
SEMENTES VOCACIONAIS 
Folha Vocacional dos Frades Menores Conventuais 

Pode existir cegueira na vocação? 

   

                      
 

   Caro amigo, todos os dias te levantas e encontras em ti a força e a 
coragem para enfrentar os desafios de um novo dia. 

  
   Mostras que estás tranquilo, porém na realidade carregas muitas 
sensações e moções no teu coração. 
   Tanta coisa se passa para além das redes sociais e da nossa 
tentativa de isolamento com elas…  

 
   E contudo, alguém passa, é Jesus que se apercebe de ti, como 
se apercebeu de Bartimeu, ouve o teu grito um pouco diferente 
que se calhar soa assim: “Jesus quero um pouco de felicidade”.  
 
   Então Ele simplesmente manda-te chamar.  



   Então alguém vem e te diz: “Coragem”. Levanta os olhos do 

smartphone, desconecta-te do chat, o próprio Jesus está a contactar-
te e espera que tu visualizes no display da tua vida o chamamento a 

ser feliz. 
 
    Ele é a luz que te fará voltar a ver uma família que te quer bem, 
companheiros de escola que procuram por ti ti, aquela pessoa que 
há tempo pede um pouco da tua atenção.  
   Mete-te online com a vida e reconhecerás uma mensagem para ti: 
“Coragem levanta-te e sê feliz”. Bartimeu levantou-se e seguiu Jesus, 

compreendeu que atrás Dele existe uma alegria que ninguém pode 
fazer desaparecer. 
 
   Nós Frades Menores Conventuais de Portugal, estamos sempre 
aqui à tua espera, para escutar a tua vida e para te ajudar a ser feliz 
como S. Francisco de Assis. 
 
   Podemos ajudar-te a fazer luz na tua vida, clareando a tua cegueira 
com a luz de Cristo.  
 

                          
 

           E se eu não respondo à chamada? 
  



Uma pessoa que intuiu um chamamento pode 

também não responder? 
 

   A liberdade é o dom maior que, como seus filhos, Deus nos deu 

mesmo diante de um chamamento à vida religiosa. 

   É normal que uma pessoa, que embora tenha recebido esta 

vocação, renuncie e por vezes se afaste, tome outras decisões e vá 

por outros caminhos.  

   Os motivos são vários: por vezes (raramente) existem também 

situações objetivas que impedem uma escolha (causas familiares, de 

saúde, idade, etc…). Outras vezes não se realizou um sério 

discernimento e recusou-se ou desvalorizou-se um 

acompanhamento adequado.  

   Nalguns casos pode prevalecer o medo e a comodidade, o temor de 

deixar e abandonar, a incógnita do futuro... Por vezes são vícios 

enraizados a desviar de uma escolha para o Senhor. Já assisti, para 

dizer a verdade, também a escolhas impulsivas e pouco refletidas.  

   A nossa natureza humana permanece um mistério mesmo diante 

de um chamamento divino!  

   Pode surgir, além disso, o desencorajamento, diante de passos 

percebidos como árduos (para os próprios familiares ou em relação 

ao trabalho, ao estudo).  

   Influi o mau exemplo de companheiros e amigos. Não falta 

também a recusa explícita ao projeto de Deus, da série: Senhor, a 

consagração, nunca! Quero ter a minha vida! 

   Na realidade o motivo mais verdadeiro e frequente de abandono é 

o fracassar da FÉ e da dimensão espiritual da vida: devagarinho vai-

se descuidando a oração e a relação com Deus; não se cuida da vida 

interior e do encontro íntimo com o Senhor! E assim, quase 

impercetivelmente, a alma fica num deserto e o chamamento e o 

gérmen à vida consagrada dissolvem-se, tornando-se irrelevante e 



insignificante. A vocação religiosa é, antes de mais, uma questão de 

fé! 

 

   Por fim, pode acontecer um abandono também quando não se tem 

em conta a responsabilidade das consequências da nossa recusa em 

relação a tantas pessoas misteriosamente confiadas num 

chamamento vocacional. Isto acontece se a consagração é vista como 

uma espécie de propriedade privada, de projeto autorreferencial que 

diz respeito apenas à nossa realização. Na realidade a vocação 

religiosa é sempre na Igreja, da Igreja e para a Igreja. 

 

Pensa nisto… 
 

                                        

 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  
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