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«Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão 
com seu Filho... » 

1 Cor 1, 9 
 
Senhor que tanto me procuras 
É sempre teu, Senhor, o primeiro passo.  
Sempre foi assim e assim continua a ser.  
És sempre Tu que vens ao meu encontro.  
Nunca Te esqueces de mim, nunca Te distrais do que 
me é essencial,  
nunca desistes da minha salvação. 
 
Olhando para a história da nossa amizade  
que é, afinal, aquilo que marca, determina e define 
quem sou,  
reconheço que tudo são passos teus  
numa vontade indomável de me ganhar para Ti,  
não porque de mim precises, mas porque me amas. 
 
A persistência com que me procuras, há tantos anos,  
encontra em mim esta desconcertante resposta feita 
de sim e de não,  
cheia de medos, hesitações e recusas. 
Ainda assim, nunca Te exasperaste, nunca desististe, 
nunca de mim Te cansaste. 
 

 
 
 
 
Nem mesmo o método quiseste mudar, usando 
outros mais drásticos.  
Nada impões, tudo é proposta. Nada exiges, tudo 
é pedido, quase mendigado.  
 
Mas, em toda esta nossa história de encontros e 
desencontros,  
neste nosso prolongado diálogo, foi pela 
sedutora experiência de paz interior,  
de reencontro comigo mesmo, que sempre me 
venceste. 
Foram esses raros, mas inesquecíveis instantes de 
plenitude  
em que verdade, bem e consolo se fundem numa 
comoção tão real  
quanto impossível de descrever. 
 
É à luz desta experiência,  
que se torna compreensível e razoável  
a radicalidade da resposta dos teus discípulos  
quando encontraste e convidaste cada um a que 
Te seguissem.  
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Foi, por certo, uma experiência excepcional  
que justificou o humanamente irrazoável de deixar 
tudo para Te seguir. 
 
Também eles, como eu, fraquejaram, duvidaram ou 
negaram.  
Porém, quase todos, acabaram por pagar a sua 
fidelidade  
a preço de martírio, testemunho supremo  
que está bem para lá da minha fraca convicção. 
 
Senhor que tanto me procuras 
Que a certeza da tua persistência  
não alimente em mim a indiferença,  
antes me encha de força  
e me faça retomar a memória do bem que me espera  
se a Ti entregar sem medo o meu coração e a minha 
vontade. 
Amen. 


