
DISCURSO NA PRIMEIRA MISSA 

 

Iniciei a minha caminhada vocacional motivado pela busca de santidade. Justamente aqui, neste Ginásio do 

SESI, há dez anos, celebrando o Jubileu da Juventude promovido pela Região Pastoral, escutei o testemunho de duas 

missionárias da Fraternidade dos Companheiros de Jesus e de um então seminarista da Arquidiocese e pensei comigo: 

“É isto que desejo fazer de minha vida!” Pouco menos de dois anos depois, estava eu ingressando na Fraternidade dos 

Companheiros de Jesus, em Feira de Santana, confiante na seriedade com a qual esta Comunidade de Vida se propunha 

a viver o Evangelho. 

Recordo-me de que disse com uma arrogância juvenil ao Pe. Hélio, então Pároco em Santo Amaro, que estava 

indo para Feira tentar não ser mais uma mentira falando verdades. Eu não conhecia nada de mim e nada do mundo, para 

fazer aquela afirmação! Na Fraternidade, busquei uma santidade identificada com uma vida espiritual intensa: em meu 

entendimento, era santo quem rezava muito! Depois, fui para o Seminário em Salvador e encontrei um paradigma de 

padre calcado na moral, de maneira que identifiquei a santidade com uma vida moral irrepreensível – isto não por causa 

dos padres formadores, mas sim por causa das exigências da sociedade, devido à divulgação dos escândalos sexuais 

envolvendo sacerdotes, primeiramente nos Estados Unidos, mas depois também em outras partes do mundo, inclusive 

no Brasil. 

Da parte do Seminário, agradeço a compreensão de uma vida de santidade identificada com a capacidade de 

amar: é santo quem ama, porque não adianta rezar e não reconhecer a presença de Deus nos outros; não adianta ter 

uma vida irrepreensível, moralmente falando, e faltar com a caridade! Por isso, é santo não quem fala demais com Deus 

ou quem faz tudo certo, mas quem não coloca coisa alguma acima da dignidade da pessoa humana, que é imagem e 

semelhança de Deus.  

A vida nos educa paulatinamente, dando-nos a clareza da verdade. Desse modo, as minhas auto-decepções 

serviram para extirpar de mim aquela arrogância juvenil que me fazia pensar que eu seria uma pura verdade e o vexame 

dos ditos bons me fez rejeitar a sua moral caduca... Depois de ver tanta gente sofrer e perder a sua dignidade por causa 

dos ditos piedosos e dos fazedores de moral, eu não podia continuar a crer neste parâmetro de santidade. Passei a crer 

que só pode ser santo quem tem o coração misericordioso, quem respeita o semelhante, quem é justo... enfim, quem 

ama! Por isso, prefiro a santidade do Bom Samaritano! 

Faço esta recapitulação para dizer a todos vocês duas coisas e desejo ser inequívoco no que direi: primeiro, que 

fui ordenado padre, pela Igreja, para pastorear, e pastorear, para mim, significa amar! Segundo, que não sou perfeito, 

mas ao contrário, tenho muitas limitações humanas! Portanto, não esperem de mim uma perfeição moral, por mais que 

eu a queira; mas sim um zelo inflamado por todos aqueles que me forem confiados – e este é o caminho que entendo 

que Deus me concedeu para eu me santificar! 

Daqui, dessa compreensão, retiro o meu lema de ordenação presbiteral: “Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te 

amo!” Esta foi a resposta de Pedro à pergunta que lhe foi feita por Jesus, quando quis entregar-lhe o cuidado das suas 

ovelhas. Primeiro, o Senhor o perguntou três vezes: “Simão, filho de João, tu me amas?”, para só depois ordenar-lhe: 

“Apascenta as minhas ovelhas”. Ele não perguntou: “Simão, és perfeito?”, ma sim: “tu me amas?”. A condição para 

que Ele nos confie a sua missão é que o amemos e não nossa perfeição, por isso Jesus pergunta três vezes: “Simão, 

filho de João, tu me amas?” 

Na teologia, aprendi que nas duas primeiras vezes, Jesus usou o verbo grego “agapáo”, que significa o amor 

incondicional; ao que Pedro respondeu, utilizando o verbo grego “filéo”, que significa um gostar considerável, mas não 

um amor incondicional. Na última vez, Jesus faz a pergunta utilizando o mesmo verbo de Pedro, que responde 

novamente com o mesmo verbo: “Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo!” E em todas as vezes, Jesus faz a 

tréplica do diálogo, dando o imperativo a Pedro: “Apascenta as minhas ovelhas”. Neste pequeno e significativo diálogo 

estão concentradas quatro coisas importantes para a minha vida: quem sou eu, quem é Deus, o que Ele quer de mim e 

o que eu desejo ser na condição de presbítero. 



No diálogo, Jesus chamou o Apóstolo não pelo nome novo que o havia dado, que é Pedro, mas sim pelo nome 

que mais genuinamente representa a sua humanidade, que é Simão, o filho de João. E é com consciência disso que 

Pedro responde a Jesus. Se fosse antes da tripla negação, ele teria novamente dito: “Senhor, contigo estou pronto para 

ir até mesmo para prisão e para a morte!” (Lc 22,33), mas ele já havia negado o Senhor, já o havia traído, e, portanto, 

sabia que não era capaz do amor sobre o qual Jesus o interrogava naquele instante, por isso é que usa o verbo “filéo”. 

Ele sabia que, por mais que desejasse, nunca estaria a altura do amor desejado por Jesus. 

 Meus irmãos e irmãs, assim me vejo! A Igreja, atendendo o chamado que o Senhor me fez, confiou-me o 

ministério ordenado, e eu sei que por mais que eu me esforce, jamais responderei o suficientemente. Ano passado, na 

Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Santo Padre afirmou: “Quem pode considerar-se digno de 

ingressar no ministério sacerdotal? Quem pode abraçar a vida consagrada contando apenas com os seus recursos 

humanos? Mais uma vez convém reafirmar que a resposta da pessoa à vocação divina... não se reveste jamais do cálculo 

medroso do servo preguiçoso, que por medo escondeu na terra o talento que lhe fora confiado (cf. Mt 25, 14-30), mas 

exprime-se numa pronta adesão ao convite do Senhor, como fez Pedro quando, apesar de ter trabalhado toda a noite 

sem nada apanhar, não hesitou em lançar novamente as redes confiando na palavra d’Ele (cf. Lc 5, 5)”. (Bento XVI, 

DMOV 2009). Neste sentido, abro o meu coração, deixo de lado o medo que tenho das minhas limitações, e abraço o 

que Deus me preparou, mesmo porque Ele faz pouco caso dessas limitações. 

 No diálogo, a ordem de Jesus para Pedro foi sempre “Apascentas as minhas ovelhas”. Ele não estava nem aí 

para o que Pedro pensava de si próprio. Repetiu três vezes a mesma pergunta, como que desejando que Pedro 

entendesse o que lhe importava: se ele o amava ou não, e não o quanto ele o amava! Não é Pedro que sobe para 

alcançar Jesus, é Jesus que desce para alcançar Pedro, por isso Ele usa o mesmo “filéo” usado por Pedro: “Você gosta 

de mim?” Ele não se importa o quanto Pedro diz ser capaz de amá-lo! Esse é Deus, o Deus com o qual decidi 

colaborar e conformar a minha vida: um Deus que me aceita como sou e que aceita o punhado de amor que eu tenho 

para dar-lhe. 

 Esta insistência de Jesus no “Apascenta as minhas ovelhas”, meus irmãos e irmãs, revela o que Deus deseja de 

mim: que eu apascente as suas ovelhas, que eu cuide do seu povo, que eu ame aqueles que forem confiados a mim! 

Entendo que fui ordenado ao pastoreio, e que a condição que me impôs o Senhor para isso não foi nenhuma 

excelência moral, mas sim o meu amor, na porção que eu o tiver para dar. Portanto, Ele quer primeiramente de mim 

pastoreio, isto é, o amor! Ele deseja que eu dê a minha vida pelas ovelhas, como Ele próprio fez! 

Aqui se encontram os planos d’Ele e a minha vontade, porque o meu desejo é ser pastor. Só por isso foi 

possível que eu conseguisse chegar até o final no Seminário, só por isso eu quis ser ordenado e pude acreditar que Deus 

me queria padre! Das três funções basilares do presbiterato, assumo como prioridade na minha vida a condução da 

comunidade; será por ela que administrarei os sacramentos por quanto eu for vivo; será por ela que pregarei o 

Evangelho no ínfimo gesto da minha vida! 

Incrível que o Evangelho apresenta o programa da missão de Jesus: anunciar Boa nova aos pobres; proclamar a 

libertação aos presos; recuperar a visão aos cegos; libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor (cf. Lc 

4,18-19). Digo incrível porque vejo neste programa as atividades do pastor, que é o sacramento da proximidade de 

Deus junto ao Seu povo! Quero estar próximo daqueles que Deus me confiar e ajudá-los a tocar suas vidas! Que em 

cada momento do seu viver, eu lá esteja para sinalizar a presença de Deus que deseja dar-lhes vida em plenitude! Este é 

o presbítero que vocês acabam de receber: alguém que quer ser definido não por qualquer suposta excelência moral ou 

intelectual, mas sim pelo impulso espiritual expresso num profundo amor pelo pastoreio! 

Agradeço a todos que estão aqui presentes e todos os que me ajudaram na caminhada. De maneira particular, 

agradeço muito sucintamente às comunidades pelas quais passei; aos padres que me ampararam; aos amigos dos quais 

não sei nem o que dizer e a minha família! 

Pe. Adriano Portela 

Santo Amaro, 23 de maio de 2010 / Solenidade de Pentecostes 


