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As seis graves "ARMADILHAS" ou "VÍRUS" da procura 
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Caros amigos, todos sabemos como o caminho vocacional não é fácil: 
uma estrada em subida, uma ascensão amarrada, cheia de insídias, perigos e 

tentações.  
Hoje proponho-vos (um pouco a divertir-me!) as seis ARMADILHAS 

mais recorrentes nos jovens em discernimento vocacional: trata-se de 
autênticos e venenosos "VÍRUS" (muito semelhantes entre si), que podem 
atingir de morte a vocação religiosa ou induzir-nos a renunciar a ela, a 

escorregar, voltando o nosso coração para outro lado. 

 
1) O vírus de “jovem-rico”.  

 

Típico dos jovens “bons, e belos, inteligentes, católicos…”, que 
frequentam a Igreja, fazem até de animadores e cantam no coro, sabem coisas 
de cultura religiosa, frequentam os ambientes eclesiais e as peregrinações aos 

santuários (Fátima, Santiago, Lourdes, etc). 
Com frequência proclamam grandes ideais de missão e anúncios de 

testemunho; têm uma vida empenhada e boa, talvez até frequentem um grupo 
de discernimento vocacional! Na realidade, dificilmente se deixam pôr em 



discussão de modo profundo e muito menos aceitam de “perder” o seu tesouro 
(o “meu” projeto, o “meu” sonho, o "meu" lugar, a “minha” namorada, o 

“meu” curso…) pelo Senhor que pede, ao contrário, toda a sua vida.  
 

2) O vírus de “W a liberdade… há sempre tempo”:  
 

Típico de quem afirma ou pensa: “Fiz tudo! Até frequentei um curso 
vocacional! Fiz um ótimo discernimento… fui verdadeiramente bom, mas… 
afinal de contas… não me sinto capaz de assumir compromissos..., não me 
sinto capaz de me lançar..., farei mais adiante...”. Estes com frequência 
chegam mesmo à beira de uma decisão… aliás, às vezes já decidiram... No 
final, porém, cortam o fio!  

O seu slogan é: "W 
a liberdade"; ou então 

"há sempre tempo!" 
Estas pessoas por 
vezes, depois, 

recomeçam de 
qualquer outra parte, 
mas com as mesmas 

dinâmicas…; no fim, 
acabam sempre por 
fugir. Difícil para esses 
aceitar “uma história”, 

“ter ligações”, dizer 
“sins” e “nãos” comprometedores. Querendo ter abertas para si todas as 
estradas …. Correm o risco de ficar inconclusivos toda a vida e de andar em 
discernimento até à idade da reforma! 
 

3) O vírus de “Cúpido”: 
 

Com frequência é atingido algum jovem que há tempo e seriamente 
(pelo menos assim parecia!)  estava em caminho de procura vocacional, 

e manifesta-se com violência quando este (inesperadamente) encontra a 
namorada ou o namorado. Este facto muitas vezes é sentido por quem é 
atingido por tal síndrome como “um sinal divino” (Deus quis assim!) que 

limpa de repente todo um caminho e um discernimento (que parecia 
genuíno) de procura e de perguntas. Pelo que, praticamente nada mais 
conta diante da irresistível atração “do objeto desejado”.  



As interrogações, as dúvidas, as idealidades, as grandes palavras e a 
procura de antes, logo se dissolvem assim como a questão da escolha 

vocacional, que praticamente deixou de fazer sentido. Impossível nestes 

casos pôr em questão “o facto divino”, a clara "vontade divina" que se 
manifestou na "flecha lançada por Cupido"; tarefa inútil solicitar um 
confronto mesmo acerca da outra opção há tempo abordada e 
proclamada, que de repente agora é anulada. Pode-se falar nestes casos 

de um verdadeiro discernimento? 
 
4) O vírus de “Novo São Francisco”: 
 

 Típico de quem começa um caminho de discernimento vocacional 
cheio de certezas e com programas já claros na sua cabeça. Este anuncia 
slogans, faz grandes proclamações de conversão, apresenta-se com 
atitudes de santo ou asceta, por vezes julga os outros (estes são os frades 
relaxados, aqueles são os mais fervorosos), e manifestam grandes 

certezas sobre o seu futuro obviamente como frade, religioso, freira... 
Papa… ou novo São Francisco.  

Normalmente estes jovens são os primeiros a retirar-se do grupo 

vocacional ou entretanto a abandonar o Postulantado. É muito difícil, de 
facto, para eles viver a realidade, confrontar-se com o real muitas vezes 
contraditório e ambivalente… A vocação religiosa nunca é uma fuga da 

vida, mas uma opção pelo Senhor que dá luz e amor a toda a vida! 
 

5) O vírus de “Papagaio”: 
 

 É a atitude de quem realiza um caminho de procura vocacional sempre 
escondido atrás de uma máscara. Difícil para ele ter uma sincera relação com 
os formadores ou com o padre espiritual, sobretudo sobre aspetos pessoais, 
dificuldades interiores, chagas ou feridas do passado (por ex. aquelas ligadas 
ao campo afetivo-sexual). Está sempre no poste, nunca se lança, nunca se 

expõe. Geralmente é amável, adequa-se… Até pode chagar a fazer uma 
escolha, a entrar no Postulantado, mas depressa deverá fazer as contas 

consigo mesmo e os outros, mesmo com não pucos sofrimentos.  
A vida comunitária, de facto, tem a capacidade de "desmascarar" e pôr a 

descoberto, quem somos... Melhor, portanto, fiar-se imediatamente dos 
formadores e de quem acompanha com a máxima liberdade e disponibilidade 
e verdade: não se pode mentir sobre a própria vida! 

 
 



6) O vírus de “faço tudo eu”...  
 

Típico de quem, em conclusão, para além das belas palavras, evita um 
confronto sério e verdadeiro e constante com os acompanhadores vocacionais 
e especialmente com o padre espiritual, sobretudo não confia no Senhor.  

Aos seus formadores e guias na realidade pode mesmo ir, mas sem nunca 
se deixar arranhar em profundidade, sem nunca se pôr em jogo nem arriscar.  

O “jogo”, na realidade, quer ser ele a conduzi-lo sozinho; só se fia de si 
próprio e certamente, não ousa colocar em perigo a própria segurança 
abrindo-se demasiado com qualquer outro, muito menos com o Senhor: "seria 
demasiado arriscado fiar-se dEle! E se depois me trama?" Esta é a atitude 
frequente de quem se cala, até diz que está em caminho de procura, mas 
engana-se a si mesmo diante de Deus; em definitivo, é ele o deus de si próprio! 

 
Nb.: Estes "VIRUS", com atitudes consequentes, são muitas vezes 

semelhantes entre si e intercambiáveis. Por vezes estão todos presentes 

numa boa companhia recíproca. Atenção, portanto, a um autêntico 
discernimento! Deixai-vos ajudar, confiai, rezai,… rezai! 

 

Pensa nisto… 

 

                                        

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frei Tibério – Lisboa Frei Pedro – Coimbra         Frei José Carlos / Frei André  –         

.                                            Viseu 
 

 

 tiberiozilio@gmail.com  fmcpedro@gmail.com 

 

 freizecarlos@gmail.comm

skand83@gmail.com  


