
8. Jesus nos escritos de Pedro (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 

Pedro) 

 

Material bíblico: 1 Pedro 1:18, 19; Colossenses 1:13, 14; Isaías 53:1–12; João 11:25; 

Salmos 18:50; 2 Pedro 1:1; 1 Pedro 2:24. 

 

Citações 

• O cristianismo é essencialmente uma religião de ressurreição. James S. Stewart 

• A ressurreição de Cristo é o Amém de todas as suas promessas. John Boys 

• Deus nosso Pai Celestial conhece-nos pelo nome. Jesus Cristo vive; Ele é o 

Messias. Ele nos ama. A Expiação de Jesus Cristo é real; Traz imortalidade a 

todos e abre a porta para a vida eterna. Dieter F. Uchtdorf 

• A alienação do homem de Deus é um fato. É nosso negócio não negá-lo, mas 

acabar com ele. William Temple 

• Eu gosto de pensar sobre a história bíblica da mulher no poço e como fora de 

ordem sua vida era. Jesus apontou que ela tinha cinco maridos e estava vivendo 

com um sexto. Mas Jesus a escolheu para ser aquela que levaria as boas novas 

da chegada do Messias à sua aldeia. Terri Blackstock 

• Jesus abriu uma porta que estava trancada desde a morte do primeiro homem. 

Ele se encontrou, lutou e espancou o Rei da Morte. Tudo é diferente porque ele 

fez isso. C.S. Lewis 

 

Perguntas 

 Que lições podemos aprender de Pedro na maneira como seu relacionamento 

com Jesus mudou? Qual é a ênfase de Pedro quando escreve sobre Jesus em suas cartas? 

O que te impressiona sobre os assuntos que Pedro escolheu abordar? Como podemos 

aplicar sua mensagem a nós mesmos em nossos dias? Como isso se encaixa no grande 

conflito? 

 

Resumo bíblico 

 Pedro deixa claro que somos libertados pelo caro sacrifício de Jesus, não por 

qualquer coisa de valor humano (1 Pedro 1:18, 19). Ele fala da "inestimável confiança 

em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Aquele que é verdadeiramente bom e reto." 2 

Pedro 1:1. Ele cita Isaías 53: "por suas feridas você está curado" (1 Pedro 2:24). Paulo 

também fala de como Jesus nos liberta (Col 1:13, 14). Jesus diz: "Eu sou a ressurreição 

e a vida. Aqueles que confiarem em mim viverão, ainda que morram"João 11:25. 

 

Comentário 

 A compreensão de Pedro sobre Jesus e sua missão mudou muito ao longo dos 

anos. Pedro começou como um líder de cabeça quente cheio de nervosismos e 

governado por suas emoções. Conhecendo Jesus, ele veio para lidar com seus 

problemas e aprendeu as lições vitais de confiar nEle. Isto transparece claramente em 

seus escritos - 1 e 2 Pedro dificilmente parecem ser escritos pelo mesmo Pedro que 

encontramos nos evangelhos! No entanto, essa transformação é o que os evangelhos 

todos falam, e Pedro coloca Jesus a frente e no centro de tudo o que ele faz agora. A 

mensagem de Pedro é: "Se ele pode me mudar, ele pode mudar você!" 

 Pedro está empenhado em enfatizar o sacrifício de Jesus por nós. Devemos 

enfatizar que isso não era de modo algum para persuadir o Pai - o sacrifício era para nos 

persuadir. Nas palavras de Dwight Nelson: "Deus não precisou do Calvário para mudar 

a Sua mente sobre nós. Ele precisava do Calvário para mudar nossa mente sobre Ele". 



 Pedro também enfatiza a importância da confiança. De muitas maneiras, o 

problema de Pedro era na confiança - como tantos de nós hoje. Mesmo quando ele 

estava seguindo Jesus aqui na terra, a confiança de Pedro estava em si mesmo. Ele era o 

líder excessivamente confiante. Ele era o porta-voz dos discípulos. Ele confiava em si 

mesmo - e em sua espada - quando se tratava de defender Jesus no jardim. Assim, 

quando foi testado durante o julgamento de Jesus, Pedro falhou - porque ele estava 

apenas cuidando de si mesmo. Ele falhou em confiar em Jesus. Teve que aprender uma 

lição dura e muito dolorosa - que não podia confiar em si mesmo. É por isso que ele fala 

dessa "inestimável confiança em Jesus" em 2 Pedro 1:1. 

Não há nenhuma dúvida sobre o compromisso de Pedro enquanto escreve estas 

epístolas. Ele passou por sua crise de confiança e agora confia totalmente em Jesus. Ele 

continua a ser uma personalidade do "tipo A" - mas agora isso se transforma no caráter 

de um líder confiante e confiável. Ele é muito prático, e explica o que essa confiança em 

Jesus significa para aqueles que leem suas cartas. Elas estão cheias de instruções diretas 

e pontuais sobre como viver como seguidores de Jesus. Ele não quer confusão ou erros. 

Ele procura ser muito claro em tudo o que diz e faz. Mas tudo indica a Jesus, e não a si 

mesmo. Ele pede simpatia e humildade (1 Pedro 2:8). Ele exige que os líderes da igreja 

se preocupem e não sejam arrogantes (1 Pedro 5: 2, 3). Ele diz aos seus leitores para 

aceitarem o sofrimento (1 Pedro 2:21, 4:1). Isso está muito longe da atitude 

demonstrada por Pedro antes de sua "conversão". 

Como os outros escritores do Novo Testamento, a centralidade da ressurreição 

de Jesus é muito importante para Pedro. Sua mensagem é: "Nós nascemos de novo e 

recebemos uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos." (1 Pedro 1:3). Nossa esperança, que é uma esperança viva, é um futuro 

garantido pelo Jesus ressuscitado, em que nós temos uma parte por causa do caminho 

que Jesus nos abriu. 

 

Comentários de Ellen White 

 Depois da ressurreição, três vezes provou Cristo a Pedro. “Simão, filho de 

Jonas”, disse, “amas-Me mais do que estes?” João 21:15. Pedro agora não se exaltou 

sobre os irmãos. Apelou Àquele que podia ler o coração. “Senhor”, respondeu, “Tu 

sabes tudo; Tu sabes que eu Te amo.” João 21:17. {PJ 94} 

 Recebeu então Sua incumbência. Foi-lhe apontada uma obra mais ampla e mais 

delicada que antes. Cristo lhe ordenou apascentar as ovelhas e os cordeiros. Confiando-

lhe ao cuidado as pessoas pelas quais o Salvador depusera a vida, deu Cristo a Pedro a 

maior prova de estar convencido de sua reabilitação. O discípulo outrora inquieto, 

orgulhoso, confiante em si mesmo, tornara-se submisso e contrito. Desde então, seguiu 

o seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. [77] Era participante dos sofrimentos 

de Cristo; e quanto Ele Se assentar no trono de Sua glória, Pedro será um participante da 

mesma... Foi pela presunção que Pedro caiu; e por arrependimento e humilhação seus 

pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência todo pecador penitente 

pode achar encorajamento. {PJ 94, 95}   

 Pedro era ativo e zeloso, firme e intransigente, e Cristo viu nele um elemento útil 

para a Sua igreja. Por isso ligou Pedro a Si, buscando cultivar nele o que tivesse de bom 

e valioso, e atenuar pelo Seu ensino e exemplo o que tinha de ríspido em seu 

temperamento, amenizando-lhe as asperezas de conduta. {T4 473}   
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