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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Antonio Fidelis

MARCAS DE AVIVAMENTO

QUAL É A EXPRESSÃO DO SEU AMOR A JESUS?
Texto Bíblico
“Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho
de João, você me ama mais do que estes?” Disse ele: “Sim, Senhor,
tu sabes que te amo”. Disse Jesus: “Cuide dos meus cordeiros”. Novamente Jesus disse: “Simão, filho de João, você me ama?” Ele respondeu: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. Disse Jesus: “Pastoreie
as minhas ovelhas”. Pela terceira vez, ele lhe disse: “Simão, filho de
João, você me ama?” Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez “Você me ama?” e lhe disse: “Senhor, tu sabes
todas as coisas e sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Cuide das minhas ovelhas.” João 21.15-17
Como acontece em outros textos das Escrituras, a tradução para nosso português acaba não expressando toda a grandiosidade do seu
conteúdo. No texto original, em grego, foram usados dois verbos:
Agapao e Phileo. Agapao de onde vem a palavra ágape representa
considerar com reverência, admirar por algum bem, amar de modo
mais elevado. Já Phileo é olhar para alguém com afetuosa consideração, ter afeição, amizade, gostar de. Quando Jesus faz a primeira
pergunta no versículo 15 Ele usa o verbo Agapao: “você me ama com
profundo amor?” Pedro responde, não com o verbo Agapao, mas sim
com o verbo Phileo: “sim Senhor eu gosto de ti” e Jesus diz: “cuide
dos meus cordeiros”. Novamente Jesus pergunta: “Pedro tu me amas
profundamente?” usando novamente Agapao, Pedro novamente responde: “Sim, Senhor tu sabes que gosto de ti”. Novamente Jesus diz:
“Pastoreie as minhas ovelhas”. Neste momento ocorre algo maravilhoso, Jesus entendendo o coração de Pedro e sua sinceridade usa o
verbo phileo e diz: “Pedro você gosta de mim?” Pedro reafirma que
sim e Jesus repete “cuide das minhas ovelhas.”

Compartilhando
1. Alguma vez você já foi questionado sobre o seu amor por Jesus, por que O serve ou por que “virou crente”? Compartilhe
com o grupo.
2. Note que mesmo Pedro não respondendo com a mesma ênfase ou sentido que Jesus empregou, Jesus não deixa de dizer “cuide das minhas ovelhas”. Fale um pouco sobre o que acha dessa
expressão de amor de Jesus entendendo as limitações de Pedro.
3. Jesus deixou claro e quase impondo uma condição, que por Pedro amá-lo, deveria cuidar das Suas ovelhas, ou seja, cuidar das
pessoas que estivessem próximas a Pedro que necessitassem de
auxílio. Qual tem sido seu pastoreio? Qual tem sido sua expressão de amor a Jesus? Compartilhe.

Tempo de Orar
• Oremos por todos que estão em luta com enfermidades e luto.
• Oremos para que haja um despertamento espiritual em nosso
meio.
• Oremos por nosso retorno as atividades normais, tanto em nossa igreja como trabalho e escolas.

Compartilhar com as Crianças
1. Jesus neste texto estava querendo falar algo muito sério para
Pedro, Ele amava Pedro e queria que ele fizesse algo muito legal. Que era cuidar das pessoas que também queriam seguir
a Jesus. Você já pode ajudar alguém a conhecer a Jesus?
2. Pedro foi sincero com Jesus nas suas respostas e Jesus não
o desprezou por isto. Você acha certo mentir achando que assim vai agradar as pessoas?
3. Que tal neste encontro fazermos um desafio? E será o seguinte: Cada um de nós vai procurar um amigo que não faz parte da Igreja ou não conheça a Jesus como você e então você
fará um lindo desenho que mostre o quanto Jesus é especial
pra você e então dá de presente para ele.

