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História de uma vocação: frei Daniel fala de si… 

 

Olá a todos! Chamo-me frei Daniel, tenho 29 anos e sou da cidade de 

Prato. É sempre difícil falar da própria história, mas é também 

emocionante, porque sou chamado a recordar, a fazer memória de 

tantas coisas que me levam a dar graças ao Senhor. Sim, porque tal 

como São Francisco escreve no Testamento «o Senhor me deu…» 

também eu não posso não admitir que esta não é apenas a minha 

história, mas a história que Deus fez para mim. Digamos que tal como 

muitos outros, eu nunca teria pensado ser frade!  

 

Depois do liceu, em 2005, tinha começado os estudos superiores de 

Jurisprudência em Florença, com a intenção me vir a realizar no 



campo das profissões legais, sem nunca imaginar que o bom Deus 

tivesse para me propor a vida religiosa! Tudo começou no longínquo 

2004 quando, com a minha família, nos mudámos para casa dos meus 

avós, mas não foi só a mudança de casa: o bom Deus mudou-me a 

vida! De facto, a partir daquele período, graças, sobretudo, a algumas 

novas amizades, com a ajuda do Senhor, resolveram-se algumas 

tensões que trazia comigo desde os anos da adolescência. Muitas 

situações começaram a mudar de forma inesperada na minha vida e 

em sentido muito positivo. Recordo muito bem como, embora tivesse 

deixado de frequentar a Igreja depois do Crisma, me tenha sentido 

levado a atribuir ao Senhor tudo isto. E daqui nasceu um grande 

sentido de gratidão para com Ele por aquilo que tinha feito por mim. 

E é com este sentimento de gratidão e reconhecimento que chega o 

ponto decisivo desta história: em Julho de 2007, quando, dentro de 

um campo de férias, com as crianças da minha Paróquia em que 

estava presente como animador auxiliar, percebi, pela primeira vez, 

uma sensação particular, alguns pensamentos “estranhos” que me 

acompanharam durante todos aqueles dias e que me levaram a dirigir 

ao meu pároco a clássica pergunta: “Padre, desculpe, como é que se 

faz para perceber se alguém tem vocação?”.  

  

Perguntei-lhe muito ingenuamente como se se pudesse responder a 

esta questão com uma piada. Com ele, portanto, comecei um 

caminho de discernimento vocacional, para compreender se aquilo 

que estava a começar a aperceber era algum “chamamento 

particular”. Mas o Senhor, que tem um caminho para cada um de nós, 

nem sequer um mês depois levou-me a Assis onde conheci, pela 

primeira vez, os Frades Menores Conventuais, no âmbito de um 

campo de Verão organizado pelo Centro de Pastoral Juvenil e 

Vocacional junto do Sacro Convento. Ironia do Senhor: em Prato 



estavam presentes tanto os Frades Menores, como os Capuchinhos, 

mas não os Conventuais!    

 

O encontro agradou-me muito e deixou no meu coração uma nova, 

posterior inquietação que me levou a conhecer os frades na zona da 

Toscana, para verificar se a minha vocação seria para o sacerdócio ou 

para a vida religiosa. Em 2008 decidi, assim, de acordo com o meu 

pároco, terminar o meu discernimento na Diocese e continuá-lo com 

os frades. No final do meu percurso universitário, juntamente com os 

frades, tomámos a decisão de dar um grande passo: um mês depois 

da formatura, em 2010, entrei no Postulantado em Osimo, no 

Santuário de São José de Cupertino.  

 

Em 2012, juntamente com os meus irmãos de Postulantado, iniciei o 

ano de Noviciado no Sacro Convento de Assis, no final do qual 

emitimos a nossa profissão religiosa, consagrando a nossa vida ao 

seguimento do Senhor Jesus Cristo no caminho traçado por São 

Francisco. Nestes anos, o Senhor deu-me a graça de viver perto dele, 

através da formação e da oração, Francisco quis abrir-me alguns 

segredos do coração: um coração de “mãe”, de irmão, um coração de 

reconciliação, de fé e de misericórdia, ardente de amor e de paixão 

por Deus e pelos irmãos, desejoso em cada momento de discernir a 

vontade do Pai celeste.   

 

Hoje estou no segundo ano de estudos em Filosofia e Teologia e que 

dizer? Olhando para trás posso verdadeiramente ver e cantar a 

Misericórdia do Senhor na minha vida. Sempre por Ele me senti 

guiado, acompanhado, amado, aceite, mesmo quando eu perdia a 

coragem e sempre mais me descobria infiel e pecador. Tudo foi dom 

sobre dom até ao grande dom da profissão religiosa. Não posso fazer 



mais que agradecer e pedir-Lhe a graça para a minha vida, fazendo 

dela um dom a Ele e aos irmãos.  

 

E com as palavras do seráfico Pai Francisco: “Omnipotente, santíssimo, 

altíssimo e sumo Deus, que és o sumo bem, todo o bem, que só és 

bom, faz que nós te dêmos todo o louvor, toda a glória, toda a graça, 

toda a honra, toda a bênção, e todos os bens. Fiat. Fiat. Ámen”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem ama as coisas temporais, perde o fruto do amor ∙ Sta. Clara 

de Assis 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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