
Grandes virtudes do apóstolo Pedro 

Falar de São Pedro é uma alegria e ao mesmo tempo um aprendizado, uma reflexão para 

auto educação, pois nos identificamos muito com ele. Não pela santidade é claro, mas pela sua 

personalidade... em nossa opinião São Pedro tinha o temperamento sanguíneo. Sim sanguíneo!!! 

E como todo sanguíneo ele primeiro falava e depois pensava no que tinha dito.  

Acompanhem nossa reflexão: quando ele exprime sua fé em Jesus dizendo que Ele era o 

Messias, o Filho de Deus vivo (Mt 16, 16), Jesus deposita nele sua confiança para dirigir o povo 

de Deus rumo ao céu, rumo a Jerusalém Celeste dizendo: “Tu és Pedro, e sobre esta 

pedra edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.  Dar-te-ei 

as chaves do reino dos céus; tudo que ligares na terra, será ligado nos céus; e tudo que 

desligares na terra será desligado nos céus” (Mt. 16, 18).  

Ou seja, Pedro era uma pessoa de muita CONFIANCA para Jesus. A chave da nossa casa 

nós entregamos somente para alguém de nossa confiança, certo? O que dizer das chaves do 

Reinos dos Céus? Pensamos que nessa hora Pedro deve ter se alegrado consigo mesmo por ter 

sido reconhecido pelo Senhor.  

Como todo bom sanguíneo, muitas vezes se empolga e fala demais... Um exemplo disso é 

quando Jesus profetiza sua paixão e morte e Pedro diz: “Que Deus não permita isto, Senhor! Isto 

não te acontecerá! ” Mas Jesus votando-se para ele diz: “Afasta-te Satanás! Tu és para mim um 

escândalo; teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens! ” (Mt 16, 23). Nessa hora Pedro 

deve ter pensado: “Deveria ter ficado quieto, por que eu não sei ficar calado? ” E com certeza 

esse foi mais um ensinamento de Jesus para ele... como se o Senhor dissesse: “Pedro, Eu confio 

em ti, mas você precisa controlar mais suas emoções”. 

Outra passagem que para nós ilustra o lado sanguíneo de Pedro é quando Jesus toma a 

bacia com água para lavar os pés dos apóstolos e Pedro diz: "Jamais me lavarás os pés!...”. 

Respondeu-lhe Jesus: “Se eu não vos lavar, não tereis parte comigo. Exclamou então Simão 

Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Nesse momento Pedro se 

ENTREGA totalmente a Jesus e reconhece a sua autoridade. Com HUMILDADE faz o pedido a 

Jesus para lavar não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça! Isso significa uma entrega 

sem reservas.  

Depois de tudo isso, Pedro corta a orelha de Malco como sinal de LEALDADE a Jesus e 

Jesus teve que curá-lo. Fala que sempre será FIEL e nunca negará Cristo e.… nega Jesus três 

vezes e como um desaforo da vida: o Galo ainda canta!  

Revendo todas essas passagens, poderíamos pensar: por que uma pessoa tão instável foi 

escolhida para ser o chefe da igreja, o representante de Jesus na Terra? A resposta é simples: 
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porque ele era um ser-humano com todas as dimensões, mas tinha FÉ no Messias, no Salvador 

Prometido e era VERDADEIRO. 

Em Pedro não existia falsidade de intenção! Ele não se escondia em suas emoções, ele 

tinha HUMILDADE para reconhecer o erro e DETERMINAÇÃO para recomeçar, mesmo que 

tudo parecesse impossível. Vemos isso na passagem do Evangelho de São João 21, 1-14: depois 

de terem passado a noite pescando e terem apanhado, no dia seguinte, mesmo muito cansados e 

frustrados, Jesus manda que joguem as redes em outro lugar. E ele o faz!  

Cada um de nós pode se perguntar: qual seria sua resposta nessa hora? É bom deixar para 

lá... Peçamos a intercessão de São Pedro para sermos virtuosos e dignos da CONFIANCA de 

Jesus, de não termos medo de fazermos nossa ENTREGA TOTAL a Deus. De termos 

HUMILDADE para reconhecer Jesus como nosso Único Salvador e Senhor. Que nossa 

LEALDADE seja demonstrada com o nosso testemunho no dia a dia e nossa FIDELIDADE 

quando estivermos diante das nossas fraquezas. Mas, se cairmos, sejamos VERDADEIROS e 

professemos nossa FÉ em Jesus Cristo Ressuscitado tendo a DETERMINAÇÃO de recomeçar 

confessando os nossos pecados. AMEM!  

SÃO Pedro Rogai por nós! 

Hamilton e Janaina 
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