30 de Novembro: Santo André, apóstolo
Evangelho ( Mt 4,18-22): Caminhando à beira do mar da Galiléia,
Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disselhes: «Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens». Eles,
imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo
adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu
irmão João. Estavam no barco, com seu pai Zebedeu, consertando as
redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles
o seguiram.

«Eu farei de vós pescadores de homens»
Prof. Dr. Mons. Lluís CLAVELL
(Roma, Italia)

Hoje, é a festa de Santo André, Apóstolo, uma festa celebrada de maneira solene
entre os cristãos de Oriente. Ele foi um dos primeiros jovens a conhecer Jesus à
beira do rio Jordão e a ter longas conversas com Ele. Em seguida procurou seu
irmão Pedro, dizendo-lhe «Encontramos o Cristo!» e o levou onde estava Jesus (Jo
2,41). Logo depois, Jesus chamou a esses dois irmãos pescadores seus amigos como
lemos no Evangelho de hoje: «Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens»
(Mt 4,19). No mesmo povoado, havia outros dois irmãos, Tiago e João, colegas e
amigos daqueles primeiros e pescadores como eles. Jesus também os chamou para
que O seguissem. É maravilhoso ler que eles deixaram tudo e O seguiram
“imediatamente”, palavras que se repetem em ambos os casos. Não podemos dizer a
Jesus: “depois”, “logo”, “agora tenho muito trabalho...”
Também a cada um de nós — a todos os cristãos — Jesus nos pede cada dia que
ponhamos todo o que temos e somos ao seu serviço —isso quer dizer, deixar tudo,
não ter nada como próprio— para que, vivendo com Ele as tarefas de nosso trabalho
profissional e de nossa família, sejamos “pescadores de homens”. O que quer dizer
“pescadores de homens”? Uma bonita resposta pode ser um comentário de São João
Crisóstomo. Este Padre e Doutor da Igreja, diz que André não sabia explicar bem a

seu irmão Pedro quem era Jesus, e por isso, «o levou à fonte da própria luz», que é
Jesus Cristo. “Pescar homens” quer dizer ajudar os que estão ao nosso redor na
família e no trabalho para encontrarem a Cristo que é a única luz para nosso
caminho.

Pensamentos para o Evangelho de hoje

«Pedro e André não tinham visto que Jesus Cristo tivesse feito algum milagre. Nada tinham
ouvido do prêmio eterno e, porém ao ouvir a voz do Salvador se olvidaram de tudo o que
acreditavam ter» (São Gregório Magno)

«Que o apóstolo André nos ensine a seguir a Jesus com prontidão, a falar com entusiasmo de
Ele, e sobretudo a cultivar com Ele uma relação de autêntica familiaridade, consentes de que só
em Ele podemos encontrar o sentido último de nossa vida e de nossa morte» (Bento XVI)

«Cristo Senhor (...) ordenou aos Apóstolos, que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes
prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda
verdade salvífica e toda regra moral» (Catecismo da Igreja Católica, n°75)

