
 
 

 

CAPÍTULO IX DA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA CHRISTUS VIVIT: «O DISCERNIMENTO» 

A Exortação Apostólica Pós-sinodal “Cristo vive” culmina com um capítulo dedicado ao discernimento. 
Dando seguimento à sua reflexão sobre o discernimento contida na Exortação Apostólica “Alegrai-vos e 
exultai”, sobre o chamamento à santidade no mundo atual, o Papa Francisco ajuda-nos a passar do geral 
ao particular, propondo aos jovens que apliquem este mesmo dinamismo do Espírito Santo ao 
discernimento da própria vocação no mundo. 

Antes de dizer como é que se faz este discernimento para se descobrir a vocação pessoal, o Santo Padre 
faz-nos olhar para o contexto dos jovens, tantas vezes prejudicado pela falta da sabedoria daquele 
discernimento, influenciando-os a que corram o risco de viver como “marionetas à mercê das tendências 
do momento”. Isso observa-se na sua agilidade em navegar em vários ecrãs simultaneamente, num 
constante zapping anestesiador, à procura da novidade que nem sempre é “vinho novo que vem de Deus”. 

Para além do uso da razão e da prudência, sugere-se que se acolha o mistério do projeto único e irrepetível 
que Deus tem para cada um, estando em jogo o sentido da vida diante do Pai que nos conhece e ama, ao 
ponte de não querer que ninguém se perca numa vida sem sentido. 

Preparação para um verdadeiro discernimento vocacional é a formação da consciência, permitindo-lhe 
profundidade e fidelidade a Deus. Esta formação implica deixar-se transformar por Cristo, através de uma 
habitual prática do bem. O exame de consciência diário poderá ajudar, quer a identificar os pecados que 
atrapalham o discernimento, quer a reconhecer a obra de Deus em cada um na experiência quotidiana, 
através das mediações que são os acontecimentos, os testemunhos dos Santos, entre os dons e as 
limitações pessoais. 

Passando a sugerir um método, o Sumo Pontífice aponta os seguintes elementos: 

1º ― O silêncio da solidão e da oração, que permita um maior empenho em reconhecer a própria 
vocação, longe das ansiedades que impedem de recompor o conjunto da própria existência à luz de Deus; 

2º ― A disposição livre para escutar, renunciando ao próprio ponto de vista parcial ou insuficiente, que 
tantas vezes nos amarra a seguranças que nos impedem de reconhecer o chamamento de Deus; 

3º ― Um autoconhecimento sereno, a partir das perguntas importantes entre a realidade pessoal e o 
sonho de ser feliz, que ajudem a superar a mera busca da aparência, do ter e do prazer; 

4ª ― O reconhecimento do(s) outro(s), em cuja existência se apoia a “ponte” da própria vocação, onde o 
“quem sou eu?” se liga com o “para quem sou eu?”, num espraiar das próprias qualidades e dons. 

Este discernimento vocacional acontece verdadeiramente no reconhecimento de que a vocação é o 
chamamento de um amigo ― Jesus ― em que a resposta é o oferecimento do melhor de si. O 
discernimento da própria vocação é um discernimento de amizade, que ajuda a cumprir a vontade de 
Deus, em resposta ao que Aquele Amigo nos deu como “presente”: a própria vida, como medida do 
verdadeiro amor. É esta medida que pode ajudar cada jovem a superar todos os limites, através do 
seguimento de Jesus com a própria cruz. 

Para finalizar, Francisco chama a atenção para três tipos de sensibilidade que qualificam os que ajudam os 
jovens no discernimento da vocação: em primeiro lugar a atenção à pessoa, em segundo lugar a atenção 
ao processo de discernimento, em terceiro lugar para os impulsos que levam o outro a experimentar o que 
gostaria de ser. O discernimento é um instrumento de luta para seguir melhor o Senhor, em que o 
ajudante deve desaparecer para deixar que o jovem siga esse caminho que descobriu. Portanto, 
acompanham-se processos, não se impondo trajetos. 

 



 
 

 

 

Maria é o modelo de Quem se deixou acompanhar para vir a acompanhar Jesus e os que Ele chama. 
Corramos atraídos por este Rosto que tanto (ch)ama, reconhecendo-O tanto na Eucaristia, quanto no 
irmão que sofre! 

Questões:  

1- Com que “entulhos” se teima, hoje em dia, preencher os espaços e tempos de silêncio tão 

necessários à escuta do chamamento vocacional? 

2- Como valorizar a amizade espiritual, relação que acompanhe na escuta da voz de Deus?  

3- O que se tende a procurar no discernimento vocacional: a confirmação da nossa vontade tantas 

vezes egoísta ou a vontade de Deus que liga aos irmãos? 


