
Plano de Leitura: Pedro 

Dia 1 
Leia 1 Pedro 5:8-11 

Se você passou algum tempo à volta da água, então já notou o quão bela é a natureza. 
Observando um riacho, você pode ver como a água corre sem esforço sobre as rochas. As 
rochas NUNCA se movem. A água, no entanto, pode desgastar lentamente uma rocha, 
suavizando as suas arestas ásperas. Por outro lado, o juncos (planta fina e longa que cresce 
em lugares úmidos)  são constantemente chicoteados para a frente e para trás pela água. 
Podem até ser arrancados das suas raízes e levados para longe. 

Este é o tipo de cenário que vemos na vida de Pedro. 

O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando ele estava pescando. Ele questionou o 
poder de Jesus, mas depois caiu de joelhos aos Seus pés, por respeito ao Seu poder. Outra 
vez, num barco no meio da noite, Pedro caminhou sobre as águas até Jesus apenas para 
quase se afogar por causa do medo. Pedro também se recusou a deixar o Senhor lavar seus 
pés, mas depois que o Senhor explicou a Pedro o significado deste ato, Pedro disse: “Senhor, 
então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés!”.  

Parecia que a relação de Pedro com Jesus era, por vezes, tão forte como uma rocha, e outras 
vezes como a do junco soprado pelo vento. 

Você consegue se identificar? Eu com certeza me identifico!  

Há dias nos quais a minha fé é sólida. O tempo com Deus é fantástico e eu vejo Sua mão 
trabalhando durante todo o meu dia. Em outros dias, tudo o que posso fazer é orar "Ajuda-
me!". Parece que não consigo encontrar nenhuma constância significativa na minha 
caminhada com ele. 

Que bom que o nosso relacionamento com Deus não está baseado na nossa capacidade de 
nos mantermos fiéis, não é mesmo? Uma coisa é certa - Jesus sempre nos chama de amigos 
- assim como chamava a Pedro. 

Perguntas: 

1. A sua relação com Jesus parece mais com uma pedra ou um junco? 
2. Você tende a ser mais uma rocha ou um junco em seu relacionamento com os outros? 
3. Que áreas da sua vida são mais desafiadas ao tentar permanecer em um 

relacionamento próximo com Cristo e com os outros? 
4. O que mantém você próximo de Deus ou traz de volta para a companhia Dele quando 

você sente que falhou com Ele? 

  



Dia 2 
Leia Mateus 14:22-33 

Todo mundo adora ir a um grande show! A eletricidade do momento, bem, é eléctrica! Sua 
música favorita está explodindo através de uma montanha de alto-falantes. As pessoas estão 
vibrando, saltando e dançando. Estar nesse tipo de ambiente é verdadeiramente memorável. 

A única coisa que o tornaria ainda mais memorável é se o artista no palco apontasse 
diretamente para você e o convidasse para o palco. Você poderia imaginar?! A emoção desse 
momento seria avassaladora. Você é agarrado pela segurança, levado para o palco e o 
músico segura seu ombro e o convida a se juntar a ele para cantar no microfone. Aah! 

Nada mais importa agora. É apenas você e a sua terrível cantoria aproveitando o momento. 
Você é invejado por todos os outros no público. 

Pedro foi convidado para subir no “palco aquático” com Jesus. Foi um momento totalmente 
impossível de esquecer. Os outros onze discípulos estavam lá, apenas assistindo. Claro que 
as ondas os assustaram. Talvez eles tenham rido de Pedro enquanto ele se afundava sob as 
ondas. Isso não importava. Pedro deu o passo para fora do barco naquela noite. 

● Onze continuaram na zona de conforto, enquanto um superou as suas dúvidas e 
medos. 

● Onze ficaram secos, enquanto um se molhou. 
● Onze somente viram o milagre, enquanto um o experimentou. 
● Onze ficaram espantados com o que viram, enquanto um tinha a sua vida mudada 

para sempre. 

Jesus chama cada um de nós para ter uma existência cheia de aventuras com ele. Pode ser 
amedrontador pensar nisso. Pode haver momentos em que você afunda (ou tropeça ou até 
falha). Mas tudo bem. É sempre melhor se juntar a Jesus em Sua obra do que ser um 
espectador e perder a experiência de uma vida. 

Perguntas: 

1. O que você acha que foi a coisa mais ousada que já fez na sua relação com Jesus? 
O que você aprendeu sobre si mesmo quando a fez? O que você aprendeu sobre 
Deus?  

2. O que leva você a querer ficar na zona de conforto em vez de obedecer a Deus 
ousadamente? 

3. Há um relacionamento na sua vida em que Deus está direcionando você a sair do 
barco, dar um passo de fé? O que o/a impede de fazer isso? 

 

Dia 3 
Leia Marcos 14:12-72 
 



Você já passou por algum daqueles momentos que queria esquecer logo? Talvez tenha sido 
um momento de franqueza no qual você fez algo e se arrependeu imediatamente. Pode ter 
sido uma vez que você espalhou algo que um amigo compartilhou em segredo, e ele acabou 
descobriu. Todos nós temos momentos como esse. Eles ficam conosco e provocam uma 
ferida difícil de superar. 
 
Na leitura de hoje, Pedro fez várias escolhas que pesariam muito sobre ele nos próximos 
dias. Jesus usou a lavagem de pés como um ensinamento e Pedro não o compreendeu. 
Pedro declarou arrogantemente a sua fidelidade a Jesus e logo depois acovardou-se quando 
foi reconhecido como Seu discípulo. Ele recorreu à violência para provar a sua lealdade, e 
Jesus teve que limpar a bagunça que ele fez. 
 
Pedro foi um péssimo amigo na noite em que Jesus foi preso - na noite em que Jesus precisou 
que ele assumisse responsabilidades. 
 
A melhor notícia em tudo isto - Jesus conhece as nossas fraquezas e mesmo assim não nos 
abandona. Ele sabe que vamos falhar nos nossos compromissos. Ele sabe que nós O 
trairemos. Entretanto, Cristo ainda escolhe nos usar de forma importante para o Seu trabalho.  
 
Jesus é um grande amigo, mesmo quando falhamos em ser um. 
 
Perguntas: 

1. O que você valoriza mais em um amigo: as ações ou as palavras? Por quê? 
2. Algum amigo já decepcionou você? Você já deixou algum amigo na mão quando ele 

realmente precisava de ajuda? Como você se sentiu? Como isso afetou a relação de 
vocês? 

3. Qual é o processo que você passa para voltar a ter uma relação correta com Jesus? 
Como é que isso se aplica às suas relações terrenas? 

 

Dia 4 
Leia João 21:1-19 
 
Pedro estava sentindo a dor da sua traição. Jesus já havia aparecido a ele e aos outros 
discípulos depois da sua crucificação, mas Pedro sabia que havia assuntos inacabados entre 
eles. Apenas quando Jesus se sentou com Pedro e conversou com ele, Pedro experimentou 
a plenitude na sua relação com Jesus. Agora, ele estava livre para cumprir a sua vocação - 
ser A Pedra que Jesus precisava para construir a Sua Igreja. 
 
Pedro liderou os demais na proclamação da mensagem da morte e ressurreição de Cristo. 
Ele proferiu uma mensagem apaixonada a milhares de pessoas no Dia de Pentecostes, 
resultando em cerca de três mil pessoas que passaram a confiar em Jesus. Esta 
transformação na vida de Pedro o levou a fazer grandes coisas para Deus - e a ter um 
relacionamento mais profundo com o Senhor. 
 



Muitas vezes, conseguimos evitar aqueles momentos difíceis da vida. Nós sabemos que 
cometemos erros. Sabemos os passos que devemos dar. Mas, ter essa conversa ou 
confessar a má escolha pode demorar um pouco. Felizmente, não somos deixados sozinhos 
no nosso pecado! Assim como Pedro, Jesus nos busca e traz plenitude de volta às nossas 
vidas. 
 
Perguntas: 

1. Descreva um momento em que você teve um relacionamento que foi quebrado e 
depois curado e restaurado. Quais foram os seus sentimentos antes e depois disso? 
O que você aprendeu com essa experiência? 

2. Como o fato de que Pedro era usado por Deus, mesmo com sua variação de 
comportamento, ressoa em você?  

3. Há algum assunto inacabado em seus relacionamentos neste momento, seja com um 
amigo, membro da família ou com Deus? O que o está impedindo de restaurar esse 
relacionamento? 

4. Faça um plano para dar os passos necessários - escreva o que você diria e quando 
seria o melhor momento para fazer isso. Acompanhe os seus passos.  

 
 

Dia 5 
Leia 1 Pedro 4:12-19 
 
Há momentos em nossas vidas em que tentamos nos recriar. Para alguns de nós, ocorre 
entre a 8ª e a 9ª série. Você está prestes a começar o ensino médio e deseja iniciar sua 
experiência de um jeito diferente. Isso também acontece com frequência para aqueles que 
terminam o ensino médio e vão para a faculdade. Fazemos isso até durante as férias entre 
as séries. 
 
É o "novo você". Você decide mentalmente ser mais extrovertido, mais ousado, mais focado 
na escola e menos nas festas. Nós nos damos permissão para nos tornarmos alguém 
diferente do que éramos. 
 
Também experimentamos isso no mundo cristão - geralmente após um retiro tocante ou um 
acampamento transformador. Deus se revela a nós de uma nova maneira. Encaramos com 
gravidade o pecado em nossas vidas e encontramos a paz que vem com isso. Renovamos 
os compromissos com Deus e com nossa vida espiritual. 
 
Na passagem de hoje, vemos um Pedro diferente do que costumamos ver nos Evangelhos. 
Esse discípulo tropeço, inseguro e sem fé agora possui o papel como A Pedra - liderando a 
responsabilidade de estabelecer A Igreja. Ele é um homem diferente. Cristo fez dele um 
homem diferente. Ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ele enfrentou perseguição. Ele 
cresceu e se tornou o líder que Jesus via nele desde o começo. 
 
Jesus está fazendo a mesma coisa em você. 
 



Ele está tornando você em um líder e servo que Ele pode usar para Seus propósitos. Ele 
permitiu tempos difíceis em sua vida para que você aprendesse mais sobre confiar Nele. Ele 
enviou você para lugares desconfortáveis e o(a) preparou. Ele não desistiu de você - nem um 
pouco. 
 
Hoje, agradeça a Deus por ter acompanhado você em todos os momentos. 
 
Perguntas:  

1. Releia a passagem de hoje. Por quais mudanças Pedro passou dessa vez que são 
diferentes daquelas que estudamos essa semana? 

2. Pense em sua própria jornada espiritual. No ano passado, como você cresceu em sua 
caminhada com Cristo? 

3. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria seu amor em compartilhar Cristo 
com outras pessoas? O que mais te assusta? Com quem do seu círculo de liderança 
espiritual (pastor, mentor, etc.) você pode aprender sobre compartilhar Cristo com 
outras pessoas? Converse com essa pessoa esta semana. 


