
3º Dia - 2º estágio de Pedro: A Negação

Neste  segundo  momento,  Pedro  experimenta  a  dor  do  pecado.  Apesar  de  ser  uma
experiência de dor, veremos como se faz necessária e possibilita o amadurecimento daquele
que almeja tornar-se íntimo do Mestre, como verdadeiro discípulo.

O Papa emérito Bento XVI também fala, em suas Audiências Gerais sobre os Apóstolos, a
respeito dessa experiência dolorosa de Pedro, que seguiu Jesus com ímpeto, superou a prova
da fé,  abandonando-se  a  Ele.  Contudo chega o  momento  no qual  também ele  cede  aos
receios e cai: trai o Mestre:

"Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os
olhos em Pedro,  que se aquecia,  e disse: Também tu estavas com Jesus de Nazaré.  Ele
negou: Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio; e o galo
cantou. A criada, que o vira, começou a dizer aos circunstantes: Este faz parte do grupo
deles.  Mas Pedro negou outra vez.  Pouco depois,  os que ali  estavam diziam de novo a
Pedro: Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar:
Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez.
Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante duas vezes,
três vezes me negarás. E, lembrando-se disso, rompeu em soluços." (Mc 14, 66-72)

Sobre essa experiência de Pedro, o Papa Emérito reflete dizendo que a escola da fé não é
uma marcha triunfal, mas um caminho repleto de sofrimentos e de amor, de provas e de
fidelidade a ser renovada todos os dias - e é nessa mesma escola que ingressamos! Pedro,
que  já  tinha  prometido  fidelidade  absoluta,  conhece  a  amargura  e  a  humilhação  da
renegação: o atrevido aprende à sua custa a humildade. Também Pedro deve aprender a ser
frágil e carente de perdão. Quando finalmente perde a máscara e compreende a verdade do
seu coração frágil de pecador que crê, cai num libertador choro de arrependimento. Depois
deste choro ele já está pronto para a sua missão. 

→ Você diria que já aprendeu também a reconhecer-se frágil e carente de perdão? Peça
também ao Senhor essa graça!

2º Estágio:
• experiência de pecado – negação
• medo de se comprometer            
• medo das suas fraquezas             
• o eu se revela e gera crise           


