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 I 

O QUE É A VOCAÇÃO? COMO DESCOBRIR A 

PRÓPRIA VOCAÇÃO? 

 

      

  

 

Caros amigos, que sentido tem falar hoje de vida como "vocação" e 

de "chamamento” da parte do Senhor?  

 

O QUE É A VOCAÇÃO? COMO RESPONDER E DESCOBRIR A 

PRÓPRIA VOCAÇÃO? 
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 No próximo ano realizar-se-á um sínodo cujo tema é “Os jovens, a fé e 

o discernimento Vocacional”. O que é que gostaria de dizer aos jovens? 

Como é que podem discernir a própria vocação?  

 

Alguns jovens pensam que a vocação seja uma espécie de sinal milagroso, 

uma voz do céu ou uma iluminação. Não é assim (risos). Provavelmente 

sucede também isto, mas muito raramente. Foi o caso de São Paulo e de 

Moisés, mas não acontece às pessoas normais como nós. Digo sempre aos 

jovens que Deus trabalha na nossa condição humana. A vocação de Deus é 

a intenção que Deus tem para nós. Criou cada pessoa para uma finalidade, e 

esta finalidade já vem realizada. Devemos só descobri-la. É muito simples 

(risos). 

 

 De verdade? 

 

É necessário olhar para o próprio coração! É necessário conhecer-se, chegar 

a conhecer os dons que recebemos, os talentos e os interesses. Depois é 

preciso libertar a cabeça e o coração para compreender que não vivemos só 

para nós mesmos. Seremos então capazes de discernir como os nossos 

talentos possam servir para os outros. É o início do discernimento 

vocacional. Todos os nossos dons, interesses e talentos derivam de Deus, 

que no-los deu decidindo que não são exclusivamente para nós.  

 

 Vivemos numa época em que não é fácil ouvir a nossa voz interior, 

sobretudo quando é feita calar.  

 

É verdade. Muitos jovens dizem que tentam, mas que as condições para a 

escuta nem sempre são apropriadas, sobretudo nos dias de hoje, em que 

somos apanhados por tantas coisas: o telefone, Internet, o e-mail… São 

coisas positivas, mas às vezes através destas conexões estamos presentes 

em todo o mundo.  

Estais na Europa, mas estais ligados àquilo que está a acontecer na 

Austrália, e mesmo se não procurais barulho, todas estas possibilidades de 

comunicação podem procurá-lo.  

É por isso que precisamos de disciplina. Digo aos jovens que para tornar as 

suas relações com os outros mais significativas, de vez em quando devem 

estar sozinhos. Isto não quer dizer pôr de lado as relações com os outros! A 

solidão, a oração, a reflexão e até mesmo o descanso são o modo para se 



conhecer melhor e poder-se assim comprometer em relações com os outros. 

Quando estamos empenhados e sempre a correr, não conseguimos notar as 

pessoas que nos rodeiam e os pobres que precisam de nós. Às vezes até 

mesmo na família cada membro está de tal maneira absorvido no mundo 

virtual, ao ponto de perder a ligação com os outros. O tempo para si 

mesmos não é, portanto, um isolamento.  

 

                         

 

“NÃO SE PODE TER TUDO!” 

 E se alguém tem duas opções no discernimento da própria vocação? 

Se gostasse de se tornar seja médico seja sacerdote? Qual dos dois 

caminho deveria escolher? 

 

É uma ótima pergunta. Existem casos em que ambas as possibilidades são 

positivas e idóneas. É fácil escolher quando uma opção é positiva e a outra 

negativa. Sabemos que se escolherá a primeira. Às vezes, porém, quando se 

quer discernir a própria estrada, nota-se que se tem uma predisposição para 

ambas as opções. Pode-se ser bom em ambas as coisas, e sobretudo o 

mundo tem necessidade de ambas e ambas servem os outros. É muito 

difícil, mas creio que neste caso se deva ter em conta um fator: o que é que 



me ajudará a seguir melhor Jesus? O sacerdócio não é a resposta em 

qualquer caso.  

 Deveremos ter em conta este fator mesmo no contexto do 

matrimónio?  

 

 E se tivéssemos duas boas escolhas? 

 

É preciso compreender antes de mais que não se pode ter tudo.  

 

 O problema do mundo nos dias de hoje é mesmo este! 

 

É verdade, queremos ter tudo.  

Queremos uma vida ideal, um parceiro ideal e um trabalho ideal. Mal 

encontramos uma imperfeição dizemos: “Não, isto não é para mim”. Nunca 

se encontrará o ideal! Escolhendo a pessoa certa, é preciso verificar a 

própria motivação durante a oração e lançar-se simplesmente na própria fé. 

Uma vez mais, aquilo que conta é a resposta à pergunta: “Com que pessoa 

poderia estar mais perto de Jesus? Com quem é que posso servir melhor os 

outros?” 

 [Entrevista concedida pelo cardeal Tagle a Aleteia] 
 

 

Continua… Vol. II 
 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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