
O dia de S. Pedro  acontece  neste ano em meio a uma pandemia assustadora que nos 
priva dos festejos comuns a essa época do ano, principalmente nos países cristãos da 
América Latina. Os festejos se caracterizam por celebrações com louvores que 
historicamente enaltecem os personagens, os santos, por tudo de bom e bonito que 
fizeram, pelas lições de amor, de dedicação à causa do Evangelho. Em Pedro, vamos 
encontrar, segundo o relato bíblico, aquele discípulo marcadamente presente no 
ministério de Jesus desde o primeiro momento , quando são convidados os primeiros 
seguidores. E, de pronto, Jesus o identifica com um novo nome :"Tu és Pedro e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja". No texto do Evangelho para hoje (João  21:15-19) 
vamos encontrar Jesus dialogando com Pedro de uma forma instigante e desafiadora. 
Trata-se de um chamado especial para um compromisso que Jesus define como o de 
um pastor quando determina:- "apascenta as minhas ovelhas". 
 
A função do pastor sempre foi uma referência para o povo de Israel. Em Ezequiel 34: 
11-16  encontramos um relato belíssimo e detalhado de Javé tal qual a cultura israelita 
o identifica como bom pastor que é aquele que cuida, que reúne as ovelhas dispersas 
nos dias nebulosos e escuros, proporciona repouso, conduz para pastos abundantes, 
traz de volta as desgarradas, cura as que se machucaram, guardando a forte e 
apascentando conforme o direito. 
                                                                                                                                                            
                                                                  Paulo, prisioneiro, à espera do martírio ,  escreve 
a Timóteo das suas preocupações com o rebanho - algumas ovelhas desgarradas - e 
fala da sua solidão, tendo sido abandonado por todos e só contando com Lucas. 
Mesmo assim, passa alimpo sua trajetória e considera-se um vencedor ao declarar: 
"Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé" 
 
O chamado de Pedro nos faz refletir sobre  diferentes aspectos numa perspectiva mais 
profunda e diversificada, principalmente levando-se em conta a condição humana da 
resposta ao chamado. Pedro não era um homem letrado.. Embora não tivesse o 
preparo intelectual de Paulo, ele o precedeu através do seu compromisso com a fé, 
constituindo-se eficaz no seu papel de construtor, de ser "pedra fundamental" no 
desenvolvimento da fé cristã. E isto nos alerta para o papel do conhecimento 
intelectual no sacerdócio cristão.  A inteligência, como dom de Deus, sempre estará a 
serviço do nosso crescimento, sem qualquer veleidade, porque somos seres carentes 
da verdadeira sabedoria que só se encontra em Deus. Jesus, que conhecia Pedro muito 
mais do que o próprio, insistiu no chamado acreditando em Pedro. Em outras palavras, 
Jesus sabia muito bem que em Pedro não havia presunção e por isso ele poderia 
contribuir para a expansão do Reino e que ele não era perfeito. Precisava apenas ser 
Seu servo, não um modelo de humanidade: 
 
 Admita que seu modelo sou Eu. Siga-me. Arranje tempo para conversar comigo todo 
dia. Veja como a vida segue num mundo sempre em mudança. Há noites escuras mas 
você é pedra, é capaz de lutar, de resistir, de superar dificuldades. Confie na minha 
graça. Mas não esqueça de se auto examinar sempre,. Você pode errar,  mas tem 
todas as possibilidades de se renovar, de se reconstruir. Eu lhe garanto que muita 
gente vai acreditar e seguir seu exemplo. Não queira ser um super pastor, apenas um 
servo meu. 



 
"Alimente as minhas ovelhas" (João 21:17) 
 


