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Como se descobre a própria vocação? 

– Parte n.º 3 – 

 

Albert Einstein uma vez disse que os grandes cientistas são aqueles 

que souberam errar antes dos outros, mas souberam corrigir-se 

imediatamente, sem deixar de procurar, sem se desencorajarem. E 

aquilo que vale para a ciência, vale com mais razão para a sabedoria, 

para a arte de viver e de viver bem! 

  

Deus é um sábio e paciente arquitecto que criou cada homem, 

confiando-lhe um objectivo bem preciso do qual depende toda a sua 

felicidade: descobrir este objectivo e, sobretudo, encontrar a estrada 



justa que, dia após dia, instante a cada instante, devemos percorrer 

para lá chegar, é encontrar a nossa vocação. Na vida podemos errar 

muitas coisas mas não podemos errar a vocação, não é lícito errar as 

opções fundamentais porque se iria embora a nossa felicidade.  

  

A este ponto é oportuno perguntarmo-nos: existe uma direcção 

comum na qual desenvolver as estradas da nossa vida? 

Evidentemente que sim.  

  

Embora com a nossa individualidade, somos seres feitos para estar em 

relação uns com os outros. O futuro de felicidade que Deus projectou 

para nós, deve, por isso, em qualquer modo, envolver todos: solidão é 

sinónimo de tristeza, de insatisfação.  

  

Em cada um de nós existe a curiosidade de conhecer o futuro; não é 

por acaso que os adivinhos estão sempre de moda! Seria preciso, 

porém, serem capazes de meter o nariz nos arquivos do Paraíso, que 

são a mente do Criador, onde Deus recolocou o projecto que 

idealizou para cada um de nós quando nos criou.    

 

Sabemos, com certeza, que se trata do projecto de uma obra de arte, 

porque Deus não sabe criar a não ser obras de arte.  

  

Aliás, mesmo se nós não conseguíssemos realizá-lo plenamente, 

mesmo se ficasse só a metade, seria sempre na mesma como as 

grandes obras incompletas dos artistas. Pensemos na Pietà Rondanini 

di Michelangelo ou na Incompiuta di Schubert: apesar de não estarem 

acabadas, são obras de arte! 

  

Também Jesus tinha um desejo de realizar o projecto que o Pai tinha 

idealizado para Ele e daquele projecto fala-nos no final da sua vida 

quando, antes de morrer, reza assim: “E agora, Pai, glorifica-me diante 

de Ti com aquela glória que tinha junto de Ti antes que o mundo 

existisse” (Jo 17 ,5).  



E qual é a glória com que o Pai o pensou? É a mesma glória com que 

Deus pensou cada um de nós desde toda a eternidade e que Jesus 

nos comunicou. Naquela mesma oração, Jesus diz: “E a glória que tu 

me deste, eu a dei a eles, para que sejam como nós, uma coisa só. Eu 

neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo 

saiba que tu me mandaste e os amaste como me amaste a mim” (Jo 17, 

22). Esta glória é o amor, porque Deus é Amor.   

 

Os homens que existiram, que vivem hoje e que amanhã viverão 

sobre a terra, são milhões de milhões: cada um deles, cada um de nós, 

tem uma vocação pessoalíssima. E, contudo, a vocação fundamental 

de todos nós é uma só, é a mesma de Jesus, o “Modelo Único”, como 

lhe chamava Charles de Foucauld: a nossa fundamental vocação é o 

Amor. De facto, Deus, recorda-nos S. Paulo, “escolheu-nos antes da 

criação do mundo, para sermos santos e imaculados na sua presença 

na caridade” (Ef 1, 4). Eis revelado o segredo.  

  

O plano geral da obra está esclarecido: sou chamado à vida para 

amar. Eis porque é que estou cá em baixo! Amar e ser amados é a 

razão da nossa existência. Temos necessidade do amor mais que do 

pão, e, por vezes, pode-se fazer morrer uma pessoa negando-lhe esta 

seiva vital.   

 

Conheci uma rapariga, um pouco feia, triste, que não estudava, não 

comia, não saía de casa .A um certo momento, aconteceu uma grande 

mudança: era contente, tinha começado a estudar e começou a cuidar 

de si própria, de modo que até se tornou bonitinha. O que é que tinha 

acontecido? É claro: tinha-se enamorado.  

  

Também com um homem pode acontecer a mesma coisa. De facto, 

atrás de cada homem decidido, equilibrado, forte nas relações sociais 

e laborais, existem sempre mulheres, as mulheres da sua vida: a mãe, 

a namorada, a esposa; mulheres em condições de o compreenderem 



emotivamente e apoiá-lo afectivamente, de modo que não precise de 

procurar noutro lado esta compreensão e este apoio.  

  

Amar é viver; viver é amar. O amor pode ser expresso apenas com 

termos absolutos: eterno, infinito, total, porque amar é fazer a 

experiência da eternidade: “Deus é amor; quem vive no amor vive em 

Deus e Deus nele” (I Jo 4, 16). 

  

O Paraíso é a plenitude do amor e o inferno é a incapacidade de 

amar, seja cá em baixo, como no além. Isto é verdadeiro para todos os 

homens, é a essência de todas as religiões. “O meu amor é capaz de 

investir todas as formas, as tábuas da Torah e o livro do Corão. Eu 

professo a religião do amor seja qual for o lugar para onde se dirigem 

as caravanas. O amor é a minha lei e a minha fé”, disse André 

Chouraqui, um grande ecuménico dos nossos tempos. “Eu pus diante 

de ti a vida e a morte, a bênção e maldição; escolhe a vida para que 

vivas tu e a tua descendência” (Dr 30, 19), diz o Senhor.  

 

Continua… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Não tenhais medo de ser santos.” ∙ S. João Paulo II 
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