
Homilia Profissão religiosa.  

Frei Daniel. 

 

 Luanda, 14 de Dezembro de 2019.  

 

 Bom dia irmãos e irmãs. Saúdo especialmente à senhora Carolina, a mãe do Frei 

Daniel, e os seus familiares que hoje nos acompanham nesta celebração. Peço 

desculpas por ler esta reflexão. Não domino perfeitamente a língua portuguesa; a poço 

ler, mas não falar e por respeito a todos vocês prefiro lê-la. Desde já, agradeço ao P. 

Bengui por ter traduzido este pequeno comentário.  

 

 Hoje estamos de festa, porque una pessoa que vocês conhecem vai professar 

os seus primeiros votos religiosos, quer dizer, dirá a Deus nesta manhã que pretende 

consagrar-se em corpo e alma à Ele e aos irmãos aqui presentes, especialmente aos 

humildes, aos pequenos do nosso mundo e aos cativos de hoje, tal como dizemos em 

linguagem mercedária.  

 

 O Frei Daniel disse Sim ao convite que o Senhor o fez já à vários anos atrás. 

Foram anos de formação silenciosa em nosso meio. Daniel, também dirás ao Senhor 

Sim ao seu Amor… porque Ele te amou primeiro, experimentaste este Amor em tua 

vida e hoje queres confirmar no meio desta comunidade este mesmo Amor. 

 

 O Evangelho que acabamos de escutar, nos fala precisamente deste AMOR e as 

implicâncias que tem na nossa vida e na vida do nosso irmão Daniel.  

• O texto nos fala de amor e entrega. Isto o veremos dentro de alguns 

instantes quando escutaremos e testemunharemos o acto de profissão 

de Daniel.  

• Daniel, Deus te escolheu, Deus te chamou para que sejas seu discípulo 

nesta Família Mercedária; nos uniremos misticamente a ti como Ordem 

Mercedária. Te unimos à obra redentora mercedária para que possas 

ser instrumento da misericórdia de Deus.  

• Hoje, Deus te chama para que lhe entregue à tua própria vida através do 

quarto voto; que todos os religiosos mercedários professamos, quando 

nos comprometemos e pronunciamos o seguinte: “Estar disposto a 

entregar a própria vida pelos cativos, especialmente pelos que se 

encontram em perigo de professar à sua fé”. E pergunto agora: Daniel 

estás disposto?  

• Quando eventualmente atravessares dificuldades ou crises na tua vida 

pessoal, comunitária e pastoral não esqueças que Deus te amou 

primeiro e por resposta a este amor, ofereça sempre à tua vida. Nunca 

te esqueças disto, Daniel.  



Nós aqui presentes e que te acompanhamos, neste momento, queremos dar 

graças à Deus pelo dom da vocação, em geral, e pelo dom da tua vocação, em 

particular; este dom tão especial nos recorda que temos que entregar a nossa própria 

vida em tudo o que fizemos no nosso dia-a-dia. Porque a Família Mercedária está 

chamada a doar-se pelo bem dos cativos dos nossos tempos. Que Deus te acompanhe 

nesta preciosa Missão para que seja sinal e testemunha da Mercê no meio deste povo 

Angolano.  

 

Maria das Mercês. Roga por nós.  

 

São Pedro Nolasco. Roga por nós. 

 

 

 

 

 

 


