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Como se descobre a própria vocação? 

– Parte n.º 4 – 

 

COMO INVESTIR O AMOR 

  

Aquilo que Deus quer! Esta resposta pareceria exprimir um 

abandono desempenhado pelo futuro, mas não é assim. Eu devo 

fazer aquilo que Deus quer, mas, o que é que efectivamente Deus 

quer de mim? Quer que me assemelhe com Ele em tudo! 

  

Observando atentamente o fresco de Michelangelo na Capela 

Sistina, é fácil encontrar a semelhança entre Deus e Adão. Sim, nós 

somos feitos à imagem de Deus, mas atenção: Deus não é feito à 

nossa imagem! Somos nós que devemos imitar Deus, procurando 

assemelhar-Lhe em tudo.  

  



Ninguém jamais viu a Deus e nós, para o poder ver, deveremos 

morrer. Deus falou-nos de Si sobretudo na criação: “Deus criou o 

homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 

criou” (Gen 1, 27). 

  

Para criar o homem à sua imagem, Deus fê-lo macho e fêmea, isto é, 

sexuado. Porquê? Para nos dizer que Ele é amor. A sexualidade é a 

prova mais clara que não se pode viver sozinho: “Não é bom que o 

homem esteja só. Quero fazer-lhe uma auxiliar que seja parecida 

com ele”, disse Deus pensando em Eva e, quando Adão a viu, 

exclamou: “Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos” (Gen 

2, 18; 23). 

  

Com a sexualidade não se brinca porque nela está comprometida 

toda a pessoa. Uma sexualidade frustrada produz fenómenos tão 

desastrosos ao ponto de qualificar o homem “solteirão” e a mulher, 

pior ainda, “solteirona”, e todos sabemos o que manifestam estes 

termos. Freud considera que a sexualidade pode ser sublimada 

quando o interesse por uma determinada coisa é tão forte ao ponto 

de nos fazer temporaneamente esquecer que somos seres sexuados. 

Isto é verdade, mesmo se frequentemente certa psicanálise confunde 

o meio, o sexo, com o fim, o amor e desvaloriza a relação 

interpessoal de doação total.  

  

Conheci um professor de letras que se tinha “casado” com a língua 

grega. Recordo-o no dia em que descobriu, num código, um soneto 

desconhecido de Saffo: parecia que lhe tinha nascido um filho.  

  

A sexualidade deve ser, pelo contrário, integrada na relação com o 

outro sexo do qual é complementar. Muitas partes da nossa pessoa 

foram-nos dadas para o outro e só nesta união encontram a sua 

plena realização.  

  

Existem também pessoas perfeitamente integradas com o seu 

trabalho, um trabalho normalmente tão delicado, difícil e importante 



para outros – talvez para milhares de semelhantes – que absorve 

toda a energia e todo o momento de tempo: quando o trabalho é 

vivido como “missão”, como um “ser mandado como dom para os 

outros” e não como uma afirmação de si, pode-se realizar 

plenamente e acfetivamente uma pessoa. Ao contrário, seria só 

alienação e poderia conduzir à doença mental.  

  

A este propósito, sugiro a visão do belíssimo filme “A Beautiful 

Mind”, sobre o matemático, Prémio Nobel, John Nash. Este homem, 

excepcional em todos os sentidos, foi capaz de sair do túnel da 

esquizofrenia.  

  

O que é que o tinha levado até isso? O seu trabalho de “génio da 

matemática”, vivido como sublimação e a lógica louca da carreira, 

ligada ao “produzir um resultado excepcional” sem saber “porquê” e, 

sobretudo, sem perguntar “para quem”. 

  

Salvou-o da esquizofrenia o amor da mulher e o amor dos 

estudantes, descobertos só mais tarde. Curar da esquizofrenia – 

melhor, aprender a conviver com as próprias alucinações, 

dominando-as – assim como disse no discurso em Estocolmo no dia 

da entrega do Prémio Nobel, foi o “verdadeiro resultado” 

conseguido na sua vida. 

  

Muitos, porém, não sabem, e nem sequer no filme se fala disso, que 

“o resultado científico” que o levou ao Nobel, conseguiu-o com um 

grande matemático italiano, talvez o maior matemático italiano do 

século XX, Ennio De Giorgi, da Escola Normal Superior de Pisa. 

Morreu há poucos anos e era amigo de um meu caríssimo amigo. 

Pois bem, De Giorgi não era casado, precisou do Nobel para se curar 

de nenhuma doença mental: era de verdade “casado” com a 

matemática. 

  

De Giorgi, porém, tinha apenas uma sublime inteligência, mas 

possuía também uma profunda fé e uma deliciosa caridade. Para ele, 



o seu trabalho, aparentemente assim árido, era uma “missão”: pode 

bem dizê-lo quem teve a sorte de o ter como mestre e, ainda mais, 

como amigo e pai.  

  

O matrimónio, isto é, a doação total ao outro, aos outros, nas formas 

“normais” ou “excepcionais” em que pode ser vivido, é, portanto, a 

expressão mais alta da comunhão na qual o homem e a mulher se 

encontram perfeitamente a si próprios e plenamente se realizam. “O 

dom maior que Deus me fez – dizia um amigo – é a minha mulher e 

comovo-me até às lágrimas quando penso que Deus a fez assim, 

pensando em mim”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vocação é gritar que o amor não 

 tem fim.” ∙ Autor desconhecido 
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