
Eu volto já
Me espera
(...) ”Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: 

Também vamos contigo. Saíram, e entraram no barco, e, naquela noite, 
nada apanharam (...) Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a 
Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se 
com sua roupa, porque havia despido, e lançou-se ao mar...” João 21.3,7.  

- Pedro:
Mesmo quando me descuido
Me desloco
Me deslumbro
Perco o foco
Perco o chão
E perco o ar
Me reconheço em teu olhar
Que é o �o pra me guiar
De volta
De volta
(...) “Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: 

Simão, �lho de João, amas-me mais do que estes outros? (...) tornou a 
perguntar, tu me amas? (...) Pela terceira vez perguntou: Tu me amas? 
(...) Apascenta as minhas ovelhas. João 21.15-17

- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
No temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
Eu volto já
Me espera
Eu ainda estou aqui
Todos nós temos um pouquinho de Pedro, seja nos nossos 

impulsos de fé ou falta dela, nas horas de desespero, do aperto, do 
temporal. Apesar dos seus diversos defeitos e pecados, Pedro pôde 
contar com Cristo e sua misericórdia nos momentos mais críticos. Isso 
nos faz lembrar que ele está presente, cuidando de tudo, apesar de nós, 
das circunstancias difíceis que passamos nesta vida, nos faz lembrar que 
sua promessa é real e que um dia voltará para nos buscar e nos levar 
para um lugar onde viveremos para sempre em sua presença. 

Por enquanto Ele diz: “tenta não se acostumar, eu volto já, me 
espera!”

Diálogos entre Pedro e Jesus
Pedro, após uma milagrosa experiência de pescaria, foi convidado a 

ser um pescador de homens e caminhar com Jesus. Sua vida foi marcada 
por altos e baixos que se pode ler nas Escrituras em algumas narrativas. 

Acredito que não tenha sido a inspiração da Sandy quando escreveu 
a música “Me Espera”, mas as vezes ressoa na minha imaginação esta 
música como trilha de alguns diálogos entre Pedro e Jesus e isso me faz 
observar atentamente aos textos, procurando entender a grandeza dos 
diálogos, expressões, sentimentos, tensões e ternuras em cada um destes 
encontros. 

“Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça; tu, pois 
quando te converteres, fortalece os teus irmãos”. (...) Senhor, estou pronto 
para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte”. Lucas 22.23-24

- Pedro: 
Eu ainda estou aqui
Perdido em mil versões irreais de mim
Estou aqui por trás de todo o caos
Em que a vida se fez
(...)“O que faço não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois. (...) Se 

não te lavar não tens parte comigo...”, João 13.7-8.
- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
Eu volto já
Me espera
(...) “Então, voltando-se o Senhor, �xou os olhos em Pedro, e Pedro se 

lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, três vezes me 
negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou 
amargamente”. Lucas 22.61-62

- Pedro: 
Eu que tanto me perdi
Em sãs desilusões
Ideais de mim
Não me esqueci
De quem eu sou
E o quanto devo a você
(...) ”Ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as 

águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo; 
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, 
Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, 
porque duvidaste”? Mateus 14.29-31

- Jesus:
Tenta me reconhecer no temporal
Me espera
Tenta não se acostumar
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