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até que todos alcancemos 
a unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de 

Cristo, 
Ef 4.13 

Chegando Jesus à 
região de Cesaréia de 
Filipe, perguntou aos 

seus discípulos: 
“Quem os homens 

dizem ser o Filho do 
homem?”  Mt 16.13 
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1ª Questão: Quem dizem que sou? 

Quem dizem ser? Chegando Jesus à 
região de Cesaréia de 
Filipe, perguntou aos 

seus discípulos: 
“Quem os homens 

dizem ser o Filho do 
homem?”  

Mt 16.13 

Eles responderam: 
“Alguns dizem que é 
João Batista; outros, 
Elias; e, ainda outros, 
Jeremias ou um dos 

profetas”. 
Mt 16.14 

Quem vocês dizem que sou? 
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“E vocês?”, 
perguntou ele. 
“Quem vocês 
dizem que eu 

sou?” 
Mt 16.15 

Simão Pedro 
respondeu: “Tu 

és o Cristo, o 
Filho do Deus 

vivo”. Mt 16.16 

2ª Questão: Quem Ele diz ser? Reações em certas circunstâncias 

Respondeu Jesus: “Bem-
aventurado é você, 

Simão, filho de Jonas! 
Pois isto não lhe foi 

revelado por carne nem 
sangue, mas por meu Pai 

que está nos céus.  
Mt 16.17 

O que Ele mesmo disse a cerca de si? 
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Conclusão: O que isso tem conosco? Importância da confissão 

E eu lhe digo que 
você é Pedro, e 

sobre esta pedra 
edificarei a minha 

igreja, e as portas do 
Hades não poderão 

Mt 16.18 

Eu lhe darei as chaves 
do Reino dos céus; o 

que você ligar na terra 
terá sido ligado nos 
céus, e o que você 

desligar na terra terá 
sido desligado nos 

céus”. Mt 16.19 

Desde aquele momento Jesus 
começou a explicar aos seus 
discípulos que era necessário 
que ele fosse a Jerusalém e 

sofresse muitas coisas às mãos 
dos anciãos, dos chefes dos 

sacerdotes e dos mestres da lei, 
e fosse morto e ressuscitasse ao 

terceiro dia.  Mt 16.21 

Então Pedro, 
chamando-o à parte, 

começou a repreendê-
lo, dizendo: “Nunca, 

Senhor! Isto nunca te 
acontecerá!” 

Mt 16.22 



07/02/2011 

5 

Jesus virou-se e disse a 
Pedro: “Para trás de mim, 

Satanás! Você é uma 
pedra de tropeço para 

mim, e não tem em 
mente as coisas de Deus, 

mas as dos homens”. 
Mt 16.23 

Como se chega a esta percepção acerca de Jesus? 

O que se espera de você? 


