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“Deus é bastante grande para fazer mesmo dos nossos erros, uma 
vocação” Emmanuel Mounier. 

 
Caros amigos, proponho-vos hoje uma reflexão muito bela e 

profunda sobre: vocação, liberdade e projeto de Deus. É de um 
sacerdote jesuíta, p. Michel Rondet S.J que escreve num site 
vocacional francês. Convido a lê-la com atenção. Ajudará a 
compreender melhor o que se entende quando se faz referência à 
necessidade “de fazer a vontade de Deus” num caminho de 
discernimento.  

 



Deus tem uma vontade particular sobre cada um de nós?  
(Michel Rondet S.J)  

 

Posto nestes termos, a interrogação cria-nos um certo 
embaraço. Há dias em que gostaríamos de poder fazer referência a 
uma vontade particular de Deus, a qual seria a nossa vocação. Como 
seria tranquilizador e reconfortante nas horas de dúvida e de 
dificuldade! 

Saber que isto se inscreve num desígnio de Deus previsto 
desde toda a eternidade, em que cada elemento da nossa vida, alegre 
ou triste que seja, encontra o seu lugar e o próprio sentido! 
 

Mas ao mesmo tempo, qualquer coisa protesta dentro de 
nós: Deus, portanto colocar-nos-ia diante de um programa para 
preencher, estabelecido fora de nós, sem sequer nos dar os meios 
certos para o conhecer? Pois que se as palavras têm um sentido e se 
se quisesse falar então de vontade de Deus, qual peso não teria tal 
vontade divina sobre a nossa liberdade! E que angústia, além disso, 
seria para nós quando se tratasse de escolher: todo o erro, qualquer 
atraso, resultariam dramáticos.   
 

Correndo paralelamente ao desígnio de Deus, colocando-nos 
embora involuntariamente de fora do seu projeto, teríamos perdido 
tudo. E isto tanto mais facilmente quanto sabemos bem que os 
caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e todos os dias nos 
damos conta de quanto seja difícil e por vezes arriscado, querer 
discernir aquela que chamamos vontade de Deus.  

Que Deus nos tenha posto no cruzamento, diante de várias 
direções, de que uma só seria aquela boa, sem nos dar os meios para 
a reconhecer com certeza, entra na imagem de um Deus perverso e 
não pode de modo nenhum exprimir o comportamento do Deus da 
Aliança que veio salvar aquele que estava perdido.  
 

Todavia, sabemos bem que este mesmo Deus é aquele que 
nos chama com o nosso nome e que o nosso encontro com Ele passa 
através de um caminho para nós particular. De Abraão a Pedro, a 



história da salvação abunda de exemplos de homens chamados a uma 
vida nova para uma missão precisa, a qual encontra muitas vezes o 
seu símbolo na mudança do nome: a partir de agora chamar-te-ás 
Abraão, Israel, Pedro. A missão de Moisés, a de Jeremias ou de Paulo, 
parecem exatamente corresponder a uma vontade particular de 
Deus, até a marcar a sua vida de uma unicidade que os conduz à 
solidão. Destinos excecionais ou exemplares daquilo que nós todos 
somos chamados a viver? 
 
1. Uma questão mal colocada  

Que sacerdote, que educador, tendo que ajudar os jovens a 
escolher uma orientação de vida, não se esbarrou um dia com rapazes 
e raparigas que lhe vieram dizer com esperança e angústia: «Tenho 
que fazer uma escolha, quero fazer a vontade de Deus e não me 
queria enganar; seria grave, mas não sei que coisa Deus espera de 
mim, e então vim ter consigo para que me dê os meios para o saber 
com toda a certeza». 
 

Responder a uma questão posta nestes termos é impossível; 
pretender fazê-lo seria no mínimo presunçoso. Quem é que está em 
condições de se pôr em tal consonância com a vontade divina? O 
discernimento, de que diremos a importância, não nos revela, tais e 
quais, os projetos de Deus sobre nós; isso dispõe-nos a reconhecer 
dentro dos nossos desejos e das nossas esperanças aquilo que nos 
pode levar ao Espirito de Cristo! 
 

A única resposta que podemos dar à pergunta apenas referida 
é de dizer àquele rapaz ou àquela rapariga: «A vontade de Deus não 
é antes de mais que tu escolhas isto ou aquilo, mas que tu faças disso 
um bom uso; que escolhas tu mesmo, nos termos de uma reflexão 
leal, desprovida de egoísmo como do medo, o modo mais fecundo, 
mais feliz de realizar a tua vida.  
 

Tendo em conta quilo que és, do teu passado, da tua história, 
dos encontros que fizeste, da perceção que podes ter das 
necessidades da Igreja e do mundo, que resposta pessoal é que podes 



dar aos apelos que colheste no Evangelho? Aquilo que Deus espera 
de ti não é que tu escolhas esta ou aquela estrada que Ele teria 
previsto para ti desde toda a eternidade; mas espera que tu inventes 
hoje a tua resposta à sua presença e ao seu chamamento!» 
 

Não se trata mais, portanto, de descobrir ou de executar um 
programa preestabelecido, mas de fazer nascer uma fidelidade. A 
experiência que é uma mudança de perspetiva bastante radical e que 
frequentemente exige tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensa nisso! 
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