
Pequeno grupo: Pedro 
 
Atualizando 
Esta seção foi criada para que cada pessoa possa compartilhar suas experiências das 
práticas das últimas semanas. Este deve ser um momento encorajador e não um momento 
para envergonhar alguém por não fazer sua tarefa - simplesmente deixe algumas pessoas 
compartilharem como foi seu projeto. Não deixe de encorajar o grupo a falar sobre suas lutas 
e problemas, assim como sobre seus sucessos. 
 
Aquecimento  
Jogue um jogo chamado Boas Notícias/Más Notícias. É assim: Uma pessoa apresenta algo 
que seria uma boa notícia. A próxima pessoa tem que criar um resultado ruim e maluco para 
essa Boa Notícia. Aqui estão alguns exemplos: 

● Boas notícias: ganhei um novo par de calças! - Más notícias: A Peppa Pig está 
bordada na parte de trás deles. 

● Boas notícias: Meus pais deixaram eu sair com carro hoje à noite! - Más notícias: 
Quando eles disseram isso, eles simplesmente queriam dizer "tire o carro para fora 
da garagem". 

O cenário mais criativo de Más Notícias vence! 
 
Leitura 
Leia Lucas 5:1-11, João 21, e Gálatas 2:11-21 
 
O apóstolo Pedro foi um participante essencial na proclamação do evangelho ao redor do 
mundo. Ele costumava ser um cara comum que dizia as coisas erradas na hora errada. No 
entanto, Jesus deu a Pedro uma identidade completamente nova. Ele o chamou de A Pedra, 
porque Jesus edificaria a Igreja sobre o trabalho que Pedro faria através do poder de Cristo. 
Pedro era apenas um cara normal que trabalhava como pescador em uma comunidade de 
outros pescadores. Mesmo que Deus o tenha levado a fazer muitas coisas pela Igreja em 
seus primeiros anos, Pedro não era o tipo de pessoa que a maioria escolheria como líder de 
qualquer coisa. 
 
Ao longo da história de Pedro, vemos nele dúvidas e medos. Ele frequentemente questionou 
as decisões de Jesus. Ele se gabava de suas próprias habilidades (que muitas vezes eram 
medianas) e às vezes não tinha nem noção das coisas do Reino. Ele até se desviou quando 
foi exposto ao ridículo por causa de seu relacionamento com Jesus. Ele não é o tipo de cara 
que você quer que lidere sua causa. No entanto, nada dessas coisas impediu Jesus de 
escolhê-lo pessoalmente para fazer grandes coisas pelo Reino. 
 
Quando conhecemos Pedro, ele trabalhava como pescador. Ele ficou pescando a noite toda 
- sem sucesso, devo acrescentar. Jesus se aproximou e disse-lhe para jogar as redes 
novamente. Pedro pensou: "Jesus é louco. Aqui está esse rabino tentando dizer a mim, um 
pescador, como fazer meu trabalho!" Mas ele fez o que Jesus pediu. Para a surpresa de 
Pedro, ele pegou tantos peixes que as "as redes começaram a rasgar-se." (Lucas 5: 6). 



Pedro imediatamente respondeu: “Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem 
pecador" (Lucas 5:8). 
 
Nós podemos aprender uma verdade preciosa dessa história. Quanto mais conhecemos um 
Deus santo, perfeito e justo, mais reconhecemos e experimentamos a dor de nossa própria 
pecaminosidade. Pedro testemunhou um milagre divino. Isso revelou o tipo de pessoa que 
Jesus era para Pedro e, por fim, revelou a grande distância entre sua vida pecaminosa e a 
natureza santa de Deus. Jesus não era mais apenas um homem religioso para Pedro - ele 
era algo muito maior. 
 
A reação de Pedro a essa distância é bastante comum para muitos de nós. Sua resposta não 
foi querer estar mais perto de Jesus, mas fugir dele! Pedro reconheceu a autoridade divina 
de Jesus e queria correr na outra direção! Ele sentiu vergonha. No entanto, a resposta de 
Jesus foi de graça e bondade imerecidas. Jesus não condenou Pedro, ele fez exatamente o 
oposto: o convidou para ser seu discípulo. "Não tenha medo; de agora em diante você será 
pescador de homens" (Lucas 5:10). Jesus graciosamente afastou os olhos de Pedro de se 
concentrar em suas limitações pecaminosas, e os levou a conhecer as Boas Novas de 
redenção e propósito que Jesus veio trazer a todo pecador. 
 
Nas várias interações que Pedro teve com Jesus, vemos falhas após falhas. No entanto, seria 
errado apenas ver as falhas. Através de todos os movimentos bruscos que Pedro teve, ele 
continuou tentando fazer de Jesus o centro de todas as afeições de seu coração. É por isso 
que Pedro foi autorizado a fazer grandes coisas por Deus! 
 
O desejo de Pedro de ser corrigido por Deus permitiu que Deus continuasse trazendo-o de 
volta para perto toda vez que Pedro escorregava.  
 
Que grande incentivo isso deve ser para nós! Sempre que temos momentos como Pedro, em 
que falhamos, precisamos continuar buscando a Deus, respondendo à sua voz. Nós 
precisamos nos esforçar para reconhecer e crer na graça que Deus nos dá por meio de Cristo. 
Precisamos deixar Deus fazer o trabalho de nos restaurar e nos colocar de volta no caminho 
que Ele separou para nós. Essa é a luta da fé - acreditar que Deus não desiste de nós. 
 
A melhor notícia nisso tudo é o fato de não estarmos sozinhos, nem sem esperança. A ironia 
da vida de Pedro é que ele ajudou a estabelecer a estrutura que Deus usa para nos manter 
focados e atentos. É por isso que nos foi dada a Igreja, a comunhão dos crentes. Essas são 
as pessoas que Deus usa para apontar as inconsistências em nossa fé e caminhar conosco 
para uma comunhão mais profunda com Jesus. 
 
Fale Mais 

1. De que maneira você vê sua fé refletida na de Pedro? 
2. Que coisas acreditamos sobre nós mesmos que não são verdadeiras de acordo com 

a Palavra de Deus?  
3. Nas leituras de hoje, que fala de Jesus fez com que Pedro focasse de novo Nele? (No 

texto de Gálatas 2: 11-21, o que Paulo diz sobre o Evangelho que recoloca Pedro no 
foco?). 

4. Quais são algumas áreas que te distraem de manter o foco em seguir a Deus? 
 



Colocando em prática 
Uma ótima maneira de manter o foco em Deus, em vez de em suas falhas e deficiências, é 
comprometer-se a servir os outros. Encontre uma oportunidade para servir alguém hoje. Há 
muitas pessoas idosas "presas" em casa que precisam de um incentivo agora mesmo! Ligue 
para eles ou envie uma carta/mensagem. Ajude um vizinho ou membro da igreja que precise 
de suporte. 
 
Oração 
Peça a Deus para revelar áreas da sua vida que você supôs que Deus havia desistido. Peça 
a ele que renove seu pensamento sobre essas coisas e procure maneiras de crescer nessa 
área da vida. 
 
Reúna-se 
Antes de todos saírem, confirme o dia e a hora da reunião das próximas semanas - e confirme 
quem pode participar. 
 


