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M issao

A delio T orres N eiva

hoje como ha 50 anos
estou ainda no comego
da caminhada...
homilia nas bodas de ouro
sacerdotais
T endo sido ordenado a 19 de Fevereiro de 1 9 5 6 , foi com
grande alegria e satisfaq ao que o P. A delio T orres N eiv a p a r ticipou n a celebraqdo ju b ilar em 2 0 0 6 que teve lu gar n a su a
terra n atal, S . P aio de A n tas. N a E u caristia a que presidiu,
rodeado de m uitos sacerdotes, fam iliares e am igos, proferiu a
hom ilia, que aq u i apresentam os, e onde salien tou que hoje,
como hd 5 0 anos, ain d a estou no comeqo d a cam inhada porque, acrescen tava ele, O Senhor querm os sem pre a com eqar,
querm os sem pre prontos p a ra o futuro.

Nao vou contar as minhas memorias. Mesmo que quisesse
evocar os acontecimentos que mais marcaram estes meus 50 anos de
sacerdocio, poucos minutos bastavam para o fazer. De facto pouca
coisa aconteceu que merega ser contada e recordada. Tudo coisas de
todos os dias, sem historia, nem importancia Tenho porem alguns
sentimentos que me habitam neste momento, depois de ter vivido 50
anos de sacerdocio e que gostava de partilhar convosco
Um primeiro sentimento e naturalmente o de gratidao e lorn
vor a Deus por estes 50 anos de vida sacerdotal. Gratidao por tudo o
que recebi: a vocagao, a saude, a familia, a formagao. Incluo neste
louvor todos os que me acompanharam e acarinharam nesta camT
nhada e que mais gosto teriam em viver comigo esta hora. Algumas
dessas pessoas, bastantes mesmo, ja regressaram a Casa do Pai: os
meus pais, os tios, a quern chamavamos padrinhos, e tres irmaos.
Sinto particularmente a ausencia dos irmaos, talvez por contar com
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“O Sacerdocio e
um ministerio
onde muitas
vidas se cruzam”

“alegria pelo
momento da
historia que me
foi dado viver.”
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a sua presenga. E com eles, de maos dadas a volta deste altar, que
quero celebrar esta Eucaristia de acgao de gramas.
O Sacerdocio e um ministerio onde muitas vidas se cruzam: os
pais que nos educaram desde o bergo, a famflia que nos apoiou e por
nos se sacrificou, os professores da instrugao primaria que nunca mais
esqueci, os parocos que sempre me honraram com a sua amizade nada menos de cinco que o Senhor ja chamou * os meus mestres no
seminario e os confrades de vida religiosa e apostolica com quern tenho vivido esta aventura na vinha do Senhor. Estes 50 anos de sacen
docio sao de facto obra e graga de muita gente. Seremos muitos a
louvar e a cantar as maravilhas do Senhor.
Devo confessar-vos que a terra onde nascemos, estes campos e
estas bergas que marcaram a nossa infancia, nunca mais nos largam.
Para mim regressar a terra onde nasci era sempre um regresso a fom
tes e as origens. A terra em que nascemos, os terreiros onde brincamos, a igreja que marcou a nossa infancia, as suas festas e as suas
gentes, o cemiterio onde repousam os nossos entes mais queridos, os
caminhos por onde a nossa vida passou, tudo isso nao nos deixa es'
quecer a nossa terra e sem ela nao sabemos viver. Regressar a terra e
sempre um pouco regressar a nascente.
Um segundo sentimento e de alegria pelo momento da historia
que me foi dado viver. Estes 50 anos foram um tempo de viragem e
de muitas mudangas. De entao para ca, quase tudo mudou. A comegar pela nossa terra. Mudaram os caminhos - quando foi a minha
missa nova foi preciso passar a noite a dar um jeito a cangosta dos
Agras para o cortejo poder passar; mudaram os transportes - aquam
do da missa nova havia dois carros em toda a freguesia; mudaram as
casas - as casas velhas daquele tempo foram substituidas pelas belas
vivendas que hoje conhecemos; e mudaram os costumes - naquele
tempo so estudava quern ia para padre; os outros, quando muito con'
tentavam'Se com a quarta classe... Dos 9 colegas que foram ordenados comigo, cinco ja faleceram.
Mas o que mais marcou o meu sacerdocio foram as mudangas
operadas na Igreja e no mundo deste tempo... Os primeiros anos do
meu sacerdocio foram marcados pela fidelidade aos valores sabidos.
Tudo estava definido e programado: a doutrina, os costumes, as non
mas, os deveres, os valores. Quando eramos ordenados, tmhamos
terminado a nossa formagao e agora era o tempo de pormos em prm
tica o que aprendemos no tempo do seminario. Depois veio a nortada
do concilio Vaticano II e foi o tempo da novidade e da criatividade.
O Concilio acontecido quando eu era ainda jovem padre, veio lam
gannos na descoberta de uma nova maneira de ser Igreja e na rede'
finigao dos valores do Reino de Deus na historia do nosso tempo. Foi
um tempo de muita descoberta, muito estudo, muita leitura, muita
procura de caminhos novos. E de algumas incertezas e duvidas. O
Concilio veio langar-nos nos bragos da historia e nas ondas do mum
do moderno, um mundo novo que nascia das novas tecnologias e das
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novas atitudes perante os novos saberes. Nos tivemos que aprender a
fazer uma nova leitura do Evangelho e dos valores do reino de Deiis.
A Igreja viu-se langada nas ondas dos tempos novos e teve que aprender a lidar com as ondas e com os ventos... O tempo que me foi dado
viver como padre foi muito fecundo em criatividade, dialogo com o
mundo e abertura aos tempos novos. Nem sempre foi facil situar-se
nestas fronteiras, nem sempre foi possivel acertar no caminho certo.
Quando se vive na fronteira nem sempre se sabe de que lado esta.
Mas, apesar das incertezas e dos riscos que o viver na fronteira pode
causar, que foi uma aventura apaixonante, disso nao tenho duvidas.
Dou gragas a Deus por este tempo que nos foi dado viver.
Um terceiro sentimento foi o de ter trabalhado em coisas que
gostava. Sabia das minhas limitagoes quando fui ordenado padre mas
tambem conhecia algumas coisas que gostava de fazer. Nem sempre
me foi pedido para fazer aquilo de que gostava, pois que o nosso trabalho e muito condicionado pelas necessidades e urgencias da cornu“Quando nos
nidade. E das necessidades dos outros. Quando nos colocamos ao
colocamos ao
servigo do Reino de Deus, partimos para o desconhecido e nem sempre sabemos onde Deus mais precisa de nos. Devo dizer que algumas servigo do Reino
de Deus,
dificuldades tive, mas senti-me sempre realizado e dei sempre o melhor de mim mesmo naquilo que me foi pedido. Tive mesmo oportu- partimos para o
desconhecido e
nidade de trabalhar com gosto em algumas actividades que me eram
nem sempre
particularmente gratas. Particularmente gratos me foram os doze
sabemos onde
anos que estive ao servigo da Animagao Geral da Congregagao que
Deus mais
me permitiu entrar em contacto directo com as mais diversas situagoes da missao espiritana um pouco por toda a parte. Foram anos em precisa de nos.”
que senti mais que nunca a dedicagao, as dificuldades, a alegria e o
entusiasmo missionario de um bom numero de confrades, por vezes
trabalhando nas mais duras situagoes. Particularmente gratos me foram tambem, os belos dias de retiro e de estudo que partilhei com
comunidades sacerdotais e religiosas.
Quando somos ordenados nem sempre nos damos conta da
totalidade da nossa vocagao. E uma folha em branco que nos assinamos. So no fim e que nos apercebemos da assistencia continua de
Deus, ao longo da caminhada. So no fim e que nos apercebemos que
no dia da nossa Ordenagao, o Senhor ao confiar-nos o seu rebanho,
“O Senhor
vem convosco para as montanhas, nao fica do outro lado, a olhar. O
vai-nos
tomando
Senhor vai-nos tomando pela mao, aqui e ali, nos exitos e nos fracaspela
mao,
aqui e
sos, nas horas de alegria e nos momentos dificeis, mas sempre como
ali,
nos
exitos
e
amigo e confidente. E quando, nas horas mais dificeis, deixamos de
nos
ffacassos
mas
sentir a sua mao, e sinal que ele nos leva ao colo. Ele oferece-nos
sempre como
possibilidades que nos nao imaginavamos, da-nos forgas que nos nao
amigo
e confitemos, purifica-nos umas vezes, outras vezes sacode-nos. Viver o sadente.”
cerdocio e passar para o seu lado, para a outra margem. Num mundo
efervescente e em ebuligao como o nosso, Deus nao nos deixa dormir. Ele quer-nos acordados. Sacerdotes da Igreja, somos as sentinelas de Deus na historia. E nossa missao manter o povo de Deus vivo
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e acordado. So o Espirito do Senhor pode iluminar o nosso caminho
e manter a luz do nosso olhaiv Ele nunca nos abandona e se nos demoramos a acertar com o caminho Ele mesmo vem ter connosco
para nos ajudar a recomegar a caminhada.
“hoje como ha 50
Sei bem, que hoje como ha 50 anos estou ainda no comego da
anos estou ainda caminhada. O Senhor quennos sempre a comegar, quennos sempre
no comego da
prontos para o futuro. Como a Pedro, da ultima hora, no fim da camicaminhada.”
nhada, ele reconduz-nos ao lago do primeiro amor e diz-nos com a
temura dos primeiros tempos do mar da Galileia: “Vem e segue-me.”
Senhor, sobre mim, repousa a Tua Mao. Cantarei eternamente
as tuas misericordias, Senhor!
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