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FÉRIAS DE JESUS?
Férias!	

Férias,	o	tempo	por	que	todos	ansiamos!	

No	final	de	mais	um	ano	de	trabalho	todos	esperamos	um	tempo,	

merecido,	de	descanso,	de	relaxe,	de	recarregar	baterias.	

Também	a	nível	paroquial	se	nota:	não	há	catequese,	as	reuniões	dos	

grupos	fazem	intervalo,	várias	famílias	se	ausentam	para	outras	paragens.	

Mas	será	que	isso	significa	férias	de	Jesus?	

“Preciso	mesmo	de	colocar	o	sono	em	dia!	Não	dá	para	ir	à	missa!	Jesus	

perdoa!”	

“Está	um	dia	lindo	de	sol,	vou	para	a	praia!	Jesus	perdoa	por	não	ir	á	missa	

este	fim	de	semana!”	

“Estou	de	visita	a	uma	cidade	nova.	Não	sei	onde	há	igreja	nem	a	que	horas	

há	missa.	Jesus	perdoa!”	

“Este	fim	de	semana	tenho	um	encontro	familiar,	não	há	tempo	para	a	

Eucaristia.	Jesus	perdoa!”	

E	assim	se	passam	as	férias!	

De	facto,	Jesus	perdoa-me	sempre,	dá.me	sempre	uma	nova	hipótese	de	

voltar!	

Mas,	se	pensar	bem,	Jesus	nunca	está	de	férias!	Ele	está	sempre	presente,	

pronto	para	me	acolher.		

Merece	que	O	coloque	de	lado	quando	tenho	outras	alternativas?	

Será	que	não	posso	aproveitar	as	férias	para	um	encontro	mais	demorado	

com	Ele?	

Será	que	não	consigo	

conciliar	tudo?	

Acho	que	vou	pensar	

melhor	quando	decidir	

colocar	Jesus	de	lado	

nestas	férias!		

Não	queres	tu	também	

pensar	melhor?	

Boas	férias	com	Jesus!	
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…EM JULHO …

Parece que foi ontem… e já passaram 25 anos 
da minha ordenação sacerdotal. 

Na altura escolhi como lema da minha 
ordenação as palavras do Evangelho de São 
João: “Não fostes vós que Me escolheste fui eu que vos 
escolhi e destinei para que vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça.” (Jo, 15, 16). 

Na homília da missa missa nova (celebrada a 19 
de julho de 1992, em Sobrosa), disse: 

“A escuta da Palavra traz consigo, inevitavelmente, 
exigências de renúncia e incompreensões do mundo. Mas, 
bem sabeis, que estas provas a garantia da fecundidade e da vida cristã. 

Como Jesus nos alerta, Ele quer que vivamos o Evangelho a fundo: na oração, na entrega pessoal, no amor a Deus e aos outros, no 
anúncio da Boa Nova. 

Renovemos, em ação de graças, a sabedoria do acolhimento dos outros, cuidemos de aproveitar os tempos livres para ouvir o querer de 
Deus para hoje. 

Sentemo-nos nas margens da vida para comer o pão da Palavra e o sangue da Vida. 

Acolhes-te-me como um servidor da Palavra. Jesus pode hoje, de novo, ter aos seus pés ouvintes à espera da Boa Nova.  

Pensai nisso!” 
Hoje dou Graças a Deus pela minha vida sacerdotal. E a Ele peço as maiores benções para todos 
aqueles que me ajudaram a ser padre ao longo de todo este tempo e que sabem que “Trazemos, porém, este tesouro 
em vasos de barro, para que se veja que este extraordinário poder é de Deus e não é nosso.” (2.ª Cor 4, 7)


