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Como compreender o chamamento 

“certo”?  
 

     
 

   Um confrade já idoso, frei Alessandro Brentari que 

sempre reza pelos jovens que estão “à procura”, e que 

durante anos se ocupou em os acompanhar no 

discernimento, frequentemente dizia que a vocação "é 

aquilo que cada um é". 

 

Com isto quer este frade dizer que a vocação cruza-se 

com aquilo que cada um de nós é… Nas suas capacidades, 

nos seus talentos, carismas de natureza e de graça, cruza-

se também com os nossos próprios limites e defeitos…  

 



O chamamento surge então quando alguém se sente 

“inclinado” para aquela estrada. É através daquela 

experiência que a nossa vida começa a fazer sentido, é 

nessa direção que nos conseguimos identificar no mundo. 

 

O chamamento é uma peça de puzzle que nos convida 

a continuá-lo… 
 

A vocação manifesta-se com sinais 

extraordinários? 
 

                             
 

 

Devo esperar sinais “extraordinários” para 

compreender o meu caminho e a minha vocação? 



Alguns chamamentos podem certamente parecer um 

pouco "extraordinárias", assim como aconteceu com São 

Francisco diante do crucifixo de São Damião, ou então 

como quando no meio do sono Deus chamou Samuel ou 

enviou um anjo a Maria, ou então quando uma voz do céu 

chamou São Paulo…  

 

Para alguns, o chamamento pode chegar como que 

despercebido e manifestar-se com sinais um pouco 

"excecionais" (depois de uma peregrinação, depois de uma 

experiência num santuário, no seguimento de uma 

provação ou sofrimento, enfim, Deus revela-se e chama-

nos das mais diferentes formas. 

Porém, mais frequentemente, o Senhor chama de 

maneira silenciosa e quase despercebida, suscitando uma 

certa inclinação e desejo para o sacerdócio ou à vida 

consagrada, colocando uma pequena semente, acendendo 

no coração uma pequena chama que imediatamente 

começa a aquecer e a iluminar. Esta chama é a mesma que 

interroga, remexe e suscita uma procura.  

 

Esta pequena semente e esta pequena luz que muitas 

das vezes também nascem da oração fiel de alguém por 

nós, são depois confiados à nossa liberdade, à nossa fé, 

pedem para amadurecer, pedem para crescer ao mesmo 

tempo que pode existir um confronto até nos 

identificarmos com o nosso coração nesta dimensão 

vocacional. 



 

  A este respeito é sempre necessário fazer um caminho 

de acompanhamento. 

 

O discernimento vocacional é sempre a ferramenta 

base para a caminhada de cada um. 

 

Para o crescimento e acompanhamento individual é 

aconselhável ter um guia ou um Padre espiritual com 

quem dialogar e pôr-se em relação confiante.  

 

Estes serão os passos seguros no caminho que dá 

sentido à vida! 

 

Até já… 

                                        

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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