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ESCUTAR, DISCERNIR, VIVER: do Papa um 

itinerário à descoberta da própria vocação 

 

 

 

Caro jovem amigo em caminho vocacional, o Senhor te dê a Paz. 
Talvez no teu coração há algum tempo esteja a ressoar uma 

palavra do alto, uma intuição, um convite inesperado da parte do 
Senhor que te sugere: VEM… SEGUE-ME!   

 

A este propósito, o Papa Francisco assim escreveu na sua 
mensagem para o 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações “Na 
diversidade e na especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, 
trata-se de escutar, discernir e viver esta Palavra que nos chama do 
alto e que, enquanto nos permite fazer frutificar os nossos talentos, 



nos torna também instrumentos de salvação no mundo e nos orienta 

para a plenitude da felicidade”. 
É necessário, portanto, sugere o Papa: saber escutar, discernir e 

viver esta palavra do alto semeada no nosso coração. Mas que é que 
significa? 

 
"Escutar" é ler os acontecimentos com olhos de fé 
 

“Não poderemos descobrir o chamamento especial e pessoal que 
Deus pensou para nós - sublinha Francisco - se permanecemos 

fechados em nós mesmos, nos nossos costumes e na apatia de quem 
desperdiça a própria vida no círculo restrito do próprio eu, perdendo 
a oportunidade de sonhar em grande e de se tornar protagonista da 
história única que Deus quer escrever connosco”.  

Somos, portanto, chamados a ler e a interpretar factos, 
acontecimentos, situações, encontros, passagens da vida, com os 
olhos da fé e não com certeza com os olhos mundanos!  

Este olhar de fé constrói-se com um confronto constante e 
quotidiano com a Palavra de Deus, na oração, na frequência dos 

sacramentos, sobretudo na Confissão e na Eucaristia. Por outras 
palavras trata-se de ler com olhos crentes, os mesmos olhos de Jesus, 
tudo quanto nos acontece.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



"Discernir" é ler dentro da nossa vida para descobrir a que 

é que somos chamados 
 

Escreve ainda o Papa:  "Cada um de nós pode descobrir a própria 
vocação só através do discernimento espiritual”.  Trata-se de " 
superar as tentações da ideologia e do fatalismo para descobrir, na 
relação com o Senhor, os lugares, os instrumentos e as situações 
através das quais Ele nos chama".  

Isto requer um caminho paciente e orante para poder assim 
“desenvolver a capacidade de ‘ler dentro’ a nossa vida" e assim 
perceber onde e a que coisa o Senhor nos está a chamar para ser 

continuadores da sua missão”. 
Para esta leitura interior de nós mesmos, tornam-se 

indispensáveis os espaços e os momentos de silêncio e oração: para 
reconhecer quem somos (virtudes, méritos, talentos… desejos e 
sonhos). Mas também para fazer limpeza, purificar, libertar do 
nosso interior vícios, pesos, pecados. E depois aprender a acolher os 
limites e sofrimentos... sem renunciar a olhar em frente, mais longe! 

Para quem tem no coração um desejo de vida franciscana 

(tornar-se frade), é verdadeiramente útil o caminho de 
"discernimento" vocacional no Grupo São Damião e o confronto 
direto com a realidade franciscana e a vida dos frades.  

É fundamental a ajuda de um guia, de um padre espiritual para 

nos acompanhar nesta leitura mais profunda da nossa interioridade. 
                   
 

"Viver" o chamamento é sermos testemunhas do Senhor 
 

"Viver" o chamamento é sermos testemunhas do Senhor “A 

alegria do Evangelho - escreve sempre o Papa- não pode esperar as 
nossas lentidões e preguiças. Não nos toca se continuamos só à 
janela”. A vocação é hoje! “A missão cristã é o presente! E cada um 
de nós é chamado – à vida laical no matrimónio, à sacerdotal no 



ministério ordenado, ou à de especial consagração - para se tornar 

testemunha do Senhor, aqui e agora”. 
Trata-se logo de começar a realizar alguns passos concretos, 

alguns gestos, algumas ações. Trata-se de não adiar até ao infinito 
um discernimento, de aceitar pôr-se em discussão, de verificar uma 
intuição. O risco de facto, para muitos jovens hoje... ficar parados, 
afundar e anestesiar todos os impulsos interiores, todas as palavras 
do Alto. 

“O Senhor continua hoje a chamar a segui-Lo” conclui Francisco. 
"Não devemos esperar ser perfeitos para responder: Eis-me aqui! 

Nem nos devemos assustar com os nossos limites, mas acolher com 
coração aberto a voz do Senhor.”   

"Escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na igreja e no 
mundo, e por fim vivê-la no hoje que Deus nos dá”. 

 
   Pensa nisto!  

 

                                      

 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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