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Você está familiarizado, provavelmente, com a história de Jó no Antigo Testamento. Se sim, lembra-se de que
Satanás não poderia tocar neste servo devoto de Deus sem primeiro obter permissão do céu. O Senhor disse ao
diabo que ele poderia afligir o corpo de Jó, poderia levá-lo através de provações desconcertantes, mas não
poderia matá-lo.
Mas, você já percebeu que Satanás também pediu permissão para testar a lealdade de Pedro? Satanás sabia que
o reino de Jesus estava prestes a chegar, assim, uma vez que tinha possuído Judas, estava determinado a ir atrás
de outro discípulo. Eu creio que ele fez a sua presença ser sentida na mesa da Páscoa, quando “surgiu também
uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior” (Lucas 22:24). Os discípulos recém
tinham tido um tempo íntimo de comunhão com o seu Senhor, que lhes contou que estava prestes a morrer, mas,
aparentemente, não entenderam nada do que ele disse. Pelo contrário, começaram a discutir sobre quem ficaria
responsável quando ele partisse.
Satanás ficou entusiasmado enquanto avaliava um por um dos discípulos, imaginando: “Quem deveria ser o
próximo, depois de Judas? Natanael? João? Ah, lá está Pedro! Jesus chamou-o de rocha; de fato, Cristo disse
que ele construiria a sua igreja ao Pedro proclamar que Jesus era o Messias. Sim, Pedro é o cara.”
Satanás fez lobby para tornar Pedro um alvo: “Jesus, você afirmou que construiria a sua igreja no testemunho
deste homem. Bem, se está tão certo de que Pedro é uma rocha, deixe-me peneira-lo um pouco. Eu te digo,
Pedro se desfará, assim como Judas.”
Peneirar é, obviamente, um processo de purificação, separando o mau e inútil do bom e frutífero. Eu creio que
Satanás pensou que a fé de Pedro falharia ao ser abalada. Mas Jesus prometeu a Pedro: “Mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça” (Lucas 22:32). Jesus estava assegurando-lhe: “Mesmo que você tenha algumas
falhas sérias, eu te digo que, por fim, a sua fé não falhará.”
Amado, não tema a provação que você está passando. Jesus conhece o resultado e está te dizendo: “Aguente
firme. Eu tenho um propósito eterno por trás dessa peneira. É todo para a influência da minha glória.”
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