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Eles procuraram a vontade de Deus com todo o seu coração, 
tiveram uma consciência bastante viva de ter sido prevenidos, 
precedidos pelo amor de Deus, um amor que eles, nunca acabam de 
reconhecer na acção da graça.  

Na sua escolha, eles procederam às apalpadelas, hesitaram, 
por vezes duvidaram, para confiar por fim no Espírito que os guiava 
para o Reino. Eles souberam ver a graça nos eventos mais 
disparatados, glorificando a Deus na prova como no sucesso. A 
continuidade, a coerência que admiramos na sua vida revelaram-se 
apenas à posteriori, uma vez que se pôde abraçar num único olhar um 
caminho percorrido em boa parte às apalpadelas. Muito mais que 



uma programação rigorosa, aquilo que caracteriza a vida dos santos 
é a qualidade da sua reacção espiritual diante de qualquer 
acontecimento, ainda que fosse o mais inesperado.   
Nem sempre é bem compreendida a frase de Pascal: “os eventos são 
mestres que Deus nos dá para nos ajudar a servi-lo”. Não lhe façamos 
dizer aquilo que não quer dizer. Os acontecimentos não são um 
quadro em que Deus se fecha; não são os acontecimentos a fazer um 
santo. Esses são o material que nos é dado para construir a nossa 
resposta.  

A resposta trará o sinal do material utilizado, mas mais ainda 
a do arquiteto que nós somos e que é o responsável. Não se pode 
fazer tudo com tudo, mas pode-se sempre fazer de uma vida uma 
obra. O amor pode fazer nascer a santidade nos piores contextos 
humanos: o testemunho daqueles que consagraram a sua vida à 
amizade dos marginalizados, dos desocupados, dos excluídos, não 
cessa de no-lo recordar.  

Perguntemo-nos se se possa falar de uma vontade particular 
de Deus sobre cada um de nós. A Igreja, fazendo-nos viver a 
comunhão dos santos, recorda-nos que seria mais exato falar de uma 
resposta pessoal da parte de cada um de nós ao desejo de Deus.  
 
4. Para o diálogo entre duas liberdades  

O amor de Deus precede-nos; nunca acabamos de tomar 
consciência e de lhe dar graças. Mas como nos recorda S. Paulo este 
amor “despojou-se a si próprio “ (Fil 2,7) diante da nossa liberdade, 
tendo assumido eternamente por nós a figura de servo.  
Quer dizer que, chamando-nos à comunhão, Deus não tem outro 
desejo que o de consagrar a nossa liberdade, de lhe oferecer um 
horizonte que a dilate até ao infinito “Permanecei em mim e Eu em 
vós… isto vos disse para que a minha alegria esteja em vós e aminha 
alegria seja completa” (Jo 15,4.11).  

Se Deus tem um desejo a nosso respeito, é antes de mais o de 
nos ver produzir fruto: “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui 
Eu que vos escolhi e vos destinei para vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça” (Jo 15,16). 



Não se pode sublinhar melhor a anterioridade do desejo de 
Deus e ao mesmo tempo o seu augúrio profundo; ver-nos assumir 
plenamente a nossa liberdade como o amor suscita o amor, a 
liberdade desperta a liberdade: a de Deus desperta a do homem.  

Do mesmo modo, para apreciar a qualidade espiritual da 
minha resposta a Deus, é preciso relê-la do ponto de vista da minha 
própria liberdade. É ela fruto da minha liberdade profunda, exprime 
uma vida que se assume realmente a si mesma? Eu reconhecerei que 
a minha decisão se liga à vontade de Deus, se posso dizer que ela me 
torna mais livre, quer dizer se introduz na minha vida sentido e 
coerência, se unifica o meu passado nele abrindo um futuro.  

Nós, em tal ponto, tocamos uma das características mais 
profundas da decisão espiritual. Ela chega a unificar aquilo que no 
meu passado não era mais que uma série de toques sucessivos. Ela 
chega a tecer na minha memória ligações que não tinha ainda 
percebido, a introduzir na descontinuidade aparente dos meus 
momentos de graça e das minhas fragilidades uma continuidade 
nova. E ao mesmo tempo, ela abre-me a um futuro: o passado assim 
reunificado faz aparecer novas possibilidades.  

Aquilo que teria parecido ser impossível ou sem sentido torna-
se agora natural. Quando, ao seu regresso de Jerusalém, Santo Inácio 
toma a decisão de ir à escola, tal escolha unifica todo um passado de 
momentos de graça à volta de uma moção espiritual reconhecida 
como fundamental: o desejo de ajudar as almas. Isto abre um futuro 
que Inácio ainda percebe, mas que vai inscrever-se na lógica desta 
escolha: a fundação da Companhia de Jesus.  

Ele poderá dizer com verdade que esta fundação é 
inteiramente obra de Deus, cujo amor o precedeu e guiou através das 
etapas da sua vida. Nós, da nossa parte, podemos dizer que é a obra 
de Inácio, da sua generosidade, da sua fidelidade, da sua lucidez: essa 
traz o sinal da sua liberdade. Deve-se portanto falar de uma vontade 
de Deus? Sentimos bem que toda a alternativa deste tipo transcura a 
verdade profunda: a de um encontro, de uma comunhão entre duas 
liberdades que se encontram numa obra comum.  
 
5. Para o bem de todo o corpo 



Falar de uma vontade particular de Deus sobre nós exige uma 
precisão. Na Bíblia toda a vocação é individualizada: homens, um 
povo. Mas Paulo recordar-nos-á que toda a graça é concedida para o 
corpo. Se se querem reevocar as grandes etapas da história da 
salvação, vêem-se aparecer nomes: Abraão, Moisés, David, Jesus. 
Nomes próprios com os destinos particulares, mas nenhum deles se 
pode compreender a si mesmo sem se referir ao seu lugar na história 
comum. Os santos existem apenas na comunhão dos santos, no 
caminho do povo de Deus a propósito da minha vida significa 
interrogar-me sempre sobre o meu lugar dentro do Corpo de 
Cristo. Não aquele que me será destinado, mas aquele que posso, que 
desejo ocupar. Que membro serei eu para o bem de todo o Corpo? 
Lá, a resposta pertence ainda a mim, e Deus de mim espera-a, nova, 
e generosa, para se alegrar com a minha solidariedade, assim como 
se alegrou com a minha liberdade.  
 
6) Estamos sujeitos a uma vontade particular da parte de Deus?  

Devemos discernir os chamamentos de Deus na nossa vida, e 
seria insensato dizer que não existem. Deus nunca cessa de nos criar 
através da palavra; nós existimos apenas nesta Palavra que hoje nos 
chama à vida. Toca-nos a nós reconhecer as palavras que traduzem 
esta Palavra criadora, como uma criança se faz atenta às palavras que 
a chamam a sair de si mesmo mesma.  
É frequentemente na tentativa de reler a nossa vida sob o olhar de 
Deus, que nos tornamos sensíveis aos apelos que nos dirige. Mais que 
uma precisa vontade, expressa numa rera de vida, estes apelos 
revelar-nos-ão o desejo de Deus, a sua espera e a sua esperança: ver-
nos inventar pouco a pouco a nossa resposta. Poderíamos, portanto, 
acolher sem angústia as hesitações, os fracassos e as ambiguidades 
das nossas escolhas. Como dizia Emanuel Mounier: “Deus é bastante 
grande ao ponto de fazer uma vocação até com os nossos erros”. 
 
Existem muitas moradas na casa do Pai: Deus espera que lá 
nós edifiquemos a nossa.  
Ele trabalha juntamente connosco.  
 



Pensa nisso! 
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