


ENCONTRO 1
Introdução.
“Vinde ver” (1, 1-58)



Cântico

Troquemos o instante pelo eterno, Sigamos o caminho de Jesus,

A Primavera vem depois do Inverno; A alegria virá depois da cruz!

Passa o tempo e com ele, as nossas vidas; Tal como passa o bem, passa a desgraça.

Passam todas as coisas conhecidas, Só o nome de Deus é que não passa.

Farei da fé, vivida cada dia, A luz interior que me conduz

À luz de Deus, da paz e da alegria, À luz da glória eterna, à Luz da Luz.



PERCURSO
NARRATIVO



Percurso anterior (1/2)

 Introdução:
1,1-18 Prólogo: apresentação geral do projeto de Deus, revelado em Jesus.

1,19-51 Início do evangelho: apresentação e Jesus por João Batista; Primeiros discípulos.

 2,1-12,50 O livro dos sinais
2,1-4,54 Os primeiros sinais: Bodas de Caná (2,1-11); Denúncia do templo; Nicodemos (2,12-3,21); 

Samaritana (4,1-42); Caná, cura do filho de um funcionário real (4,43-54)

5,1-10,42 Acolhimento e Rejeição: Cura de um paralítico (5,1-18); Autoridade de Jesus
(5,19-47); O Pão da vida (6,1-71); Crise e Fé dos discípulos (6,60-71).

7,1-10,42 Decisão perante Jesus: Jesus na festa das tendas: A água viva e a promessa do
Espírito; A rejeição das autoridades (7,1-52): A mulher adúltera (8,1-11); Novas
polémicas: Jesus luz do mundo; A verdadeira liberdade; Jesus e Abraão (8,12-59);
Luz e cegueira: Cura de um cego (9,1-41); Jesus Porta e Bom Pastor (10,1-42).

11,1-12,50 Os últimos sinais: O amigo Lázaro e a sua família, Marta e Maria (11,1-46); Decisão de 
matar Jesus (11,47-57); Unção em Betânia (12,1-11); Entrada messiânica em Jerusalém 
(12,12-19); Anúncio da “Hora”; Conclusão do livro dos sinais (12,20-50).



Percurso anterior (2/2)

 2,1-12-50 O Livro da Hora

13,1-17,26 A ceia do memorial: Jesus Lava os Pés aos discípulos (13,1-38); Discurso de Jesus (14,1-
16,33); Oração solene de Jesus (17,1-26);

18-19,16a Prisão e condenação de Jesus: Prisão de Jesus (18,1-12); Perante o tribunal judaico 
(18,13-27); Perante o tribunal romano (18,28-19,16a);

19,16b-42 A Hora da Glorificação: Crucifixão (19,16b-22); Repartição das vestes (19,23-24); A nova 
comunidade (19,25-27); Morte de Jesus (19,28-30); O dom do Espírito (19,31-37); 
Sepultura de Jesus (19,38-42).



Hoje

 20,1-31 Manifestação da nova Vida no Espírito

20,1-10 O sepulcro vazio

20,11-18 Encontro com Maria Madalena

20,19-29 Encontro com os discípulos

20,30-31 Primeira conclusão

 21,1-23 Epílogo: Jesus na Vida e Missão da Igreja

21,1-14 Aparição na Galileia

21,15-19 Jesus e Pedro

21,20-23 Jesus e o discípulo amado

21,24-25 Segunda conclusão do evangelho



A REVELAÇÃO
DA NOVA VIDA

[20,1 - 21,25]



JESUS 
RESSUSCITADO

E A COMUNIDADE 
DOS DISCÍPULOS

(20,1-29)



Clerck, H. (Sec. XVI). A Ressurreição de Jesus Cristo [Óleo sobre tela]. 
Varsóvia, Polónia; Museu Nacional de Varsóvia.

20, 1-20    O sepulcro vazio

1 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi
de manhã cedo, ainda escuro, ao sepulcro e
observou que a pedra tinha sido retirada do
sepulcro. 2 Foi a correr ter com Simão Pedro e com
o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-
lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos
onde o puseram.

3 Pedro e o outro discípulo saíram, então, e diri-
giram-se para o sepulcro. 4 Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo correu mais depressa do que
Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5 Curvando-
se, observou as ligaduras lá colocadas, mas não
entrou. 6 Entretanto, chegou também Simão
Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e, aten-
tando, viu as ligaduras lá colocadas 7 e o sudário
que estivera sobre a cabeça de Jesus, não colocado
junto com as ligaduras, mas enrolado num lugar à
parte. 8 Entrou, então, também o outro discípulo,
aquele que tinha chegado primeiro ao sepulcro; viu
e acreditou.



20, 11-18     Encontro com Maria Madalena

11 Maria tinha ficado de pé junto ao sepulcro, do lado de fora, a chorar. Assim, a chorar, inclinou-
se para o sepulcro 12 e, atentando, viu dois anjos em vestes brancas, sentados um à cabeceira e
outro aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. 13 Disseram-lhe eles: «Mulher, porque
choras?». Ela respondeu: «Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram». 14 Dizendo isto,
voltou-se para trás e, atentando, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. 15 Disse-lhe Jesus:
«Mulher, porque choras? A quem procuras?». Pensando que era o jardineiro, ela disse-lhe:
«Senhor, se foste Tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo». 16 Disse-lhe Jesus:
«Maria!». Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: «Rabúni!» – que significa «Mestre». 17 Disse-
lhe Jesus: «Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai! Mas vai ter com os meus irmãos e
diz-lhes: "Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus"». 18 Maria Madalena foi
anunciar aos discípulos: «Vi o Senhor!»; e aquilo que ele lhe tinha dito.



20, 19-29     Encontro com os discípulos

19 Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas onde estavam os
discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, de pé, no meio, disse-lhes: «A paz esteja
convosco!». 20 Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao
verem o Senhor.

21 Disse-lhes Jesus de novo: «A paz esteja convosco! Tal como o Pai me enviou, também Eu vos
envio». 22 Tendo dito isto, soprou e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. 23 Àqueles a quem
perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, serão retidos».

24 Ora, Tomé, um dos Doze, o chamado Dídimo [Gémeo], não estava com eles quando veio
Jesus. 25 Diziam-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor!. Mas ele disse-lhes: «Se não vir
nas suas mãos o lugar dos pregos, não meter o meu dedo no lugar dos pregos e não meter a
minha mão no seu lado, jamais acreditarei».

26 Oito dias depois, estavam de novo os seus discípulos dentro e Tomé com eles. Estando fechadas
as portas, veio Jesus e, de pé, no meio, disse: A paz esteja convosco! 27 Depois disse a Tomé:
«Aproxima aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E
não sejas incrédulo, mas fiel. 28 Respondeu Tomé e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus! 29 Disse-
lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste! Felizes os que não viram e acreditaram!



20, 30-31     Primeira conclusão do evangelho

30 Muitos outros sinais realizou Jesus diante dos seus discípulos, que não estão escritos neste
livro. 31 Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e
para que, acreditando, tenhais vida no seu nome.



 Os capítulos 20 e 21 do evangelho de João constituem a conclusão de toda a narração,
textualmente e como sentido.

 O evangelho começa com uma visão geral (prólogo): o Verbo, junto do Pai, desde antes
da criação, como fonte da vida, pelo seu Espírito.

 Ao longo da narração, revela-se o plano de Deus em Jesus, como realizador de sinais,
convergindo para a “elevação/glorificação” no calvário. Na ceia e nos discursos, Jesus
oferece o sentido da sua morte, como revelação do amor do Pai, e anuncia o seu
retorno, o dom do Espírito e o nascer da sua comunidade.

 O “ver - entender - acreditar” – importante em todo o evangelho - assume papel novo
em relação à paixão, morte, ressurreição e nova presença de Jesus. Só a ressurreição dá
sentido a tudo isto.



 Por isso, estes capítulos têm um processo de redação complexo: falta aparente de
sequência entre episódios (diferença entre sequência de imagens e vídeo).

 Adição do capítulo 21, como epílogo a um evangelho já concluído em 20,30-31. O
capítulo 21 é um complemento final, com grande importância eclesial.

 O Capítulo 20 apresenta dois cenários (Túmulo/Jardim e Casa), com três cenas
temáticas:

a) Junto ao túmulo, Maria Madalena e dois discípulos (Pedro e o “discípulo amado”)
confrontam-se com o túmulo vazio de Jesus:

b) Jesus ressuscitado revela-se/encontra Maria Madalena no jardim, junto ao túmulo.

c) Em casa, Jesus revela-se aos discípulos, duas vezes, com a distância de uma semana.



O sepulcro vazio (20, 1-10)

1 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhã cedo, ainda escuro, ao 
sepulcro e observou que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. 2 Foi a correr ter com 
Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o 
Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.

 A manifestação da ressurreição de Jesus dá-se ao terceiro dia da sua morte, segundo o
modo de contar do tempo, que inclui o dia de partida e de chegada. É também o dia
depois do sábado, “o grande sábado” (19,31).

 É o “primeiro dia da semana”, que será o dia de oração dos discípulos, o dia em que
surge a luz da ressurreição.



 Depois da revelação da glória de Deus no dom da vida de Jesus e do brotar do Espírito,
começa a nova humanidade criada aos pés da cruz, na nova casa do Discípulo que
acolhe a mãe de Jesus.

 Por isso, chamarão a este dia “dies Dominicus” (dia do Senhor): o primeiro dia do novo
mundo, nascido da glorificação de Jesus e do nascimento da sua comunidade.

 Era “de manhã cedo, ainda escuro”: A hora matineira denota o afeto de Maria por Jesus
(alusão ao Cântico dos cânticos?); mas também trevas: tristeza, morte e confusão.

 Nos sinóticos é um grupo de mulheres que vai ao sepulcro pela manhã. Maria
Madalena representante de todo o grupo? Mas entende-se que se trata de um grupo.
Supõe-se a existência de um grupo: “não sabemos onde o puseram” (20,2).



 Algo de estranho e preocupante: a pedra foi retirada do túmulo. Maria pensa que o
corpo foi levado (roubado) e vai avisar os discípulos (dois): Pedro e o “discípulo amado”.

 Maria continua ligada à memória do Jesus terreno (Rabúni). A explicação lógica
(humana) é o roubo do corpo (cf. Mt 28,1ss).

 Os dois discípulos mais representativos na narração do evangelho saíram e dirigiram-se
ao sepulcro: Pedro e “o outro discípulo, aquele que Jesus amava”: durante a ceia * no
palácio de Anás * No momento culminante da “hora”, porém, Pedro não estará
presente.

 Durante o discipulado, Pedro tem o primeiro lugar como porta-voz e representante do
grupo dos discípulos: profissão de fé (6,68s). Mas também mostra oposições: recusa de
deixar que Jesus lhe lave os pés; uso de meios violentos durante a prisão de Jesus;
negação e ausência junto à cruz.



3 Pedro e o outro discípulo saíram, então, e dirigiram-se para o sepulcro. 4 Corriam os dois juntos, 
mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5 Curvando-
se, observou as ligaduras lá colocadas, mas não entrou. 6 Entretanto, chegou também Simão Pedro, 
que o seguia. Entrou no sepulcro e, atentando, viu as ligaduras lá colocadas 7 e o sudário que 
estivera sobre a cabeça de Jesus, não colocado junto com as ligaduras, mas enrolado num lugar à 
parte. 8 Entrou, então, também o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro ao sepulcro; viu 
e acreditou.

 Os dois começam por “caminhar”, mas a curiosidade e o afeto transformam o caminhar

em “correr”. O outro discípulo foi mais veloz e “chegou primeiro ao sepulcro”. A

precedência dada a Pedro realça o papel deste no desvelamento da fé sobre Jesus e a

sua ressurreição, que pertence a todos os apóstolos, presididos por Pedro.



 Pedro chega também ao sepulcro e, também ele “atentando, viu as ligaduras lá
colocadas e o sudário… enrolado num lugar à parte”. Não há sinal de roubo ou pressa.
Mas Pedro não chega a nenhuma conclusão. Pedro também se encontra na mesma
lógica terrena e não sabe explicar.

 O túmulo vazio não é uma “prova” da ressurreição. A fé na nova condição de Jesus não
é objeto de uma investigação simplesmente lógica ou policial.

 Depois entra “o outro discípulo”. Ele já se tinha “curvado” sobre o sepulcro e
“observado”. Agora, entrou “viu e acreditou”.



 Sentido dos três verbos do “ver/observar”:

a) O primeiro é “observar” (blepô): ver, olhar, observar a realidade. É a primeira atitude
de Maria e dos discípulos: viram/observaram. Atenção honesta da vida; a primeira
etapa da fé.

b) “Atentar e ver” (theôreô): “olhar atentamente - contemplar”. Pedro: “entrou” dentro
da realidade do túmulo vazio e observou atentamente: é o aprofundamento da
mensagem e da pessoa de Jesus; conhecimento científico e histórico e
questionamento. Mas está sem solução. Observa tudo e fica em silêncio.

c) O terceiro verbo – “ver” (horaô). Aqui só se usa para João: chega primeiro e
“observa”; entra, com Pedro e “observa atentamente” e, “viu e acreditou”. Nesta
terceira etapa da fé, não bastam os dados da lógica e da ciência. É um ver e entender
através do contato pessoal com Jesus.



 O “ver – acreditar” em relação a Jesus ressuscitado está relacionado com a primeira
descoberta de Jesus: “Mestre, onde moras” (quem és)?” e da qual tinham recebido o
convite de Jesus: “Vinde e vereis” (1,38). Viu os sinais, permaneceu junto à cruz,
“entrou” no túmulo vazio e precisa de um novo “ver” para entender Jesus como Senhor
ressuscitado.

 A fé nasce de todas as etapas do ver e do entender, mas tem de confrontar-se e aderir à
elevação de Jesus na cruz e o túmulo da sua humanidade que se entrega por amor e
atrai todos a si.



9 De facto, ainda não tinham compreendido a Escritura: que ele tinha de ressuscitar dos 

mortos. 10 Os discípulos voltaram, então, novamente para casa.

 A palavra/Escritura guia para chegar à fé, como adesão e comunhão com Jesus, Filho de

Deus.

 Esse é o caminho que Jesus ressuscitado ensina aos discípulos de Emaús: “A partir de

Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, o que ele dizia

respeito” (Lc 24,27). O túmulo vazio não é uma prova da fé, mas um sinal que, para

conduzir à fé, é fruto do encontro pessoal com Jesus, como mostram os dois episódios

seguintes.



Encontro com Maria Madalena (20, 11-18)

11 Maria tinha ficado de pé junto ao sepulcro, do lado de fora, a chorar. Assim, a chorar, 
curvou-se para o sepulcro 12 e, atentando, viu dois anjos em vestes brancas, sentados um à 
cabeceira e outro aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. 13 Disseram-lhe eles: 
“Mulher, porque choras?” Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram”.

 Maria Madalena, tinha começado o caminho da fé. Não tinha ido além do observar que
a pedra tinha sido tirada. O choro pela perda do Mestre é idêntico ao das irmãs de
Lázaro (Cap. 11).

 Agora, o processo de fé continua, como Pedro: “curvou-se para o sepulcro e, atentando,
viu dois anjos”. Os anjos exprimem a comunicação de Deus. Convidam a olhar para o
alto a fim de encontrar o sentido do túmulo vazio.



 A pergunta já tem uma resposta - a de Jesus às irmãs de Lázaro: “eu sou a
ressurreição e a vida” (11,25); ou aos discípulos: “haveis de chorar e lamentar-
vos, mas o mundo alegrar-se-á; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza tornar-
se-á alegria” (16,20). Mas Maria continua na sua dor e na interpretação inicial:

“Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram”.

 Alusão ao Cântico dos Cânticos (cf. Ct 3,2ss) e ao jardim do Éden: Nova criação?



14 Dizendo isto, voltou-se para trás e, atentando, viu Jesus de pé, mas não sabia que era 
Jesus. 15 Disse-lhe Jesus: “Mulher, porque choras? A quem procuras?” Pensando que era o 
jardineiro, ela disse-lhe: “Senhor, se foste Tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei 
buscá-lo.”

 A interpretação terrena continua com o mesmo verbo (theôreô - ver com atenção) que
não passa do âmbito da lógica humana. O desconhecido dirige-lhe a mesma questão
dos anjos: “Mulher, porque choras?”. Insiste no seu amor e na busca daquele que ama.
Como a mulher de Samaria, não encontra saciedade sem que o seu Senhor esteja
mesmo vivo.



16 Disse-lhe Jesus:” Maria!” Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico:                                        
“Rabúni!” – que significa “Mestre.” 17 Disse-lhe Jesus: “Não me detenhas, pois ainda não 
subi para o Pai! Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso 
Pai, meu Deus e vosso Deus.”

 Jesus revela-se, chamando-a pelo seu nome como o bom Pastor que conhece as suas
ovelhas e faz que escutem a sua voz (10,4.15): “Maria!”. A resposta dela, corresponde à
memória do conhecimento do carinhoso com que respondia ao Mestre: “Rabúni!”.

 O verbo “áptô” significa “tocar”, mas pode ter também o sentido de “reter”, “segurar”,
“deter”.

 “Não me toques”: significa grande respeito perante a divindade de Jesus que, agora,
Maria não pode tocar do mesmo modo que o Mestre que ela conheceu. Este sentido
também se inclui na tradução seguinte.



 Mas Jesus não mostra recusas deste género: permite que Tomé o toque e verifique as
suas feridas (20,27); que a irmã de Lázaro lhe unja os pés e enxugue com os cabelos
(11,3).

 Ligação com o que se segue: “ainda não subi para o meu Pai”. Não se diz que Maria fez
algum gesto para tocar Jesus ou atraso para subir para o Pai. O sentido desta palavra de
Jesus, deve ler-se no contexto do caminho de fé que está em curso.

 Maria deve olhar para Jesus de modo novo. A ressurreição não traz Jesus simplesmente
para a vida de antes: Ele vai para o Pai, de onde viera, “do Alto”. A glorificação (dom) de
Jesus nesta terra, vai ser exercida pela comunidade. Isso requer uma nova relação de
Maria e dos outros discípulos com Jesus.



 Jesus não subiu para o Pai: a sua nova condição de ressuscitado, vai estar com relação
com os discípulos. Eles vão continuar as obras que ele fez e farão ainda maiores, porque
ele vai para o Pai e continuará a interceder por eles (14,12-14): “Não vos deixarei
órfãos: virei a vós!” (14,12-14).

 Desta situação nova de Jesus, nasce a missão de Maria: “vai ter com os meus irmãos e
diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. O “não me
detenhas”, significa uma nova compreensão da fé em Jesus, e torna-se parte do
anúncio, da missão.

 Também uma nova compreensão do ser discípulo/a, pois, farão parte da própria relação
de Jesus com o Pai: “meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”.

 Por isso, os discípulos se transformam em apóstolos/as e enviados/as, como acontece
agora mesmo, no mandato dado a Maria. A missão nasce da ressurreição.



18 Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: “Vi o Senhor!” e aquilo que ele lhe tinha dito.

 O encontro com Jesus ressuscitado transforma Maria em “apóstola dos apóstolos”.

 Ela professa a sua fé, fruto do novo ver: “Vi” - “theôraka” (um “ver que continua”). A missão
é testemunho daquilo que se crê: “vi”, “Encontrámos” (1,41) e tem o conteúdo próprio:
“aquilo que ele lhe tinha dito”.

 A profissão de fé (indireta) na ressurreição vem, em primeiro lugar do “discípulo amado”. A
segunda é de uma mulher, Maria, já próxima de Jesus até à cruz, com dificuldade de
entender a identidade dele, mas fiel ao seu amor.

 É também a primeira a quem é dado o mandato de anunciar, aos próprios apóstolos
(irmãos): “Vi o Senhor”. Só a partir da fé na ressurreição do Senhor pode ter início a missão
que ele confia à Igreja.



Jesus e os discípulos: comunidade dominical     
(20, 19-29)

19 Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas onde estavam 
os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, de pé, no meio, disse-lhes: “A paz esteja 
convosco!”. 20 Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se 
ao verem o Senhor.

 O primeiro dia da nova comunidade, funda-se na morte e ressurreição de Jesus e no
dom do Espírito. O túmulo vazio, começa por atestar que Jesus não está entre os
mortos, mas não é a prova da ressurreição.

 A fé pascal precisa do “ver-encontro” pessoal com Jesus ressuscitado. Isso aconteceu
com Maria Madalena e com o discípulo amado, que “viu e acreditou”, mesmo antes da
visão de Jesus ressuscitado.



 O reencontro de Jesus com a sua nova comunidade, completa-se com a manifestação à 
comunidade dos discípulos.

 Eles encontram-se numa casa “de portas fechadas, por medo dos judeus”. A morte de 
Jesus punha em perigo também os discípulos. Pedro tinha-o negado por isso. Sem 
ressurreição não haveria futuro para os discípulos. 

 Não é apenas o Mestre retornado à vida de sempre (portas fechadas). É o Senhor 
glorificado e que cumpre a promessa: “Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós”. 



 Apresenta-se “de pé” – está vivo e “no meio” da sua comunidade. É a novidade da 
presença de Jesus ressuscitado, o centro (no meio) da vida e do anúncio da 
comunidade.

 Traz uma mensagem pacificadora: “A paz esteja convosco!” Não recrimina a falta de fé e 
de coragem. Oferece o dom da paz (Shalom), plenitude dos bens messiânicos. Dissipa o 
medo dos inimigos, a falta de compreensão perante o caminho para o dom da vida.

 A paz é fruto da fé em Jesus ressuscitado, agora purificada e possível, porque Ele se 
tornou presente. Não dá “como o mundo a dá”. Agora, podem entender o valor desta 
paz que afasta o medo, a tristeza e o escândalo da cruz.



 “Mostrou-lhes as mãos e o lado”: Jesus ressuscitado é o Mestre que deu sinais do 
mundo novo, foi elevado e pregado na cruz, como sinal da totalidade do amor de Deus 
que dá vida. Do seu peito trespassado brotou sangue e água, sinal do Espírito que gera 
a Igreja e a sustenta.

 As feridas não são cicatrizes, mas continuam abertas, como sinal e fonte do Espírito 
para a comunidade. O Jesus glorioso, o “Filho de Deus”, não se pode separar da sua 
“carne”, do seu ser “Filho do Homem” (a túnica sem costuras). Jesus glorioso não 
deixou de ser o Filho do Homem.

 “Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor”. A presença de Jesus glorificado e 
ressuscitado no meio dos seus discípulos gera paz e alegria e é centro da sua união. 



21 Disse-lhes Jesus de novo: “A paz esteja convosco! Tal como o Pai me enviou, também Eu 
vos envio”.

 A ressurreição funda um novo tipo de discipulado, como já tinha sido mostrado a Maria
Madalena. De novo lhes dá a paz, para levar na missão onde são enviados.

 O mandato missionário está ligado à relação entre o Pai, Jesus e os discípulos: “Tal como o Pai me
enviou, também Eu vos envio”. A missão (vontade, desígnio) do Pai, confiada a Jesus é, agora,
confiada por este aos discípulos.

 Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. No fim, declara: “Está consumado!” (19,30). Agora, a
existência da sua comunidade tem o mesmo objetivo: salvar/transformar o mundo: “Deus não
enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele”
(3,17).

 Na realidade, só existe uma missão: aquela que o Pai confia a Jesus. Os discípulos (Igreja)
participam nesta missão. A criação e a vida da comunidade-Igreja são já parte dessa missão
(vontade-projeto) do Pai.



22 Tendo dito isto, soprou e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.”

 O envio em missão, é mais do que a transmissão de autoridade ou competências para
os discípulos: A missão tem por base o dom do Espírito.

 É o grande dom que João vê brotar do peito trespassado de Jesus e que agora é
“soprado” sobre os discípulos. Evoca o espírito das origens da criação e da vida, ou o
soprar de Ezequiel sobre os ossos ressequidos.

 Este sopro de vida é aquilo que João Batista anunciara, apresentando Jesus como
aquele que havia de batizar no Espírito Santo. Sem esse dom do Espírito de Deus, não
existe vida autêntica nem ressurreição, nem vida eterna.



 O Espírito não é um “instrumento” para a missão. É o causador da vida nova que se 
explicita e comunica na missão. A missão consiste em levar/comunicar o Espírito/Vida 
de Deus.

 Isto não se aplica só aos padres e bispos, quando batizam, repartem o pão da vida, 
reconciliam, abençoam. 

 O Espírito está presente na missão de cada discípulo/a: no amor dos esposos/pais, na 
atenção aos frágeis e excluídos, no anúncio da palavra, no testemunho e dom da vida. 

 E Maria Madalena foi a primeira que recebeu o mandato missionário de Jesus 
ressuscitado!



23 Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os 

retiverdes, serão retidos”

 E a missão concretiza-se, antes de mais, no perdão dos pecados. Entender no contexto do
dom da paz, o dom do Espírito e do envio missionário.

 Acolher e viver o projeto de Jesus, morto e ressuscitado é a concretização da salvação, neste
mundo e o abrir-se à sua plenitude junto do Pai, através do Espírito. Fechar-se e não aderir
significa ficar limitado à fraqueza humana, marcada pelo pecado/morte.

 João Batista anunciava esta nova realidade, apresentando Jesus à luz da figura do “Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo”: libertação da escravidão do Egito e do servo de Deus
que carrega sobre si as dores e pecados da multidão (Is 53).



 Salvação/libertação do pecado significa acabar com a negatividade de corrupção, 
injustiça, desvio que põe em perigo a vida… para criar uma realidade nova, em termos 
pessoais e do povo. O Cordeiro de Deus (morto e ressuscitado) abre essa perspetiva à 
vida que não tem limites.

 O pecado, de onde derivam todos os pecados, é rejeitar, opor-se e eliminar da sua vida 
Deus e aquele que Ele enviou: “De facto, se não crerdes que EU SOU, morrereis nos 
vossos pecados”. Assim, a pessoa fica fechada no seu ser frágil e mortal, no seu 
egoísmo, que corrompe e destrói o mundo à sua volta. 

 João Batista afirma que isso só é possível como dom daquele que “batiza no Espírito 
Santo”. No sopro de Jesus e no envio dos discípulos em missão realiza-se a promessa de 
João. A adesão a Cristo é o verdadeiro perdão dos pecados. Não um passar de esponja 
no passado, mas recriação do novo futuro pela presença do Espírito.



 A libertação do mal não é um momento único da vida, pois o cristão continua sujeito à 
atração da sua natureza “carnal” (cf. Gl 5,1ss). Viver ao ritmo do Espírito do Senhor 
ressuscitado significa deixar-se renovar constantemente pelo dom desse Espírito. 
(sacramento/vida de reconciliação).

 O dom do perdão/transformação não se esgota no âmbito sacramental, nem se limita à 
ação dos ministros do culto. O Espírito do Senhor ressuscitado está presente em cada 
discípulo/a para se tornar instrumento de reconciliação e libertação do mal, injustiça, 
miséria, exclusão e violência como fechamento ao Deus da libertação e da paz.

 Responsabilidade dos discípulos/as na reconciliação e na salvação “Àqueles a quem 
perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, serão 
retidos”. O anúncio/testemunho do Evangelho (missão) é o motor dessa transformação.



 Não é apenas uma questão de “jurisdição” ou de autoridade, mas o envio para a missão 
de levar o perdão sanador de Deus a toda a humanidade. Se não realizarem essa 
missão, o mundo permanecerá reduzido à sua realidade humana que, embora 
fascinante, não se abre à totalidade do projeto de vida de Deus.

 Esta é a imagem da Igreja de Jesus ressuscitado: discípulos/as reunidos/as em torno de
Jesus, o Senhor ressuscitado, em comunhão com o Pai, pelo Espírito, para colaborar 
com Cristo na reconciliação (tirar o pecado) do mundo e de abri-lo à plenitude da vida.



24 Ora, Tomé, um dos Doze, o chamado Dídimo [Gémeo], não estava com eles quando veio Jesus. 25
Diziam-lhe, então, os outros discípulos: “Vimos o Senhor!”. Mas ele disse-lhes: “Se não vir nas suas mãos o 
lugar dos pregos, não meter o meu dedo no lugar dos pregos e não meter a minha mão no seu lado, 
jamais acreditarei”.

 A narração da presença de Jesus ressuscitado entre os discípulos, constitui o
testemunho apostólico sobre a ressurreição Mas o evangelista João escreve para a
segunda geração de cristãos que já não tiveram contato direto com os apóstolos.

 É a este desafio da segunda/terceira geração de cristãos que responde este episódio do
discípulo que “não estava presente, quando veio Jesus”.

 “Tomé um dos doze”: nas narrações do encontro com Jesus ressuscitado, o leitor
aprende que, também para os discípulos do Jesus histórico, a relação com a identidade
e o projeto de Jesus não foi fácil, mas acabaram por reconhecer o Senhor.



 Eles dão ao discípulo que “não estava presente” o anúncio da ressurreição de Jesus: 
“Vimos o Senhor!”.

 Tomé, porém, não aceita o testemunho dos apóstolos: quer uma experiência pessoal: 
identificação do ressuscitado como crucificado: “Se não vir nas suas mãos o lugar dos 
pregos, não meter o meu dedo no lugar dos pregos e não meter a minha mão no seu 
lado, jamais acreditarei”. A incredulidade dos discípulos perante a ressurreição é um 
dado comum a todos os evangelhos.

 A exigência de Tomé espelha as questões da comunidade de João e dos leitores de 
todos os tempos. Uma pretensão de limitar a realidade apenas àquilo que os olhos 
humanos são capazes de ver e controlar.



26 Oito dias depois, estavam de novo os seus discípulos dentro e Tomé com eles. Estando fechadas as 
portas, veio Jesus e, de pé, no meio, disse: A paz esteja convosco! 27 Depois disse a Tomé: “Aproxima aqui 
o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas 
fiel”. 28 Respondeu Tomé e disse-lhe: “Meu Senhor e meu Deus!” 29 Disse-lhe Jesus: “Porque me viste, 
acreditaste! Felizes os que não viram e acreditaram!”

 Jesus ressuscitado não fica alheio à crise de fé do discípulo. A sua resposta não segue o
percurso que Tomé antevia. Não há revelação privada, mas recondução à comunidade.
Aí, tem de haver lugar para questionar e encontrar respostas pessoais, na fé comum.

 Dentro da comunidade, Jesus dirige uma Palavra específica a Tomé, que o faz perceber
e elevar o nível da sua fé. Convida-o a “ver” (entender) as mãos e a ferida do lado. Não
se diz que Tomé fez essa verificação. É a palavra de Jesus que lhe abre os olhos.

 O que Tomé quer ver na comunidade são os sinais do amor de Jesus (as feridas do dom
da vida e fonte do Espírito).



 Uma exortação importante: “não sejas incrédulo, mas fiel”: Não limitar a sua fé à 
demonstração humana.  A realidade de Deus é bem mais ampla do que aquilo que 
podemos ver e controlar. Para crer é necessário a razão, mas a razão apenas não chega. 
É preciso a Palavra pessoal de Jesus ressuscitado.

 Tomé abre-se a esse “ver”, fazendo a mais perfeita profissão de fé de todo o evangelho: 
“Meu Senhor e meu Deus!”. Foi um longo trajeto de estar perto do Mestre, até entendê-
lo. E Jesus nunca o abandonou nesse caminho.

 Jesus conclui com uma bem-aventurança precisamente para aqueles que, como o 
discípulo ausente e imitando o discípulo amado (20,8), hão de acreditar sem terem 
visto.



Primeira conclusão do evangelho (20, 30-31)

30 Muitos outros sinais realizou Jesus diante dos seus discípulos, que não estão escritos 
neste livro. 31 Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, acreditando, tenhais vida no seu nome.

 O autor do evangelho toma a palavra, para explicar que fez uma seleção dos muitos
sinais realizados por Jesus “diante dos seus discípulos”. Os seus leitores certamente têm
notícia de muitos desses sinais através dos outros evangelhos e escritos.

 João apresenta o seu evangelho como caminho para os leitores “para que também vós
acrediteis”. Acreditar tem um objeto, que Tomé acaba de enunciar: “que Jesus é o
Cristo, o Filho de Deus”. E tem também uma meta - a vida: “e para que, acreditando,
tenhais vida no seu nome”.



EPÍLOGO: 
A PRESENÇA DO 

RESSUSCITADO NA VIDA 
E NA MISSÃO DA IGREJA 

(21, 1-25)



Ricci, S. (1695-1697). A Pesca Milagrosa [Óleo sobre tela]. 
Midtown Detroit, Michigan, E.U.A.; Detroit Institute of Arts.

21,1-14    Pesca e refeição junto ao mar  

de Tiberíades

1 Depois disto, Jesus manifestou-se de novo aos
discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se
assim: 2 estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o cha-
mado Dídimo [Gémeo], Natanael, de Caná da Gali-
leia, os dois filhos de Zebedeu e outros dois dos seus
discípulos. 3 Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar».
Disseram-lhe: «Vamos, também nós, contigo».
Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite
não apanharam nada.

4 Já ao romper da manhã, Jesus estava de pé na mar-
gem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. 5
Disse-lhes, então, Jesus: «Rapazes [filhinhos], tendes
alguma coisa para comer?». Responderam-lhe:
«Não». 6 Ele disse-lhes: «Lançai a rede para a parte
direita do barco e encontrareis». Lançaram então; e
já nem a conseguiam puxar, devido à multidão dos
peixes.



21, 1-8      Pesca e refeição junto ao mar de Tiberíades

7 Então o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: «É o Senhor!». Quando Simão Pedro ouviu: «É
o Senhor!», cingiu as vestes, pois estava nu, e lançou-se ao mar. 8 Os outros discípulos foram no
barco, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de duzentos
cúbitos [cem metros].

21, 9-14     O Senhor Ressuscita alimenta os discípulos

9 Quando desceram para terra, viram um braseiro aceso, com peixe em cima, e pão. 10 Disse-lhes
Jesus: «Trazei dos peixes que apanhastes agora». 11 Então 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, a
rede não se rompeu.

12 Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Mas nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: «Tu quem
és?», sabendo que era o Senhor. 13 Jesus veio, tomou o pão e deu-lho, e fez o mesmo com o
peixe. 14 Esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar
dos mortos.



21, 15-23     Missão de Pedro e do Discípulo Amado

15 Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: «Simão, filho de João, amas-me mais do
que estes?». Disse-lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que sou teu amigo». Disse-lhe Ele: «Apascenta os
meus cordeiros». 16 Disse-lhe de novo, pela segunda vez: «Simão, filho de João, amas-me?».
Disse-lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que sou teu amigo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas
ovelhas». 17 Disse-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, és meu amigo?». Pedro entristeceu-
se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez «És meu amigo?» e disse-lhe: «Senhor, Tu sabes
tudo; Tu sabes que sou teu amigo!». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas.

18 Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais novo, atavas, tu próprio, o cinto e andavas
por onde querias; mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te atará e levará
para onde não queres». 19 Disse isto indicando com que género de morte Pedro glorificaria Deus.
E, tendo dito isto, disse-lhe: «Segue-me».

20 Ao voltar-se, Pedro viu o discípulo que Jesus amava, que seguia; aquele que na ceia se inclinara
sobre o seu peito e dissera: «Senhor, quem é o que te vai entregar?». 21 Então Pedro, ao vê-lo,
disse a Jesus: «Senhor, e dele, que será?». 22 Disse-lhe Jesus: «Se Eu quiser que ele permaneça até
que Eu venha, que te importa? Tu, segue-me!». 23 Espalhou-se, então, entre os irmãos a voz que
aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não lhe disse que ele não morreria, mas sim: «Se Eu
quiser que ele permaneça até que Eu venha, que te importa?».



21, 24-25     Segunda conclusão do evangelho

24 Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu
testemunho é verdadeiro. 25 Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem
escritas uma por uma, penso que nem o próprio mundo poderia conter os livros que se
escreveriam.



 Capítulo 21: um acrescento ou releitura do evangelho que terminava com a conclusão 

de 20,30-31. Um epílogo escrito pelo próprio autor ou por elementos próximos dele, 

quando o evangelho já estava escrito.

 Do ponto de vista temático, a leitura encontra um bom nexo de conexão com o texto 

anterior, dedicado sobretudo à revelação da natureza e missão de Jesus.

 O Epilogo tem uma preocupação com a Igreja e a função dos discípulos históricos e dos 

que lhes sucederam. 

 Personagens principais são Pedro e o discípulo amado. Pedro que tem a primazia e a 

iniciativa da ação. Encontramos, dentro da perspetiva dos quatro evangelhos, mas com 

um desenvolvimento do papel de Pedro já mais estabelecido.



 No seu conjunto, o texto apresenta-se articulado em duas partes, cada uma com

dois temas ligados entre si:

21,1-14 A grande pesca e a refeição preparada por Jesus

21,1-8 A grande pesca

21,9-14 Jesus prepara uma refeição para os discípulos

21,15-23 Pedro e João na Igreja

21,15-19 Jesus e Pedro

21,20-23 Jesus e o discípulo amado

21,24-25 Segunda conclusão do evangelho



A grande pesca no mar de Tiberíades (21, 1-8)

1 Depois disto, Jesus manifestou-se de novo aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se 
assim: 2 estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo [Gémeo], Natanael, de Caná da Galileia, 
os dois filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. 3 Disse-lhes Simão Pedro: “Vou pescar”. 
Disseram-lhe: “Vamos, também nós, contigo”. Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não 
apanharam nada.

 Os discípulos encontram-se na Galileia. Estão a pescar, o que se pode entender de dois
modos:

a) depois do encontro voltaram para casa e para a sua profissão.

b) os discípulos estão a realizar aquilo para que foram chamados e enviados: para serem
pescadores de homens.

 Pedro lidera o grupo dos sete discípulos e condu-los para a faina. Porém, a labuta foi inútil.
A cena do barco e a frustração dos discípulos evoca o capítulo 6 do evangelho (6,16-21).
Esse contexto será ainda confirmado pela refeição que se segue.



4 Já ao romper da manhã, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era 

Jesus. 5 Disse-lhes, então, Jesus: “Rapazes [filhinhos], tendes alguma coisa para comer?”. 

Responderam-lhe: “Não”. 6 Ele disse-lhes: “Lançai a rede para a parte direita do barco e 

encontrareis”. Lançaram então; e já nem a conseguiam puxar, devido à multidão dos peixes.

 Jesus vem ao encontro dos discípulos que chegam cansados e sem resultados. Mas

Jesus dá uma indicação de mudar de flanco e a pesca é extraordinária.



7 Então o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: “É o Senhor!”. Quando Simão Pedro ouviu: 

“É o Senhor!”, cingiu as vestes, pois estava nu, e lançou-se ao mar. 8 Os outros discípulos foram 

no barco, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de 

duzentos cúbitos [cem metros].

 Perante este “sinal”, o discípulo amado reconhece o “Senhor”. Pedro veste-se e lança-se

à água, manifestando o seu amor para com ele. Os outros também aderem e puxam

juntos a rede para terra.

 É o discípulo amado o primeiro a reconhecer o “Senhor”, como no túmulo (20,8) e que

o comunica a Pedro. Cf: na ceia, na casa de Anás, no sepulcro.



O Senhor Ressuscitado alimenta os discípulos           
(18, 28-32)

9 Quando desceram para terra, viram um braseiro aceso, com peixe em cima, e pão. 10 Disse-
lhes Jesus: “Trazei dos peixes que apanhastes agora”. 11 Então 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, a rede não se rompeu.

 A presença de Jesus está orientada para os discípulos. Não está à espera do peixe deles, mas já
preparou peixes e pão: evocação da multiplicação do pão e do peixe e do discurso do pão da
vida.

 O Senhor ressuscitado está presente na missão dos discípulos e prepara a refeição. Mas a festa
não se fará sem o contributo do trabalho dos discípulos: “Trazei dos peixes que apanhastes
agora”.

 O “braseiro” evoca um outro, junto do qual Pedro negara três vezes o seu Mestre. Agora, ser-lhe-
á dada a oportunidade de reafirmar três vezes o seu amor pelo seu “Senhor”.



12 Disse-lhes Jesus: “Vinde comer”. Mas nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: “Tu quem 

és?”, sabendo que era o Senhor. 13 Jesus veio, tomou o pão e deu-lho, e fez o mesmo com o 

peixe. 14 Esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar 

dos mortos.

 Não há muitas palavras, mas a narração é rica de sentido simbólico permanente. Um
grande quadro da Igreja pós-pascal: memória do Jesus histórico, da sua morte e
ressurreição, a passagem do discipulado de Jesus de Nazaré para a Igreja comunidade
dos discípulos, a partir das figuras de Pedro e do discípulo amado.

 Relação com o Capítulo 6 do evangelho é evidente: continuidade entre o Jesus de
Nazaré e o Senhor da fé, que continua presente na Igreja. Ele continua a partir o pão
para os seus e acompanha a sua missão, através do seu Espírito.



 Nem sempre é fácil identificar a sua presença. Na comunidade de João, o discípulo 
amado é visto como o que mais imediatamente nota essa presença, mas aparece ligado 
a Pedro que tem um papel de liderança e de unidade em toda a Igreja.

 A comunidade que lê o evangelho deve sentir-se parte deste grupo de discípulos que, 
junto com Pedro, puxam unidos a rede do trabalho do Evangelho, que é tornado 
fecundo pela palavra de Jesus. É ele que garante o sucesso da missão.

 Pedro tem um papel de líder, que é reconhecido por todos os evangelhos. A presença 
de Cristo tem necessidade de mediações que garantam a unidade e liderem a missão. 

 Mas a primazia estará sempre na capacidade de reconhecer e comunicar à Igreja a 
presença do Senhor. Para os que lideram como Pedro é, preciso escutar os irmãos e 
irmãs da Igreja para reconhecer a guia do Espírito.



Missão de Pedro e do Discípulo Amado (21, 15-23)

 Um encontro-diálogo entre Cristo e Pedro, seguidos do discípulo amado, que fica em
silêncio. Ele “segue” o Senhor e Pedro.

 O futuro dos dois discípulos na comunidade pós-pascal, mostra o tipo de Igreja que está
por detrás dos autores deste último diálogo do evangelho.

 A estrutura do texto é simples:

a) Na primeira parte (21, 15-19) aparecem apenas o Senhor e Pedro no diálogo, que
versa sobre Pedro e o seu papel na Igreja.

b) Na segunda parte (21,20-23) o diálogo continua entre Jesus e Pedro, mas versa
sobre o discípulo amado que os seguia.

c) Finalmente, o evangelho conclui-se com o testemunho do próprio discípulo amado
e (provavelmente) dos autores do Epílogo (21,24-25).



15 Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: “Simão, filho de João, amas-me mais do 
que estes?”. Disse-lhe ele: “Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo”. Disse-lhe ele: «Apascenta 
os meus cordeiros». 16 Disse-lhe de novo, pela segunda vez: “Simão, filho de João, amas-me?”. 
Ele respondeu-lhe: “Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo”. Disse-lhe Jesus: “Apascenta as 
minhas ovelhas”. 17 Disse-lhe pela terceira vez: “Simão, filho de João, és meu amigo?”. Pedro 
entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez “és meu amigo?” e disse-lhe: 
“Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que sou teu amigo!”. Disse-lhe Jesus: “Apascenta as minhas 
ovelhas”.

 Junto ao novo braseiro (que recorda o primeiro, no pátio de Anás, onde tinha negado
três vezes o Mestre), Pedro tem a oportunidade de exprimir a sua adesão a Jesus que,
agora, chama “Senhor”.

 Clara referência às três negações de Pedro como recusa de aceitar o caminho de Jesus e
o dom da vida.



 A partir daí, Pedro mudou a sua atitude após o reencontro com o Senhor ressuscitado. 
Mas foi a um discípulo que o negou que Jesus reabilitou e confiou a liderança da sua 
Igreja. Prioridade dada à reconciliação, como consequência do dom do Espírito.

 Para Pedro e para os outros discípulos: É importante que tenham em conta que, se 
Jesus os escolheu, não foi por serem perfeitos, mas porque o Senhor os amou e 
reabilitou.

 A tripla confissão de adesão a Jesus, corresponde a uma tripla atribuição da função de 
“apascentar”, na Igreja “Apascenta os meus cordeiros… apascenta as minhas ovelhas”. 



 Relação com a imagem do Bom Pastor. O que carateriza o pastor, na Igreja, é amar o 
Senhor, como consequência do amor com que se é por ele amado e dar a vida pelo 
rebanho.

 O grande exemplo está precisamente no lava-pés: “Vós chamais-me o Mestre e o 
Senhor e dizeis bem, porque sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar os pés uns dos outros”.

 A liderança e a responsabilidade dependem sempre da iniciativa do Senhor da Igreja. 
Liderar é sobretudo uma questão de amor e de serviço.



18 “Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais novo, atavas, tu próprio, o cinto e 
andavas por onde querias; mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te 
atará e levará para onde não queres”. 19 Disse isto indicando com que género de morte 
Pedro glorificaria Deus. E, tendo dito isto, disse-lhe: “Segue-me”.

• Profecia de Jesus sobre Pedro: confirma a seriedade da renovada profissão de fé deste.
Agora, ele está preparado para dar a vida por Ele e, como Ele, pelo rebanho.

• “Segue-me!”: a última palavra que Jesus lhe dirige. O verbo do discipulado, dos inícios.
Na ceia, a pretensão manifestada por Pedro é de seguir e dar a vida por Jesus: “Para
onde vou não podes seguir-me agora; seguir-me-ás mais tarde”. Agora Jesus anuncia-
lhe que esse momento de o seguir, também no dom da vida, há de chegar.



20 Ao voltar-se, Pedro viu o discípulo que Jesus amava, que seguia; aquele que na ceia se 
inclinara sobre o seu peito e dissera: “Senhor, quem é o que te vai entregar?”. 21 Então Pedro, 
ao vê-lo, disse a Jesus: “Senhor, e dele, que será?”. 22 Disse-lhe Jesus: “Se Eu quiser que ele 
permaneça até que Eu venha, que te importa? Tu, segue-me!”. 23 Espalhou-se, então, entre os 
irmãos a voz que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não lhe disse que ele não morreria, 
mas sim: “Se Eu quiser que ele permaneça até que Eu venha, que te importa?”.

 A última palavra do diálogo refere-se ao discípulo amado. É aquele que sempre “seguiu”
Jesus. Agora segue Jesus e Pedro que caminham juntos. Pedro continua a missão de
Jesus, sem nunca o substituir.

 As mediações na Igreja são fundamentais para serem expressão do Pastor que cuida do
seu rebanho e do amor e carinho que Ele tem para com os seus. Mas nunca se podem
colocar no lugar do Senhor.



 Pedro mostra o seu cuidado pelo discípulo e pergunta a Jesus por ele. Jesus aceita, mas

coloca as coisas no seu lugar: “Se Eu quiser que ele permaneça até que Eu venha, que

te importa? Tu, segue-me!”. Não te ponhas no lugar do Senhor, no diálogo que Ele tem

com cada membro da comunidade.

 O último verbo, “segue-me!”, diz precisamente isso: os/as que têm mediação e

liderança na Igreja, nunca deixam de ser discípulos/as.

 A discussão sobre o futuro do discípulo amado: espalhara-se a voz de que ele não

morreria antes da parusia.

 Provavelmente os autores do Epílogo desfazem o equívoco: “se Eu quiser”. Deixar nas

mãos do Senhor o futuro vale para toda a Igreja: O verbo fundamental é sempre aquele

que foi dirigido a Pedro: “Tu, segue-me!”.



Segunda conclusão do Evangelho (21, 24-25)

24 Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu 
testemunho é verdadeiro. 25 Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem 
escritas uma por uma, penso que nem o próprio mundo poderia conter os livros que se escreveriam.

 A conclusão do Epílogo e também de todo o quarto evangelho. A comunidade descreve o
evangelho como testemunho (marturia) do discípulo amado, para a sua comunidade.

 Explica que não teve a preocupação de escrever tudo o que tinha à disposição sobre Jesus.

 A hipérbole sobre os livros necessários para escrever tudo, dá apenas a ideia de uma
reflexão que se complementa com outras e que é fundamental para a finalidade já colocada
na conclusão primeira do livro.



Oração: O Espírito Santo, Dom do Senhor 
Ressuscitado
Vem Espírito Santo,

dom pascal do Senhor ressuscitado,

enche a Igreja com o teu amor

infunde nela a tua luz e o teu vigor.

Vem, fonte do amor do Pai,

que geraste no seio de Maria

Jesus, Novo Adão do Mundo Novo,

Bom Pastor que dá Vida à nossa vida.

Tu que brotaste do Coração aberto

de Cristo levantado na cruz,

inunda a Igreja em dom de vida,

Pentecostes que a renova e unifica.

Reúne, no teu amor que reconcilia,

a nossa família e a tua Igreja.

Dá-nos um coração novo e generoso,

para dar sempre a mão a quem precisa.

Dá-nos a alegria de anunciar o Evangelho,

perto e longe, em todo o mundo,

para que todos possam partilhar 

a Vida que nos dás e não acaba.

Amem.



Cântico

Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho.

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor.

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei-de louvar-Vos no meio da assembleia.

Vós que temeis o Senhor, louvai-O, glorificai-O, vós todos os filhos de Israel.

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele todos os confins da terra;

diante d’Ele virão prostrar-se todas as famílias das nações



ENCONTRO 1
Introdução.
“Vinde ver” (1, 1-58)


