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O VERBO AGRADECER

Otoque soou e a aula 
de Português ia co-
meçar. A professora 
apressou-se a ditar o 
sumário:

- “Verbos transiti-
vos”.

- O que é isso, ‘stôra? - pergun-
tou o António.

- Já devias saber isto! Mas va-
mos lá, vou ajudar. Verbos transi-
tivos são verbos cuja ação é prati-
cada pelo sujeito mas recai sobre 
uma pessoa, uma coisa ou um 
animal. Exemplos? - questionou a 
professora, olhando para a turma.

- Chamar! - disse o João.
- Escutar! - acrescentou a Te-

resa.
- Responder! - disse o Pedro.
- Muito bem! - acenou a pro-

fessora. - Um verbo transitivo é 
como “a realização de nós mesmos 
e dos nossos projetos de vida”. 
Não é uma ação que se realiza iso-
lada, mas tem sempre a presença 
de alguém.

Aquela frase inquietou-me e 
perguntei à professora:

- Então agradecer também é um 
verbo transitivo, porque tenho de 
ser grato a alguém, não é? - disse 
eu, lembrando-me da aula de EV.

- Exatamente - respondeu-
-me a professora. - Então agora 
vão escolher um verbo transitivo e 
conjugá-lo no vosso caderno diá-
rio, no pretérito perfeito do modo 
indicativo.

Eu soube logo qual ia ser o 
meu: o verbo agradecer. Despa-
chei-me a fazer o trabalho. Foi 
muito fácil para mim perceber a 
lição. A aula prosseguiu e aqueles 
verbos ficaram a bailar na minha 
cabeça. Lembrei-me que uma 
vez, na catequese, recebemos a 

visita de umas pessoas que vie-
ram falar de vocação e também 
os referiram: Deus que “chama”, 
nós que “escutamos” e “respon-
demos” livremente… Também 
falaram de como se sentiam fe-
lizes e eram gratos a Deus pela 
sua vocação e ainda me lembro 
da frase que usaram: “consegui-
remos descobri-la e abraçá-la, 
quando o nosso coração se abrir 
à gratidão e souber reconhecer 
a passagem de Deus pela nossa 
vida”.
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ORAÇÃO
Jesus, obrigado porque vais no meu barco.

não tenhais medo, sou Eu, vem…
e sinto que isto tem a ver comigo!

apontas o caminho, seguras a minha mão.

Obrigado por contares comigo.

HOJE APRENDI…

Que só com um coração moldado pela Gratidão pode descobrir e es-
cutar o chamamento do Senhor!
Jesus vem ao meu encontro, como um amigo, com aquele olhar 
amoroso, para me chamar. Este verbo transitivo desencadeia outros, 
reclama de mim uma reação. O Senhor chama, para que eu possa 
escutar, para que eu possa responder, para que eu Lhe possa sempre 
agradecer… Para que a minha vida seja este diálogo com Ele, aberto a 
todos os irmãos, numa viagem marcada pela comunhão, onde posso 
conjugar todos os verbos que narram a vocação e onde o rumo a se-
guir é muito mais que uma escolha minha, mas uma resposta ao Seu 
chamamento de amor.

DO PAPA FRANCISCO PARA 
O 57º. DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES: 
“Toda a vocação nasce daquele olhar 
amoroso com que o Senhor veio ao 
nosso encontro, talvez mesmo quan-
do o nosso barco estava à mercê da 
tempestade. «Mais do que uma es-
colha nossa, a vocação é resposta a 
uma chamada gratuita do Senhor»; 
por isso conseguiremos descobri-la e 
abraçá-la, quando o nosso coração se 
abrir à gratidão e souber reconhecer 
a passagem de Deus pela nossa vida.”

1. Líquido natural, incolor, indispensável à so-
brevivência; na simbologia bíblica, alude à fer-

2. Edifício 

-
nidade cristã. 3. Disposição do espírito que induz 
a esperar algo que se há-de realizar ou suceder; 
uma das virtudes teologais, que dá mote ao trié-
nio pastoral vivido na Arquidiocese de Braga. 
4. Prestar o ouvido a; ouvir com atenção; ouvir 
com o coração; atitude religiosa fundamental, 
sem a qual não é possível o diálogo com Deus. 
5. O que recebe instrução ou ensino de alguém 
e segue os seus conselhos, ideias ou doutrinas; 
aquele que é chamado por Jesus e se torna seu 
seguidor. 6. Coisa que se oferece gratuitamente; 
presente; donativo; graça ou bênção recebida 
de Deus. 7. Inclinação que se sente para alguma 
coisa; disposição natural do espírito; ato de ser 
chamado por Deus a ser algo e a assumir uma 
missão no mundo e na Igreja. 8. Crença deposi-

Resolve as pistas, 
regista as soluções 
e descobre a palavra 
central deste acróstico 
e da lição de hoje.
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SEMANA DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES


