
A REINICIALIZAÇÃO

Estou lendo em Mateus 16:13-19

Definindo o cenário:
• Ministério poderoso (alimentando 4 mil famílias), muitos desafios dos líderes religiosos da época
• Jesus vai com os discípulos para “retirar-se, para Cesaréia de Filippi
• Cesaréia de Filippi, fica 25 milhas ao Norte da Galiléia, cercado por templos pagãos e romanos
• Prostituição no templo, tudo o que era vil e depravado na sociedade
• Caverna que era a nascente do rio Jordão, onde eram jogados sacrifícios
• Conhecidos como os portões do Inferno

PPT

Mateus 16:13-19

13 Quando Jesus chegou à região de Cesaréia de Filippi, perguntou a seus discípulos: “Quem dizem que é o
Filho do Homem?” 14 Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros dizem Elias; e ainda outros,
Jeremias ou um dos profetas”.

15 “Mas e você?” ele perguntou. “Quem você diz que eu sou?”

16 Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”.

17 Jesus respondeu: “Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado por carne e
sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18 E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, e as portas do Hades não a vencerão. 19 Eu te darei as chaves do reino dos céus; tudo o que você
ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você desligar na terra será desligado no céu.” 20

Pedro e os discípulos com ele tem um momento REINICIALIZAÇÃO. E é um “reset ‘[em inglês] que é importante
para todos nós também. Jesus REINICIA o propósito de Pedro dando-lhe um novo nome e um conjunto de
chaves. Vamos olhar um pouco mais de perto para ver o que Deus está dizendo através de sua Palavra.

Quem você diz que Jesus é?



No coração de Cesareia de Filippi, o pior lugar possível que Jesus diz aos discípulos – QUEM SOU EU. Ele não
está inseguro, é um momento chave. Pedro supera os boatos porque teve uma revelação de Deus. Você é o
Messias – aquele que Deus enviou para mudar o curso da história, para resgatar as pessoas da opressão e do
pecado, você é a boa notícia, o FILHO do DEUS VIVO.

Em resposta, Jesus diz
18 E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não a
vencerão

Peter – petros – pedrinha, seixo ou pedra
Rocha – Petra – rocha de fundação, pedregulho, rocha grande

Quem é a ROCHA na Bíblia? DEUS – Deut 32, 1 Sam2, 2 Sam22, Salmos 18, 19, 27

• Aliança entre a parte mais forte e a parte mais fraca. Partido mais forte toma a iniciativa
• Mais fraco - as dívidas são canceladas, a identidade e a fraqueza antigas estão mortas
• O mais forte acolhe você, fornece, protege, lida com seu inimigo, abençoa uma nova vida
• Marcado por uma cicatriz da aliança e nascido em sacrifício. A fidelidade a mantém no lugar
• Parte mais fraca não apenas resgatada, mas tem todos os atributos e benefícios da parte mais forte.
• Recebeu um novo nome para dizer quem você é e quem você é. Nome é mais do que um título, mas define
seu potencial, seu caráter, valor, seu lugar no mundo.
• Jesus dá a Pedro seu nome, sua identidade, e Pedro agora tem acesso a todos os benefícios do céu. Tudo o
que ele vê em Jesus, ele tem acesso.
.

DEUS é a nossa ROCHA, a pedra que os construtores rejeitaram (Salmos 118:22/Atos 4:11) – Calvário
• Nossas dívidas - o pecado é cancelado, a velha fraqueza e identidade, as coisas que nos nomearam
“sumiram”
• Suas mãos trouxeram a cicatriz, seu sacrifício pagou os preços na rocha, os construtores rejeitaram, Calvário
• Somos resgatados, curados, perdoados – mas há mais
• Temos um novo nome, identidade, - os benefícios do céu são nossos AGORA, somos novas pessoas
• Tudo o que estava em Jesus, cura, segurança, poder de Deus, relacionamento com Deus pai, liberdade,
libertação, provisão, proteção, agora temos acesso - porque temos o nome dele

E Jesus não dá a Pedro e a nós um novo nome por diversão, mas para VIVER NELE. PARA viver
consistentemente à luz de quem você é.



O que quer que acreditemos sobre nossa identidade, nós vivemos, vivemos em obediência e isso define nossas
vidas. É vital que tenhamos essa peça de identidade, porque não vivemos além do que pensamos sobre nós
mesmos. Obediência é viver sua nova identidade em Cristo. A forma como entendemos o propósito é fruto de
quão segura é a nossa identidade. Então qual é o teu nome?

O que define sua identidade.
• Nomeado pelos últimos dez anos
• Você é nomeado pelo seu estado civil – solteiro/casado/divorciado?
• Pelo seu papel na família?
• Nomeado por sua profissão e o que os outros pensam de seu emprego. Nomeado pelo seu saldo bancário?
• Nomeado por suas feridas, vícios, ou por seus avanços e realizações, nomeado por sua idade, sua cor, seu
corpo.

Eles são todos uma parte de quem você é, e eles não são de todo ruins. Mas se sua identidade for encontrada
apenas nessas coisas, então isso será tudo pelo que você viverá, isso controlará todos os seus
relacionamentos, todas as suas motivações. E quando algo está fora de seu controle, você está perdido. Mas se
Jesus redefine sua identidade e nomeia você, então ele preenche todas essas coisas, e quando elas ficam fora
de controle – Ele tem o poder de transformá-las. Sou uma esposa mais saudável quando Jesus define minha
identidade, sou uma mãe, amiga, colega mais saudável quando Jesus mantém minha identidade. Eu tenho
muitas limitações, mas no relacionamento com ele, quando a vida está fora de controle, eu tenho acesso a
tudo o que ele tem. Não tenho que ser amargo, não tenho que ficar quebrado, posso trocar minhas fraquezas
pela força dele. Posso trocar os pedaços quebrados da minha vida pela integridade dele. Troco meu passado
pela presença dele. E eu rendo meu esforço para provar seu poder de viver. Dê seu nome a Jesus e deixe-o
redefinir você.

Mas havia mais – por meio de Pedro Jesus construiria a igreja, e nem mesmo as portas do inferno poderiam
deter o que Deus faria… Você vê para Pedro (e para nós) não era apenas ser como Jesus, a peça de identidade,
tratava-se de fazer como Jesus também. Agora que ele compartilhava sua identidade, onde quer que Pedro
estivesse, ele o representaria, ele o ilustraria. Afinal, ele não era apenas Simon, ele era a pequena ROCHA ou
PEDRA. Onde quer que Pedro estivesse, as pessoas podiam encontrar Jesus e tudo o que havia para receber de
Jesus. Esse era o propósito dele.

Então Jesus disse
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não a
vencerão. 19 Eu te darei as chaves do reino dos céus; tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo
o que você desligar na terra será desligado no céu.”

Na Bíblia, as chaves são sempre um símbolo de AUTORIDADE. Pedro agora tinha a autoridade do reino dos
céus.



• Reino não é um lugar geográfico – basilea refere-se ao REINO de Deus, o governo de Deus em um lugar ou
situação.
• Então, como é o reino dos céus - como Jesus viveu. Quando o rei andou e se moveu, o céu tocou a terra:
• Perdão, misericórdia, cura e restauração, libertação do mal, mensagem de boas novas, novos valores. Os
intocáveis   foram tocados, os excluídos da sociedade receberam um lugar, as pessoas que eram aceitáveis   para
odiar foram radicalmente amadas, e as pessoas que estavam longe de Deus e que tentaram durante anos ser
boas o suficiente para serem amadas aprenderam que Deus as amava. Isso é o que você vê em Jesus. Quando
o céu tocou a terra as pessoas foram libertas do reino das trevas
• Porque ele compartilhava a identidade de Jesus – seu propósito não era apenas acreditar nele, mas
representá-lo onde quer que Deus o colocasse. Como líder, mas também sua vida como homem, como marido,
irmão, filho, tudo poderia ser capacitado e transbordando com o amor autoridade e poder de Jesus
• E assim vemos em Atos – Pedro proclama uma mensagem de Jesus e 3000 são salvos, ele cura um mendigo
coxo em NOME de Jesus, sua vida é definida e assim é seu propósito. Não é mais pescador...
• Mas não apenas Pedro – é para TODOS que têm um relacionamento com Jesus viver com um novo propósito.
Alguns no Novo Testamento deixam suas carreiras, mas outros não precisam – propósito não é sobre trabalho!
Quando você olha para o novo testamento, a maior parte do ministério de Jesus aconteceu nas casas das
pessoas, durante as refeições e conversas. Ou nas ruas enquanto ele viajava. E assim com a igreja primitiva.
ministério aconteceu na vida. Estevão, o primeiro mártir, foi um GARÇOM, Paulo, Priscila e Áquila, fizeram
tendas, Eunice e Lois foram mães e avós nutriram sua fé. Timóteo, um dos principais líderes da igreja primitiva,
Lídia era uma empresária, - mas todos viveram vidas transbordando com o propósito do REINO. E esse
propósito significava representar Jesus, ilustrar Jesus. E Deus deu permissão e comissão - as chaves do reino,
mudaram tudo. Um lar não era apenas um lar, uma refeição era mais do que uma refeição, um trabalho era
mais do que um trabalho – eram oportunidades para ver o reino de Deus vir e Sua vontade ser feita, em seu
pequeno pedaço de terra como no céu.

Onde você está na vida agora? Quais são suas paixões, quais são suas experiências? Trabalhar? Em casa, você o
representa, você o ilustra. Mas você sabe que Deus é muito maior que nossas paixões e nossas experiências.
Ele também o chamará para o desconhecido... ele passará por suas inexperiências. Isso significa que você pode
ser uma ilustração do reino dos céus que anda e fala. Ele não apenas lhe deu permissão, ele o comissionou, ele
lhe deu seu Espírito para capacitá-lo.

O céu agora não só pode vir até você, mas também através de você. A cura pode vir através de você. A
libertação pode vir através de você. A mensagem de Jesus Cristo pode vir através de você. Você pode perdoar
e ser misericordioso e mostrar como Deus é, você pode amar os excluídos e comer com os rejeitados da
sociedade. Você consegue virar o mundo de cabeça para baixo, do jeito que DEUS fez.



Onde estão suas chaves?

Notas
• Perdeu suas chaves? Sob os escombros dos últimos anos....
• Decepção/desânimo/batalha – fez você deixar cair suas chaves?
• Não foi informado que você tinha as chaves - disseram que era muito jovem/muito velho/etc.?
• OLHE no espelho - minha fé parece grande nisso?
• Não sei quem você é, então não entendo as coisas sobre as chaves

JESUS QUER REINICIAR SEU PROPÓSITO HOJE

Amén!


