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É muito significativo e bonito poder estar em rede em torno da Palavra de Deus por ocasião da 
Festa do Grazie à Madre, que se torna, ao mesmo tempo, celebração da comunhão de todas as 
FMA no mundo. Escutando juntas o relato do Evangelho, queremos expressar a convicção de que, 
como para a Igreja primitiva, a Palavra de Deus, junto à Eucaristia (ação de graças) e à koinonia no 
mesmo carisma, esteja nas raízes da nossa união.   
A festa deste ano tem como tema: “Em rede para uma cultura da vida”.  A passagem evangélica, 
centro da nossa reflexão, está também em sintonia com o período litúrgico que vivemos: o tempo 
pascal.   
Invoquemos a presença do Espírito e escutemos.   
 
¹Depois desses acontecimentos, Jesus se manifestou novamente aos discípulos no mar de Tiberíades.  E se 
manifestou assim: ²estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 
filhos de Zebedeu e outros dois discípulos.  ³Simão Pedro disse-lhes: “Vou pescar”.  Disseram-lhe: "Também 
iremos contigo".  Então saíram e entraram no barco;  mas naquela noite não pegaram nada. 
 
⁴Quando já amanhecia, Jesus estava na margem, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. 5 Jesus 
disse-lhes: “Filhos, não tendes alguma coisa para comer?”.  Eles responderam: "Não.” 6 Então lhes disse: 
"Jogai a rede do lado direito do barco e encontrareis". Jogaram-na e não conseguiam mais puxá-la por 
causa da grande quantidade de peixes.7 Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o 
Senhor!" Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu o manto em volta dos quadris, porque 
estava nu, e pulou no mar.  8 Os outros discípulos, por outro lado, vieram com o barco, arrastando a rede 
cheia de peixes: na verdade, não estavam longe da terra senão cem metros.   
 
9 Assim que desembarcaram, viram um peixe na brasa e pão. 10 Disse-lhes Jesus: "Trazei alguns dos peixes 
que acabastes de pescar."  11 Então Simão Pedro subiu no barco e puxou a rede para a praia, cheia de cento 
e cinquenta e três grandes peixes.  E embora fossem tantos, a rede não se rompeu.  12 Jesus disse-lhes: 
Vinde e comei.  E nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: “Quem és?” Porque sabiam muito bem que 
era o Senhor.  13 Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, e também o peixe.  14 Foi a terceira vez que 
Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos.  
 
 
 



2 
 

1. Visão geral de Jo 21  
 
1.1. A colocação de João 21 no Evangelho  
 
Estamos no último capítulo do Evangelho de João: um epílogo composto cuidadosamente, que 
destaca uma referência ao prólogo (1,1-18) poético.   
-  O prólogo que começa com «no princípio era o Verbo...” apresenta-nos a “pré-história de Jesus”, 
o seu estar com o Pai antes da encarnação.   
- O epílogo, introduzido pelas palavras "Depois destas coisas, Jesus voltou a manifestar-se...", 
apresenta "a história de Jesus depois do acontecimento pascal", ou seja, o prolongamento da 
história de Jesus na Igreja, formada pelos seus discípulos, que continuam sua obra e dão 
testemunho dele no mundo.   
-  Entre o prólogo e o epílogo ocorre "a história terrena de Jesus".   
 

 prólogo: "No princípio era o Verbo."  - "a pré-história de Jesus"  
 

  A história de Jesus 
 
Epílogo: «Depois destas coisas,...» - "a história pós-pascal"  

 
Lido no conjunto do Evangelho, o epílogo, mais que uma conclusão, é uma abertura.  É uma nova 
onda que Jesus colocou em movimento e que se alarga ao infinito, abraçando todo o mundo e 
envolvendo toda a humanidade.  
 
Jesus “manifestou-se de novo”: Jesus está sempre presente, mas “se manifesta” com modalidades 
diversas.  Agora é uma "nova" manifestação. Isto faz entrever a continuidade do epílogo com todo 
o Evangelho.  Na verdade, não é difícil constatar as ligações entre o cap. 21 e muitos outros 
episódios relatados anteriormente, como, por exemplo, estes:  
- o seguimento dos primeiros discípulos (cap. 1)  
- o encontro de Jesus com a mulher samaritana (cap. 4)  
- a multiplicação dos pães e o discurso seguinte (cap. 6)   
-  a última ceia e o lava-pés (cap. 13)  
- o último discurso no cenáculo (cap. 13-17)  
- as outras duas aparições do Ressuscitado a Maria Madalena diante do túmulo e aos discípulos no  
cenáculo a portas fechadas (cap. 20)  
 
1.2.  A estrutura de Jo 21  
 
A história pode ser dividida em três partes:  
•   21,1-8: a pesca milagrosa   
•   21,9-14: a refeição em comum  
•   21,15-23: O diálogo de Jesus com Pedro  
 



3 
 

Cada uma das três partes lembra um elemento essencial da vida da Igreja:  
a pesca -  a missão  
a refeição - a Eucaristia  
o diálogo - o amor e a relação intra-eclesial  
 
Todos estes elementos têm o seu centro em Jesus.  

• a pesca é abundante: a missão é fecunda somente com a presença de Jesus e seguindo as 
suas indicações.   

• A refeição lembra a Eucaristia: a celebração da comunhão com Jesus e com os irmãos, 
fonte da missão.   

• O diálogo é centrado no amor. Jesus confia seu rebanho a Pedro após sua tríplice confissão 
de amor. O serviço pastoral na Igreja está radicado no amor a Jesus e ao rebanho que ele 
ama. 

 
2. Algumas reflexões  
 
Após as notas gerais, a nossa reflexão, focalizada sobre as duas primeiras partes (vv. 1-14), 
desenvolve-se sublinhando 4 aspectos. 
 
2.1.  Na soleira  
Uma leitura cuidadosa do episódio deixa colher uma característica interessante: a cena se passa 
na soleira.   

 •     Tempo: “ao amanhecer”, entre a noite e o dia, entre as trevas e a luz  
• Lugar: “na praia”, limiar entre o mar em movimento e a terra firme  
• A situação de Jesus: depois da ressurreição, entre a sua presença terrena e o seu retorno 

definitivo ao Pai.   
• A situação dos discípulos:  

-  entre o acontecimento perturbador da Páscoa e o retorno à vida ordinária  
-  entre o ser pescadores de peixes e o ser pescadores de homens  
-  entre o período do seguimento físico de Jesus e o tempo do testemunho, do anúncio  
-  entre o tempo da escuta, da acolhida e o tempo da missão  
-  entre o tempo de Cristo e o tempo da Igreja  
- entre a ignorância («não se deram conta de que era Jesus»: v. 4) e o conhecimento de 
Jesus («Sabiam bem que era Jesus”: v. 12)  
-  entre o trabalho infrutífero ("naquela noite não apanharam nada": v.2) e a pesca 
abundante ("a rede cheia de cento e cinquenta e três peixes grandes”: v. 11)  
 

O limiar é emblemático, pressagia uma passagem, uma mudança.  Não tem limites rígidos: é uma 
área fluida, aberta à surpresa, à novidade, ao futuro, ao irromper do divino.   

 
Em nossa experiência de relações humanas e empenho educativo, sabemos o quão importante é a 
área do limiar.  Conhecemos o momento após a aula, quando todos, professores e alunos, fecham 
os livros e estão para ir embora.  O tempo, como se suspenso, pode presentear um átimo de graça 
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imprevisível tanto para o professor quanto para o aluno: um lampejo de compreensão, uma troca 
de ideias à margem das aulas estruturadas, uma palavra espontânea saindo juntos da sala de aula, 
um encontro de olhares e sorrisos, um interesse pela pessoa, uma palavra de encorajamento, um 
dito  humorístico, algo mais do que na sala de aula.  Quantas amizades nascem assim na soleira, 
quanta fecundidade de acompanhamento educativo brotam na soleira!  A este respeito, podemos 
tomar muitos exemplos da vida de Dom Bosco, de Madre Mazzarello e de muitas das nossas Irmãs 
do passado e do presente.  A magia da soleira faz pensar na pedagogia do pátio, no estilo 
oratoriano da nossa pastoral juvenil, na "palavrinha ao ouvido", etc.  Jesus é mestre em colher e 
valorizar a situação de estar na soleira, do "pós-escola".  Aqui ele o faz com um simples aproximar-
se e com uma palavra tão quotidiana, tão humana e concreta quanto carregada de afeto intenso: 
"Filhos, não tendes nada para comer?"  (v.5).   
 
2.2.  Superabundância  
 
A história começa com o sinal de uma pesca mal sucedida, estéril, decepcionante.  Uma cor cinza-
escuro atua como pano de fundo.  Dali, porém, emergirão, por contraste, a solaridade da surpresa 
do encontro com o Senhor e a alegria pela abundância da pesca.   

 
Os discípulos são pescadores profissionais, ricos em experiência. Têm ao seu dispor as ferramentas, 
as técnicas, a tenacidade para enfrentar o cansaço, o conhecimento da direção do vento e do 
movimento da água, a sabedoria para julgar o momento certo, o ponto apropriado para o barco 
chegar, a profundidade adequada para lançar a rede.  No entanto, apesar de todos eles perícia e 
todo o seu empenho, a rede puxada está vazia, como um velho trapo molhado.  À pergunta de 
Jesus "Filhos, não tendes nada para comer?"  eles respondem com um seco "Não", temperado 
com um pouco de amargura.   
É preciso reconhecer o vazio das próprias mãos antes de estendê-las para o dom.  Parece uma 
constante do estilo educativo de Jesus conduzir as pessoas à nua verdade de si mesmas, sem 
desculpas e fugas.  A samaritana, no diálogo com Jesus, é levada a admitir "Não tenho marido" (Jo 
4, 17).  Antes de ser curado por Jesus, o paralítico na piscina de Betesda reconhece que esperou 
em vão por 38 anos e confessa francamente a própria impotência e isolamento: "Senhor, não 
tenho ninguém...” (Jo 5: 7).  No meio da multidão, ele não encontra ninguém que lhe dê a mão no 
tempo oportuno.  Ao jovem rico Jesus diz expressamente: «Uma coisa te falta» (Mc 10, 21).  Em 
Caná é Maria quem descobre a falta do vinho e avisa a Jesus: «Eles não têm vinho»(Jo 2,3).   
 
Faz parte do crescimento humano e espiritual reconhecer com sinceridade o que falta, identificar 
os pontos fracos.  Em nossa cena, a pesca é infrutífera porque não incluíram Jesus em seu 
empreendimento.  Só a presença e a palavra de Jesus transformarão sua decepção em esperança, 
seu desânimo em admiração.  Este fato ilustra vivamente o que Jesus disse no "discurso de 
despedida";  «Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim 
também não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim.  [...] sem mim não podeis fazer nada” 
(Jo 15,4-5).   
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Do fundo sombrio, emergirá por contraste uma superabundância espantosa: 153 (50x3 +3, sinal de 
plenitude) peixes grandes.  A abundância é uma das características dos "milagres de dons" 
operados por Jesus: a multiplicação dos pães saciou uma grande multidão com cestos de sobras, 
em Caná, com o vinho obtido da água, são cheias seis jarras, cada uma contendo 80 e 120 litros, 
aliás vinho de ótima qualidade, muito mais do que o "estritamente necessário" para resolver a 
situação de emergência.   
A superabundância é sinal de gratuidade, de excelência, de beleza, de criatividade, de festa, de 
vitalidade exuberante.  O Deus de Jesus Cristo é um Deus com um coração grande e generoso.  
João diz no prólogo: "Da sua plenitude nós todos recebemos graça sobre graça" (1,16).  É um Deus 
que faz "grandes coisas" (Lc 1,49), confirma Maria no Magnificat, e Paulo lhe faz eco: Deus faz 
"muito mais de quanto podemos pedir e pensar" (Efe 3,18-20).  Na tradição salesiana podemos 
encontrar muitas ressonâncias a este respeito.   
 
2.3.  Ternura do Ressuscitado  
 
Antes de perguntar a Pedro “Tu me amas? ”, Jesus mostra aos seus discípulos o seu amor terno, 
concreto, pressuroso, como o de uma mãe.  Ele não reprova sua fraqueza, não lança em face sua 
negação nem o abandono na hora da paixão, mas os chama com a afetuosa designação de “filhos” 
e se preocupa para que tenham o que comer depois de uma noite de vazia fadiga. Então indica-
lhes onde encontrar os peixes e, no final, ele mesmo prepara o café da manhã para eles.  Como fez 
no Cenáculo com o lava-pés, Jesus exprime o seu amor não só com as palavras, mas também com 
os gestos, com uma comunicação não verbal altamente significativa.  Aqui, assim que 
desembarcam, os discípulos veem um fogo de brasas com peixe e pão e encontram Jesus ocupado 
"cozinhando". "Vinde comer": quanto calor infunde e quanta emoção desperta esse convite!  
Todas nós temos a experiência de voltar tarde para casa e encontrar uma pessoa querida que nos 
espera e nos acolhe, dizendo: "Já comeu? O jantar está quente".  Quando um homem ama ele 
realiza gestos divinos, e quando Deus ama comporta-se com muita humanidade. 
 
Tudo está preparado, mas Jesus quer que, também os discípulos, deem a sua contribuição 
trazendo peixes acabados de pescar.  Dom de Deus e fruto do trabalho humano unem-se neste 
banquete de comunhão a céu aberto, sob o céu imenso, à beira-mar, onde o olhar se perde num 
horizonte sem limites.   
 
2.4. Universalidade - unidade - sinodalidade  
  
Voltemos o olhar aos personagens em torno de Jesus: os discípulos.   
«Estavam juntos”: não são pessoas no particular, mas unidas, juntas, como à espera de um 
encontro, de uma nova missão.  Seu número tem um significado simbólico.  Como o "doze" indica 
a totalidade de Israel, o "sete" é o algarismo simbólico da universalidade.  Recorda as sete 
comunidades eclesiais do Apocalipse (cap. 2-3) representantes de toda a Igreja universal.  Este 
grupo com Cristo Ressuscitado no centro é a primeira semente da Igreja que se difunde em todo o 
mundo, uma Igreja universal, fecunda, uma Igreja que gera outros filhos de Deus ao longo da 
história.   
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São apresentados alguns nomes conhecidos, dois irmãos, mais "outros dois discípulos".  São 
pessoas diversas por origem, por caráter. Têm histórias diversas de vocação, mas foram escolhidos 
e chamados pelo mesmo Senhor.  Entre esses sete sobressai Pedro, cujo nome aparece mais de 40 
vezes no Evangelho de João.  Homem impulsivo e impetuoso, está mais pronto para falar e agir do 
que a refletir. É impaciente, mas reto, sincero, coerente, zeloso, empreendedor.  Aqui é ele quem 
toma a iniciativa "Vou pescar", à qual todos respondem com unanimidade: "Nós também vamos 
contigo". Joga-se na água assim que reconhece Jesus na praia e, ao voltar ao barco, começa a tirar 
da água a rede cheia de peixes.  É um homem dinâmico, solícito, de ação decidida e rápida.   
 
Ao contrário de Pedro, em quem prevalece o dom da liderança, há João, qualificado como "aquele 
discípulo que Jesus amava", que se destaca pelo carisma da intuição do amor. É dotado de uma 
grande capacidade de captar os sinais, de refletir em profundidade, junto a uma sensibilidade ao 
mistério.  É ele que, primeiro entre todos, reconhece Jesus e o anuncia aos outros: "É o Senhor!".  
Autoridade e carisma, instituição e profecia, pensamento e ação devem andar juntos nas 
comunidades constituídas por Jesus: como ontem, assim também hoje.  Depois, há "os outros 
discípulos" ocupados puxando o barco em direção à margem, arrastando a rede cheia de peixes 
grandes.  Este serviço concreto e eficaz também é indispensável.   
No conjunto, parece haver um acordo tácito, uma ação coordenada no grupo, em que cada um 
traz o seu contributo, segundo as próprias características e os próprios dons. Podemos dizer que, 
aqui, há um ícone vivo da Igreja sinodal, que caminha junto (syn - odos) guiada pelo Senhor 
Ressuscitado, que a ilumina com a sua palavra e a nutre com o pão da vida.   
Além dos personagens, também os objetos são carregados de simbolismo e acentuam o 
significado eclesiológico desse episódio.  Apesar da grande quantidade de peixes, o barco não 
afunda e a rede não se rasga.  A fecundidade e a universalidade, a multiplicidade de carismas e 
serviços não rompem a unidade da Igreja.  «A rede não se rasgou: o verbo rasgar (skizo) evoca 
"cisma", divisão interna, que aqui, porém, não acontece.  É o mesmo usado para a túnica de Jesus, 
tecida numa só peça, que os soldados decidiram não dividir e sobre a qual lançaram a sorte (Jo 
19,24). A diversidade não prejudica a unidade, pelo contrário, embeleza-a com cores;  a 
sinodalidade não compromete a unidade, torna-a mais orgânica e consistente, mais vivaz e 
dinâmica. 
 
Conclusão  
 
Lendo-o por ocasião da Festa da Gratidão Mundial do Instituto, este texto apresenta-se 
particularmente iluminador.  O Instituto vive a "profecia do insieme" sob a orientação da Madre, 
participa da missão da Igreja e das suas características de universalidade, unidade e sinodalidade.  
No caminho para o CG24, queremos obedecer à palavra de Maria: «Fazei tudo o que Ele vos disser” 
(Jo 2,5).  A passagem que meditamos dá-nos a prova de quão verdadeiro e eficaz é este 
"mandamento mariano". Os discípulos lançaram a rede, fazendo o que Jesus tinha dito e a pesca é 
o resultado surpreendentemente abundante. Com a presença de Jesus e seguindo sua Palavra 
podemos tornar-nos «comunidades geradoras», como deseja o CG24, podemos estar «em rede 
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para uma cultura da vida», no meio dos desafios da contemporaneidade.  O milagre dos 153 
peixes grandes pode repetir-se também hoje!  


