
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir 
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

João 21:15-25 

Propósito: Pedro foi figura impar no Novo Testamento. Capaz de afirmações de fé e coragem, mas ao 
mesmo tempo, capaz de negar o Senhor Jesus por três vezes. Neste texto, o Senhor Jesus conversa 
com Pedro e, não obstante sua negativa, oferece a ele a oportunidade de ser restaurado, recebendo o 
comissionamento para apascentar as ovelhas. Em todos nós há um pouco de Pedro.  

• Pedro é uma das figuras mais contraditórias do Novo Testamento. Homem de temperamento impulsivo. 
• Há pessoas que pensam sem agir. Pedro agia sem pensar. 
• Há pessoas que pensam sem falar. Pedro falava sem pensar. 
• Ousado ao ponto de tentar repreender Jesus, recebendo dele uma dura correção. 
• Capaz de fazer uma extraordinária afirmação de coragem.  
• Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Lucas 22:33. 
• Capaz de fazer um extraordinário pedido de fé: 
• Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mateus 14:28. 
• No entanto, foi capaz de negar Jesus três vezes, antes que o galo cantasse. 
• O mais interessante é que Pedro nos representa. Ele é o nosso álter ego. 
• Todos nós temos muito de Pedro. 
• Este é o maior relato de um encontro de Jesus com uma pessoa após a sua ressurreição. 

 
• 1. Foi importante para resgate de Pedro para si mesmo. 
• Após negar o Senhor, Pedro saiu correndo chorando amargamente. 
• “Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, três vezes 

me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente”. Mateus 26:75. 
• O resgate de Pedro é a inspiração para o resgate de cada um de nós. 
• Assim como Pedro, nós também somos contraditórios. 

 
• 2. Foi importante para o resgate de Pedro diante dos outros apóstolos.  
• Jesus estava com seus discípulos, sendo esta a terceira vez que Jesus aparecia após a sua 

ressurreição. 
 

• A pergunta que o Senhor fez a Pedro, certamente é a pergunta mais importante para cada um de nós: 
Amas-me? 

• Nossa relação com o Senhor vai depender da resposta sincera e verdadeira a esta pergunta. 
• Por que Jesus perguntou a Pedro se o amava? 

 

Você me ama? 

Pr Celso Martinez 
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1. Pedro precisava entender que ele não era aquilo que ele achava. 
• Pedro havia se colocado acima dos outros. 
• Pedro respondeu: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei!".  Mateus 26:33 
• Pedro achava que era mais leal do que os outros. 
• Mas Pedro declarou: "Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei". E todos os 

outros discípulos disseram o mesmo. Mateus 26:35 
 

• Há duas palavras no texto original que traduzem o verbo amar. 
• Pedro estava despido de todo orgulho, afinal ele havia negado o Senhor.  
• Neste momento Jesus faz a pergunta usando uma palavra que traduz Amor. Ágape - profundo, no 

mais elevado grau, amor sacrificial. 
• Depois o Senhor faz a pergunta na base da reposta verdadeira e vazia de arrogância, significando  
• Fileo - ter simpatia, apreciação. 

 
2. Pedro precisava entender que Jesus faria dele aquilo que ele não imaginava. 
• Jesus disse que Pedro, mesmo tendo-o negado, seria pastor de ovelhas. 
• Por três vezes Pedro negou a Jesus. Agora por três vezes ele tem a oportunidade de afirmar seu 

amor a Jesus. 
• Apascenta – é cuidar, alimentar, proteger, corrigir e encorajar. 

 
3. Pedro precisava entender que seu amor seria posto na mais dura prova. 21:18 
• A tradição da igreja registra que Pedro sofreu martírio sob Nero (67-68 d.C) sendo crucificado de cabeça 

para baixo, pois considerou-se indigno de morrer com o Seu Salvador. 
• Não é no dia de festa que o amor verdadeiro é testado, mas sim no dia da tribulação. 

• Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão. Prov. 17:17 

•  “Quer saber quantos amigos você tem, dê uma festa. Quer saber quantos são verdadeiros, fique 
doente”. Autor desconhecido. 

Conclusão: 

Pedro amadureceu: 

Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já  sabem e estão 
solidamente firmados na verdade que receberam.  

Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, 
porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. 
Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-
se destas coisas. II Pedro 1:12-15  

Aplicação: 

1. Em que você se assemelha a Pedro? 
2. O que mais lhe chamou a atenção no encontro de Jesus com Pedro? 
3. Que aprendizado prático, você pode retirar deste episódio para sua vida? 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 



 

 


