
E aí, vamos pescar? 
 

Desde os tempos mais remotos, a pescaria é uma atividade 

desenvolvida pelo homem. Quer seja profissional ou amadora, por hobby ou 

necessidade, o que não negamos é que ela exige habilidade, estratégia, 

escolha do melhor local, instrumentos eficazes e, por vezes, uma espera 

prolongada até encontrar o tão esperado prêmio: o peixe. 

E foi no contexto de uma pescaria que Jesus chamou alguns dos 

discípulos para segui-lo. “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de 

homens”- disse Ele (Mc 1.16-20). 

O convite de Jesus para as nossas vidas continua o mesmo, tendo em 

vista que o evangelismo é o mais importante e urgente trabalho que se pode 

fazer no mundo. 

Segundo o Rev. Hernandes Dias Lopes “Jesus não chama esses 

homens para um trabalho burocrático ou apenas para uma posição de 

liderança, mas sobretudo para um trabalho de ganhar almas, de buscar 

perdidos, de arrancar pessoas da morte para a vida”. 

Um bom pescador precisa entender os peixes, saber onde eles estão, a 

que horas gostam de comer, qual isca usar e quando mudar de isca. 

Não existe uma estratégia padronizada para a pescaria. Na 

evangelização é a mesma coisa. Jesus usou métodos diferentes de 

evangelismo para alcançar as diversas pessoas. 

Além do mais, para ser bem-sucedido nesta missão, entre outros 

ensinamentos da Palavra, é necessário romper com o passado, deixando as 

redes, o barco e seus empregados (Mc 1.18) e, ainda, compreender que seguir 

a Cristo é um projeto sem volta, mas com consequências eternas. 

Seja um pescador de homens você também, use a criatividade, nosso 

Deus é criativo. Não ouse mudar a mensagem, mas sim os métodos. 

Evangelize em sua casa, na igreja, na rua, nas redes sociais ou qualquer outro 

mar, lago e rio que encontrar. 

No entanto, saiba que pescar homens não é um programa a se fazer 

quando se está de folga. Deve ser um estilo de vida e, neste negócio de 

consequências eternas, devemos investir nosso tempo, dinheiro e a própria 

vida. Afinal, sábio é aquele que ganha almas pra Jesus (Pv 11.30). E aí, vamos 

pescar? 
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