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Como perceber se sou chamado ao  

celibato na vida religiosa? 

 

 

 

 

   São muitos os jovens que me escrevem colocando esta questão, 

alguns deles frequentemente são também namorados ou estão a 

conhecer raparigas, embora interrogando-se sobre a vocação 

franciscana. Limito-me aqui a um pequeno pensamento:  

    Antes de mais devemos ter presente que um consagrado religioso 

é sempre um homem ou mulher autênticos, mesmo se chamados ao 

celibato. Neles permanecem todos os normais desejos, as normais 

sensações presentes em todas as pessoas. Se não fosse assim, 

teríamos diante de nós máquinas, frustrados, doentes.  

   Com o celibato, não se trata de “não sentir”, de “hibernar” ou de 

“enterrar” parte de nós, mas de orientar de modo novo as nossas 

forças, todas as energias, a inteligência, a vontade, a capacidade de 

querer bem, envolver-se e gastar-se.  



 

Por Amor, só por Amor! 

 

   O consagrado faz uma escolha precisa e forte de Amor: o amor a 

Deus em primeiro lugar, o amor a todas as pessoas mais que a uma 

em particular, o amor a gerar e acompanhar filhos e irmãos na fé 

mais do que os próprios filhos naturais, o amor a ocupar-se de todo 

o homem mais que de um natural círculo familiar ou parental.  

   O seu testemunho torna-se assim semelhante à escolha feita por 

Jesus, em se oferecer totalmente a Deus e aos irmãos com um 

coração indiviso, em serviço de dedicação generosa e plena.        

   Quando falta no consagrado este horizonte amplo e ilimitado do 

amor e do dom em Deus, a vida religiosa é triste e estéril e é uma 

vida desperdiçada, uma escolha de abatimento e de fuga. Coisas que, 

infelizmente, por vezes sucedem quando a vocação religiosa é 

encontrar um refúgio, um esconder-se num ninho quente e fazer 

realizar o próprio comodismo, em vez de ser lugar do sacrifício, da 

oferta e da entrega de si! 

 

Discernimento:  

 

   Como compreender se o celibato é ou não para nós? É necessário 

escrutar o coração, o nosso desejo de amar e o chamamento 

profundo para onde o Senhor nos encaminha. É preciso também 

conhecer-se a fundo, fazer um sério caminho interior de avaliação 

acerca da nossa real maturidade afectiva e sexual. É necessário, 

concretamente, avaliar o peso dos nossos afectos e ímpetos de 

paixão. É necessário identificar-se de verdade que o Senhor nos 

basta, nos atrai e nos sacia no profundo. A resposta chega, antes de 

mais, com a oração e um sério caminho de discernimento com as 



passagens que sempre costumo lembrar: a ajuda e o confronto com 

um guia espiritual, viver experiências de dom, participar no Grupo 

São Damião. Por vezes, é preciso também saber chorar e sofrer, com 

o olhar fixo em Jesus, quando chegam decisões difíceis. 

 

                   
 

A alegria e a fraternidade: 

 

   Um dos sinais de chamamento e de confirmação para o celibato 

para o Reino é a alegria do coração em dar-se e em pensar a própria 

vida projectada nesta direção de oblação.  

   O Senhor chama-nos à alegria e à liberdade dos filhos! Uma fonte 

incrível de ajuda ao frade para viver o celibato é sempre a 

fraternidade, a comunidade dos irmãos com quem se partilha a 

vida, a missão, o quotidiano simples: o frade, graças a Deus, nunca 

está só! 

 

   Para despertar o mundo:  

 

   O consagrado – ouvi-o de uma irmã de clausura – é um “ardente 

de amor”, um “impetuoso de amor” que nunca se contenta e que só 

em Deus sabe que pode encontrar o próprio descanso, a sua 



tranquilidade e plenitude. Para ser frade, padre, freira, é preciso ser 

amantes apaixonados, “esposos” generosos, pessoas enamoradas.  

   Quando não é assim, tornamo-nos solteirões ou solteironas azedas 

ou gente frustrada.  

   Como disse o Papa Francisco: «os religiosos devem ser homens e 

mulheres capazes de despertar o mundo», de “incendiar” o mundo 

com o seu amor e o seu testemunho. Se não existe este “fogo”, é 

melhor não se meter num caminho assim tão belo e desafiante! 

 

   Pensa nisto!  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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