
SEMENTES VOCACIONAIS 
Folha Vocacional dos Frades Menores Conventuais                         

Os sinais de uma autêntica vocação religiosa. 
 

 
 
Eis algumas linhas de orientação que ajudam na 

orientação da avaliação interior: 
 

    *A gratuidade do chamamento: 
Antes de mais deve-se ter presente que a vocação não é um 

prémio individual, mas sim um Dom do Alto, é um convite gratuito 
do Senhor, que nasce na Igreja e pela Igreja deve ser verificado, é 
para a Igreja e para o Reino de Deus! Quando falta esta consciência 
já se está, ou ainda se está fora da estrada. 

 



A primeira avaliação a pôr em andamento com o guia espiritual 

ou Padre espiritual é se existem estes sinais divinos, se este desejo 
tem em si algo de genuíno e único, de autenticamente original, que 

não idealizamos  sozinhos e perceber também se se existe uma 
autêntica paixão e atração pelo Senhor Jesus e pelo seu Reino! 

 
*A estabilidade espiritual: 
Deve ser aprofundada a dimensão e a maturidade da vida 

espiritual.  
Muitas vezes confunde-se a vocação com uma conversão. Uma 

coisa é voltar a Deus, outra é uma consagração religiosa! 
 Neste momento as lutas interiores fazem parte de uma 

maturidade espiritual que se está e é preciso formar.  
Verificar se está presente uma fé ativa na Igreja Católica, assim 

como se está fundada por Cristo, nos seus dogmas e nas suas 
verdades, e não uma igreja fundada segundo o próprio prazer! 

 
*Uma motivação mais alta: 
Mais que a conveniência humana ou a ambição pessoal, deve e 

tem de haver um desejo de salvar almas, de usar a própria vida no 
modo que mais agrada a Deus, de levar aos outros a misericórdia de 
Deus, de estar mais preocupado por, e com aquilo a que se é 
chamado. 

 

*A maturidade humana: 
A vocação verifica-se também na nossa humanidade bem como 

numa necessária solidez e maturidade da pessoa em todos os seus 

aspetos: físico, psíquico, intelectual, moral e sempre tendo em conta 
a idade de cada um. 

 
 
 
 



 
 

  
A saúde física: Uma normal saúde física que não impeça a 

possibilidade de executar as tarefas que se entreveem ligadas à 
escolha;  

A saúde psíquica e moral que significa possuir uma normal 

saúde psíquica, livre de fobias, obsessões ou perturbações de modo 
a poder pôr ao serviço do próximo com liberdade e autenticidade. 
Significa uma sana e límpida afetividade e gestão da própria 
sexualidade, uma estabilidade emotiva, uma boa integração dos 
próprios limites. Significa ainda um ânimo recto, sem vícios latentes 
ou vidas duplas; significa uma vontade de bem.  

A saúde intelectual que significa boa capacidade de trabalho e 
responsabilidade diante dos compromissos! Significa ainda  uma 
necessária capacidade intelectual e uma formação cultural com base 

em quanto será útil: o religioso é sempre um guia de referência para 
muitos. 

A docibilitas: Naturalmente que a ninguém é pedido para ser um 
“ super-homem” ou um “super-herói”. 



Cada um de nós sabe, na própria vida, que é sempre parcial e 

frágil, que está sempre em permanente caminho à procura e em 
conversão. 

Isto vale também no discernimento vocacional. Uma atitude 
fundamental será porém a "docilidade" (que não é a submissão, mas 
sim a disponibilidade de se colocar em discussão, de se deixar 
corrigir, de fazer um percurso que também serve de cura e aceitação 
tanto de  si como dos seus próprios limites.  

"Docilidade" é também o fiar-se de quem nos acompanha, deixar-
se guiar e aconselhar. "Docilidade" é aceitar que se tem necessidade 

dos outros e também de não nos sentir-mos perfeitos. É ainda e 
também confrontar-se com uma Comunidade de fé. 

 "Docilidade'" é confiar-se à Palavra do Senhor e à sua Vontade, é 
sentir-se sempre em caminho seguindo Jesus! 

 
Até já! 

                                        

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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