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NA ESCOLA 
DA VOCAÇÃO
2 DE MAIO 2020

UM CÂNTICO DE LOUVOR

Aaula de Música come-
çava sempre às 14h em 
ponto. O professor não 
tolerava atrasos e já es-
tava na sala, a bater o 
compasso. Quase como 

se fosse um metrónomo a marcar o 
ritmo. Sentámo-nos e o professor 
provocou-nos logo:

- Porque é que existe a música? - 
disse com voz grave.

- Porque temos sentimentos - 
disse timidamente o João.

- Porque às vezes é difícil dizer o 
que vai na alma - acrescentou a Teresa.

- Porque as miúdas gostam, ‘stôr! 
- disse o António a sorrir.

- Muito bem! - cortou o professor. 
- A música ajuda a expressar aquilo 
que as palavras sozinhas não conse-
guem. E que tipos de música é que 
conhecem?

- Pop! - disse a Teresa.
- As da Igreja! - brincou o António.
- Queres dizer música religiosa - 

corrigiu o professor. - Já agora, Antó-
nio, dá lá um exemplo das tuas músi-
cas de “Igreja”.

- Ih, professor - gaguejou o rapaz - 
não me vai pôr aqui a cantar, pois não?

- Eu conheço uma - disse a Teresa 
com o braço no ar - aprendi na ca-
tequese! Começa assim: “Mãe olha 
para mim, guarda o meu sim, neste 
novo dia. Como tu quero-me entre-
gar, ensina-me a rezar, Ave Maria!”.

Mas, voltando à questão do início da 
aula: porque é que existe a música re-
ligiosa? Talvez seja mais fácil respon-
derem.

Tal como a Teresa, também 
aprendi algumas músicas na cate-
quese e, lembrando-me das letras de 
algumas, arrisquei responder:

- Este tipo de música existe para 
expressar a fé e o amor que os cris-
tãos sentem por Deus, que é muitas 
vezes difícil de explicar. Esta música 
que a Teresa cantou, por exemplo, 
fala da entrega de Maria que, pelo 
menos é o que a minha catequista 

diz, todos devíamos ser capazes de 
fazer.

- Muito bem! Chama-se a isso 
“louvor” - disse o professor, olhando 
para mim.

A aula continuou e o professor ex-
plicou-nos com algum detalhe este e 
outros estilos musicais. A caminho de 
casa, a música da Teresa não me saía 
da cabeça e lembrei-me várias vezes 
das palavras da minha catequista, 
que nos convida a olhar para Maria 
como modelo a seguir. Ela repete ve-
zes sem conta que Maria “fez da sua 
vida um cântico eterno de louvor ao 
Senhor”.

EVANGELHO

Logo que subiram para o barco, 
o vento amainou. 
(Mt 14,32)

Os que estavam no barco 
prostraram-se diante 
de Jesus, e disseram-Lhe: 
«Tu és verdadeiramente 
o Filho de Deus». 
(Mt 14,33)

LIÇÃO N.º 7

ORAÇÃO
Jesus, quando Tu subiste para o barco
a tempestade acalmou 
e o medo transformou-se num hino de louvor.
Também eu já experimentei 
que, quando Te dou o leme do meu barco, 
tudo corre bem, tudo tem sentido;
quando Te dou lugar nas minhas decisões, 
as coisas têm sabor, alegria e paz.
Nessas ocasiões sinto que és mãe carinhosa
que me abraça com ternura… e perdoa.

um louvor agradecido.

HOJE APRENDI…

Que o Louvor é a música que embala a minha vida ao ritmo desse 
Amor maior que me chama, me seduz e me ganha para si!
Olhando para o testemunho de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
entendo bem que a vivência da vocação, seja ela qual for, isto é, a 

de festa que me enche de Esperança e que me permitirá semeá-la 
sempre em cada coração!

-

deixar que me leve com Ele, para que eu e todos possamos cantar e 

DICIONÁRIO

Louvor

Dicionário da Língua 
Portuguesa (Dicionário 
Priberam da Língua 
Portuguesa): elogio, gabo; 

Dicionário de Jesus: 
aproximar-se do que é 
essencial; sair de si em 
plena liberdade; avançar 
na vida em busca da 
perfeição, da santidade; 
contemplar e transbordar 
de alegria; é a voz do 
coração.
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