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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
2.

ABSTRACT.1
This study testifies that Jesus is the eternal rock described in
the Bible. Although some think that the rock is the apostle Peter. We
see that Peter himself says that Jesus is the Rock eternal and that
there is no God in which we must trust our salvation.

3.

INTRODUÇÃO – AO ESTUDO DA PEDRA ETERNA.
Inicialmente, na Bíblia, o que é ser pedra, rocha? Como podemos entender essa
comparação por semelhança entre um homem um uma rocha?
A principal coisa a ser vista na rocha como TIPO DE JESUS2 é a questão da
mutabilidade e temporalidade do homem, e a imutabilidade e a eternidade de JESUS
(DEUS).
O homem muda sempre. Nasce criança, cresce, envelhece, morre. A cada instante
estamos mudando. As células repartindo, o corpo envelhecendo, a mente
amadurecendo, o corpo enfraquecendo, emagrecendo, engordando etc. Não há
constância na natureza do homem.
Desde o momento no qual você começou a ler estas páginas você já mudou
fisicamente milhões de vezes. CONTINUAMENTE ocorrem mudanças interiores e
exteriores. Por exemplo:

 As células dividindo-se;
 Os cabelos embranquecendo, ou caindo;
 A pele ficando flácidas;
 Os músculos enrijecendo;
1

TRADUÇÃO FEITA PELO GOOGLE TRADUTOR. A SEGUIR O RESUMO ORIGINAL EM
PORTUGUÊS:
Este estudo demonstrará que Jesus é a rocha eterna descrita na bíblia. Muito
embora alguns achem que a rocha é o apóstolo Pedro. Veremos que o próprio
Pedro diz que Jesus é a rocha eterna e que não há outra rocha na qual
devemos confiar a nossa salvação.
2 TIPOS E FIGURAS de JESUS SÃO coisas ou pessoas ou eventos os quais de alguma forma apontam para Jesus ou seu
ministério. Exemplos: Cordeiro de Deus é um tipo de Jesus; Pão ou água da Vida símbolos de Jesus; Caminho para o céu outro
tipo de Jesus, templo, páscoa etc.;
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
 Etc.
Físico e mentalmente estamos mudando a cada fração do tempo. Somos sujeitos
ao tempo e a ele estamos ligados. O tempo age na vida do homem da fecundação à
morte, inevitavelmente. A mudança é própria da natureza humana.
O envelhecimento é o declínio da capacidade de mudar. Na velhice as células
perdem o poder de se reproduzir, e por isto há uma mudança com perdas das suas
qualidades genéticas. Assim é o homem: um

ser mutante, inconstante.

O homem, segundo a Bíblia, é como a árvore. Elas estão continuamente mudando,
quer crescendo, quer envelhecendo, quer caindo ou nascendo folhas, produzindo flores
ou frutos. Nós, semelhantemente, mudamos não só o físico, mas também o caráter, o
psíquico, o emocional, o social, o cultural etc. Estamos nos diferenciando uns dos outros
e de nós mesmos a cada fração de tempo. Os seres humanos, como os vegetais, estão
sujeitos às estações, às influências do dia, da noite, do tempo, do ambiente.
Resumindo NÃO é próprio do homem, nem das arvores, a “FIDELIDADE”, a

qual se caracteriza pela ausência de mudanças e variações de qualquer
natureza. 3
Jesus morreu para nos conceder os seus atributos santos e eternos, e imutáveis.
Ele fez isso porque não tínhamos condições de adquiri-los por nos mesmo, para poder
nos unir a Ele em um só corpo. Ele morreu para nos dar santidade, fidelidade,
justiça, mansidão, verdade, vida, amor, paz, etc. Esta é a obra
completa que Ele fez, não é fruto, DA CARNE, de obras humanas, É FRUTO DO

3
Estranho, e espiritualmente preocupante, é ver pessoas enchendo o peito para dizer “eu” sou fiel. Isto soa como dizer
“eu sou deus”. O servo só pode se achar “fiel”, não por uma característica/qualidade pessoal, mas tão somente pela operação
de Cristo nele. Toda gloria é do SENHOR – “toda fidelidade é do Senhor”, O qual nos empresta a sua justiça e fidelidade,
para que Deus não veja o quanto somos inconstantes, mutáveis, consequentemente, “infiéis”.
O servo sabe o alcance da palavra que diz: “As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim”, bem como “é Deus que nos justifica”... Justificar do que?
‘Das nossas infidelidades’, ou ainda, “isto não vem de vós é dom de Deus”... Essa expressão “não vem de vós é dom de
Deus” perfeitamente revela a situação de infidelidade do homem. A santificação, a fidelidade, a justiça, ou seja, tudo que é de
bom, na vida do servo, vem de Deus.
Logo, quando vemos alguém se gabando de sua “santidade” e “fidelidade”, sabemos que ele esta cometendo um
pecado chamado idolatria. O ídolo, nesse caso, é essa pessoa mesma, a qual se esqueceu de que a nossa “santidade” e
“fidelidade”, diante de Deus, é Jesus Cristo em nós e nunca nossos próprios atos por melhores que sejam.
Os “atos de justiça” dos santos, descrito em apocalipse, são os atos de justiça de Jesus, em nós, aquele que é a nossa
verdadeira JUSTIÇA diante de Deus. Os nossos próprios atos, de justiça, são classificados como “trapos de imundície” no
livro de Isaias. Tudo de bom vem, somente, do SENHOR, como diz a palavra: ”todas as minhas fontes estão em ti...” Nossa
“fidelidade”, NÃO VEM DAS OBRAS HUMANAS, para que ninguém se vanglorie.
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ESPÍRITO SANTO DE JESUS.4 Enfiar a mão nisto é tomar para nos a gloria que é
somente Dele. Aquele que se acha com méritos comete o mesmo erro de Geazi 5 e de
Judas6.

VOLTEMOS AOS “HOMENS COMO ARVORES E ARVORES COMO HOMENS”.
As arvores tem as raízes fincadas na terra, dela se alimentam, e ao pó voltarão tais
quais os homens.
A morte é também uma mudança a qual o homem está sujeito. Através da morte
não somente mudamos de endereço, continuaremos mudando de estado, até nos
transformarmos em pó.
Deus, ao contrário, não muda. Segundo a bíblia, Deus é imutável, fiel,
constante, eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Ele é
completamente “fiel”. O Senhor não envelhece, não morre, não muda sua
personalidade e pessoa, não depende do mundo, mas o criou. O Senhor é o Pai da
eternidade, criador do tempo eterno. Não está sujeito ao tempo, como conhecemos, ou
seja, Ele é uma rocha. Somente Ele é, de fato, “fiel”.
VEJAMOS O QUE DIZ A BÍBLIA A RESPEITO DA FIDELIDADE DE DEUS:

 MALAQUIAS 3:6 Porque eu, o SENHOR, não mudo...
 TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem
do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há
mudança nem sombra de variação.

4

GALATAS 5:22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança

5 II REIS 5:21-27 foi Geazi a alcançar Naamã; ... E ele disse(Geazi) ..dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de roupas. E disse
Naamã: Sê servido tomar dois talentos... E disse-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi?...Era a ocasião para receberes prata, e para
tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua
descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso...
Nós não temos méritos pelos feitos realizados na presença do Senhor. Toda honra, gloria, louvor é de Jesus. Não há o que receber
em retribuição, se o fizéssemos estaríamos em pecado.

6 JOAO 12:6 Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se
lançava.
O que era lançado na bolsa era mais que dinheiro. Isto representava o louvor, a adoração e o reconhecimento devido ao Senhor
Jesus, portanto Judas roubava a gloria devida ao Rei Jesus.
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 SALMOS 90:2 Antes que os montes nascessem, ou que tu
formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a
eternidade, tu és Deus.


I TIMÓTEO 1:17

Ora,

ao

Rei

dos

séculos,

imortal,

invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória
para todo o sempre.

OUTROS ASPECTOS AVALIADOS NESTE TRABALHO São:


QUEM ERA PEDRO?



QUEM É JESUS?



Qual dos dois é IMUTÁVEL, CONSTANTE COMO UMA ROCHA?

Pedro era um dos discípulos, era homem, filho de (Jonas) homem. Sujeito às
mudanças como qualquer pessoa. PEDRO ERA MUTAVEL, ERA DESTE MUNDO,
SUJEITO AO TEMPO, Disso se CONCLUI que Pedro NÃO PODERIA SER A ROCHA
ETERNA e imutável, DA QUAL TANTO se FALA na BIBLIA.
Pois bem, AO CONTRÁRIO DE PEDRO, JESUS É DEUS. ELE E O PAI SÃO UMA
SÓ PESSOA ETERNA. Jesus EXISTIA ANTES DA ETERNIDADE E DELA E o PAI, veja o
que diz as sagradas escrituras:


JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.



JOÃO 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. 4 Nele estava a vida, e a
vida era a luz dos homens.5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
6 Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 7 Este veio para testemunho, para
que testificasse da luz, para que todos cressem por ele.8 Não era ele a luz, mas para que
testificasse da luz.9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao
mundo. 10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 11Veio
para o que era seu, e os seus não o receberam.
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 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito
Santo; e estes três são um.

Jesus é eterno, é o pai da eternidade e de eternidade a eternidade 7 ele é o mesmo
em perfeição absoluta, sólido, forte, permanente, constante, estável8.
Jesus não estava sujeito ao tempo, porquanto é Deus. Ele se deixou achar na
forma de homem para cumprir o projeto de salvação do homem, todavia não era deste
mundo que se desfaz, desmancha, fragmenta, por ser frágil.
Jesus não era do reino terreno e nem dele dependia ou estava sujeito, tinha suas
raízes no reino eterno de Deus.
JESUS NÃO DEPENDIA DO MUNDO, AO CONTRÁRIO, ELE CRIOU
TODAS AS COISAS.9

4. ALGUNS ACHAM QUE A PEDRA É CRISTO OUTROS QUE É PEDRO.
TODA QUESTÃO ESTÁ CENTRADA NA RESPOSTA DE JESUS A PEDRO EM
MATEUS 16 versículo 18 .
Disse JESUS (v 15) :
- e vós, quem dizeis que eu sou?
DISSE PEDRO (v 16) :
- Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo
RESPONDEU JESUS (v18):
“ Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;”10
7 SALMO 102 :24-26 Dizia eu: Meu Deus,..., os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são
obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os mudarás, e ficarão
mudados.

8 Tiago 1:17 ... Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
9 João 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o
mundo não o conheceu.

10 VEJAMOS O CONTEXTO TODO EM MATEUS 16:13 a 19
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Algumas traduções no lugar de Pedro apresentam a palavra grega “petros” e no
lugar de pedra aparece à palavra “petra”, o que, fatalmente, nos leva a entender que Ele
estava falando de duas coisas, ou pessoas, e não de uma só coisa, ou pessoa.
Nesta tradução aparece Pedro e Pedra que são igualmente diferentes objetos, ou
coisa, ou pessoa como queira.
Outra observação a se levar em conta é que “petros” e “Pedro” são do gênero
masculino ao passo que “pedra” e “petra” são do gênero feminino, o que nos garante que
Jesus estava de fato falando de pessoas, ou coisas, diferentes.
Jesus não estava falando a respeito de Pedro como uma pedra, nem mesmo a
respeito da chave, referida na passagem bíblica acima. Caso Jesus estivesse falando de
Pedro poderia ter dito: sobre tu, sobre você, sobre petros, sobre Pedro e não como Ele
disse: sobre está “petra”, ou sobre esta pedra, conforme outras traduções.
Jesus falava a respeito da revelação que Pedro recebeu de Deus - e da sua igreja
que receberia a chave, conforme iremos descobrir a seguir.

5. OUÇAMOS O QUE DIZ A BÍBLIA SOBRE A PEDRA, A ROCHA eterna.
Acompanhem-nos nessa caminhada, pelas sagradas escrituras, em
busca da resposta sobre quem é a ROCHA, A PEDRA ETERNA citada
na bíblia:
A) Resposta encontrada na Bíblia nos livros de Moisés: DEUS É A
ROCHA. (Jesus e Deus são uma só pessoa. A rocha é Jesus, conforme a bíblia.)
 ÊXODO 17:6 Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu
ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez,
diante dos olhos dos anciãos de Israel.
 NÚMEROS 20:11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas
vezes com a sua vara, e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus
animais. (Jesus é a rocha ferida, uma só vez. Moisés saiu do
profético e entrou no histórico ao ferir a rocha pela segunda vez.).

13 E, chegando Jesus às partes de Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do
homem? 14 E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. 15 Disse-lhes ele: E vós, quem
dizeis que eu sou? 16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bemaventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 18 Pois também eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; 19 E eu te darei as
chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus
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 DEUTERONÔMIO 32:30 Como poderia ser que um só perseguisse mil, e dois
fizessem fugir dez mil, se a sua Rocha os não vendera, e o SENHOR os não
entregara?
B) Resposta encontrada na Bíblia no livro do Profeta Samuel: O SENHOR
DEUS É A ROCHA.
 I SAMUEL 2:2 Não há santo como o SENHOR; porque não há outro fora de ti;
e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
 II Samuel 22:2 Disse pois: O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e
o meu libertador.
 II Samuel 22:3 Deus é o meu rochedo, nele confiarei; o meu escudo, e a força da
minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador, da
violência me salvas.
 II Samuel 22:32 Por que, quem é Deus, senão o SENHOR? E quem é rochedo,
senão o nosso Deus?
 II Samuel 22:47 Vive o SENHOR, e bendito seja o meu rochedo; e exaltado seja
Deus, a rocha da minha salvação.
C) Resposta encontrada na Bíblia no livro dos SALMOS: O SENHOR DEUS
É A ROCHA.
 SALMO 18:2 O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu
libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a
força da minha salvação, e o meu alto refúgio.
 SALMO 18:31 Porque quem é Deus senão o SENHOR? E quem é rochedo
senão o nosso Deus?
 SALMO 18:46 O SENHOR vive; e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja
o Deus da minha salvação.
7
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 SALMO 19:14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do
meu coração perante a tua face, SENHOR, Rocha minha e Redentor meu!
 SALMO 92:15 Para anunciar que o SENHOR é reto. Ele é a minha rocha e
nele não há injustiça.
 SALMO 95:1 Vinde, cantemos ao SENHOR; jubilemos a rocha da nossa
salvação
 SALMO 118:21-23 Louvar-te-ei, pois me escutas-te, e te fizeste a minha
salvação.22 A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da
esquina. 23 Da parte do SENHOR se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos.
D) Resposta encontrada na Bíblia no livro do profeta Isaías: O SENHOR
DEUS É A ROCHA.
 ISAIAS 26:4 Confiai no SENHOR perpetuamente; porque o SENHOR DEUS
é uma rocha eterna.
 ISAIAS 28:16 Portanto assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião
uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme
e fundada; aquele que crer não se apresse.
 ISAIAS 32:2 E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um

refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a
sombra de uma grande rocha em terra sedenta.
E) Resposta encontrada na Bíblia na epístola de I Pedro: O PRÓPRIO
apóstolo PEDRO DIZ QUE JESUS É A ROCHA.
 I PEDRO 2:4 E, chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade,
pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa,

8
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 I PEDRO 2:6 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião
a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será
confundido.
 I PEDRO 2:7 E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, A
pedra que os edificadores reprovaram, Essa foi a principal da esquina.
O APÓSTOLO PEDRO, citado por Lucas, NO LIVRO DE ATOS, CLARAMENTE,
EXPLICA QUE JESUS É A ROCHA DA SEGUINTE FORMA:

 ATOS 4: 8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do
povo, e vós, anciãos de Israel, 9 Visto que hoje somos interrogados acerca do
benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, 10 Seja
conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o
Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os
mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. 11 Ele é a pedra que foi
rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
12 E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 13 Então eles,
vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e
indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
F) Resposta encontrada na Bíblia nas cartas de Paulo: NÃO SÓ O

APOSTOLO PAULO DISSE QUE JESUS CRISTO É A ROCHA MAS ISTO É O
FUNDAMENTO DOS APOSTOLOS E DOS PROFETAS.
 EFÉSIOS 2 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da
esquina; 21 No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para

templo

juntamente

santo
sois

no

Senhor.

edificados

22

para

No

qual

morada

também
de

Deus

vós
em

Espírito.
 ROMANOS 9:32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que
pelas obras da lei; tropeçaram na pedra de tropeço.

9
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 ROMANOS 9:33 Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião
uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo; E todo
aquele que crer nela não será confundido.

 I CORINTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida
espiritual,

porque

bebiam

da

pedra

espiritual

que

os

seguia; e a pedra era Cristo.
 EFÉSIOS 2:20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da
esquina;
G) JESUS diz: QUE ELE MESMO É A ROCHA.
 MARCOS 12:10 Ainda não lestes esta Escritura: A pedra, que
os edificadores rejeitaram, Esta foi posta por cabeça de
esquina;
 MATEUS 21:42 Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras:
A pedra, que os edificadores rejeitaram, Essa foi posta
por cabeça do ângulo; Pelo Senhor foi feito isto, E é
maravilhoso aos nossos olhos?
 LUCAS 20:15 E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que
lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, e destruirá estes
lavradores, e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isto,
disseram: Não seja assim! Mas ele, olhando para eles,
disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra, que os
edificadores reprovaram, Essa foi feita cabeça da esquina.

6. O APOSTOLO JOÃO ESCREVEU SOBRE JESUS.
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
Portanto, a todos aqueles que afirmam que a pedra é Pedro, aos que
buscam outra rocha, outro fundamento, querem outro segurança para suas
vidas espirituais, DIZEMOS QUE A PEDRA É JESUS.
 JOAO 1 : 1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com

Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio com
Deus. 4 Nele estava à vida, e a vida era a luz dos homens.
11 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 13 Os
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem
da vontade do homem, mas de Deus.
A BÍBLIA TODA IDENTIFICADA O SENHOR JESUS CRISTO COMO A
ROCHA. ISSO OCORRE DE MUITAS FORMAS COMO NO CASO ACIMA.

7. O QUE DISSE O PROFETA MOISES SOBRE A ROCHA?
 DEUTERONÔMIO 32:15 E, engordando-se Jesurum, deu coices e
deixou a Deus, que o fez, e desprezou a Rocha da sua
salvação.
 DEUTERONÔMIO 32:18 Esqueceste-te da Rocha que te gerou; e
em esquecimento puseste o Deus que te formou.
 DEUTERONÔMIO 32:31 Porque a sua rocha não é como a nossa
Rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto.

8. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA ROCHA ETERNA?
RESPOSTA: A BÍBLIA APRESENTA A ROCHA ETERNA, COMO TENDO,
ENTRE OUTRAS NÃO CITADAS , AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 IMUTAVEL = não há variação de humor, estado ou qualidade. É o mesmo
sempre, tem firmeza de caráter; Isaías 26:4 Confiai no SENHOR perpetuamente;
porque o SENHOR DEUS é uma rocha eterna;
 FIRME/FORTE = Ele tem todo poder no céu e na terra, nada lhe sendo
impossível de realizar. Ele é seguro, nos dá segurança e podemos edificar
11
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
nossas casas espirituais Nele e não cairá; SALMOS 31:2 Inclina para mim os
teus ouvidos, livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima
que me salve;
 FIEL/JUSTO = É Verdadeiro. Ele é a verdade e a vida. A fidelidade é um atributo
de Deus intimamente ligado à imutabilidade. SALMOS 92:15 Para anunciar que
o SENHOR é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.;
 ÚNICO : Não há outro igual; I Samuel 2:2 Não há santo como o SENHOR;
porque não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há como o nosso Deus.;
Isaías 44:8 Não vos assombreis, nem temais; porventura desde então não vo-lo
fiz ouvir, e não vo-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas.
Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra Rocha que eu
conheça. O PROPRIO DEUS DIZ QUE NÃO HÁ OUTRA ROCHA além Dele.

A rocha é um dos tipos de Jesus como o é o cordeiro, o caminho, a
água, o maná, o sábado, o templo, etc.
Retornando ao texto de MATEUS 16:13-19, agora já entendendo que
Pedro não pode ser a rocha por ser homem, por ser inconstante, mutável, e
isto não é próprio de uma rocha, e principalmente, porque a bíblia no novo
e velho testamento sempre falou que o Senhor é a rocha eterna.

9. RELENDO O CAPÍTULO 16 DE MATEUS E APROFUNDANDO O
ASSUNTO.
VAMOS RELER O QUE JESUS FALOU A PEDRO(Mat.16:15...):
Disse JESUS versículo 15 :
- e vós, quem dizeis que eu sou?
DISSE PEDRO versículo 16 :
- Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
RESPONDEU JESUS versículo 18:
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
Versículo 18 “ Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela;”
RELENDO O VERSÍCULO 16 E A RESPOSTA DO SENHOR NO VERSO 18,
FICA CLARO QUE JESUS SE REFERIA A AFIRMAÇÃO DE PEDRO ao dizer “Tu
és o Cristo, o Filho do Deus vivo”, como a rocha onde a igreja seria edificada.

Deste modo, Jesus fazia referencia à revelação recebida por Pedro, da
parte de Deus, sobre a pessoa de Jesus. Jesus NÃO estava falando que
Pedro era a rocha, mas que Pedro tinha recebido a revelação de quem era
Jesus - A ROCHA.
DESTA

FORMA

PODEMOS

DIZER

QUE

JESUS

ACRESCENTOU

A

REVELAÇÃO INICIAL QUE PEDRO RECEBEU OITO NOVAS REVELAÇÕES, A
SABER:

 Uma - bem-aventurado tu és, Simão filho de Jonas;
 Dois – não te revelou a carne e o sangue;
 Três – mas meu Pai que está no céu;
 Quatro – sobre está pedra edificarei minha igreja;
 Cinco - as portas do inferno não prevalecerão contra ela;
 Seis – te darei as chaves do reino dos céus;
 Sete – tudo que ligares na terra será ligado nos céus;
 Oito - tudo que desligares na terra será desligado nos
céus.
10. QUEM TEM AS CHAVES DO CÉU?
Finalmente aos que acham que Pedro tem as chaves dos céus.
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
PRIMEIRO

O

QUE

É

UMA

CHAVE

FIGURADA

OU

LITERALMENTE?
 Chave É Aquilo que garante o acesso a algo, a uma PORTA, por
exemplo;
 Chave pode ser um ponto, ou princípio essencial, uma

BASE OU

FUNDAMENTO;

 Chave

PODE SER UM DECODIFICADOR DE MISTÉRIO, PODE SER O

REVELADOR DE UM MISTÉRIO;

 Chave PODE SER UM Segredo que permite decifrar um código secreto
ou enigma.
Podemos perceber que uma chave é algo essencial, fundamental, para
revelar mistério, portanto, imprescindível para o conhecimento da obra,
do projeto eterno de Deus.
Resta dizer que o texto, em Mateus 16, em analise, fala de Jesus e de
uma igreja que seria edificada em Jesus. O texto fala de Jesus, aquele que é
o fundamento eterno, a porta, e o enigma, a chave para a eternidade.
Jesus não estava falando de Pedro, mas falava de si mesmo e da sua igreja,
que seria edificada. Falava da chave, do segredo, de Cristo em nós. Leiamos o
que disse o apostolo Paulo a respeito disso: EFÉSIOS 5:32 Grande é este

mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
Se a pedra eterna fosse Pedro, o apóstolo Paulo, na passagem acima, teria
dito “a respeito de Pedro e da igreja”. Paulo não teria dito “a respeito de Cristo

e da igreja.”

Pedro estava sendo, indiretamente, contemplado porque seria parte da
igreja que Jesus geraria após a crucificação.

O apóstolo PEDRO foi usado em pregações iniciais para salvação de
gentios E FOI USADO EM OUTRAS EVANGELIZAÇÕES –ex.: Cornélio etc.
A evangelização é uma ação que os demais apóstolos

também

participaram, e a igreja continuará a fazer até o advento do arrebatamento.
A divulgação dos mistérios do evangelho de Cristo não foi exclusividade
dos doze apóstolos de Jesus, muito menos de Pedro.

11. O QUE DIZ A BÍBLIA A RESPEITO DE JESUS COMO ENIGMA,
CHAVES, MISTÉRIO?
A RESPEITO DE CHAVE DIZ O PRÓPRIO SENHOR NO LIVRO APOCALIPSE
capítulo 1 versículo 18 O SEGUINTE:
“EU o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E
tenho as chaves da morte e do inferno.” (Jesus tem as chaves e quem tem Aquele que
tem as chaves, indiretamente também temos as chaves. Desta forma a igreja que tem
Jesus também tem a chave)
Ter Jesus é ter a vida, ter as chaves, ter o segredo que permite entrar no
céu, ter acesso à porta aberta no calvário, ter o novo e vivo caminho que nos
leva ate Deus.
Ter Jesus é ter aquele que trancafiou a morte e o inferno para que nenhum
daqueles que o aceitarem venha a cair ali, mas entre no céu pelas portas.
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
Pedro teve a chave do céu e igualmente todos que aceitarem Jesus,
também têm a chave única, (o segredo), que abre a porta do céu.
O NOME DA CHAVE É:”JESUS” ou “a

revelação de Jesus como

Cristo o filho do Deus vivo, o único salvador.”
Uma chave é algo que contém um segredo. Aquilo que decifra um segredo
para revelar alguma coisa oculta.
Uma chave é um instrumento o qual dar acesso ao desconhecido. Jesus é o

grande mistério, ou a chave, que esteve oculto e que foi desvendado,
revelado ao homem.

A

seguir

citaremos

alguns

versículos

os

quais

confirmam a revelação de Jesus como chave, enigma, mistério
ou segredo do reino para sua igreja:
 ROMANOS 16:25 Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o
meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do
mistério que desde tempos eternos esteve oculto,
 EFÉSIOS 3:4 Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha
compreensão do mistério de Cristo;
 EFÉSIOS 5:32 Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de
Cristo e da igreja;
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
 COLOSSENSES 1:26 O mistério que esteve oculto desde todos os
séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus
santos;
 COLOSSENSES 1:27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória;
 COLOSSENSES 4:3 Orando também juntamente por nós, para que Deus
nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo
qual estou também preso;
 MATEUS 11:27 Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele
a quem o Filho o quiser revelar; (ELE SE REVELA, SE DEIXA
CONHECER, A SUA IGREJA_)
 EFÉSIOS 6:19 E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com
confiança, para

fazer notório o mistério do evangelho,

 COLOSSENSES 1:26 O mistério que esteve oculto desde todos os

séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos;
 EFESIOS 1: 9 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu
beneplácito, que propusera em si mesmo, 10 De tornar a congregar em Cristo
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra;

12. CONCLUINDO...
FINALMENTE:

admitir que Pedro seja a rocha é admitir que

Pedro fosse Deus, ou um deus. Entretanto, a bíblia é clara em
dizer que não há outro Deus, que não há outra rocha, além do
Senhor.
 ISAÍAS 44:8 Não vos assombreis, nem temais; porventura
desde então não vo-lo fiz ouvir, e não vo-lo anunciei?
Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há

outro Deus fora de mim? Não, não há outra Rocha
que eu conheça.
Vemos, no versículo acima, que nem Deus conhece outra rocha,
além Dele mesmo. Então os que acham que Pedro é a rocha certamente
estão enganados, e assim fazem Deus mentiroso, ao contradizerem ao
Senhor, conforme os termos de ISAIAS 44:8, (acima citado).
Ninguém seria louco para dizer que DEUS é mentiroso, ou que Ele, que é
conhecedor de tudo e de todos no PRESENTE NO PASSADO E NO FUTURO,
desconhecia a existência de Pedro.
A palavra diz que “a voz do que clama no deserto” viria para anunciar a
Jesus. Diz isto a respeito do Profeta João Batista. Porém não há referência alguma
sobre Pedro, até ele ser chamado por Jesus para ser discípulo. Caso Pedro fosse a
rocha certamente haveria muitas referências sobre isto, mas não há nenhuma.

Pedro só seria a rocha se ele fosse o próprio DEUS e
como sabemos Pedro era homem sujeito as inconstâncias
próprias do homem. Jesus, ao contrário, por ser Deus é imutável em tudo que
é ou faz. Jesus é eternamente fiel, santo, bom, puro, onisciente, onipresente,
estável etc., Ele é uma rocha única, um Deus único, que nos salva da vida temporal
para uma vida eterna com Ele.
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A ROCHA, A PEDRA ETERNA CITADA NA BÍBLIA.
A chave da eternidade é conhecer a Jesus como salvador. Pedro recebeu a
revelação de quem era Jesus e nós, igualmente, temos recebido essa chave que
abre a porta do céu. Temos recebido a revelação de quem é Jesus.

JESUS É O NOSSO SENHOR E NOSSA ROCHA ETERNA,
nossa chave que abre a porta que dar acesso ao novo e vivo
caminho para o céu. Sendo Ele mesmo a porta e o caminho que nos leva até
Deus.

13. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que a paz e a gloria de Jesus resplandeça sobre todos nós, para nos
fazer conhecer os segredos do reino eterno.
Que cada dia o Senhor se revele mais e mais a nos para podemos
compreender claramente qual é a porta, a chave e o caminho da salvação.
Que não haja dúvidas em nossos corações quanto a Cristo Jesus nosso
Senhor ser a chave, a porta e o caminho eterno que nos leva ao céu.
AMEM.
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