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Arca da Aliança, 3 de junho de 2018 

“Motivações para o Despertar Vocacional Juvenil Hoje” 

Introdução: 

A primeira coisa a dizer é que essa reflexão representará o ponto de vista de um monge. 

Uma consequência disso é que as “motivações” não serão dadas de imediato, mas se 

deixará que elas emerjam gradualmente. 

A. Vindo a conhecer Jesus: A Vocação Fundamental 

1. Para começar: quem são os motivadores? E para o quê eles estão motivando? 

2. Os motivadores são todos aqueles que já conhecem Jesus. Eles têm uma 

obrigação absoluta de introduzir outros a ele. 

3. Este é o “imperativo missionário”: 

a. Jesus impôs isto a todos os que nele creem (Mt 28) 

b. É conhecendo Jesus / acreditando nele / vivendo em união com ele que 

um ser humano é salvo. 

c. Ser “salvo” é o propósito de ser “criado”: o propósito de nossa existência 

4. O que significa ser salvo: 

a. Reconciliação com Deus 

b. Perdão dos pecados 

c. Vida de graça 

d. Filiação 

e. Vida Eterna com Deus e todos aqueles que pertencem a Ele. 

5. Acima de tudo, estamos tentando tornar Jesus conhecido e aceito pelos outros 

para a sua glória e salvação deles. Conhecendo todas as riquezas que vêm do 

conhecimento de Jesus e todo o vazio que vem de não conhecê-lo, como 

podemos não tentar levar as pessoas a ele? A evangelização é o ato mais 

fundamental de amor ao próximo. 

6. Queremos ajudar os outros a conhecerem Jesus – ou a conhecê-lo melhor: a 

ouvi-lo com clareza suficiente para que eles possam "ouvir sua voz" a seu 

próprio respeito. 

7. Jesus tem uma vocação – isto é, uma tarefa que é também uma realização 

pessoal – para cada pessoa a quem ele se revela. Todo aquele que nele crê tem 

como vocação primária ser uma “testemunha da verdade” (a verdade de Jesus): 

10,8 “De graça recebestes; de graça deveis dar”. 

 



2 
 

B. Para a identificação de uma vocação 

1. No que diz respeito à revelação a uma pessoa de sua vocação particular, isto é 

essencialmente a ação de Jesus e do seu Espírito Santo. Os tempos também são 

dele. Uma pessoa certamente não deve ser apressada de uma fé genuína a 

encontros vocacionais. 

2. Por maiores que sejam as necessidades da Igreja e do mundo, eles devem esperar 

por enquanto. Levar a cabo esta urgência será para aqueles que, em algum grau, 

tiverem descoberto seu lugar. Este é o momento para a pessoa viver 

tranquilamente uma vida de discipulado cristão – discipulado cristão básico. 

Simplesmente viver dia a dia fielmente com Jesus deve levar a um maior desejo 

de pertencer a ele e servi-lo (já uma vocação; a vocação) e a uma interrogação 

pessoal quanto à forma que esta pertença e serviço devem tomar. 

3. Deve haver um hiato razoável entre a (re)descoberta do Jesus vivo e o processo 

vocacional, no sentido estrito da palavra. É crucial que a pessoa consolide a sua 

fé e pertença a Jesus através de: a) um envolvimento regular numa vida de 

oração e participação litúrgica; b) o estudo das Escrituras, doutrina, sacramentos 

(o Catecismo da Igreja Católica é uma excelente referência); c) alguma forma de 

serviço pastoral; d) assunção das responsabilidades morais de um católico. 

Só um bom leigo pode se tornar um bom vocacionado. 

4. Conforme a pessoa continue na fidelidade a Jesus e tente ouvir este chamado, é 

importante que esta escuta não seja contaminada por considerações mundanas – 

desde a mais compreensível até a mais autocentrada: a) resolução da questão, “O 

que eu devo fazer com a minha vida?”; b) comunidade instantânea; c) 

oportunidade para estudos; d) progresso profissional; e) melhor condição 

econômica; f) respeito social. 

5. Pelo contrário, a pessoa que está tentando ouvir a voz de Jesus deve estar alerta 

para motivações egocentradas e para entusiasmos superficiais (fogo de palha). 

Muitos destes vão escapar de sua percepção de qualquer maneira. 

6. Cada pessoa chamada a ser discípulo de Jesus virá a saber que o compromisso 

com ele ocorre no contexto da Igreja, do Corpo daqueles que lhe pertencem, e 

que descobrir a própria vocação específica significará ao mesmo tempo 

encontrar o seu lugar e o seu serviço no corpo vivo dos membros de Cristo 

(1Cor 12,27-30; Ef 4,7-13). 
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7. Da mesma forma, é impossível conhecer Jesus sem tomar consciência de que 

acreditar nele/ viver em sua companhia implica um compromisso ativo com os 

desfavorecidos e excluídos. 

 

C. Ajudar uma Pessoa a Descobrir o Chamado de Jesus – a Vontade de Deus – para ele. 

Há um novo estilo de vida que deve ser adotado por um cristão para quem o 

seguimento de Jesus está se tornando central. Mais do que qualquer outra coisa, é a 

fidelidade a esse estilo de vida que gradualmente revelará ao jovem o que Deus e seu 

próprio coração estão lhe pedindo. 

1. Práxis Espiritual: 

a. Lectio Divina: Exposição diária à palavra viva de Deus, onde Deus nos 

fala pessoalmente em nossas atuais circunstâncias e nos desafia à fé e à 

obediência. Bento XVI: A lectio se completa na actio. 

b. Conversa com Cristo, usando o “livro de orações da Igreja” (o saltério) 

como base e no silêncio da adoração eucarística. 

c. Missa dominical; missa diária – e comunhão eucarística, que forma e 

fortalece Cristo em nós. 

d. Tempos de retiro (não necessariamente “retiros vocacionais”, 

propriamente ditos). Lá o coração é sensibilizado, a escuta interior é 

refinada passando pela vivência de vários dias em um contexto de oração, 

solidão e silêncio. 

e. Direção espiritual. O diretor escuta junto conosco os movimentos do nosso 

coração. O próprio diretor não tem um "projeto" (Santo Inácio: o diretor 

não deve se interpor entre o Espírito Santo e o dirigido), mas apenas deseja 

ser uma presença humana que facilite a percepção do que Jesus está 

pedindo. 

f. Participar de um grupo de oração: experimentando Deus habitualmente em 

uma koinonia cristã. 

2. Reordenamento moral: Conversio Morum. Todos os cristãos são chamados a 

uma vida virtuosa. É a virtude que nos purifica e nos torna receptivos e 

transparentes a Deus e a seu chamado. 

a. Reflexão consciente e vivência responsável da própria sexualidade. 

b. Consumismo; Prazerismo. 

c. Libertação de vícios: drogas, álcool, pornografia. 
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d. Estabelecendo limites e recuperando a liberdade da dominação do mundo 

virtual. 

3. Em algum momento, a pessoa deve se preparar seriamente e fazer uma confissão 

geral. Isso deve marcar uma separação entre um "antes" e um "depois", nos 

libertar do peso despercebido de nossos pecados habituais e de nossos graves 

pecados do passado, e deixar-nos experimentar a alegria de sermos salvos e 

"retificados" por Jesus. 

4. O Sermão da Montanha como um “mapa da vida”. Começando a trabalhar com 

questões de raiva, perdão, amor de todos, simplicidade, confiança na providência 

de Deus. 

5. Compreensão e aceitação de que o seguimento de Jesus é uma aceitação e um 

compromisso a se viver com e nele o seu Mistério Pascal para a redenção do 

mundo (Merton). 

D. Chegando ao Discernimento Concreto de uma Vocação 

1. Às vezes, o chamado de Jesus para se pertencer a ele coincide com um chamado 

a segui-lo em uma vida consagrada e, às vezes, até mesmo com um chamado a 

uma forma particular de vida consagrada (“Você nasceu para ser católico, 

sacerdote e monge"). 

2. Quando isso não acontece, geralmente podemos confiar que o Espírito Santo nos 

guiará ao lugar que escolheu, fazendo uso de nosso caráter, de nossos dons, de 

nossas atrações e da experiência de ter “chegado” (a tradição dos Padres do 

Deserto): escolha do pai espiritual). 

3. Uma vez identificada, a vocação deve ser abraçada principalmente pro Christo 

et Ecclesia, e não para sua realização pessoal. É neste ponto que o jovem precisa 

se tornar pessoalmente consciente da necessidade da Igreja de pregadores da 

Palavra e de ministros dos sacramentos. Jesus realiza hoje a sua obra salvífica na 

proclamação da sua mensagem (kerygma) e na administração dos seus 

sacramentos vivificantes (cf. Rm 10,13-17: “Mas como podem eles acreditar se 

não ouvem?”, e Lucas 10,2 “A messe é grande, mas os trabalhadores são 

poucos”). 

4. No entanto, a vocação, como prometeu Jesus, levará à posse do cêntuplo. 

5. Resistência e entrega: Muitas vezes a pessoa recebe a luz necessária para 

reconhecer o chamado concreto de Jesus, mas fica paralisada pelo medo dos 

sacrifícios envolvidos: a) a vida dos votos – renúncia da intimidade esponsal e 
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parental; abrir mão das assim chamadas “boas coisas da vida”; vida sob 

autoridade; b) oposição da família; c) término do namoro; d) separação do 

círculo de amigos; e) abraçar uma “vida institucionalizada”. 

6. Neste caso, nem o vocacionado nem o diretor vocacional deveriam forçar uma 

solução. Deixe Deus nos guiar a uma solução: ou o sacrifício será reconhecido 

como demasiado grande para ser abraçado (contrassinal vocacional) ou Deus 

acabará varrendo as objeções, deixando-nos com uma convicção de alegria e de 

paz. 

7. É crucialmente importante “contabilizar o custo” e consentir nele antes de se 

entrar em uma comunidade (cf. Lc. 14, 26-33. Cálculo dos custos da construção 

da torre). Certamente a vocação será colocada à prova no decorrer do tempo. 

Mas aquele que calculou e aceitou o custo de antemão construiu sua casa sobre a 

rocha e perseverará. Aquele que não o fez de antemão terá que fazê-lo agora. É 

terrivelmente difícil passar por uma crise quando uma fundação firme não foi 

previamente estabelecida. 

8. Os teólogos morais distinguem entre certeza absoluta e certeza moral. A certeza 

absoluta é muito rara; a certeza moral implica num grau de convicção suficiente 

para permitir a tomada de um determinado passo. É possível – e necessário –  

avançar cada vez mais em direção à convicção absoluta. Este processo, no 

entanto, depende de uma longa experiência de engajamento crescente (Amizade, 

Namoro, Noivado, Casamento). O mesmo processo ocorre na vocação à vida 

consagrada. Aspirantado – Postulantado – Noviciado – Profissão Simples – 

Profissão Solene. Tratam-se de etapas de discernimento e confirmação e uma 

preparação indispensável para um compromisso definitivo. (“Vultum Dei 

Quaerere”: o Papa Francisco manda seis anos de profissão simples para as 

contemplativas). 

E. Conclusão 

1. Crer verdadeiramente em Jesus é inseparável de viver para ele. Podemos pensar 

nas palavras do Beato Charles de Foucauld: “No momento em que percebi que 

Deus existia, soube que não poderia fazer outra coisa senão viver somente para 

ele”. O primeiro e mais crucial passo é que Deus revele Jesus para nós como seu 

Filho (Gl 1,15-16): isso em si compreende o chamado de se pertencer a ele e de 

servi-lo. O segundo passo é a descoberta de como ele quer que vivamos para ele. 
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2. Podemos ter certeza de que não existe uma “vocação genérica”. Jesus chamou 

cada um de nós a uma forma específica de convivência, discuplado e apostolado. 

Este chamado individual é anterior à fundação do mundo. O caminho que 

escolhemos não é indiferente a ele. Porque afinal de contas, não somos nós 

quem escolhemos. É o próprio Jesus: “Não fostes vós que me escolhestes; fui eu 

que vos escolhi e vos designei, para dardes fruto, fruto que permaneça” (Jo 

15,16). 


