lo: alguém ou segue a 

Cristo, ou não. Não há nenhum compartimento da fé, domínio, esfera, negócio ou 

política em que o senhorio de Cristo é excluído. Nós ou fazemos dEle senhor de todos 

os senhores, ou nós negamos a Ele como senhor de qualquer coisa. Lee Camp 

 
Perguntas 
 O que é significante quanto a resposta de Pedro à pergunta de Jesus? Por que a 

repreensão segue tão de perto a admiração? Qual seriam as qualidades necessárias para ser o 

alicerce da igreja? De que formas Jesus é “nossa Rocha”? De que maneira esse capítulo 

revela o Grande Conflito em ação? 

 

Resumo da Bíblia 
 Mateus 16 começa com os fariseus e saduceus procurando Jesus para pedirem um 

sinal. Isso poderia parecer supérfluo, já que Jesus a pouco tempo havia alimentado cinco mil 

e depois quatro mil pessoas através de um milagre! Jesus conclui que “Uma geração perversa 

e adúltera pede um sinal milagroso!” Mateus 12:39 NVI. Jesus então alerta Seus discípulos 

sobre o fermento dos fariseus e saduceus (os discípulos entenderam de maneira totalmente 

errada, pensando que Ele estava reclamando de não terem trazido o pão!). Jesus pergunta à 

eles quem eles acham que Ele é, então Pedro afirma que Ele é o Messias (“Cristo” em grego). 

Quase imediatamente após terelogiado a Pedro, Jesus tem que repreendê-lo por ter dito que o 

sofrimento por vir dEle não devia acontecer.  Jesus diz aos Seus discípulos: “Se alguém 

quiser acompanhar-Me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me” Mateus 16:24 NVI. 

Gálatas 4:4 explica a vinda profetizada de Jesus que é nosso sumo sacerdote divino (Hebreus 

7:26). Jesus Cristo é a verdadeira pedra fundamental da comunidade (Efésios 2:20). 

 

Comentário 
 A decisão de Jesus em alimentar os quatro mil não foi motivada pelo desejo de 

realizar milagres, mas simplesmente para acabar com a fome, já que Ele estava preocupado 

de que eles não iriam aguentar o caminho de volta para suas casas. Novamente o verdadeiro 

caráter de Deus é revelado – não querendo apavorar ou espantar – simplesmente tentando 

ajudar os necessitados. Mas aqueles que estavam observando não entenderam o propósito. 

Não é de se admirar que Jesus respondeu daquela maneira, já que o desejo pelo milagre diz 

muito sobre esses líderes religiosos. Ele também alerta Seus discípulos, que também não 

entenderam o propósito. Jesus então relembra-os sobre as sobras das duas refeições 

miraculosas – um ponto importante - revelando que até o restante seria suficiente para muitas 

refeições! O quão rápido somos para esquecer o que Deus faz... 

 Jesus pergunta a Seus discípulos a questão essencial – quem as pessoas pensam que 

Ele é? Jesus segue essa pergunta abrangente com uma que é bem mais pessoal – Quem vocês 

pensam que Eu sou? Desde o seu nascimento as pessoas tem argumentado sobre Ele... Por 

que há tantos argumentos? Jesus não deveria ter sido mais claro? Se sim, como? 

 A principal pergunta é como você estrutura suas ideias. Seria porque o conceito é 

atraente? Seria porque foi assim que você foi ensinado? Seria por causa da maneira como 

você se sente? Como você decidirá sua própria resposta para a pergunta “quem foi Jesus?” 



 Jesus preparou respostas para a pergunta. As respostas estendem-se desde João Batista 

ressuscitado até Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas a resposta de Pedro é a que 

demonstra revelação associada com demonstração – Pedro enxergou e ficou convencido. A 

crença é baseada em evidência, e assim continua sendo verdadeiro até hoje. 

 Pedro expressou sua fé confiante em Jesus como o Filho de Deus. Embora estivessem 

longe de entender o Deus revelado em Jesus, os discípulos estavam prontos para aceitar Jesus 

como Deus, o único. Imediatamente após esse fato ter sido estabelecido, a pergunta é 

respondida. Jesus então mostra o tipo de pessoa que Deus realmente é: “Desde aquele 

momento Jesus começou a explicar aos Seus discípulos que era necessário que Ele fosse para 

Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes 

e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia”. Mateus 16:21 NVI. 

 Um processo completo de “reeducação” é necessário para compreender a verdadeira 

natureza de Deus: vindo como servo sofredor de toda a humanidade. Mas Pedro não quis 

acreditar nisso! Essa não era sua ideia para o futuro do seu Senhor. Ele repreendeu Jesus. Por 

isso Jesus respondeu: “Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim, e 

não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens” Mateus 16:23 NVI. Pedro falou pelo 

inimigo. A tentação de Satanás foi para sugerir que Jesus agiu de maneira incomum com o 

fora de Seu caráter e para se certificar de que a verdadeira natureza de Deus não fosse 

revelada ao mundo. Mas foi exatamente por essa razão que Jesus veio à nós! 

 Quanto a Rocha na qual Cristo construiu a igreja através de Pedro: rejeitar essa 

interpretação não precisa de argumentos com palavras gregas, mas simplesmente se atentar às 

Escrituras, onde Deus sempre é a Rocha, não os seres humanos. Até Pedro diz isso sobre 

Cristo (Atos 4:8-12; 1 Pedro 2:4-8) 

 A lição mais importante de hoje é que Jesus é o verdadeiro filho do Deus vivo, assim 

como Pedro afirmou, e que podemos confiar nEle como o único que nos mostra como Deus 

realmente é: totalmente amoroso, unicamente gracioso e completamente fidedigno. 

 

Comentários de Ellen White 
 Depois da confissão de Pedro, Jesus recomendou aos discípulos que a ninguém 

dissessem que Ele era o Cristo. Esta recomendação foi feita por causa da decidida oposição 

dos escribas e fariseus. Mas ainda, o povo, e até mesmo os discípulos, tinham tão falso 

conceito do Messias, que um anúncio público do Mesmo não lhes daria idéia exata de Seu 

caráter e de Sua obra. Mas dia a dia Ele Se lhes estava revelando como o Salvador, e assim 

desejava dar-lhes uma genuína concepção de Si mesmo como o Messias. 

 Os discípulos ainda esperavam que Cristo reinasse como príncipe temporal. 

Conquanto Ele houvesse por tanto tempo ocultado Seu desígnio, acreditavam que não 

permaneceria para sempre na pobreza e obscuridade; aproximava-se o tempo em que 

estabeleceria o Seu reino. Que o ódio dos sacerdotes e rabis jamais arrefecesse, que Cristo 

houvesse de ser rejeitado por Sua própria nação, condenado como enganador e crucificado 

como malfeitor — este pensamento nunca os discípulos abrigaram. Mas vinha chegando a 

hora do poder das trevas, e Jesus precisava revelar aos discípulos o conflito que se achava 

diante deles. Estava triste, antecipando a prova. {DTN 359} 
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