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COMUNHÃO: APRENDER A ESTAR EM IGREJA! 
 
 

1. Texto 

1Algum tempo depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao lago de Tiberíades, e 
manifestou-se deste modo: 2estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamavam o Gémeo, 
Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. 3Disse-lhes Simão 
Pedro: «Vou pescar.» Eles responderam-lhe: «Nós também vamos contigo.» Saíram e subiram 
para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. 4Ao romper do dia, Jesus apresentou-se 
na margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. 5Jesus disse-lhes, então: «Rapazes, tendes 
alguma coisa para comer?» Eles responderam-lhe: «Não.» 6Disse-lhes Ele: «Lançai a rede para o 
lado direito do barco e haveis de encontrar.» Lançaram-na e, devido à grande quantidade de 
peixes, já não tinham forças para a arrastar. 7Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: 
«É o Senhor!» Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou a capa, porque estava sem mais 
roupa, e lançou-se à água. 8Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes; 
com efeito, não estavam longe da terra, mas apenas a uns noventa metros. 9Ao saltarem para 
terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. 10Jesus disse-lhes: «Trazei dos 
peixes que apanhastes agora.» 11Simão Pedro subiu à barca e puxou a rede para terra, cheia de 
peixes grandes: cento e cinquenta e três. E, apesar de serem tantos, a rede não se 
rompeu. 12Disse-lhes Jesus: «Vinde almoçar.» E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-
lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. 13Jesus aproximou-se, tomou o pão 
e deu-lho, fazendo o mesmo com o peixe. 14Esta já foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus 
discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. 15*Depois de terem comido, Jesus perguntou 
a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes?» Pedro respondeu: «Sim, 
Senhor, Tu sabes que eu sou deveras teu amigo.» Jesus disse-lhe: «Apascenta os meus 
cordeiros.» 16Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: «Simão, filho de João, tu amas-me?» Ele 
respondeu: «Sim, Senhor, Tu sabes que eu sou deveras teu amigo.» Jesus disse-lhe: «Apascenta 
as minhas ovelhas.» 17E perguntou-lhe, pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu és deveras 
meu amigo?» Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado, à terceira vez: 'Tu és deveras meu 
amigo?' Mas respondeu-lhe: «Senhor, Tu sabes tudo; Tu bem sabes que eu sou deveras teu 
amigo!» E Jesus disse-lhe: «Apascenta as minhas ovelhas. 18*Em verdade, em verdade te digo: 
quando eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias; mas, quando fores 
velho, estenderás as mãos e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres.» 19E disse 
isto para indicar o género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas 
palavras, acrescentou: «Segue-me!» 20Pedro voltou-se e viu que o seguia o discípulo que Jesus 
amava, o mesmo que na ceia se tinha apoiado sobre o seu peito e lhe tinha perguntado: 'Senhor, 
quem é que te vai entregar?' 21Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: «Senhor, e que vai ser 
deste?» 22Jesus respondeu-lhe: «E se Eu quiser que ele fique até Eu voltar, que tens tu com isso? 
Tu, segue-me!» 23Foi assim que, entre os irmãos, correu este rumor de que aquele discípulo não 
morreria. Jesus, porém, não disse que ele não havia de morrer, mas sim: «Se Eu quiser que ele 
fique até Eu voltar, que tens tu com isso?»  
 

2. Meditação  

O texto evangélico que nos guia nesta última  meditação é composto por duas partes. A primeira 
parte (Jo 21, 1-14) mostra-nos como o Ressuscitado se torna presente no quotidiano da 
comunidade e assegura a eficácia da sua missão. Por sua vez, a segunda parte do evangelho de 
hoje (Jo 21, 15-19), mostra como o Senhor Ressuscitado, apesar das nossas negações e traições, 
é capaz de, com o seu amor, nos reabilitar como suas testemunhas neste mundo.  
Começa a perícope evangélica apresentando-nos um grupo de sete discípulos. Nestes sete 
discípulos, estão englobados todos os discípulos de Cristo. Na verdade, o número sete é o 
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número simbólico da totalidade. Estes sete discípulos, seguindo a iniciativa de Pedro, porque 
este Apóstolo tem um lugar importante na comunidade, vão pescar. A pesca que se refere aqui 
tem também o seu simbolismo. Não nos podemos esquecer que o Senhor Jesus disse que a 
missão dos seus discípulos era a de serem pescadores de homens (Cf. Mc 1,17; Mt 4, 19; Lc 5, 
10). A missão dos Apóstolos, à imagem da missão de Jesus, consiste em tirar os homens do mar 
do sofrimento e da escravidão em que vivem. Na mentalidade judaica, o mar era o lugar dos 
monstros, das forças e espíritos demoníacos que procuravam roubar a vida e a felicidade dos 
homens. Assim, a missão de Pedro e de todos os discípulos é a de tirar/libertar os homens do 
poder do mal e das forças da morte. 
Contudo, esta pesca é realizada de noite, na noite da ausência de Jesus, e por isso nada 
conseguem pescar. Já tinha advertido o Senhor: “Sem mim nada podeis fazer!” (Jo 15, 5). É a 
sua presença que garante a eficácia da missão. Assim sendo, e apesar da sensação da longa noite 
da ausência de Jesus, não devemos perder a esperança, porque o Senhor Ressuscitado não nos 
abandona. Ele torna-se presente na nossa vida permitindo que a noite da ausência ceda o seu 
lugar ao romper da aurora de um novo dia e de um mundo novo.   
Com a presença do Senhor Ressuscitado e seguindo docilmente a sua palavra, a missão dos 
discípulos já não está condenada ao fracasso, mas ao êxito. Porque Jesus está presente e porque 
seguem as suas indicações, os discípulos executam a sua missão com êxito: pescam 153 grandes 
peixes (símbolo da totalidade da humanidade). Assim sendo, o texto deixa bem claro que o 
fracasso e o êxito da missão não se devem ao simples e mero esforço humano, mas à presença 
e à Palavra do Senhor Ressuscitado.  
No entanto, esta presença do Senhor Ressuscitado é uma presença diferente. Jesus não se torna 
presente no barco onde os discípulos estão a pescar, mas em terra. Ele não abandona a sua 
comunidade, mas no hoje concreto da história é a comunidade cristã, são os discípulos de Jesus 
os continuadores da sua missão. 
Outro aspeto importante da primeira parte do evangelho que estamos a refletir é o facto de o 
discípulo predileto, modelo de todos os discípulos de Jesus, ter reconhecido a presença do 
Senhor Jesus ao ver o êxito da pesca. Todos nós temos muito que caminhar para sermos mais 
parecidos com este discípulo amado que é capaz de reconhecer a presença do Senhor 
Ressuscitado nos acontecimentos da sua vida. O Senhor Ressuscitado não nos abandona e torna-
se presente nas nossas vidas. Será que somos capazes de reconhecer, à imagem do discípulo 
predileto, a presença do Ressuscitado na simplicidade e banalidade do nosso dia-a-dia?  
“Há um novo início que floresce por graça, a dizer-nos que ‘a fé vai de início em início, através 
de inícios que não tem fim’ (São Gregório de Nissa), que viver é a infinita paciência de 
recomeçar.” (Ermes Ronchi) 
A segunda parte do evangelho deste Domingo apresenta-nos o belo diálogo do Senhor 
Ressuscitado com Pedro. Diálogo esse onde queda restabelecida a relação de amor entre Pedro 
e Jesus e onde o Senhor confia a Pedro a missão de apascentar o seu rebanho. Jesus, por três 
vezes, pergunta a Pedro se o ama e, depois de obter uma resposta positiva, confia-lhe o cuidado 
das suas ovelhas.  
Encontramos, nesta triple pergunta, um claro paralelo às três negações de Pedro na noite da 
Paixão. A relação de amor entre Pedro e Jesus foi quebrada pelo pecado e tem de ser restaurada. 
No entanto, tal reconciliação não é iniciativa de Pedro, mas de Jesus. É Jesus que vem em busca 
da ovelha perdida. Começa o texto com a interrogação de Jesus a Pedro, que se repete três 
vezes: “Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que estes?”   
Jesus volta a chamar Pedro de “Simão, filho de João”. Só há outro caso em que Jesus se dirige a 
Pedro desta maneira: quando Jesus impõe o nome a Pedro (cf. Jo 1, 42). Assim sendo, podemos 
concluir que, neste texto, se está a falar de uma nova vocação/missão de Pedro. Jesus vai confiar 
a Pedro a missão de apascentar o seu rebanho. No entanto, para que Pedro possa exercer tal 
missão tem de responder a uma questão: “tu amas-Me?” Para Pedro apascentar as ovelhas, que 
não são suas, mas do Bom Pastor, tem de entrar pela porta do aprisco que é Jesus (Cf. Jo 10), 
tem que estar e viver numa comunhão de amor com Jesus. 
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Por isso a pregunta que Jesus faz a Pedro é uma pregunta sobre o amor. E Jesus não utiliza um 
termo qualquer para interrogar Pedro sobre o amor. Jesus utiliza o verbo agapâs me, ou seja, 
Jesus pregunta a Pedro se o ama com um amor divino, profundo e intelectual.  
Podemos destacar também, a expressão “mais do que estes” da pergunta de Jesus. Na verdade, 
o pronome “estes” pode referir-se aos outros discípulos que nesse momento estavam com 
Pedro, mas também se pode referir a estas coisas, ou seja, o seu trabalho de pescador. Assim 
sendo, nesta pergunta, Jesus pode estar a pedir a Pedro que deixe a sua vida habitual de 
pescador e dedique-se exclusivamente à missão do pastoreio do rebanho.  
Segundo o texto litúrgico português, Pedro respondeu à pergunta de Jesus da seguinte forma: 
“Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo”. No entanto, o verbo grego que na resposta de Pedro é 
traduzido por amar não é o mesmo verbo que aparece na pergunta de Jesus. Se Jesus pergunta 
por um amor divino, profundo e intelectual, Pedro responde com um amor de simples amizade 
(filô se). Esta diferença de verbos mostra que Pedro já se conhece bem e que deixou de ser 
orgulhoso. Não temos aqui a resposta soberba que Pedro deu a Jesus na última ceia (cf. Mt 26, 
36). A resposta de Pedro demonstra a consciência da sua debilidade e do seu fracasso, mas 
também a sua vontade de, na sua debilidade, amar Jesus até ao fim.   
Contentar-se-á Jesus com o amor de simples amizade de Pedro? Sim, contenta-se. Na verdade, 
na terceira pergunta, Jesus já não utiliza o verbo do amor divino e profundo, mas o verbo da 
amizade. Com efeito, como nos recorda o Papa Francisco, “o facto de o seu amor ser imperfeito 
não significa que seja falso ou que não seja real. É real, mas limitado e terreno.” (A Alegria do 
Amor, 113) “Não é a perfeição que Ele procura em mim, mas a autenticidade. Não me vou 
esgotar para ser perfeito, mas para ser verdadeiro e não hipócrita, isso sim.” (Ronchi) A igreja 
não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores.  
É a este Pedro débil que Jesus confia o seu rebanho e convida ao seguimento. Para Deus mais 
importante do que o passado é o futuro. “O bem possível de amanhã conta mais do que o mal 
de ontem.  [...]. Vai sai do teu passado, vai à procura do novo [...] o bem é possível e o amanha 
conta mais do que o mal de hoje. A ele nunca interessa o passado, porque é o Deus do futuro.” 
(Ronchi) 
Senhor, tu dizes-me que foi por mim que foste até à cruz! Hoje, eu digo-te que é por Ti que volto 
a lançar as redes. Hoje, apoiado no Teu amor revelado na cruz, recomeço, porque “viver é esta 
paciência infinita de recomeçar!” (Ronchi). Contigo, sou o que nunca seria! Na verdade, “és para 
mim o que a primavera é para as flores, o que o vento é para o papagaio de papel. Vieste e 
fizeste resplandecer a vida. Impossível amar-te e não tentar assemelhar-te, em ti mudado como 
semente em flor.” (G. Centore) 
O presente texto que acabamos de começar é um excelente texto para aprender a estarmos em 
Igreja e a viver a Comunhão. Na verdade, a barca de Pedro é uma das imagens mais bonitas da 
Igreja e neste texto joanino temos o Ressuscitado, a barca de Pedro, os discípulos e uma peca 
abundante.  
Assim sendo, guiado pelo jesuíta português Nuno Tovar de Lemos1, gostaria de apresentar cinco 
ideias conclusivas sobre a nossa maneira de viver a comunhão eclesial, melhor dizendo, a 
comunhão que a Igreja é.  

a. É a relação próxima com o Senhor que forma a comunidade: “Espanta, antes 
de mais, a proximidade, a leveza e até mesmo o sentido de humor do Senhor 
ressuscitado. O acontecimento mais extraordinário da história da Humanidade 
- a ressurreição de Cristo - não vem rodeado de ‘pompa e circunstância’ mas de 
proximidade, leveza e graça [...] A Igreja é constantemente formada por esta 
familiaridade com o Senhor que Se faz próximo e nos alimenta. É isto o essencial 
da Igreja. ”(Nuno Tovar de Lemos)  

                                                        
1 Cf. Nuno Tovar de Lemos, Textos para rezar, 195-200. 
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b. Se não fosse a Igreja não conhecíamos o Senhor: “Como consequência do 
individualismo da nossa cultura ocidental podemos ter a tentação de ter uma 
relação com Jesus independente da Igreja (‘Eu cá tenho a minha fé’). Não era 
essa a vontade de Jesus. Jesus quis que houvesse uma comunidade da qual 
fizessem parte aqueles que O quisessem seguir. Pensou nela, nomeou um chefe, 
deu-lhe um ritual, deu conselhos para o futuro, etc. A fidelidade a Jesus passa 
pela fidelidade à Igreja. Se não fosse a Igreja nunca poderíamos ter ‘a maravilha 
que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor’” (Nuno Tovar de Lemos, sj)  

c. Não basta a intimidade com o Senhor, é preciso obedecer à sua voz: “Também 
a nós Jesus ressuscitado nos envia em missão no mundo. Pode ter a tentação 
de ficar simplesmente a contemplar o rosto de Jesus e a refletir sobre as 
atitudes dos irmãos ou sobre arrumação do barco. Mas não é isso que Jesus 
quer. A comunidade que Ele funda é uma comunidade voltada para fora de si 
mesma, para o mundo, mesmo apesar das dificuldades que por vezes surgem 
(uma noite sem pescar nada). Uma Igreja centrada em si mesma perde o 
sentido, começa a ficar obcecada com a sua auto-organização e com as suas 
tricas internas. Desenvolve uma linguagem hermética, incompreensível do 
exterior, e nem se apercebe disso. [...] Ou seja! a fecundidade na Igreja depende 
da fidelidade à voz do Senhor e não da perfeição dos nossos esquemas 
organizativos ou pastorais. [...] frequentemente, tomamos decisões 
importantes sem falar com Ele e só depois O informamos”.  (Nuno Tovar de 
Lemos)  

d. A Igreja tem lugar para todos: “Os discípulos pescaram ’cento e cinquenta e 
três grandes peixes’ Como é que tiveram tempo para contar os peixes e por que 
razão este detalhe vem mencionado? Provavelmente trata-se de um número 
simbólico. Parece que existiam 153 espécies de peixe conhecidas então. Ou 
seja: a missão da Igreja dirige-se a todos [...] Mas claro que, para poder ser 
universal, a Igreja tem de aprender a falar as várias linguagens dos destinatários. 
Não se evangelizam mexicanos em alemão. Do mesmo modo, para uns será 
melhor o órgão e para outros a viola; para uns será melhor o latim e para outros 
kimbundu, etc. A uniformização da linguagem é uma forma subtil de minar a 
catolicidade da Igreja.”(Nuno Tovar de Lemos)  

e. A união e a diversidade da Igreja: “Os apóstolos eram muito diferentes e, 
naquela manhã, cada um reagiu à sua maneira e teve uma atitude diferente. 
[...] Existe, nesta pequena comunidade cristã primitiva, uma extraordinária 
diversidade de maneiras de ser e de tarefas. E só assim é que a missão funciona. 
[...] Devemos procurar o nosso lugar dentro da Igreja e dar muitas graças por 
ele. O nosso lugar não é tudo mas é imprescindível para o todo. Mas devemos 
também agradecer a Deus nem todos serem como nós. Devemos agradecer a 
diversidade dentro da Igreja, mesmo aquela que não nos é fácil entender. [...] 
Esta diversidade é querida pelo Espírito Santo que a alimenta. Faz com que haja 
espaço para todos e torna a Igreja mais rica e capaz de espelhar o mistério de 
Cristo, tão variado e infinito na sua riqueza. De facto, cada grupo ou 
espiritualidade particular reflete determinados aspetos de Cristo mas só a Igreja 
na sua totalidade é ‘corpo’ de Cristo e ‘sacramento’ de Cristo. Mas é difícil 
coabitar com a diferença. Há sempre a tentação de acharmos que os outros 
deviam ser iguais a nós ... E, às vezes, em vez de união na diversidade queremos 
forçar uma uniformidade.” (Nuno Tovar de Lemos)  
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3. Exercícios 
a. Agradece muito a Deus o que tens recebido da Igreja. Podes ir completando a 

frase: “se não fosse a Igreja eu não …” e trazendo lentamente à memória o que 
Deus te tem dado. 

b. Pede perdão ao Senhor pelos teus pecados contra a unidade da Igreja, de uma 
maneira particular pelas tuas críticas não construtivas e pelos teus desejos de 
uniformidade. Tenta ver coisas positivas em maneiras de estar na Igreja mesmo 
diferentes da tua. 

c. Pensa o que podes fazer para levar a missão mais longe, mesmo com o risco de 
não pescares nada… 
 

4. Oração  
 
Amo a Igreja 
porque Jesus a amou e por ela deu a vida. 
 
Amo a Igreja 
porque só ela me deu a Cristo e tudo o que sei Dele.  
Dá-me a Eucaristia, o perdão dos pecados,  a Palavra e a comunidade de irmãos. 
 
Amo a Igreja 
porque ela tem muitos santos.  
Mesmo nos momentos mais tristes da sua história existiram homens e mulheres a viverem em 
santidade de vida. 
 
Amo a Igreja 
porque ela me aceita tal como sou, pecador.  
Ela não é uma “seita de puros” mas uma casa de família onde há coisas lindas mas também o pó 
e a desordem. 
 
Amo a Igreja 
porque ela é minha mãe.  
Gerou-me para a vida divina e continua a alimentar-me até que eu chegue ao Reino da alegria e 
da paz. 
 


