4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizo a mensagem? Como interiorizamos a
mensagem?
Com o coração cheio de amor por Jesus, que se manifesta para te
dar vida, diz-lhe agora repetindo e interiorizando:
«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».

LECTIO DIVINA
Domingo 14 de Abril de 2013
3º Domingo da Páscoa Ano C
A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105

5 – PARTILHA
(Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é
convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no
texto? Que senti ao meditar este texto?

Cântico: Cristo Jesus Tu me chamaste (Laudate 248)

6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Cristo ressuscitou, Aleluia!
O Senhor ensina-nos no seu Evangelho que a sua Palavra foi
cumprida, ressuscitou e deseja restaurar em nós esse primeiro
amor, esse momento em que nos chamou pelo nosso nome e nos
convidou a ser pescadores de homens.
O desafio para esta semana é que leves a sua Palavra no teu
coração e a tornes vida na tua vida.
- Como posso vencer o desânimo que me leva a voltar aos meus
velhos hábitos?
- Como posso descobrir a presença do Senhor na minha vida diária?
- Como posso ser colaborador na acção pastoral da Igreja?
Por três vezes,
Pedro é questionado sobre o amor
e lhe é dada uma missão;
porque, quão maior é o amor,
menor é o esforço.
(S. Agostinho)
Cântico Final: Tarde vos amei (Laudate 804)
Adaptado de:
http://www. lectionautas.com e de http://www.dehonianos.org

0 - PREPARAÇÃO
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: João 21,1-19
Naquele tempo,
Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de
Tiberíades. Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão
Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da
Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus.
Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar».
Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo».
Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não
apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na
margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele.
Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de comer?»
Eles responderam: «Não».
Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita do barco e
encontrareis».
Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da
abundância de peixes.
O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor».
Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica
que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que
estavam apenas a uns duzentos côvados da margem, vieram no
barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra,
viram brasas acesas com peixe em cima, e pão.
Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos peixes que apanhastes
agora».
Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para terra, cheia de
cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar de serem tantos,
não se rompeu a rede.
Disse-lhes Jesus: «Vinde comer».

Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: «Quem és Tu?»,
porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou
o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes.
Esta foi a terceira vez que Jesus Se manifestou aos seus discípulos,
depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-Me
mais do que estes?»
Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».
Voltou a perguntar-lhe segunda vez: «Simão, filho de João, tu amasMe?»
Ele respondeu-lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».
Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu amasMe?»
Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez
se O amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes
que Te amo».
Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em
verdade te digo: Quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e
andavas por onde querias; mas quando fores mais velho,
estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não
queres». Jesus disse isto para indicar o género de morte com que
Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: «SegueMe».
Palavra do Senhor
Algumas perguntas para ajudar numa leitura atenta
- Onde se encontram os discípulos?
- Qual a primeira pergunta de Jesus?
- Tinham pescado alguma coisa?
- Quem reconhece Jesus?
- Que pergunta Jesus a Pedro?
Neste domingo o Evangelho apresenta-nos a terceira aparição de
Jesus ressuscitado aos seus discípulos e como se encontra com
eles nas margens do lago da Galileia.
O texto tem duas partes: a primeira que descreve o encontro de
Jesus com os seus discípulos (1-14) e a segunda o diálogo de
Jesus com Simão Pedro. (15-19).

Os discípulos, apesar dos encontros com o ressuscitado,
voltaram à sua actividade quotidiana, a pesca e aqui se torna
presente o Ressuscitado
Os discípulos não reconhecem imediatamente o Senhor porque o
Ressuscitado não se reconhece pelos traços físicos, há algo mais
que é necessário para descobrir a sua presença.
Depois da pesca abundante o discípulo amado diz: “É o Senhor”.
O que se sabe amado está mais preparado para O reconhecer.
Ao chegarem à margem, o Senhor toma a iniciativa de os
alimentar. Ninguém pergunta “quem és”. De notar que o Evangelho
de João tem quase no início esta pergunta dirigida a João Baptista.
A pergunta pela identidade que abre o Evangelho vai-se
desenvolvendo para encontrar a resposta no final: “É o Senhor”.
Nesta ligação entre a pergunta inicial a “não pergunta” final, o
evangelista indica-nos que quem faz o caminho proposto pelo
evangelho chega ao fim com a certeza da fé em Jesus Cristo.
Na segunda parte temos a tripla pergunta de Jesus a Simão
Pedro. Uma clara relação com a tripla negação de Pedro (13,38).
Pedro sabe que negou o Senhor mas também sabe que o ama
porque o amor que o Senhor lhe pede não é um amor sem quedas
mas um amor que se sabe levantar depois de cair. Um amor que é
decisão.
O amor de Pedro manifestar-se-á no cuidado com os outros e no
seguimento do Senhor.
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
Tempo para a meditação
Aplica cada um destes versículos à tua própria vida:
- «Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis» (v. 6)
- «Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». (v. 9).
- «________, filho/a de ________, tu amas-Me?» (v. 16) Coloca-te
no lugar de Pedro
3 - ORAÇÃO
Jesus ressuscitado, nós Te damos graças pelo perdão concedido a
Pedro, pela continuação da pesca que confias à tua Igreja e pela
refeição que nos preparas na outra margem, junto de Ti.
Quando Te declaramos «vamos contigo», mantém-nos firmes na
nossa fé e fiéis a seguir-te, nos caminhos onde Tu nos precedeste.

