
Palavra, fé e vida – 9 de abril de 2021 

“Naquele tempo, Jesus manifestou-Se novamente aos discípulos junto ao Mar de Tiberíades. 

Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, 

que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais dois 

discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos 

contigo». Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao 

romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. 

Disse-lhes então Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa para comer?» Eles responderam: 

«Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis». Eles lançaram 

a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo 

predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o 

Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam 

distantes apenas uns duzentos côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os 

peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima, e pão. Disse -lhes 

Jesus: «Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco e puxou a 

rede para terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E, apesar de serem tantos, 

não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a 

perguntar: «Quem és Tu?»: bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-Se, tomou o 

pão e deu-lho, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus Se manifestou 

aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.” (Jo 21, 1-14) 

“É o Senhor!” Muitas vezes é assim. Somos de  facto crentes, mas a presença de Jesus passa-

nos despercebida. Como cristãos é essencial estarmos sempre atentos aos sinais . Descobrir 

Cristo presente é sempre oportunidade de crescer na esperança e na alegria.  

Os relatos pós-ressurreição vão-se sucedendo, a novidade é mesmo que a morte foi vencida. 

Mesmo nos momentos mais difíceis sabemos que podemos continuar, podemos voltar a 

“lançar as redes”. Jesus está lá sempre para indicar caminhos de superação. 

Eu estou pronto! 

Bom dia para todos.  

P. Mário Campos 

Para rezar: 

“O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz!” (Sl 117) 

Para ler: 

Actos 4, 1-12; Salmo 117 (118); João 21, 1-14. 


