
 
 

POR ONDE ANDA JESUS, O RESSUSCITADO? 

“…Ao romper da manhã, Jesus apresentou-Se na margem, mas os discípulos não sabiam que 

era Ele.  

…Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: «Quem és Tu?»: bem sabiam que era o 

Senhor.  

…Então Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com o peixe.  

Foi esta a terceira vez que Jesus Se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos 

mortos. “ (excertos do Evangelho do dia, para sexta feira a seguir à Páscoa, João 21,1-14) 

 

A margem. Sempre a margem. Uma margem que se inscreve, quantas vezes, aparentemente, 

no banal do quotidiano, nos esforços nem sempre bem sucedidos dos trabalhos dos dias e das 

noites! E é aí que Jesus fazendo irromper a força de acreditar que o inimaginável é imaginável, 

se apresenta, quantas vezes aos nossos olhos, como o Desconhecido.  

O pão, o peixe. Mais uma vez o gesto da partilha, numa refeição, onde à partida pouco ou 

nada havia para comer.  

Como criamos o tempo, o espaço, para ao menos ousar perguntar “Quem és Tu?” 

Por onde passam hoje as nossas insistências em prosseguir o caminho da luz do ressuscitado, 

das redes a transbordar de peixe, sabendo que a noite das dores e o vazio do túmulo são reais 

na vida de Jesus e na nossa? 

 Como as mulheres e os homens que viveram com Jesus, andamos por muitos caminhos – 

entusiasmo, alegria, duvidas…. Por vezes o esmorecimento espreita, de muitas formas. Não 

houve quem se oferecesse para preparar este encontro do metanoia. Estamos mais pobres? 

Mais desinvestidos/as? Ou…sabe-se lá o Espirito fala de muitas formas!  

Mas temos o “pão e o peixe” para repartir.  

Embora daí… Como vem sendo habitual iniciaremos o nosso encontro pelas 21h00, com um 

chá e bolachas e depois a reunião às 21h 30m.  

LOCAL- Centro Paroquial de Igreja de Fátima, sala do 2º andar (nas traseiras da Igreja). 

Até lá!  
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