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Pedro amava a Jesus, mas 
também amava a aprovação da 
multidão. Durante a santa ceia, 

quando Jesus alertou os apóstolos 
que todos O abandonariam, Pedro se 
colocou em pé e jurou impetuosamente 
que mesmo que todos os outros O 
abandonassem, ele jamais iria deixá-
lo. “Nesta mesma noite, antes que o 
galo cante, tu me negarás três vezes", 
respondeu Jesus (versículo 34).

Pedro queria fazer o correto, mas 
não reconheceu o orgulho em seu 
próprio coração. Mais tarde, naquela 
mesma noite, quando a multidão veio 
para prender Jesus e todos estavam 
assistindo, Pedro puxou sua espada 
para defender Seu Mestre. Mas 
algumas horas depois, durante o 

julgamento do Mestre, como Pedro estava sendo zombado 
pelos inimigos de Jesus, negou três vezes que O conhecia. Cada 
vez se expressava com mais ênfase, até que, finalmente, 
negou- O praguejando e jurando (versículo 74).

Logo, o galo cantou. Nesse mesmo momento, Jesus estava 
na sala de julgamento sendo açoitado pelos guardas. Pedro viu 
Jesus virar-se e olhar para ele com amor e compaixão, e isso 
partiu seu coração. “E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, 
como lhe dissera: Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar 
o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente” (Lucas 
22:61, 62).

Daquele dia em diante, Pedro foi um homem diferente. 
Não mais vivia para agradar a multidão, mas estava determinado 
a agradar apenas a Deus. Após sua conversão, ao ser trazido 
diante do concílio judaico sob a ameaça de ser espancado se 
continuasse pregando sobre Jesus, Pedro respondeu sem 
medo: “Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens” 
(Atos 5:29). Provou para sempre sua lealdade e amor a Jesus 
quando escolheu ser crucificado de cabeça para baixo pelo 
imperador romano Nero, em vez de negar o seu Senhor 
novamente.
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O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Como Deus determina se estamos ou não do Seu lado?

  Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! _________ no 
reino dos céus, mas aquele que _____ a vontade de meu Pai, que está 
nos céus. 
Romanos 6:16 Não sabeis que daquele a quem vos ___________ 
como servos para obediência, desse mesmo a quem _____________ 
sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a 
justiça?
É um princípio simples que nossa lealdade é determinada pelas pessoas a 
quem damos ouvidos. Quando afirmamos ser servos de Deus, mas seguimos 
as instruções do diabo ou do mundo, estamos enganando a nós mesmos. 

2.  Quando as leis de Deus e as dos homens entram em 
conflito, a quem Pedro disse que devemos obedecer?

  Atos 5:29 Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, 
importa obedecer a ________ do que aos homens.
Depois que Pedro se converteu e passou a amar a Jesus, disse aos judeus que 
em primeiro lugar de sua vida estava sua lealdade a Deus. Aprendemos que 
nos últimos dias, as leis da besta e do mundo entrarão em conflito com as leis 
de Deus. Devemos escolher agora obedecer às leis de Deus — sem 
importar-nos com as consequências.

3.  Como demonstramos melhor nosso amor a Deus?

  João 8:31 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós 
permanecerdes na _________ ___________, sois verdadeiramente 
meus discípulos. 
João 14:15 Se me amais, _______________ os meus mandamentos.  
1 João 2:4 Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os seus 
_________________ é mentiroso, e nele não está a verdade.
A melhor demonstração do amor de uma pessoa por Jesus é fazer Sua vontade, 
e a lei de Deus é a mais perfeita expressão de Sua vontade (Salmos 40:8).

4.  De acordo com Jesus, por que os hipócritas se fazem 
passar por religiosos?

 Mateus 6:2 Para serem _______________ pelos homens.  
 Mateus 6:5 Para serem __________ dos homens.

A Bíblia nos conta que “o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração” 
(1 Samuel 16:7). Um cristão genuíno será muito mais preocupado acerca do 
que Deus, e não o mundo, pensa dele.

5.  Em geral, é seguro seguir a multidão? 

  Êxodo 23:2 _____ ___________ a multidão para fazeres mal. 
Mateus 7:13, 14 Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, 
o caminho que conduz para a ___________, e são _________ os que 
entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que 
conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. 

1 Pedro 3:20 Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 
_________, a saber, oito pessoas, foram _________, através da água.
A história parece indicar que a multidão quase sempre toma as decisões 
erradas. Foi a multidão que queria apedrejar Moisés e voltar para a 
escravidão do Egito (Números 14:4-10). Foi a multidão que gritou: 
“Crucifica-o! Crucifica-o!” Lucas 23:21). E será a maioria — e não a minoria 
— que receberá a marca da besta nos últimos dias (Apocalipse 13:16).

6.  Como Jesus se sente quando colocamos as tradições 
dos homens à frente dos mandamentos de Deus?

  Marcos 7:7, 9 E em _____ me adoram, ensinando doutrinas que são 
preceitos de homens. ... E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o 
preceito de Deus para guardardes a vossa __________ tradição.

7. O verdadeiro cristianismo será popular nos últimos   
 dias?

  Mateus 24:9 Sereis ___________ de ________ as nações, por causa 
do meu nome.  
2 Timóteo 3:12 Ora, todos quantos querem viver 
________________ em Cristo Jesus _______  perseguidos. 
Apocalipse 12:17 Irou-se o dragão contra a mulher e foi 
__________ com os _______________ da sua descendência. 
Apocalipse 13:15 Como ainda fizesse __________ quantos não 
adorassem a imagem da besta.
Nos últimos dias, Satanás e seus seguidores travarão uma guerra ardente 
contra os genuínos filhos de Deus que creem na Bíblia.

8.  É possível servir a Deus e à multidão?

  Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 
______________ de um e _______ ao outro, ou se devotará a um e 
desprezará ao outro.  
Mateus 12:30 Quem não é por mim é __________ mim.
Nesta batalha entre Cristo e Satanás, não há território neutro. É impossível 
ficar em cima do muro apenas como espectador. Se não estamos 
cooperando com Jesus, estamos na verdade ajudando o inimigo.

9.  É seguro amar um amigo ou parente mais que Jesus?

  Mateus 10:37 Quem ama seu pai ou sua ______ mais do que a mim 
não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha ________ do 
que a mim não é digno de mim. 
Lucas 14:26 Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e 
_________, e filhos, e irmãos, e irmãs e ainda a sua própria 
_______, não pode ser meu discípulo. 
Mateus 12:50 Porque qualquer que fizer a __________ de meu Pai 
celeste, esse é meu irmão, irmã e _______.
Aqui, Jesus indica que a melhor maneira de ajudar a alcançar e salvar nossos 
queridos é colocando-O em primeiro lugar em nossa vida. É sempre um 
erro trágico colocar nossas afeições naturais pela família ou amigos à frente 
de nossa primeira obrigação para com nosso Salvador e Criador. 

O  A lv O  d O s  s A n t O s Mateus 26:31-75

A História...
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Sua Resposta
A verdade nunca será popular neste mundo pecaminoso, e a multidão quase 
sempre tomará o caminho mais fácil. Mas Jesus mostrou Seu incrível amor por 
você dando Sua vida para pagar o preço por todos os seus pecados. O Senhor 
tem um grande plano para sua vida. Por isso é que Ele lhe revelou Sua verdade. 
Deseja corresponder a esse amor entregando-Lhe seu coração, aceitando-O como 
Senhor e seguindo-O aonde quer que Ele o guie?

RESPOSTA: _______________
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10.  É sábio colocar uma carreira próspera ou tesouros 
terrestres à frente de Jesus?

  Mateus 16:26 Pois que aproveitará o homem se ganhar o ________ 
inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua 
______? 
Lucas 12:15 A vida de um homem não consiste na abundância dos 
_____ que ele possui.
A crença de que a felicidade e a segurança vêm de um bom emprego e das 
coisas agradáveis da vida é um engano fatal. Pelo contrário, Jesus disse: “É 
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um 
rico no reino de Deus” (Marcos 10:25).

11.  É seguro continuar desobedecendo a Deus mesmo 
depois de Ele ter nos mostrado toda a verdade?

  Oséias 4:6 O meu povo está sendo ____________, porque lhe falta o 
conhecimento. Porque tu, sacerdote, ____________ o conhecimento, 
também eu te rejeitarei, ... visto que te esqueceste da _____ do teu 
Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 
Hebreus 10:26 Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, 
__________ de termos recebido o pleno conhecimento da 
_________, já não resta sacrifício pelos pecados.

12.  O que acontecerá com os que persistem em rejeitar a 
verdade?

  2 Tessalonicenses 2:10-12 E com todo engano de injustiça aos que 
____________, porque não acolheram o ______ da _________ 
para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a 
operação do erro, para darem ________ à mentira, a fim de serem 
julgados todos quantos não deram crédito à verdade; antes, pelo 
contrário, deleitaram-se com a injustiça. 
João 3:19 O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens 
___________ mais as trevas do que a luz; porque as suas obras eram 
______.
As Escrituras ensinam que Jesus é a verdade (João 14:6). Aceitar ou rejeitar 
a verdade, em qualquer esfera, é aceitar ou rejeitar Jesus.

13.  Os que perseguirem o povo de Deus nos últimos dias 
acreditarão estar fazendo a coisa certa?

  João 16:2 Mas vem a hora em que todo o que vos matar 
__________ com isso tributar _______ a Deus.

14.  Como Pedro descreveu os que aprenderam a verdade, 
mas se recusaram a segui-la?

  2 Pedro 2:21, 22 Pois melhor lhes fora ________ tivessem conhecido 
o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, _________ para 
______, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: O cão voltou 
ao seu próprio vômito; e: A porca lavada voltou a ____________ no 
lamaçal.

15.  Seguir a Jesus envolve algumas lutas e negação pessoal?

  Lucas 9:23 Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se _______, dia a 
dia tome a sua cruz e siga-me.

16.  É seguro deixar para última hora ou adiar a decisão de 
seguir a Jesus?

  Hebreus 4:7 Hoje, se ___________ a sua voz, não endureçais o vosso 
coração. 
Hebreus 2:3 Como escaparemos nós, se ___________________ tão 
grande salvação?  
2 Coríntios 6:2 Eis, __________, o tempo sobremodo oportuno, eis, 
agora, o _____ da salvação.
O melhor momento para atender a voz de Deus é quando você a ouve, e o 
melhor momento para fazer a vontade de Deus é quando Ele está lhe 
mostrando Sua vontade. A armadilha preferida de Satanás é enganar as pessoas 
para que pensem que têm bastante tempo para tomar essa decisão. O inimigo 
sabe que a voz convincente do Espírito de Deus se apagará, se for ignorada. 
Milhões incontáveis, que sinceramente estavam planejando seguir a Jesus algum 
dia no futuro, se perderão, pois esse “algum dia” nunca chegou.

17.  Que benefícios recebemos como resultado de aceitar e 
seguir a verdade?  
Salmos 119:165 Grande ______ têm os que amam a tua lei; para 
eles não há tropeço. 
João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos _____________. 
1 Pedro 1:22 Tendo ____________ a vossa alma, pela vossa 
obediência à verdade.  
Extraordinária paz, segurança e liberdade vêm ao coração e vida daqueles que 
aceitam e obedecem à verdade. 

18.  Que pergunta fez Jesus a Pedro três vezes?

  João 21:17 Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, 
tu me _________?
Essa é a pergunta mais importante quando se trata de uma entrega total e 
completa à vontade de Deus. Você O ama?
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