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A pesca é uma prática milenar que, atualmente, é reconhe-

cida como uma profissão. O profissional responsável para exe-

cutar a pesca é o pescador. Ele é o responsável por utilizar ins-

trumentos como varas, iscas, redes e barcos pesqueiros para 

retirar de água doce ou salgada, peixes, moluscos e crustáceos, 

que servirão de alimento à própria família e também para co-

mércio.

É de total responsabilidade do pescador preparar o material 

de pesca, tais como varas, iscas, redes, barcos, etc., encontrar 

um lugar adequado para realizar a pesca, jogar a rede, se for 

o caso, dependendo da técnica utilizada, esperar que o peixe 

morda a isca, no caso de pesca com vara, ou esperar o momen-

to adequado para puxar a rede, armazenar a produção, limpar o 

peixe, para comercialização ou consumo próprio. Um pescador 

também deve avaliar as questões climáticas, bem como a situa-

ção do mar ou rio para que tudo ocorra como planejado.

Certa vez, Jesus pregava próximo ao mar da Galileia quando 

viu dois pescadores lançando suas redes, era Pedro e seu irmão 

André. Naquele momento Jesus os convidou para serem seus 

discípulos. Dali em diante eles não pescariam peixes, mas sim 

pessoas. Vimos anteriormente que os pescadores precisam 

estar preparados para pesca. Enquanto os discípulos estive-

ram com Cristo eles estavam sendo aprontados por Ele para 

pescar vidas. Quando o Messias voltou para o Pai ele disse 

para seus discípulos colocarem em prática tudo que apren-

dem com Ele. A partir daquele momento eles deveriam co-

meçar sua pesca. Esta promessa se estende a nós, afinal so-

mos os discípulos de Cristo neste tempo e nossa missão é 

pescar almas para o Reino dos Céus. Como bons pescadores, 

devemos estar constantemente preparados para pesca: nos-

sa ferramenta principal é a Bíblia Sagrada, ela nos garantirá o 

conhecimento, o preparo e o convencimento. Navegar no mar 

do pecado não é tarefa fácil, alcançar vidas submersas tam-

bém não. Para isso, nosso barco deverá ser a oração, ela nos 

levará a um ligação direta com Pai. Através da oração somos 

ouvidos e atendidos. As velas do nosso barco são o jejum, que 

nos dão forças para enfrentaras as ondas do mar. Esses são 

os pilares que um pescador de pessoas deve ter. Jesus nos 

escolheu como pescadores de almas, a fim de pregar o Seu 

Evangelho a toda a criatura. Devemos desenvolver essa tarefa 

com sabedoria e estratégia para que o maior número de pes-

soas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, esta é 

a nossa responsabilidade. “E disse-lhes: Vinde após mim, e eu 

vos farei pescadores de homens.” Mateus 4.19.
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