


- Pedro -



Quem foi Pedro?



Impulsivo
Pró-ativo

Precipitado
Ousado

Líder
Personalidade 

Forte



• Pedro surge, pela vez primeira, nas 
Escrituras Sagradas, em Mt 4.18.20

“Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu 
irmão André. Eles estavam lançando redes ao 
mar, pois eram pescadores.
E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei 
pescadores de homens".
No mesmo instante eles deixaram as suas 
redes e o seguiram.”



• Simão - forma diminutiva de “Simeão”, 
em hebraico, “Shimon” = Deus ouviu Gn 
29.33

• Jesus muda seu nome para “Pedro”: 
Mc 3.16; Mt 16.18 e Jo 1.42

Aramaico: Kephas / Cefas
Grego: Petros / Pedro = Rocha



• Nascido em Betsaida - “casa de pesca” 
ou “casa do pescador”, à margem 
nordeste do mar da Galiléia.

•  Situada perto de Cafarnaum, onde 
Pedro foi morar:
“Tendo Jesus chegado à casa de Pedro” 

Mt 8.13,14





Evidências indicam descoberta de cidade natal 
dos apóstolos Pedro, André e Filipe 

07/08/2017



• Era casado, se fazia acompanhar de sua 
mulher em suas viagem. I Co 9.5

•
• Em um de seus primeiros milagres, Jesus 

cura a sogra de Pedro. Mt 8.18



Pescador
Betsaida
Cafarnaum
Casado
Sogra curada
Irmão de André
Lídeos dos 12



O CHAMADO
DE PEDRO



• O irmão de Simão, André, era 
discípulo de João Batista e foi quem o 
apresentou a Jesus. Jo 1.40-42

“André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois 
que tinham ouvido o que João Batista dissera e 
que haviam seguido a Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, 
e lhe disse: "Achamos o Messias" (isto é, o Cristo 
).
E o levou a Jesus.”



• Pedro e André não seguiram a 
Jesus imediatamente.

• Pedro deixa tudo para seguir a 
Jesus só depois da “Pesca 
Maravilhosa”. Lc 5:1-11 



Lucas 5.1-11

"Vá para onde as águas são mais 
fundas"

• instabilidade
• menos conforto
• dependência do Mestre

"Afasta-te de mim, Senhor, porque sou 
um homem pecador!"



• Pedro obedeceu a Jesus e 
reconheceu o senhorio e a divindade 
de Jesus. 

• Se prostrou e reconheceu ser um 
pecador, incapaz de ter a 
companhia de Cristo, o Santo.



Is 40.25 

"Com quem vocês me compararão? 
Quem se assemelha a mim? ", 

pergunta o Santo.”



Encontros

1. André apresenta Jesus a Simeão - 
Jo 1.42

2. Pedro e André passam a seguir 
Jesus - Lc 5.1-11



• Será que em Lc 5 Pedro havia 
compreendido o real significado de 
seguir a Jesus Cristo?



Ato 1 - Só Bola Fora

Ato 2 - Agora (quase) Vai

Ato 3 - Agora Foi



Ato 1 - Só Bola Fora

• Fazia parte de “círculo íntimo do 
Senhor”, as três “colunas” do colégio 
apostólico, como denominaria o 
apóstolo Paulo. Gl 2:9 e Mc 5:37; Mc 
9:2; 14:33; Lc 8:51.

• Foi o discípulo a quem o Pai revelou 
a identidade de Jesus – Mt 16:16,17



Mc 1.36-39

Jesus sai para orar e Pedro vai atrás 
dele, chamá-lo para curar outros 
enfermos. 



Mt 14:22-36
A tempestade no mar da Galiléia
• Primeiro achou que Jesus fosse um 

fantasma,
• Depois, foi mais ousado que todos 

os demais e pede para andar sobre 
as águas, 

• Começa a afundar e é salvo por 
Jesus.



Mt 16.16
Em Cesaréia – Jesus pergunta quem 
diziam ser o Filho do homem? 

Várias foram as respostas dadas.

Pedro, porém, tomou a palavra e disse 
que Jesus era o Cristo, o Filho de 
Deus vivo.



Mt 16.21-23

Pedro mostraria em seguida que ainda 
estava fora da sintonia com o Senhor.

Pedro é guiado/tentado por Satanás 
quando tenta impedir de Jesus seguir 
seu sacrifício.



Mt 17.18

Na transfiguração, Pedro vê a Jesus 
“tal como Ele é”, em glória, numa visão 
que marcaria para sempre a sua vida

• “Façamos três tendas”
• O Pai restabelece a ordem: Escutai 

ao meu filho!
• II Pedro 1.16-18



Mt.17:24-27

A lição das dracmas, o imposto do 
templo. (Ex 30:13; II Cr 24:9; Ne 10:32) 
• O milagre da moeda na boca do 

peixe.
• Jesus, ensina a submissão às 

autoridades religiosas, lição que 
seria aprendida e ensinada pelo 
próprio Pedro (I Pe.2:13-17). 



João 13
A última páscoa

• Pedro organiza a Páscoa junto com 
João (Lc 22.8)

• Pedro não quer que Jesus lave seus 
pés (v.8)

• Depois quer que lave mãos e cabeça 
(v.9)

• Faz sinal a João, para que 
perguntasse quem era o traidor 
(v.24)



João 13
A última páscoa

• Pedro diz que dará a vida por Jesus 
(v.37)

• Jesus revela que ele irá negá-lo 3x 
antes do galo cantar (v3.8)



Jo 18
Pedro nega Jesus

• Pedro, usando da violência, corta a 
orelha de Malco (v.10)

• Pedro segue de longe (v. 16)
• Pedro começa a negar: v.17, 25-27.



Mt 26.74-75/Lc 22.54-62
Pedro nega Jesus

• Pedro pragueja e jura não conhecer 
Jesus (Mt 26.74)

• Após o galo cantar, Jesus fixa o olhar 
em Pedro (Lc 22.62)

• Pedro se lembra das palavras de 
Jesus e chora amargamente.



Ato 2 - Agora (quase) vai!

• Pedro pragueja e jura não conhecer 
Jesus (Mt 26.74)

• Após o galo cantar, Jesus fixa o olhar 
em Pedro (Lc 22.62)

• Pedro se lembra das palavras de 
Jesus e chora amargamente.



Lc 24.1-12 / Jo 20
A ressurreição de Cristo

• Pedro estava reunido aos discípulos
• Ele corre com João para ver o 

sepulcro vazio (v.12)
• Ele chega depois, mas é quem toma 

a iniciativa e entra no sepulcro



João 21

• “Vou pescar” 
• Contagia os outros discípulos
• Esquece que agora é “pescador de 

homens” 
• Paralelo com Lc 5.1-11



Jo 21.15-22
A Conversa Definitiva

• Jesus oferece a chance de Pedro 
confirmar 3x o seu amor a ele

• Apascenta/Pastoreie as minhas 
ovelhas: cuidar e prover sustento

• O último “Segue-me” (v.19)
 



Ato 3 - Agora Foi

• Livro de “Atos dos Apóstolos

• 12 primeiros capítulos: “Atos de 
Pedro”



Ato 3 - Agora Foi

• Iniciativa em liderar a escolha do 
novo apóstolo (Matias) - At 1.15

• Testemunho público no dia de 
Pentecoste - At 2.14

• Pedro agora é pescador de homens



• Os discípulos são batizados com o 
Espírito Santo 

• Pedro prega à multidão no cenáculo: 
primeira chave é usada (Mt 16.19)

• Quase três mil almas se converteram 
ao Senhor, em seu sermão 
(At.2:38-40)

• Temperamento destemido e ousado 
usado pelo Espírito Santo



O caso de Ananias e Safira - At 5
• Deus revela a Pedro o que estava 

ocorrendo
• Pedro mostra-se como um 

instrumento de Deus para a 
manutenção da santidade no meio 
do povo de Deus

• O povo tentava alcançar até a 
sombra de Pedro causa cura - At 
5.16



At 5.17-42
• O Sinédrio e o sumo sacerdote 

lançaram mão dos apóstolos e os 
prenderam.

• O anjo do Senhor abriu as portas da 
prisão

• Foram açoitados e, depois, se 
regozijaram de que fossem dignos 
sofrer por Jesus - ATt 5.41



A Casa de Cornélio - At 10
• A visão de Pedro
• Pedro abre a porta do Evangelho aos 

gentios. 

“Agora percebo verdadeiramente que Deus 
não trata as pessoas com parcialidade, mas de 
todas as nações aceita todo aquele que o teme 
e faz o que é justo.” At 10.34,35



At 12 

• Pedro volta a Jerusalém (At 11)
• Tiago é martirizado
• Pedro é preso em seguida,
• Preso e pronto para ser morto, 

dorme tranqüilamente na prisão 
(At.12:3-19)



• É acordado e solto por um anjo
• Vai a casa da mãe de João Marcos - 

Maria
• Pede para anunciar isto a Tiago 

(irmão de Jesus) e se retira a um 
lugar desconhecido - At 12.17



Atos 15
• Polêmica sobre a circuncisão dos 

gentios (At 15)
• Pedro reconhece seu chamado - At 

15.7
• Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé 

defendem a não obrigação da lei 
aos gentios: Concílio de Jerusalém



Gálatas 2.11-14
• Pedro visita Paulo em Antioquia
• Pedro senta à mesa com gentios 

cristãos
• Judeus cristãos de Jerusalém, 

enviados por Tiago, chegam
• Pedro os teme e se separa dos 

gentios
• Paulo o repreende por esta atitude



• Pouco sabemos da vida de Pedro a 
partir de então. A sua primeira 
epístola é dirigida aos estrangeiros 
dispersos no Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia (I Pe.1:1), 
regiões situadas na área que hoje 
corresponde à Turquia,

• A tradição católica indica que ele 
teria ido a Roma onde morreria 
crucificado.



• Pouco sabemos da vida de Pedro a 
partir de então. A sua primeira 
epístola é dirigida aos estrangeiros 
dispersos no Ponto, Galácia, 
Capadócia, Ásia e Bitínia (I Pe.1:1), 
regiões situadas na área que hoje 
corresponde à Turquia,

• A tradição católica indica que ele 
teria ido a Roma onde morreria 
crucificado.





• Que tipo de “pedra”? 
• Rocha firme ou pedra de tropeço?

• Isaías 8.14
• Mateus 18.18,23

• Graças à intercessão de Cristo, 
Pedro fortaleceu os irmãos, liderou 
a igreja, tornando-se rocha de 
estabilidade e união.



“Portanto, irmãos, empenhem-se ainda 
mais para consolidar o chamado e a 

eleição de vocês, pois se agirem 
dessa forma, jamais tropeçarão”

2 Pedro 1:10



“Pedro foi, de fato e de verdade, o 
conciliador que mais trabalhou para 

manter a unidade em meio à 
diversidade do cristianismo no século 

I.” J.D. Dunn


