ESTUDO 21
A PERGUNTA DE JESUS
TEXTO: João 21:1-22
INTRODUÇÃO:
• No texto que lemos Jesus repete a mesma pergunta três vezes a Pedro deixando
evidente o quanto essa pergunta é importante e como a resposta a ela mudou a vida de
Pedro.
• Nosso foco aqui é descobrir mais uma vez o que enche o coração de Jesus.
• O que é importante para Ele e quais são as suas prioridades, como Deus e Senhor.
• Porque Jesus repetiu a mesma pergunta três vezes? Porque essa pergunta é tão
importante?
1. TU ME AMAS?
• Jesus repetiu essa pergunta com o intuito de restaurar Pedro.
• Pedro conheceu Jesus, quando ele milagrosamente o conduziu a uma pesca
maravilhosa (Lucas 5).
• Naquela ocasião, Pedro deixou tudo para seguir a Cristo e foi designado como
“Pescador de Homens”.
• Cerca de três anos depois, após ter vivido as experiências mais impressionantes com
Jesus e após ter visto seu mestre ser morto, Pedro está de volta ao mesmo mar.
• Entretanto, algo está́ errado. Ele não era mais pescador de peixe e sim pescador de
homens. Pedro ficou frustrado e decepcionado consigo mesmo, pois em três ocasiões
negou seu amigo e mestre. Pedro ficou tão triste que voltou a pescar peixe. Era como
se tivesse dizendo: não sirvo para pescar homens, voltarei à minha velha vida.
• Jesus, agora ressurreto, foi até́ ele e conduziu uma segunda pesca maravilhosa. Por
três vezes Pedro negou Jesus, por três vezes Jesus o interpelou sobre o seu amor.
• Sem condená-lo, Jesus mostrou que conhecia o coração de Pedro e que o aceitava do
jeito que ele é.
• Jesus mostrou que seu amor ágape é suficiente para os dois. E que a capacidade de
amar a Cristo, vem do próprio Cristo.
• Ninguém é capaz de agradar a Deus por seu próprio mérito e desempenho.
• Talvez você̂ tenha falhado em seguir e servir a Jesus; talvez você̂ tenha ficado frustrado
e chateado por não conseguir pescar homens ou cumprir sua missão; talvez tenha se
envergonhado de Jesus e negado o testemunho de tudo o que Ele fez em sua vida.
• Não importa o que você̂ fez ou deixou de fazer, Jesus está diante de você̂, perguntando
se você o ama.
• Jesus veio restaurar você̂ e te mostrar que Ele te ama o suficiente. Mesmo que você̂
tenha falhado, Jesus não quer que você̂ volte à sua velha vida. Ele quer restaurar seu
chamado e seu propósito.
2. TU ME AMAS?
• Jesus mostra a característica de quem o ama.
• Primeiro Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, que é o mesmo que
anunciar o evangelho e alcançar as pessoas para Cristo.
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Agora Jesus, apresenta a segunda etapa da missão = apascentar as ovelhas. As
pessoas que foram alcançadas, precisam agora ser pastoreadas, discipuladas e
consolidadas.
Jesus ensinou que a forma mais consistente de saber se alguém o ama é se essa
pessoa obedece aos mandamentos: “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama” (João 14:21).
Jesus sabe que nosso amor por Ele é limitado, mas está buscando corações que tenham
zelo e cuidado com aquilo que é importante em sua concepção.
Pense em alguém que diz amar seu cônjuge, mas não sabe nada sobre aquilo que a
pessoa gosta e não tem o menor interesse em agradar. Seria coerente dizer que amo
alguém se não sei o que a pessoa gosta e não faço nada para agradá-lo?
Assim, se amamos Jesus, precisamos saber o que mexe com seu coração e devemos
nos mover em direção ao que Ele ama.
Cristo morreu para perdoar os pecados da humanidade e provou que as pessoas são o
objeto do seu amor. Jesus colocou de maneira muito clara que se o amamos, devemos
apascentar suas ovelhas. É um efeito de amar a Jesus, cuidar das pessoas pelas quais
ele morreu.

3. TU ME AMAS?
• Com essa pergunta Jesus está revelando o alvo do amor dele.
• No diálogo de Jesus com Pedro há́ três personagens principais: Jesus, Pedro e as
ovelhas.
• Jesus é o Senhor, sua natureza é o amor (1 João 4:7) e Ele provou seu amor morrendo
na cruz para nos perdoar.
• Pedro representa os discípulos de Jesus, alguém mais maduro que já está em um
estágio mais avançado da caminhada, querendo não apenas ser amado por Deus, mas
se esmerando em retribuir seu amor. Um discípulo maduro de Jesus é chamado a
cooperar com ele, se tornando um co-pastor do rebanho.
• As ovelhas são o alvo do amor de Cristo (os discípulos além de pastores, também são
ovelhas e estão incluídos como alvo do seu amor). As ovelhas, por sua natureza,
destacam pessoas que são dependentes de cuidados, são pessoas imaturas na fé́ que
necessitam de alguém que as alimente e mantenha em segurança.
• Podemos aprender que as ovelhas são amadas por Jesus e por serem indefesas e não
saberem se virar sozinhas, Jesus está designando seus discípulos mais maduros para
cuidarem delas. Se você̂ deixar um rebanho de ovelhas abandonado, elas não vão
sobreviver.
• Da mesma forma, se você̂ deixar uma pessoa nova na fé́ sozinha, ela não vai sobreviver.
CONCLUSÃO
• Definir quem é quem é crucial para viver os ensinos de Jesus. Os discípulos maduros
são desafiados a servir, com ações de ensino e cuidado aos novos na fé́ . Os mais novos
na caminhada têm a oportunidade de aprender fundamentos da fé́ e precisam ser
apoiados pelos mais maduros.
• Como você se identifica diante dessa realidade apresentada pelo estudo, como uma
ovelhinha que ainda precisa de muitos cuidados ou já consegue ajudar outros em suas
caminhadas?

