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Como se descobre a própria vocação? 

– Parte n.º 1 – 

 

O tempo passa, mas Deus não te deixa, tem-te pela mão e recorda-te 

para não teres medo, que tenhas fé; que não tenhas medo de confiar 

nele. O importante é sentir que Deus nos tem pela mão, perceber ou 

sentir que Deus nos tem pela mão, perceber o calor da sua mão forte 

que nos agarra e nos sustém quando estamos para cair. Deus nunca 

nos deixa, nunca abandona ninguém.   

  



A vida é um grande dom de Deus, e como todos os dons, não se 

pode desperdiçar.  

  

Mas por que é que Deus me deu a vida? Por que é que o fez sem me 

pedir autorização? Poderíamos também perguntar-nos: por que é que 

ma impôs? 

  

Para ser feliz! Sim, Deus criou-me para ser feliz. É verdade: apenas 

quando se é feliz, se vive plenamente, se trabalha com fruto e se está 

verdadeiramente bem.   

 

Deus não podia criar-me para sofrer: teria sido um acto de crueldade. 

E, contudo, quantas vezes ouvi dizer, quase como se fosse uma 

lamentação: “Mas por que é que Deus me pôs no mundo? Por que é 

que devo sofrer assim tanto? Isto não é viver!” até ao ponto que 

alguém teorizou que, em certas condições, é bem, aliás, é digno tirar-

se a vida! 

  

Meditemos com ordem. Depois que Deus me criou, tocou-me com o 

seu dedo omnipotente, tal como está representado por Michelangelo, 

Deus não se foi embora, deixando-me nos problemas.  

  

Não! Deus tomou-me pela mão e o seu sonho é o de partilhar, em 

tudo, a minha vida. O termo hebraico para exprimir a criação é “bara”, 

criar, que é a raiz da palavra “Beri”, aliança. Criar, então, quer dizer: 

constituir um pacto de aliança.  

  

Não existe nada que tenha saído da nossa cabeça ou modelado pelas 

nossas mãos a que nós estejamos ligados! Os nossos actos e as 

nossas realizações manifestam aquilo que somos! Esta unidade diz-

nos que a criação é aliança e que a aliança é criação. Nós existimos 

graças a esta ligação com o Criador! Toca-nos a nós manter a nossa 

mão na sua e acreditar que, onde Ele nos conduz, é a estrada melhor: 

esta é a fonte da felicidade! 



 A felicidade é a plenitude daquela alegria de que o coração tem 

necessidade e ninguém pode viver sem esta alegria; no máximo, 

poderá sobreviver. Uma pessoa sem alegria é como um barco à vela 

sem vento.   
 

A felicidade deriva do facto de nos sentirmos seguros, livres de todo o 

medo, de modo a estar na alegria mesmo quando as coisas não vão 

pelo lado certo; a nossa felicidade não depende das coisas ou dos 

acontecimentos da vida mas do modo com que os vivemos.  
 

Jesus disse-nos claramente: “Se alguém quer vir comigo renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Mc 8, 34). Quem fala deste 

modo, não se pode certamente acusá-lo de falta de realismo! A vida é 

uma renúncia e cruz, é caminhar no deserto e nas trevas, mas com 

uma certeza: em cada momento do nosso caminho nós somos 

sempre tidos pela mão por Deus. Este é o paradoxo da vida cristã: o 

sofrimento pode coexistir com a alegria do coração, a dor com a 

felicidade.  
  

S. Francisco de Assis, que disto se entendia, explicou bem a frei Leão o 

que era a “perfeita letícia”: “de boa vontade pelo amor de Cristo 

suportar penas, injúrias, opróbrios, desconfortos” (Fioretti, VIII).  

  

A vida é como um caminho através do deserto, infestado de ladrões e 

salteadores, que te podem despojar de tudo. Não sou um pessimista 

e explico-me.  
 

Mesmo se tiveste a sorte de nunca ter encontrado a tua casa 

arrombada, existe, porém, um ladrão em acção que, pouco a pouco, 

te leva tudo: é o “tempo”. É ele, de facto, que te leva a infância 

extrovertida, a juventude feliz, a maturidade operosa e, lentamente, te 

deita abaixo e te rouba a saúde; todos os dias, embora, verificando 

que a tua sabedoria aumenta, dar-te-ás conta de perder em 

velocidade e, talvez, em estaticidade: estas são verdadeiras perdas. 

Este é o verdadeiro ladrão.   



 O tempo passa, mas Deus não te deixa, tem-te pela mão e recorda-te 

para não temer, para teres fé; que não tenhas medo e confies nele. O 

importante é sentir que Deus nos tem pela mão, perceber o calor da 

sua mão forte que nos agarra e nos sustém quando estamos para cair. 

Deus nunca nos deixa, nunca abandona ninguém.   

 

Como sentir a sua mão de forma a não ter medo? Existe um 

modo: a oração.   

  

A oração é o mais puro acto de fé que tu possas fazer e é o próprio 

Deus que te ajuda a realizá-lo. Não é necessário ser cultos para 

acreditar em Deus e sentir a sua mão; aliás, diria o contrário.  

  

Quantas vezes já experimentei a verdade da afirmação de Jesus: “Te 

bendigo ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas 

coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos” 

(Mt 11, 25]. Os pequeninos são os ignorantes, os pobres, os simples.  

 

Continua… 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As vocações nascem na oração e da oração.” ∙ Papa Francisco 
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