
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 15 / 02 FEV 
 

NAQUELA MANHÃ DE HÁ DOIS MIL ANOS, 
UMA PALAVRA DIFERENTE. 
 
Oração Inicial 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  
e renovareis a face da terra. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Excerto do “Passo a rezar” de 09-Fev-2020. (Música “La Ténèbre” Annama-
ria Kertész, outros) 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
1 Comprimindo-se as pessoas à sua volta para ouvir a palavra de 
Deus, Jesus estava de pé junto do lago de Genesaré. 2 E viu dois bar-
cos que se encontravam junto do lago. Os pescadores, tendo des-
cido deles, lavam as redes. 3 Entrando num dos barcos, que era de 
Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentando-se, 
a partir do barco ensinava as multidões. 4 Quando acabou de falar, 
disse a Simão: «Faz-te à zona funda e lançai as redes para a pesca». 
5 E, respondendo, Simão, disse: «Mestre, toda a noite a trabalhamos 



e nada apanhámos, mas, em atenção à tua palavra, lançarei as re-
des». 
6 E tendo assim feito, apanharam uma grande quantidade de peixe: 
rompiam-se as redes deles. 7 E fizeram sinal aos companheiros que 
estavam no outro barco, para que os viessem ajudar. Vieram e en-
cheram os dois barcos, a ponto de se irem afundando. 8 Vendo [isto], 
Simão caiu aos joelhos de Jesus dizendo: «Afasta-Te de mim, por-
que sou um homem pecador, Senhor». 9 O espanto tomou-o a ele e 
a todos os que estavam com ele por causa da pesca que tinham 
feito. 10 Do mesmo modo [o espanto tomou] Tiago e João, filhos de 
Zebedeu, e companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: «Não te-
nhas medo. A partir de agora capturarás, vivos, seres humanos». 11 
E, depois de terem trazido os barcos para terra, deixaram tudo e se-
guiram-no. 

(Tradução de Frederico Lourenço) 
 

• Quais as personagens que aparecem no texto? Onde se encon-
tram?  

 
• O que significa ser “pescador de homens”? Que outra imagem 

é também usada por Jesus para significar o discipulado? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Apesar de não ter pescado nada, Simão preparava as redes para 
a próxima pesca. Pode haver momentos em que não consigo ob-
ter os resultados que pretendia e isso pode-me conduzir ao de-
sânimo. Como posso aprender com Simão ao perceber como Je-
sus / Deus usa a sua pronta disponibilidade para tentar uma vez 
mais? 

 



• Simão e os outros foram convidados a seguir Jesus. Deixaram o 
seu modo de vida para segui-Lo. De que modos somos, hoje, cha-
mados a seguir o Senhor? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Senhor, vem à minha praia, 
entra no meu barco,  
orienta a pesca e 1supervisiona a minha vida. 
Não deixes que noite das redes vazias se prolongue demasiado 
para que não desista 
de esperar pela tua chegada, 
nem deixe de sonhar 
a possibilidade da abundância 
da tua graça na minha vida. 

[“Lectio Divina ferial”. Manuel José Marques] 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Para a maioria de nós, não significa deixar as nossas profissões para 
trás (embora não possamos descartar essa possibilidade). Todos 
somos chamados, em virtude de nosso batismo, a participar da mis-
são de Deus no mundo, em Jesus Cristo. Todos nós somos chama-
dos, diariamente, a reorientar as nossas prioridades para alinhar 
com as prioridades de Deus, para usar os dons que Deus nos deu ao 
serviço dos outros, para compartilhar a Boa Nova de Cristo em pala-
vras e ações. 
A missão de Jesus não pode esperar até que pensemos que estamos 
prontos. A necessidade do evangelho neste mundo fraturado é 
muito urgente. Somos chamados neste momento – apesar da nossa 



fragilidade, dos nossos fracassos e dúvidas - no meio das nossas vi-
das comuns, ocupadas e complicadas. A palavra de Jesus a Simão 
Pedro é também uma palavra para nós: “Não tenhais medo”. Esta é 
a missão de Jesus, e confiamos que ele continuará trabalhando con-
nosco e através de nós, “pescando” os outros como ele nos “pes-
cou” – na profunda e ampla rede da misericórdia e do amor de Deus. 
Confiamos, finalmente, que a pesca está nas mãos de Deus, e que o 
desejo de Deus é que as redes se arrebentem e os barcos estejam 
cheios. 

[Elisabeth Johnson, comentário sobre Lc 5,1-11] 
 
6º Passo Actio / Acção 
 

Ser pescador de Homens = ser discípulo-missionário: Convidar uma 
pessoa amiga a participar na Lectio Divina da próxima semana.  

 


