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Como se descobre a própria vocação? 

– Parte n.º 2 – 

 

Durante dez anos fui bispo auxiliar do Papa para os burgos de Roma. 

Apenas nomeado, falando com uma freira, a Irmãzinha Magdalena de 

Jesus, senti-me a perguntar: “Na tua zona existem pobres?” “São 

sobretudo pobres”, respondi.  
  

“Então, sente-te contente! Fico contente também eu”. Fui com 

confiança, mas quanta fadiga no início. Às vezes perguntava-me: mas 

é mesmo verdade que “aos pobres é anunciada boa notícia”? (Lc 7, 

22). 
   

À noite, voltando cansado a casa, pensava: “Mas estes não percebem”. 

Depois, quando menos esperava, encontrava entre eles uma santa, 

uma grande santa; ou um santo, um grande santo. Eram pessoas de 

grande fé e de grande oração, do nível de uma santa Teresa; capazes 

de sofrimento levado com fé, do calibre do padre Pio; gente do povo, 



que conseguia fazer-te corar com a sua simplicidade. Quantos nomes 

escrevi no coração e quem sabe se um dia conseguirei também 

escrever o “livro dos meus santos”, dos santos dos bairros de Roma. 
  

Para ser felizes e levar a Cruz, basta sentir sobre si a mão de Deus. 

Entre muitos, recordo um grande mestre: o meu pai. Era um homem 

simples, transparente e muito sensível: era um artista. Na vida 

carregou tantas cruzes desde a sua juventude e na idade avançada fez 

própria a experiência de Job e como Job se comportou. Ouvi-o muitas 

vezes “litigar” com Deus e quando, depois de ter rezado, a cruz 

tornava-se ainda amais pesada, então repetia: “Esta, o Nazareno terá 

que ma explicar. Sim, disto quero a explicação!”. E ia em frente, com 

coragem, até à próxima cruz onde repetia o mesmo refrão.  
  

Morreu nos meus braços. Depois de um suspiro mais forte, que me 

lembrou o grande grito do Senhor, expirou e o seu rosto compôs-se 

imediatamente numa grande serenidade. Tive a clara sensação que o 

“Nazareno” lhe tinha esclarecido tudo e que tinha entrado naquela 

perfeita felicidade para a qual tinha sido criado. Apesar de tudo, a sua 

vida tinha sido feliz, porque sempre tinha percebido sobre si a mão de 

Deus.  
   

Para viver é indispensável rezar. O homem de hoje é submetido a 

provas que, não temo em reconhecer, são maiores que ele. Como 

padre e como bispo gostaria de me definir “especialista em cruzes”, 

sobretudo de cruzes familiares. Durante dez anos encontrei famílias 

em dificuldade que vinham pedir-me uma ajuda para carregar a sua 

cruz.  
  

Só com a fé, um pai fiel e enamorado da própria esposa e dos 

próprios filhos, pode resistir à prova de ver a sua família destruída 

porque uma outra pessoa levou tudo consigo: só com a fé, dois pais 

podem continuar a esperar e viver por um filho escravo da droga, que, 

regularmente, se destrói a si mesmo e à sua família.  
   

Diante de reacções extremas, não compreendo como é que os 

psicólogos possam afirmar que as pessoas de hoje são mais frágeis: 

penso, pelo contrário, que as cruzes de hoje sejam mais pesadas e 



que é preciso um suplemento de fé para as carregar. Para a minha 

velhice, se o Senhor mo conceder, sonho colocar-me num gabinete 

em cuja porta esteja escrito: “Aqui ajuda-se a carregar a cruz” e estou 

certo de que, daquela sala, verei sair pessoas mais serenas e 

sorridentes depois de lhes ter feito descobrir como Deus as tem pela 

mão.  
  

É conhecida a lamentação de Padre Pio: “Todos vêm pedir para os 

livrar da cruz, ninguém vem pedir a força para a carregar juntamente 

com o Senhor”. 
  

Também Jesus carregou a cruz, uma cruz injusta e pesada. O seu 

segredo para chegar até ao fim, revelo-no-lo: “Eu e o Pai somos uma 

coisa só” (Jo 10, 30). 
  

Aquela vida que Deus nos deu, o primeiro de entre os seus dons, 

devemos obstinar-nos incessantemente em defendê-la, lutando 

contra tudo aquilo que poderia, de certo modo, empobrecê-la.   

  

FELIZES NO AMOR  

 Como um pai ou como uma mãe em relação ao filho, assim Deus, 

oferecendo-nos o dom da vida, tem um projecto para nós. Existem, 

porém, duas diferenças fundamentais entre Deus e os pais. Antes de 

mais, o projecto que Deus tem para nós é certamente o mais 

adequado às nossas características. Só Ele, na verdade, nos conhece 

profundamente de modo a não poder errar, como, pelo contrário, 

erram, com frequência, os nossos pais quando desejam alguma coisa 

para nós e, talvez, desejassem impor-nos, embora com a melhor das 

intenções deste mundo. Deus sabe respeitar a nossa liberdade. 

Embora permanecendo fiel ao seu projecto para nós - e como não 

poderia, se aquilo que deseja é o melhor para nós? –, todavia tem 

uma infinita paciência em readaptar continuamente às nossas 

escolhas e aos nossos erros a estrada que, um pouco de cada vez, 

decidimos percorrer.  

  

Deus sabe bem qual é a finalidade que cada um de nós deve realizar 

na sua vida para ser feliz: criou-nos para isso! Sabe também qual seria 



o caminho melhor para o realizar. Contudo, não nos obriga: não 

somos máquinas, somos pessoas e a Sua Vontade Omnipotente não é 

destino, é Providência! A estrada para chegar à felicidade, Deus quer 

construí-la connosco, respeitando as nossas escolhas, mesmo quando 

são erradas, mesmo quando nos afastam em vez de nos aproximarem 

da meta. Com a Sua Providência, não cessa de nos mandar sinais para 

nos indicar a estrada certa: a nós toca a humildade e a inteligência de 

os saber perceber, de saber aproveitar! 

 

Como deveria ter presente um bom pai, Deus sabe que o tempo que 

cada um de nós usa para compreender, para amadurecer, para 

crescer, nunca é um tempo desperdiçado: errar é humano, é 

perseverar no erro que é diabólico! 

Continua… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis  

fogo no mundo.” ∙ Sta. Catarina de Sena 
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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.com 

skand83@gmail.com  

 

 

                    


