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1. A quem é que se deve revelar em primeiro lugar o desejo de 

“seguir Jesus” como sacerdote, frade ou freira?  

Normalmente, é preciso revelá-lo ao próprio Confessor ou Diretor 

espiritual. Não aos pais ou aos parentes, a menos que se esteja 

totalmente certo da sua boa disposição a respeito da vocação 

sacerdotal e religiosa. 

 

2. Se o sacerdote Confessor se manifestasse imediatamente e 

sempre contrário, é lícito ir aconselhar-se com outro? 



 Com muita prudência, sim, explicando, porém, os eventuais 

motivos contrários do outro. Em casos particulares, é claro, pode-

se também mudar totalmente o Confessor, indo a quem queira 

tomar em consideração e discernir a vocação.   

 

3. Qual é o período de idade melhor para seguir o 

chamamento de Deus? 

  

O arco de tempo melhor é o decénio que vai dos 15 aos 25 anos 

de idade. Antes dos 15 anos existe muita incerteza a mais para o 

futuro. Depois dos 25 anos existe dificuldade a mais para uma 

pessoa se modificar e deixar plasmar.    

 

4. Então, quem tem 30 anos, ou mais, deve renunciar à partida 

consagrar-se a Deus?  

 

Não deve, de facto, “renunciar à partida”. Existem e existirão 

sempre exceções à regra. Nem são tão poucas as pessoas de trinta 

anos consagradas a Deus e que se tornaram grandes Santos. Mas 

a partir dos 30 anos tornam-se sempre maiores as dificuldades de 

inserção num campo diverso de vida, de assimilação de uma visão 

diversa das coisas. A imagem clássica mais expressiva é sempre a 

da planta que, quando tomou uma direção diversa, enquanto é 

ainda um rebento, se pode dobrar e endireitar, quando, pelo 

contrário, se tornou tronco, pode-se mais facilmente partir que 

dobrar. Com efeito, quem entra em idade avançada deve estar 

disposto a maiores negações, se quer de verdade santificar-se.  

 

 



  

5. Se a vocação começa a manifestar-se quando se frequenta 

o primeiro liceu clássico ou o primeiro ano de universidade, o 

que é que convém fazer?  

 

Toca ao Diretor Espiritual decidir a melhor escolha de tempo para 

seguir o chamamento de Deus abandonando tudo. Normalmente, 

para quem se encontra no primeiro liceu, pode esperar-se até ao 

exame de maturidade, quer para dar tempo de aprofundamento 

e solidez à vocação, quer para completar um curso de estudos já 

iniciado. Para quem se encontra no primeiro ano de universidade, 

ao contrário, é necessário considerar mais coisas: antes de mais, a 

efetiva maturidade da vocação que pode exigir o tempo dos anos 

da universidade, além disso, o tipo de consagração que escolhe, 

podendo ou não ser vantajosos os estudos universitários: uma 

coisa é o sacerdócio, outra é a vida pura contemplativa; uma coisa 

é uma Ordem religiosa empenhada no campo dos estudos, outra 

é um instituto missionário ou caritativo; por fim, sem esperar o 

termo dos estudos universitários, pode ser conveniente entrar 

imediatamente, quando exista a possibilidade de continuar a 

universidade mesmo dentro do Instituto, posto que os superiores 

requeiram isso para a missão a desempenhar.   

 

6. Quais são as qualidades morais que se exigem para 

consagrar-se a Deus? 

  

• Retidão de intenção: não se entra no seminário ou no 

convento por medo, por interesses, para alojamento, por 

desilusão, por aventura.  



• Honestidade de costumes: não se trata de ser “inocentes”, mas 

de ter uma virtude que dê garantias de perseverança e de 

crescimento.  

• Boa consciência moral: uma consciência que não só evite os 

extremos, escrupulosidade e abrandamento, mas que se 

demonstre equilibrada e sensata nos compromissos.  

• Discretas capacidades mentais: pelo menos! Não uma 

inteligência genial, mas uma inteligência capaz de aprender as 

coisas essenciais sobre o sentido e sobre o valor da 

consagração a Deus, sobre os deveres a observar, sobre os 

trabalhos a desempenhar. Para o sacerdócio, como é óbvio, 

exige-se a capacidade de levar por diante os estudos 

filosóficos e teológicos.  

 

7. Quais são as condições da saúde que se requerem para entrar 

no seminário ou no convento?  

É necessária uma boa saúde ordinária. Os pesos da vida sacerdotal ou 

religiosa não são certamente para transcurar. A boa saúde é necessária 

para ser fiéis aos próprios deveres e para desempenhar a própria 

missão. Mas não é, naturalmente, necessária a saúde de Sansão!  
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