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                                  II 

O QUE É A VOCAÇÃO? COMO DESCOBRIR A 

PRÓPRIA VOCAÇÃO? 

 

 

                                             

ESTAR ABERTOS E PROCURAR A PRÓPRIA ESTRADA  

 Pode dizer-nos qualquer coisa sobre a sua vocação? 

 

No início pensava ser médico. 

 



 Então fiz bem perguntar! 

 

Sim (risos)! Desde pequeno pensava em ser médico. Os meus pais estavam 

felizes com essa escolha. Quando tinha 14 anos foi organizada uma nova 

comunidade de jovens e fui convidado a fazer parte. No início não me 

agradava, mas foi esta comunidade que me ajudou a ver uma outra 

realidade. 

 Ajudávamos as crianças da rua, as das famílias pobres e as que viviam nas 

barracas. Ajudava os outros, mas estava concentrado sobre a medicina. 

Alguns perguntavam-me se queria ser sacerdote, mas dizia que não. “Irei, 

para a faculdade de medicina, ajudo só na paróquia”. 

 

Depois, de repente, aconteceu qualquer coisa. Um sacerdote que conhecia 

perguntou-me se sabia que era possível obter uma bolsa de estudo numa 

universidade dos Jesuítas. Disse: “Podes frequentar um curso preparatório 

para a escola médica ali. Se obtiveres a bolsa de estudo poderás ajudar os 

teus pais”. Então fiz os exames…  

 

Durante o primeiro exame compreendi que não era um exame para uma 

escola médica, mas sim para um seminário! Fiquei furioso! “Porque é que 

me mentiste, padre?”, gritei ao sacerdote, e ele respondeu: “Tudo o que 

queria era abrir-te os olhos. Só pensas na medicina!” 

 

Fiquei zangado, mas comecei a pôr-me algumas questões. Quando me 

estava a inclinar para o sacerdócio resultou que não tinha passado no 

exame. Passei, ao contrário, no exame para entrar em medicina e podia 

começar a estudar Medicina. Comecei a interrogar-me e a falar com muitas 

pessoas.  

Estava confuso, mas rezava muito: “Senhor, mostra-me o teu caminho no 

meio de toda esta confusão, porque sozinho não sou capaz de o ver”. 

Lentamente decidi voltar para o seminário e pedir se podia tentar de novo. 

Disseram-me que não. Depois de duas ou três recusas, decidi que, visto que 

as portas do seminário para mim estavam fechadas, que me iria tornar 

médico. 

 

No último dia das inscrições estava de pé na fila a rezar. O sacerdote jesuíta 

que interrogava os candidatos viu-me e disse: “O que fazes aqui? És mesmo 

obstinado. O reitor disse que não te admitiria!” “Eu sei, e é por isso que não 

tenho a intenção de reprovar. Escolhi Medicina”, respondi. Disse-me: 

“Segue-me”. Interrogou-me, chamou alguém e passado um pouco disse: 



“Visto que demonstraste um certo interesse tentemos. Mas só durante um 

semestre!” Depois daquele semestre deixaram-me ficar.  

 

“TEMOS NECESSIDADE DOS OUTROS” 

  

 Agora é cardeal! A vida é mesmo imprevisível…  

 

A conclusão é: “Procura a tua estrada, mas está aberto áquilo que a vida tem 

para te oferecer, porque nem tudo está sob controle”. Quem teria dito? Era o 

último da lista das admissões, e agora, como você sublinhou, sou cardeal 

(risos).  

Procurar a própria estrada exige muito esforço, mas tem-se necessidade dos 

outros. Temos necessidade de pessoas que nos conheçam e que nos façam 

ver coisas diante das quais podemos estar cegos. 

 Estava furioso com aquele sacerdote, mas na realidade foi um instrumento! 

 

 

                       
 

 

 Que história fascinante! 

 

A vida é assim. Portanto digo aos jovens para não cederem à frustração.  

Às vezes os jovens rendem-se quando os seus projetos não se realizam, mas 

é preciso aplicar uma perspetiva mais ampla.  

Talvez Deus tenha reservado para vós qualquer coisa de melhor. 

 

 



 Penso que a liberdade seja o primeiro passo para o discernimento 

vocacional… 

 

Sim, é verdade, mas a liberdade não quer dizer poder fazer aquilo que se 

quer.  

 

Ser livre significa ser honesto, livres de mentiras e desilusões. 

 

Sou livre porque sei quem sou. Conheço a minha força e a minha fraqueza. 

 

Sou livre no facto de saber o que é possível para mim. 

 

A liberdade significa dar-se aos outros e este é o objetivo de qualquer 

vocação. 

 

 Se não se é livre no amor, significa que não é amor.  

 

 

[Continuação da entrevista concedida pelo cardeal Tagle a Aleteia] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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