
 

 

CAPÍTULO VIII DA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA CHRISTUS VIVIT: A VOCAÇÃO 

No oitavo capítulo da Exortação o Papa fala-nos de Vocação.  

O Papa começa por nos ajudar a alargar o âmbito do que normalmente entendemos 
por vocação, para enquadrar e apresentar a vocação “como chamamento de Deus”, 
que “inclui o chamamento à vida, o chamamento à amizade com Ele, o chamamento à 
santidade”, situando “toda a nossa vida frente ao Deus que nos ama” (nº 248) e a 
quem somos convidados a responder. 
É no chamamento à amizade com Jesus, vivendo e aprofundando essa amizade, que a 
vida ganha sentido.  
Nessa amizade descobrimos que que somos chamados a ser para os outros, que, 
“normalmente está relacionado com duas questões básicas: a formação duma nova 
família e o trabalho” (nº 258). Mas pode também estar relacionada com o 
chamamento a uma das vocações de consagração especial. 
Sobre a formação duma nova família, o Papa diz que acreditar que “dois cristãos que 
se casam reconheceram na sua história de amor o chamamento do Senhor, a vocação 
para formar de dois, homem e mulher, uma só carne, uma só vida” (nº 260). Desafia os 
jovens a não deixarem lhes “roubem o amor a sério” (nº 263), e que numa sociedade 
que diz que o matrimónio “passou de moda” pede que os jovens sejam 
“revolucionários” e que caminhem “contra a corrente” (nº 264).  
Sobre o trabalho, o Papa diz que “é uma necessidade, faz parte do sentido da vida 
nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal” 
(nº 269) e “também é dar glória a Deus com o desenvolvimento das próprias 
capacidades” (nº 271). Assim, não fazemos “as coisas automaticamente, mas com 
sentido, como resposta a um chamamento que ressoa no mais profundo do (...) ser, 
para dar alguma coisa aos outros, faz com que essas tarefas deem ao seu próprio 
coração uma experiência especial de plenitude” (nº 273).   
Por último o Papa fala das vocações para uma consagração especial, relembrando que 
o Senhor continua a chamar, mesmo que alguns deem mau exemplo. Assim, na relação 
de amizade com Jesus “não se deve excluir a possibilidade da consagração a Deus no 
sacerdócio, na vida religiosa ou noutras formas de consagração. Porquê excluí-lo?” (nº 
276).  
E termina com um desafio: procura “espaços de calma e de silêncio, que te permitam 
refletir, orar, olhar melhor o mundo que te rodeia, e então sim, com Jesus, poderás 
reconhecer qual é a tua vocação nesta terra” (nº 277).  
 

Questões:  

1- Quando ouves a palavra vocação o que te vem à mente? 
2- Achas que os jovens (e tu?) têm a noção de que o matrimónio (casamento) é 

uma vocação? 
3- Achas que a Igreja está a saber falar de vocação aos jovens de hoje? 


