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8. Existem doenças que constituem um impedimento 

preciso para a vida de padre, de frade, de freira?  

As doenças mentais, obviamente de natureza grave, incuráveis. 

O equilíbrio psicofísico é de fundamental importância para uma 

vida consagrada ao serviço de Deus e dos irmãos. Existem 

depois as outras doenças, como a cegueira, a paralisia, a 

epilepsia, a sífilis, e qualquer outro mal incurável de órgãos vitais 

do organismo.  



  

9. Quanto aos Institutos da vida religiosa, existe diversidade 

de graus na aprovação da parte da Igreja?  

  

Sim, existem os Institutos religiosos aprovados só pelo Bispo da 

diocese, e os aprovados pela Santa Sé. Os primeiros dizem-se 

Institutos de direito diocesano, os segundos dizem-se Institutos 

de direito pontifício. Cada Instituto religioso que se desenvolve 

com vigor torna-se mais facilmente de direito pontifício.  

 

10. Quais são e quando se fazem os “votos” na vida 

religiosa? 

  

Os votos são três: obediência, pobreza, castidade. Os votos 

emitem-se normalmente em dois momentos:   

• No final do ano de noviciado, chamando-se Profissão 

temporária; 

•  No final do período dos votos temporâneos, que vai de 

um mínimo de três anos a um máximo de nove anos, 

chamando-se Profissão perpétua. 

  

11. Quem é filho único ou filha única, pode abandonar os 

pais para entrar no seminário ou no convento? 

  

Pode, certamente, desde que os pais ambos estejam de acordo. 

O caso é sério, e a Igreja, precisamente, exige o consentimento 



dos pais, caso contrário não considera ter que aceitar o 

candidato ou a candidata. São tão poucos, porém, os pais 

corajosos que sabem oferecer a Deus o seu único filho ou filha! 

  

 

12. Como fazer para ter a certeza de ser chamado ou 

chamada por Deus? 

  

É preciso seguir a estrada estabelecida pela Igreja, ou seja, fazer-

se acompanhar e confirmar pelo Diretor Espiritual, depois de 

cuidado exame. Normalmente, não existe ninguém melhor que 

ele neste campo. Não serve ir para a direita e para esquerda, 

andar de cá para lá, deste ou daquele. Quase sempre se perde 

tempo e se ganha uma confusão. Tanto menos é preciso esperar 

sinais milagrosos ou revelações extraordinárias. Muita oração, 

um certo tempo de reflexão e a orientação do Diretor Espiritual, 

são a melhor garantia do chamamento de Deus.   

 

13. E se os pais são decididamente contrários e querem 

impedir a todo o custo a entrada de um filho ou filha no 

convento?  

 

Basta lembrar os exemplos de S. Francisco e da Sta. Clara de 

Assis, que tiveram que fugir de casa para se consagrarem a Deus. 

Também S. Tomás de Aquino e Sta. Teresa de Ávila tiveram que 

fugir da casa paterna. Quando os pais se opõem 

obstinadamente, quem é chamado deve recordar as palavras de 



S. Pedro e S. João: «É preciso obedecer antes a Deus que aos 

homens», e as outras palavras de Jesus: «Quem ama o pai ou a 

mãe mais que a mim, não é digno de mim». 

14. Qual é o pensamento dominante que deveria ter no 

coração quem verdadeiramente quer “seguir Jesus”? Pode 

indicar, pelo menos, algum pensamento?  

 

A mim agrada-me muitíssimo este pensamento vigoroso e 

sublime de S. Paulo, Apóstolo: «Aquilo que podia ser para mim 

um lucro, considerei-o uma perda por causa de Cristo. Aliás, 

considero tudo uma perda diante da sublimidade do 

conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual deixei perder 

todas estas coisas e as considero como lixo, a fim de ganhar 

Cristo» (Fil 3,7-8). 
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