
Avancem para águas mais profundas 

Jesus estava à beira do lago de Genesaré. A multidão se comprimia à sua volta, de 

modo que lhe faltava espaço para pregar. Subiu, então, a uma barca e mandou que a 

afastassem um pouco da margem para poder ser ouvido por todos. A barca era de 

Simão. 

Terminada a pregação, Jesus pede a Pedro que avance para águas mais profundas e 

lance as redes. Pedro coloca uma dificuldade: haviam tentado pescar a noite inteira 

(ocasião propícia para a pesca!) e não conseguiram nada. Entretanto, acrescenta: “mas 

em atenção à tua palavra lançarei as redes” (Lc 5, 5). Pedro sabe que a palavra 

anunciada por Jesus é a “palavra de Deus”. 

Pedro confia e obedece. E recolheram tal quantidade de peixes que a rede se rompia. 

Aqueles peixes são sinais de uma pesca muito mais abundante que se realizaria ao 

longo dos séculos. Cada um dos discípulos de Cristo seria um novo pescador de almas 

para o Reino de Deus. 

Diante do milagre Pedro fica atônito. Num instante compreende tudo: a onipotência e 

a sabedoria de Cristo. Percebe nele o mistério profundo de sua divindade. Tomado de 

fascínio e espanto, reconhece as próprias misérias e, lançando-se a seus pés, suplica-

lhe: “Afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador” (5, 8). 

Antes havia-o chamado de “Mestre” (5, 5), agora chama-o de “Senhor” (5, 8), título 

que aponta a vitória de Jesus sobre a morte, que faz referência à ressurreição e ao 

triunfo da vida. 

O Senhor tira-lhe, então, todo o temor e revela-lhe com clareza o novo sentido de sua 

vida: “Não temas, doravante serás pescador de homens. E eles, trazendo as barcas 

para a terra, deixaram tudo e o seguiram” (Lc 5, 10-11). 

Deixaram tudo para seguir Jesus porque já o conheciam, pelo menos em parte. Não é 

possível seguir alguém sem antes conhecê-lo. Os pescadores já haviam realizado 

anteriormente uma experiência com o Mestre, acolhendo-o em suas casas. Lucas tem 

o cuidado de narrar a vocação dos quatro pescadores após a série de milagres que 

Jesus realizou em Cafarnaum, inclusive na casa de Pedro (Lc 4, 38-39). 

Todos nós batizados somos chamados a “avançar para águas mais profundas”, a ser 

pescadores de almas. Deus nos prepara para esta missão sem que o saibamos. Do 

mesmo modo que entrou intencionalmente na barca de Pedro, o Senhor vai se 

introduzindo aos poucos nas nossas vidas para nos atrair a si. 

O chamado é sempre iniciativa divina: “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu 

que vos escolhi” (Jo 15, 16). Exige, porém, correspondência humana. 



Talvez invoquemos, então, as nossas misérias, a nossa insignificância, como pretexto 

para fugir ao chamado de Deus. Mas Jesus está nos dizendo: “Não tenhais medo!” “Eu 

estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos” (Mt 28, 20). 

Portanto, não nos deixemos vencer pelos próprios limites e fraquezas. Confiemos 

plenamente no amor de Cristo. Avancemos para águas mais profundas! 

Que o Espírito Santo nos faça compreender que a fé cristã é intrinsecamente 

missionária: quem crê não pode deixar de testemunhar a sua fé. 

Que Maria, nossa Mãe e educadora, desperte em nós a consciência missionária e nos 

torne cada vez mais testemunhas fiéis de Cristo, dóceis à ação do Espírito Santo. 

Amém. 

 


