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Caro amigo que andas à procura, creio que também no teu 
coração tenha surgido alguma vez uma pergunta:  

• Como reconhecer se de verdade, o Senhor me chama a 
segui-Lo mais de perto?  

• Como verificar se é uma vocação autêntica? 

• Como perceber qual é a minha verdadeira estrada? 
 

Também neste nosso difícil tempo, sem dúvida alguma, Deus 
está a chamar ainda muitos jovens ao Seu seguimento, a servir a 

Sua Igreja como sacerdotes,como religiosos, como frades ou 
missionários...Devemos reconhecer, porém, que hoje é 
verdadeiramente mais difícil sentir o chamamento de Deus 
relativamente ao passado.  

De facto, existem tantas distrações, tentações, sugestões ou 
medos que não permitem muitas vezes prestar atenção e fiar-se da 
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voz de Deus. As mesmas pessoas que te são próximas, inclusive os 
pais, parentes e amigos, poderiam não te encorajar ou apoiar em 

tal direção.   
 

Conseguir sentir e acreditar na voz do Senhor é um desafio, 
não há dúvida! 

E, contudo, podes estar certo, também neste nosso tempo 
assim secularizado e distante, o Senhor dirige o seu convite a 
alguém para uma vida inteiramente para Ele e para o seu Reino. 
Hoje, mais do que nunca, (olha à tua volta e vê que desastre!)  há 
necessidade de sacerdotes, e de frades SANTOS. 

 

Talvez Deus esteja a chamar precisamente a ti!? 
Não o saberás com certeza enquanto não considerares com 

seriedade esta possibilidade para a tua vida. Proponho-te a tal 
propósito, algumas simples reflexões e espero que possam servir-
te. E… se tiveres necessidade de esclarecimentos… escreve-me e te 

responderei.  
 

CINCO MOMENTOS DE REFLEXÃO 
 

1. Quando alguém "sente" a vocação há sempre uma confusão 

de opções. Normalmente são muitas as cosias e as estradas que 
interessam e atraem.  

• Conselho: Descarta logo qualquer interesse que seja "mau" 
ou que não diga respeito a Deus, após o que, só com as opções 
“boas" e "impregnadas" de Deus que te restam, procura o teu 
interesse dominante e depois segue-o. 

2. A decisão não é única. Existem muitas "fases" de decisão 
que devem ser analisadas. Da mesma maneira existem muitos 

"indícios" e sinais que se nos apresentam. 
• Conselho: avalia com atenção cada "sinal" ou indício que o 

Senhor está semeando na tua vida e pede ajuda para fazer 
discernimento, a um Guia, a um Padre espiritual. 
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3. Com frequência existe uma incerteza no processo de 
reflexão. Nunca é fácil individuar o caminho a seguir, 

compreender de quem ou de que coisa, nos devemos fiar, em quem 
acreditar.  

• Conselho: segue aquilo que te diz o coração, mas aprende 
também a confrontar quotidianamente a tua vontade e os teus 
desejos com a Palavra de Deus, com o Seu Evangelho.  

4. Na reflexão, a tua decisão encontrará sempre um pouco 
de resistência interna. A resistência é sempre um bom sinal: dá-te 
a medida da estrada bela e exigente que estás perscrutando, mas 
também é um empurrão para encontrar a verdadeira "paixão" que 

arde no teu coração e apenas pela qual poderás enfrentar qualquer 
risco e obstáculo.  

• Conselho: reflete sobre aquilo que é a "fonte de amor" no 
teu coração, para onde te está orientado, e quanto esteja presente. 
Escuta-a: guiar-te-á! 

5. No perceber a tua vocação, a estrada a seguir nunca é 
transparente. Não te é dado saber o que é que está diante de ti! O 
futuro será sempre escondido. O mistério é parte deste percurso, 

quer tu gostes ou não.  
• Conselho: faz um passo de cada vez, não tentes resolver 

com exatidão o teu futuro; não pretendas ter imediatamente udo 
claro. Pelo contrário: põe-te em caminho… faz alguns passos… sai 

para fora… procura…confronta-te! A propósito, poderia ser-te útil a 
experiencia do Grupo São Damião. 

 

Perguntas que te deverias colocar:  

• O Amor de Deus tem espaço na minha vida? 

• Participo ativamente na vida da Igreja e da minha 
Comunidade cristã? 

• Cultivo a minha Fé e os Sacramentos? 

• A Palavra exalta-me e desafia-me?  

• Estou procurando uma maneira de poder servir os outros? 

http://www.vocazionefrancescana.org/p/il-gruppo-san-damiano-un-giorno.html


• Desejo uma relação mais profunda com Jesus Cristo? 

• Sinto-me atraído pela ideia que a minha vida possa ser 

gasta pela missão de Jesus Cristo e da Sua Igreja? 

• Gosto de trabalhar com as pessoas e encontro-me bem com 
mulheres e homens de todo o tipo? 

• Quero fazer e apresentar-me como uma diferença positiva e 
benéfica e boa na vida dos outros? 

• Tenho curiosidade ou atrai-me a vida religiosa franciscana? 

• Fascina-me São Francisco e o seu carisma? 

• Quanto é que estou disposto a arriscar?  

 
 

Pensa nisto!  

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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