
Lançai as redes para a pesca 
 
«Jesus viu dois barcos que se encontravam junto do lago. Os 
pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Entrou 
num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse 
um pouco da terra e, sentando-se, dali se pôs a ensinar a 
multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao 
largo; e vós, lançai as redes para a pesca.» Simão respondeu: 
«Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos; 
mas, porque Tu o dizes, lançarei as redes.» (Lc 5, 1-5) 
 
Deus ama-nos, quer o nosso bem, a nossa felicidade, a 
nossa salvação. Enviou o Seu Filho, Jesus, para que 
«tenhamos vida, e vida em abundância», vida eterna. O 
próprio Jesus disse: «Eu vim para que tenhas vida e vida 
em abundância» e quer que tosos os homens tenham a 
verdadeira vida, a vida de filhos de Deus.  
Os primeiros discípulos eram pescadores, por isso, Jesus 
serviu-se de uma pesca milagrosa para os chamar e enviar. 
Trata-se de um milagre bem documentado pelos quatro 
evangelistas, embora, cada um o relate de forma diferente. 
São Luca é discípulo de São Paulo, o Apóstolo dos pagãos, 
por isso insiste sobre missão universal da igreja, basta dar 
atenção aos símbolos, ou gestos simbólicos que ela utiliza.  

- Uma grande multidão aperta Jesus de todo o lado, sedenta 
da Palavra de Deus. Na praia há diversos barcos, mas Jesus 
escolhe o barco de Simão. Fala com ele e diz-lhes de se 
afastar um pouco da terra.  

- O barco de Simão representa a Igreja. É neste barco que 
Jesus fala para as multidões. Jesus é o Mestre que fala com 
autoridade e ensina a Palavra de Deus.  



- Jesus fala estando sentado no barco de Pedro: estar 
sentado é uma presença permanente. É no barco de Pedro 
que Jesus falou e continua a falar. A Igreja é o lugar 
privilegiado onde Jesus continua a falar ao mundo através 
dos seus discípulos.   

- O Apóstolo Pedro é o chefe da Igreja, representante de 
Jesus na terra. Por isso, Jesus fala com ele. Pedro conduz o 
barco, a Igreja que Jesus fundou. Diz-lhes «faz-te ao largo», 
avança, quero chegar a toda a gente.  

- Pedro é pescador, sabe qual são os momentos favoráveis 
e sabe que não é aquele momento mais oportuno. Mas ele, 
renuncia aos critérios humanos e obedece à voz do Mestre. 
Seguindo Jesus, apreendeu a confiar Nele. Se Jesus 
conseguiu curar a sogra, também é capaz de dar uma pesca 
abundante. 

- Jesus continua a dizer a Pedro «faz-te ao largo», avança, 
conduz a Igreja para as águas mais profundas. As águas 
profundas representam o mundo que se opõe a Deus. É 
necessário que os homens sejam «pescados» e inseridos no 
barco de Pedro. As águas fundas são perigosas, mas é lá que 
a Igreja deve chegar para realizar a sua missão. Moisés foi 
salvos das águas, o povo de Israel foi salvo das águas. 
Pescar significa salvar os homens das águas, isto é, do 
poder da morte. 

- Jesus ordena em pleno dia, quando é impossível pescar: 
«Lançai as redes para a pesca!». Para Ele todo o tempo é 
oportuno, Ele sempre opera. Jesus fala a Pedro e a todos: 
«ide para o largo, avançais, lançai as redes». Jesus quer que 
sejamos corajosos e destemidos. Jesus está no nosso barco: 
é Ele que nos garante a pesca abundante. Todos somos 



enviados. A missão é grande, é preciso confiar em Jesus. A 
experiência da pesca milagrosa continua a ser para nós um 
desafio, mas tudo é possível quando confiamos em Jesus.  
Pedro, deixo de lado sua experiência humana de pescador e 
confiou na palavra de Jesus. 

O significado é claro. Pedro é o chefe da Igreja. Ele em 
nome de Jesus desafia-nos a avançar, ir para as águas 
profundas e perigosa para salvar os pecadores. A missão de 
Pedro é a nossa missão. 


