
1. Conhecendo Pedro (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material Bíblico: Lucas 5:1–11; Mateus 16:13–17; Mateus 14:22–33; Lucas 22:31–33, 

54–62; Gálatas 2:11–14. 

 

Citações 

• Eu nunca ouvi nada sobre as resoluções dos apóstolos, mas muito sobre seus 

atos. Og Mandino 

• O Novo Testamento não diz nada sobre Apóstolos que se aposentaram e ficaram 

sem fazer nada. Billy Graham 

• Há um dia em que cada pessoa que encontra Jesus, que crê que Jesus é o Filho 

de Deus, decide que eles passarão a vida seguindo Ele. Algumas pessoas, como 

o apóstolo Paulo, tomam essa decisão no momento em que o encontram, no 

momento em que se tornam cristãos. Outros, como o Apóstolo Pedro, sofrem 

anos de comprometimento sem entusiasmo e confusão espiritual antes de 

mergulharem com toda a sua paixão. Outros ainda podem desfrutar de alguns 

benefícios do amor e da graça de Deus sem entrar na verdadeira alegria de uma 

união com seu criador. Donald Miller 

• Pedro, Líder do Coro dos Apóstolos, Boca dos discípulos, Pilar da Igreja, 

Contraforte da fé, Fundação da confissão, Pescador do universo. Chrysostom 

• Eu expliquei o que o Senhor disse: "Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a 

minha Igreja", para que seja entendida como construída sobre Aquele que Pedro 

confessou dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”, e assim Pedro, 

representou a pessoa da Igreja que está edificada sobre esta rocha, e recebeu "as 

chaves do reino dos céus." Pois, "Tu és Pedro" e não "Tu és a rocha"foi dito a 

ele. Mas a rocha era Cristo. Augustinho 

 

Perguntas 
 Por que Pedro nos oferece uma lição tão valiosa sobre o comportamento 

humano? O que podemos aprender com a história de Pedro? Como você caracterizaria a 

natureza e o temperamento de Pedro? Qual foi a atitude de Jesus em relação a Pedro, e 

como Pedro reagiu? O que isso nos ensina sobre a maneira como Deus se relaciona com 

cada um de nós e com os assuntos do grande conflito? 

 

Resumo bíblico 

  Lucas 5:1-11 conta a história do chamado dos discípulos, incluindo Simão 

Pedro. Pedro se identifica como "um homem pecador". Jesus lhe diz: "Não tenhas 

medo. De agora em diante, você estará pescando para as pessoas! "Pedro identifica 

Jesus como o Messias (Mt 16: 13-17). Pedro anda na água em direção a Jesus, mas 

depois afunda porque tem medo (Mt 14: 22-33). Pedro promete a Jesus que está pronto 

para ser aprisionado e morrer (Lucas 22: 31-33), mas então nega conhecer Jesus (Lucas 

22: 54-62). Paulo teve que confrontar Pedro por causa de sua atitude indecisa em 

relação aos costumes judaicos (Gl 2: 11-14). 

 

Comentário   
  É fácil identificar-se com Pedro! Ele compartilha tanto de nossos traços humanos - 

ousado e franco, mas também inseguro de si mesmo e fraco. Ele faz promessas que não 

pode cumprir. Ele toma o caminho mais fácil. Ele decepciona Jesus e a si mesmo. No 

entanto, ele também é abençoado por ser o primeiro discípulo a identificar Jesus como o 

Messias, ser um dos amigos mais íntimos de Jesus, ser o principal porta-voz da igreja (em 



Pentecostes) e ser visto como um dos principais líderes. Ele até mesmo andou sobre a 

água! 

 Seria interessante desenvolver um perfil psicológico de Pedro. Sabemos pouco 

sobre seu passado e educação, exceto que ele era um pescador da Galiléia. Mas mesmo 

essas informações limitadas podem levar a algumas ideias. Talvez como pescador não se 

sentisse tão respeitado na sociedade como gostaria. Sendo da Galiléia, com seu sotaque 

galileu, ele certamente foi desprezado pelos da alta sociedade de Jerusalém. Ele é muitas 

vezes o porta-voz dos outros discípulos, sugerindo que o enxergavam como um líder. Junto 

com Tiago e João, Pedro é um dos líderes da igreja no início. No entanto, Paulo chama a 

sua atenção já que Pedro achou difícil deixar para trás seu costume judeu de não comer 

com os gentios quando lembrado por alguns judeus (ver Gálatas 2). Em sua defesa, Pedro 

também comenta que Paulo escreve coisas difíceis de entender (2 Pedro 3:16). 

 Durante seu tempo com Jesus vemos um homem abençoado com momentos de 

discernimento ainda lutando com os ensinamentos de Jesus. Ele tinha uma casa em 

Cafarnaum, uma cidade onde Jesus muitas vezes ficava. Jesus pode até ter ficado na casa 

de Pedro - temos o registro da cura de Jesus na mãe de Pedro em sua casa em Mateus 8. 

Pedro tem o privilégio de estar lá com Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele tira a 

espada para defender Jesus e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mesmo que ele 

não possa correr tão rápido quanto João, ele é o primeiro que entra na tumba. Duas vezes 

ele enfrenta o Sinédrio. Ele experimenta uma fuga milagrosa da prisão. Ele recebe a visão 

de uma folha cheia de animais impuros para encorajá-lo a ir para os gentios. E assim por 

diante. Ele é muito humano, um homem como nós, para ser admirado e simpatizado. Em 

Pedro vemos as questões do grande conflito em jogo na sua vida, e isso é uma motivação 

para todos nós. 

 

Ellen White Comments  

 Era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a 

necessidade de receber de Cristo poder e graça. O Senhor não podia livrá-lo da tentação, 

mas sim salvá-lo da derrota. Estivesse Pedro disposto a aceitar a advertência de Cristo, 

teria vigiado em oração. Teria andado com temor e tremor para que seus pés não 

tropeçassem. E teria recebido auxílio divino, de modo que Satanás não teria alcançado a 

vitória. {PJ 95}   

 Pedro não pretendia dar a conhecer sua verdadeira identidade. Ao assumir ar de 

indiferença, colocara-se no terreno do inimigo, tornando-se fácil presa da tentação. 

Houvesse ele sido chamado a combater por seu Mestre, e teria sido um corajoso 

soldado; ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, demonstrou-se covarde. [324] 

Muitos que não recuam diante da luta ativa por seu Senhor, são, em face do ridículo, 

levados a negar sua fé. Associando-se com aqueles a quem deviam evitar, colocam-se 

no caminho da tentação. Convidam o inimigo a tentá-los, e são levados a dizer e fazer 

coisas de que, sob outras circunstâncias, nunca se tornariam culpados. {VF 660}  

 O apóstolo Pedro tornou-se um fiel servo de Cristo e foi grandemente honrado 

com luz e poder divinos; e tomou parte ativa na edificação da igreja de Cristo; 

entretanto, Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de sua humilhação; seu 

pecado foi perdoado; contudo bem sabia que unicamente a graça de Cristo lhe podia 

valer naquela fraqueza de caráter que lhe ocasionou a queda. Em si mesmo nada achava 

de que se gloriar.  {PJ 98}    
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