
 

 
 

O AMOR COBRE A MULTIDÃO DOS PECADOS 

 

“Tu amas-Me mais do que estes?” (Jo 21, 15) 

Na manhã de Páscoa, junto ao lago de Tiberíades, enquanto comia o pão e o peixe com os seus discípulos,  

Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que estes?” Por duas vezes 

Jesus fez a mesma pergunta, e por duas vezes, Pedro deu a mesma resposta: “Sim, Senhor, Tu sabes que sou 

teu amigo.” Jesus usava, na pergunta, um verbo que exprime o amor mais perfeito – “ágape” – e Pedro 

respondia com um verbo de simples amizade – “filos”. Pedro sabia que não era digno de amar Jesus mais do 

que João, que se mantivera de pé junto da cruz e nunca O negara. Como podia? Por fim, Jesus condescendeu 

com Pedro, e perguntou: “Simão, Filho de João, tu és meu amigo?” Pedro ficou triste, pois recordou-se da 

sua tríplice negação. Mas Jesus continuou: “Apascenta as minhas ovelhas.” Jesus não parecia preocupado 

com este “baixar da fasquia” do amor de Pedro, antes pelo contrário: a amizade de Pedro era suficiente para 

que Jesus o elevasse à dignidade de primeiro Papa. E no meio da sua tristeza, Pedro experimentou uma 

alegria imensa: Jesus tinha fé nele, uma fé mais sólida do que a fé de Pedro em Jesus; e Jesus acabava de lhe 

oferecer três oportunidades de reparar as suas três negações com três atos de amor. 

 

“O amor cobre a multidão dos pecados” (1Pe 4, 8) 

Na margem do lago, naquela madrugada de Páscoa, Pedro teve a certeza de que “o amor cobre a multidão de 

pecados”, como mais tarde dirá aos cristãos. A fé de Jesus na sua capacidade de amar transformou o seu 

coração para sempre. A partir daquele dia, Pedro deixará definitivamente a vida passada e tornar-se-á 

pescador de homens, o primeiro papa da Igreja - Pedro, o pecador, que negara Jesus, mas que acolhera o seu 

perdão e vivia a cada dia a oportunidade sempre renovada de provar o seu amor! 

 

Do pecado ao amor 

A manhã de Páscoa é a vitória definitiva do amor na nossa vida de pecado. Ressuscitado, Jesus caminha 

connosco, olhando não tanto ao nosso pecado, como à nossa capacidade de O amar “mais do que estes”, 

mais do que o mundo, mais do que amámos no passado. Ressuscitado, Jesus afirma a sua fé em nós antes de 

nos pedir que tenhamos fé n’Ele.  

Quantas Famílias de Caná perderam a fé na sua própria capacidade de ser fiel ao compromisso? Quantas 

Famílias de Caná baixaram os braços porque durante algum tempo não foram capazes de se manterem de pé 

junto da Cruz, ou de cumprir os seus propósitos diante do Senhor? Quantas Famílias de Caná desistiram? 

Jesus ressuscitado manifesta-Se hoje, agora, diante de cada uma das nossas famílias, e pergunta-nos: “Tu 

amas-Me mais do que os outros?” Como Pedro, ficamos entristecidos, porque a pergunta de Jesus lembra-

nos as nossas traições, e não nos sentimos dignos da confiança que o Senhor deposita em nós; como Pedro, 



 

 
 

não nos sentimos capazes de amar mais do que as famílias santas que nos servem de modelos na Igreja. Mas 

Jesus não parece nada importado com as nossas próprias noções de amor, e com carinho infinito, abaixa-Se 

diante do nosso nada e faz-nos uma pergunta a que já conseguimos responder: “Tu és meu amigo?” Ah, isso 

sou, Senhor! E esta amizade fraca, pecadora, com falhas, é suficiente para que Jesus nos invista na nossa 

vocação, como fez com Pedro. A ele, Jesus ordenou: “Apascenta as minhas ovelhas”. A nós, Jesus ordenará: 

“Sê Família de Caná”. 

 

Oportunidades de amar 

Jesus ofereceu a Pedro três oportunidades de Lhe demonstrar o seu amor. Ao longo da sua vida, Pedro irá 

encontrar muitas mais oportunidades, a cada dia, até à grande e última oportunidade de dar a vida por Jesus, 

oportunidade que, para Pedro, corresponderá à maior honra que Deus lhe podia fazer.  

E nós? Estaremos atentos às dezenas de oportunidades diárias que nos são oferecidas de dizer a Jesus: “Eu 

amo-Te”, ou simplesmente “Eu sou teu amigo”? É o que fazemos cada vez que escolhemos o bem em vez 

do mal, a verdade em vez da mentira, a palavra de incentivo em vez da crítica destrutiva, a oração em vez da 

televisão nos dez minutos que temos livres, o serviço em vez da preguiça, o silêncio em vez da calúnia, a 

missa em vez do descanso matinal.  

Se quisermos verdadeiramente reparar o nosso pecado, como fez Pedro, escolhamos oportunidades que 

contrariem diretamente esse mesmo pecado. Por exemplo, se o nosso pecado são os gritos constantes, 

ofereçamos a Jesus cada oportunidade que se nos oferece de fazer silêncio; se o nosso pecado é a falta de 

oração, multipliquemos ocasiões para rezar ao longo do dia, fazendo por exemplo pequenos “lembretes” de 

oração que podemos espalhar pela casa; se o nosso pecado foi um pecado contra a fertilidade conjugal, 

sejamos capazes de nos abrir a uma nova vida. Enfim, as oportunidades são imensas! 

 

Compromisso 

Na manhã de Páscoa, que se multiplica durante os próximos cinquenta dias, Jesus irá repetir muitas vezes a 

sua pergunta, e teremos muitas oportunidades de Lhe responder, dentro da capacidade do nosso amor, que 

Ele tão bem conhece e aceita.  

Na manhã de Páscoa, renovemos diante do Senhor o nosso compromisso de sermos Família de Caná, apesar 

de nos sentirmos, como Pedro, pecadores, indignos e fracos.  

Na manhã de Páscoa, deixemos que o Senhor manifeste a sua fé em nós, e não O desiludamos: sim, somos 

capazes de muito mais do que pensamos! Como Pedro, abandonemos definitivamente as redes na praia, e 

avancemos no mar alto do seu amor. Ámen! Aleluia! 
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