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Os seis medos daquele que é chamado 

Aquele que Cristo chama, está sujeito a passar por uma ou outra 

destas cinco emoções, ou por todas ao mesmo tempo. A Bíblia, sobre 

este assunto, está cheia de situações trágicas e, ao mesmo tempo, 

cómicas, ou se quisermos, ridículas, embora sublimes. O Homem, 

surpreendido pelo «vem, segue-me», procura fugir ao convite através 

de uma ou outra destas escapatórias.   

 

«Não sou livre».  

Já fiz o meu programa, estou super ocupado, não há mais espaço, no 

mundo o bilhete de convite para uma boda nupcial traz por baixo 



estas palavras: «Responder, por favor, antes da data tal». A Palavra de 

Deus não prevê a impossibilidade: ela supera qualquer outro dever. 

Seria difícil imaginar Maria que respondesse assim ao anjo Gabriel: 

«Lamento muito, caro anjo, mas estou já comprometida com José. 

Certamente que na aldeia encontrarás uma jovem que esteja livre e 

que ficará muito mais feliz com a tua proposta».  

 

«Não sou capaz».   

Aqui, uma pessoa torna-se forte pela incompetência, com uma 

aparência de humildade que esconde mal a pouca vontade ou o 

pânico. É o caso de Moisés diante da sarça ardente. Encarregado por 

Deus para ir encontrar o faraó e intimá-lo a deixar partir o povo de 

Israel, e, portanto, de se privar de uma mão de obra estrangeira 

preciosa a bom preço, debata-se com todas as suas forças para 

escapar a tal difícil missão. Recita todos os argumentos que sabe: 

«Quem sou eu para ir ter com o faraó?» (Ex 3, 11).   

A mesma coisa acontece com Jeremias. Deus não pergunta sequer a 

sua opinião: diz-lhe que a sua vocação está decidida desde o seio 

materno, e que ele já está constituído profeta.  

 

«Não sou digno».   

Com esta desculpa, o Homem espera armar uma cilada a Deus, com 

a desculpa da sua humildade. A objecção parece insuperável, Cristo 

não teme a tua indignidade a partir do momento que a reconheces. 

Diz-te, como a Paulo: «Basta-te a minha graça. O meu poder 

manifesta-se na fraqueza» (2Cor 12,9). Conclui, por isso, o Apóstolo: 

«Glorio-me, portanto, nas minhas fraquezas, para que se estenda 

sobre mim o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que 

sou forte».  

 



«Não vejo para onde isto me levará».   

Aqui, o Homem passa ao ataque: as dificuldades não são da sua 

parte, mas da parte de Deus, cujas propostas falham da mais 

elementar precisão. Quer-se acreditar, com certeza, mas e depois? 

Será preciso, para isso, reduzir-se ao estado de vagabundagem? 

Abraão, deixando a Caldeia (Gn 12, 1-9), não pediu a Deus um guia 

da Michelin para reconhecer as nascentes de água doce entre a 

cidade de Ur e o carvalho de Mambré, como no Paris-Dakar. E Maria 

não pediu a Gabriel um cartaz completo para ser Mãe de Deus, com 

a finalidade de saber o que fazer em caso de fuga para o Egipto. 

Num magnifico capítulo sobre a fé na Bíblia, a carta aos Hebreus 

(11.8) diz: «Abraão partiu sem saber para onde ia».  

 

«Não tenho suficientes garantias humanas».  

Aqui é preciso pensar em Pedro enquanto caminha sobre a água (Mt 

14, 22-36). Recorda a cena, a decisão mais motivada comporta 

sempre um risco; é o vincular a própria liberdade, não o simples pôr 

em moto um mecanismo. Tu, rapaz, podes recorrer a quem pode 

procurar-te «por procuração» todas as raparigas dum campus 

universitário correspondentes a um certo cliché do teu gosto e por ti 

assinalado – cor dos cabelos, gostos musicais, etc –, para as 

frequentares no teus momentos livres; mas, quando te encontrares a 

ter que fazer a selecção, não poderás mais ir lá com este meio: para 

fazeres uma verdadeira amiga, e, com maior razão, uma futura 

esposa, terás que escolher livremente. O amor é o fruto de um 

encontro, não de uma pesagem. É necessário um acontecimento 

imprevisível, que comporta uma certa «aposta».  

 

«Tenho medo de ser um fraco».  

Compreendo. Nem todos podem ser arriscados; e seria 



psicologicamente doentio gostar de se fazer derrotar.   

Seguir Cristo leva à cruz: o Senhor não apanhou ninguém por traição 

(Jo 14, 29). O importante é não nos iludirmos sobre o sofrimento que 

nos espera.   

Há, portanto, a tentação de «ficar corado pelo Evangelho» (Rm 1, 16) 

para não perder a cara. Jesus tem, a este propósito, palavras duras: 

«Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho 

do homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória» 

(Lc 9, 26). Em primeiro lugar, não imagines uma situação extrema 

como o martírio: pensa em todas as ocasiões em que, diante dos 

amigos, és tentado em te «esvaziares», isto é, esconder que és 

cristão, que pensas de modo cristão sobre um ponto quente da 

actualidade, por temor daquilo que eles poderiam dizer. Nisto, 

convence-te bem que nunca terás pior inimigo que tu próprio.  
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