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NA ESCOLA 
DA VOCAÇÃO
28 DE ABRIL 2020

UMA HISTÓRIA DE CORAGEM

Aaula de História co-
meçou de maneira di-
ferente. A professora 
mostrou-nos um vídeo 
sobre os Descobrimen-
tos, do século XV, a po-

lítica expansionista de D. João II, o 
tratado de Tordesilhas e as conquis-
tas em todos os continentes. Fiquei 
impressionado com tudo aquilo, mas 
sobretudo com a coragem dos por-
tugueses - desbravar mares outrora 
desconhecidos, sem a certeza do que 
encontrar!  Surgiu-me uma pergunta 
e, quase imediatamente, questionei 
a professora:

- Ó professora, eles não tiveram 
medo? Já viu aventurarem-se as-
sim? No vídeo até falava de monstros 
como o Adamastor… certamente ti-
veram receio!

- Certamente que tinham… mas 
também tiveram vontade de ousar 

no sofá não vamos a lado nenhum. 
Os portugueses dos séculos XV e XVI 
foram peritos em ensinar-nos isso. Já 
imaginaste o que teríamos perdido 
se não fosse a coragem dos portu-
gueses?

- Ena, ‘stôra, não íamos passar fé-
rias ao Brasil! - disse o António em 
tom de gozo.

- Também não teríamos as espe-
ciarias da Índia - disse a Teresa.

- Muito bem Teresa, tens razão! 
Estiveram com atenção ao vídeo que 
mostrei - respondeu a professora.

Ainda inquieto, continuei:
- Mas professora, é fácil ser cora-

joso? Como é que podemos ser as-
sim?

- Não… não é fácil ser corajoso 
e frequentemente há coisas que 
nos impedem de caminhar, cres-
cer e até escolher o caminho certo. 
Mas, para sermos felizes, temos de 
abandonar “todas aquelas conside-

nos fazem perder o ímpeto, confun-
dem-nos e deixam-nos paralisados 
na margem de embarque”. Foi o que 

arriscar! E reparem o tanto que con-
quistaram…

A palavra da aula de hoje é mes-
mo essa - coragem! Eu gostava de ter 
essa coragem também. Como traba-
lho de casa, a professora pediu-nos 
que escrevêssemos um texto sobre 
um herói que tenha demonstrado 
muita coragem. Inspirado nos Desco-
brimentos, decidi escrever não sobre 
um herói, mas doze: os apóstolos de 
Jesus.

EVANGELHO

Jesus dirigiu-lhes a palavra, 
dizendo: «Tende coragem. 
Sou Eu. Não temais». 
(Mt 14,27)

Pedro desceu do barco e 
caminhou sobre as águas, 
para ir ter com Jesus. 
(Mt 14,29b)

LIÇÃO N.º 3

ORAÇÃO
Jesus, Tu não chamaste só os Doze.
Tu chamas todas as pessoas
para Te ajudarem, cada um à sua maneira,
a fazer um mundo melhor.
Compreendo que ser Teu discípulo 
exige renúncias e até traz conquistas.
Dá-me a coragem de avançar 
para águas mais profundas;
ajuda-me a descobrir no meu interior
o verdadeiro “herói” que me inquieta
e me impele a aventurar-me,
a arriscar tudo por Ti e pelo Teu Evangelho.

HOJE APRENDI…

Que é a Coragem que me permite fazer história, conquistar algo iné-
dito e desbravar mares antes desconhecidos, sem a certeza do que 
encontrar!

-
gura, o comodismo do meu sofá que não me expõe a riscos, mas 
também não me dá garantias de uma vida plena e mais feliz! Porém, 
são muitos os medos, os “fantasmas” que me paralisam. Fico mesmo 
incrédulo perante o Seu chamamento e até lhe pergunto: “Senhor, 
achas mesmo que eu posso ser um herói conquistador neste mar 
imenso da vocação a que me chamas?”. E perante as minhas dúvidas 
e fraquezas, Ele não desiste de mim, de semear esperança em mim!

DICIONÁRIO

Coragem

Dicionário da Língua 
Portuguesa (Dicionário 
Priberam da Língua 
Portuguesa):
ânimo ante o perigo, os 
reveses, os sofrimentos = 

constância, perseverança 
(com o que se prossegue no 
que é difícil de conseguir).

Dicionário de Jesus: fazer-
se grande mesmo quando 

transformar um passo para 
trás num impulso para seguir 

acelera e anima o coração.

SEMANA DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES


