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Em algum momento, você pode perceber o seu relacionamento com o Salvador tornando-se frio e distante. Um
olhar sobre a vida do apóstolo Pedro revela que ele negou Cristo três vezes, chegando ao ponto de dizer aos seus
acusadores: “Não o conheço” (Lucas 22:57). Este discípulo estava seguro do seu relacionamento com Jesus e já
tinha dito a si mesmo e a outros: “Eu nunca serei frio em relação ao meu amor por Cristo. Outros podem afastarse, mas eu morrerei pelo meu Senhor” (Veja Mateus 26:35).
Então, o que trouxe Pedro até este ponto? Foi o orgulho, ou o resultado da auto justificação, que fez dele o
primeiro dentre os discípulos a desistir da luta. Ele abandonou o seu chamado e voltou a sua carreira antiga,
dizendo aos outros: “Vou pescar.” O que Pedro estava dizendo era: “Eu não consigo lidar com isso. Pensei que
não falharia, mas decepcionei a Deus mais do que a qualquer outro ao negar Jesus. Não consigo enfrentar mais a
luta.”
Naquele momento, Pedro tinha se arrependido de ter negado Jesus e já estava restaurado no amor do Salvador.
Ele foi perdoado, curado e cheio do Espírito, porém, ainda se sentia desgastado interiormente, inseguro de si
mesmo. Ainda se relacionava com Jesus e os discípulos e, de fato, depois de um tempo pescando com amigos,
viu Jesus na praia e tiveram um encontro transformador.
“‘Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes?’ Disse ele: ‘Sim, Senhor, tu sabes que te
amo’. Disse Jesus: ‘Cuide dos meus cordeiros’.” (João 21:15). Perceba que naquele momento, Jesus não o
lembrou para ficar atento e orar, ou ser diligente no estudo da Palavra de Deus. Não, Pedro foi instruído a “cuidar
dos cordeiros.” Esta simples frase é a chave para nos guardarmos de sermos negligentes em nossa vida
espiritual. Jesus estava dizendo: “Eu quero que você esqueça as suas falhas e ministre sobre a necessidade do
povo. Como o Pai me enviou, eu te envio.”
Enquanto você empenha-se em orar, estudar a Palavra, viver uma vida santa e amar a Cristo profundamente,
esteja certo de não ignorar os feridos que estão no corpo de Cristo – os seus cordeiros.
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