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INTRODUÇÃO: 
 
“E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele 
respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros.” 

 
 
 

ESBOÇO: 
 

1. Na autoridade da Igreja – entre portas cerradas: (Jo 20.19-23) “Chegada, pois, à tarde daquele 
dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham 
ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco! Disse-lhes, pois, Jesus outra 
vez: Paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.” 

 
2. Na operação de milagres – vou pescar: (Jo 21.3) “Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-

lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada 
apanharam. E, depois  de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais 
do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus 
cordeiros.” 

 
 
3. Na pregação do Evangelho – estando eles assentados: (Mc 16.15) “Finalmente apareceu aos 

onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de 
coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” 
 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Estando os discípulos entre portas cerradas, no dia seguinte sendo incentivados a pescar e, 
finalmente assentados, demonstra claro a atitude de desânimo, indiferença e temor da grande tarefa 
formulada por Jesus a todos eles. Que neste presente momento, quando a igreja de nosso Senhor Jesus 
Cristo enfrenta o maior desafio de sua história, não podemos serrilhar nossas armas, nem sairmos de 
férias para ver o que pode acontecer no arraial da batalha espiritual. 

 


	CUIDAMOS DO SEU PROJETO
	João 21.15

	INTRODUÇÃO:

