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LIÇÃO 10

#conectou?

AS ÚLTIMAS INSTRUÇÕES

INSTRUINDO PEDRO

Sabemos que no período pós ressurreição e pré ascensão, Jesus permaneceu por quarenta dias instruindo seu discípulos, apareceu a várias pessoas (Jo 20.11-23; Jo 21.1-14; Lc 24.34; 1Co 15.6-8).
É interessante saber que uma das instruções mais importante se encontra em Mc 16.15, onde Jesus dá uma ordem estritamente evangelística e missionária, porém Jesus também
se encontra com Pedro e traz uma mensagem a ele, ou melhor três mensagens.
O capítulo vinte e um do evangelho de João conta que Jesus após sua ressurreição, se manifestou a seus discípulos no
mar de Tiberíades, e ali Pedro apanhou cento e cinquenta e
três grandes peixes, e logo foram jantar, após a janta Jesus foi
ter com Pedro.
Jesus perguntou a Pedro se ele o amava e Pedro prontamente respondeu que sim, e o Senhor lhe confere a responsabilidade de apascentar suas ovelhas.
Jesus lhe questiona por mais duas vezes com a mesma
pergunta, e na terceira vez Pedro se entristece, provavelmente por que se lembrou que havia negado o Senhor por três
vezes, e ali ele entendeu que Jesus sabe de todas as coisas.
Pedro foi instruído nas três vezes em que respondeu a Jesus, a cuidar das ovelhas do Senhor.
É interessante saber que Jesus não dá as ovelhas (igreja) a
Pedro, ele diz que Pedro deve cuidar, mas que são proprieda-

de do Senhor.
Podemos aprender nesta passagem que igreja e ovelhas
não pertencem a homens, e sim a Cristo, e que a função dos
pastores é zelar por aquilo que foi confiado em suas mãos.
Porque Cristo se refere aos seus como ovelhas, e aos líderes como pastores (Jo 10.2?).
Esta é uma conjectura que deve ser levada seriamente em
consideração, pois Cristo o faz.
O pastor é aquele que tem intimidade com suas ovelhas,
que cuida, zela, ama e que conhece cada uma delas e delas
também é conhecido.
Jesus trata os líderes como pastores, pois esta é a função
deles, cuidar, zelar, amar, ensinar e se for preciso dar a vida
em favor delas.
As ovelhas sentem a proteção no seu pastor, sabem que
se por acaso se machucarem, o pastor estará lá para sará-las.
A prioridade da vida de um pastor são suas ovelhas, desta
forma, Jesus quis instruir seus líderes, demonstrando a forma
correta de trata-las.
“Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama
pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira
para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz”, Jo 10.2-4.

