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RESIST IR PELA FÉ

Oprofessor de Educa-
ção Física mandou-
-nos dar três voltas 
ao campo para aque-
cermos.

- Vamos lá pes-
soal! Sem esmorecer! Hoje temos 
os testes de resistência… temos 
de aquecer bem! - gritou o pro-
fessor.

-
távamos quase todos exaustos! 

Menos o António, que 
até quis fazer mais uma 
volta.

- Porque é que nos 
cansa tanto logo no 
aquecimento? Assim não 
vamos conseguir fazer os 
testes! - disse a Teresa, 
ofegante.

- Vá, meninos… não 
me digam que já estão 
cansados no início da 
aula? Olhem que isso é 
sinal de que também têm 
falta de descanso, redu-
zido número de horas de 
sono e hábitos alimenta-
res desajustados. - disse 
o professor, olhando se-
riamente para a turma.

Lembrei-me da aula 
de Ciências e repliquei:

- Quando não descansamos 

apresentar sintomas de fadiga, não 
é professor?

- Exatamente… Para isso é pre-
ciso quatro coisas fundamentais: 
recuperação e descanso, horas de 

-
dratados e terem uma alimentação 
cuidada, sem exageros.

O professor fez uma pausa, cru-
zando os braços, e acrescentou:

- Vá, vamos todos beber um 
pouco de água, recuperar as ener-
gias e vamos começar os testes.

Como fui o primeiro a fazer as 
provas físicas, sentei-me no muro 

a observar os meus colegas. Fui 

disse sobre as formas de comba-
ter a fadiga, lembrando-me do que 
tinha pensado no dia anterior. O 
meu professor esqueceu-se foi de 
uma coisa: a fé. “A fé permite-nos, 
apesar das nossas fragilidades e li-
mitações, caminhar (...) e vencer as 
próprias tempestades. (...) Quan-
do, por cansaço ou medo, corre-
mos o risco de afundar dá-nos o 
ardor necessário para viver”. Da 
mesma forma, quando estamos a 
correr, temos de acreditar que so-
mos capazes de chegar à meta e 
vencer.

PASSATEMPO

MENSAGEM

LIÇÃO N.º 6

ORAÇÃO
Jesus, veio-me à memória 
a história dos discípulos e da tempestade.
Estavam tão desanimados 
que até Te confundiram com um fantasma.

bastaram para esquecerem a fadiga 
de uma noite de luta com as ondas.
Agora sei que, quando chamas, 
também acompanhas, iluminas, consolas.

dá-me a fé que eu preciso
e eu irei Contigo para onde me levares.

HOJE APRENDI…

Que a Fadiga se vence com Fé em Cristo Jesus, no abraço da Sua 
intimidade!
Na verdade, se me sustento apenas em mim, se desvio d’Ele o meu 
olhar, de pouco me valho e rapidamente vacilarei. No entanto, con-

a mão, mesmo no meio do mar revolto e dos ventos contrários, tudo 

Com Fé em Jesus, Senhor da minha vida, posso ser mais e melhor, 
chegar mais longe, vencendo todas as provas de resistência… posso 
até “caminhar sobre as águas”, experimentar um caminho de aban-

DO PAPA FRANCISCO PARA 
O 57º. DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES: 
“Conheço a vossa fadiga, as solidões 
que às vezes tornam pesado o cora-
ção, o risco da monotonia que pouco 
a pouco apaga o fogo ardente da vo-
cação, o fardo da incerteza e da pre-
cariedade dos nossos tempos, o medo 
do futuro. Coragem, não tenhais 
medo! Jesus está ao nosso lado e, se 
O reconhecermos como único Senhor 
da nossa vida, Ele estende-nos a mão 
e agarra-nos para nos salvar.”

Tal como Pedro, 
corremos o risco de 
afundar devido ao peso 
das nossas fadigas e 
tribulações; mas Jesus 
nunca cessa de nos 
estender a mão e salvar! 
Encontra o caminho de 
volta à superfície
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