
 

 
 

 

 
 

O que é vocação? 
O significado da palavra vocação é bastante 
amplo e tem sua origem no verbo latino “vo-
care”, que significa “chamar ou chamamento”. 
No âmbito religioso, trata-se de um chamado 
que provém da boca Daquele que tudo criou 
pela força de sua Palavra: Deus.  

Portanto, compreender a vocação como um 
dom é reconhecer que, em todas as circuns-
tâncias, Deus nos chama a viver e realizar seu 
projeto de amor. Vocação é dizer SIM a Deus, 

pela fé, descobrir o próprio lugar no mundo, na Igreja de hoje e no serviço aos irmãos. Para descobrir bem este 
projeto de Deus se faz necessário fazer um discernimento.  

Vocação exige dois polos. De um lado, Deus que cria, chama e ama. A outra parte é de cada pessoa humana, 
que precisa aprender a discernir os sinais da vontade de Deus e responder com coragem. Vocação também tem a 
ver com a intensidade com que fazemos algo e a felicidade que daí podemos conseguir. Portanto, a medida da 
vocação está na amplitude da felicidade vivenciada. 

Pelo Batismo toda pessoa recebe, pela fé de seus pais e padrinhos, seu segundo chamado: o de ser cristão. À 
medida que a pessoa cresce e toma conhecimento da própria fé, aos poucos assume uma identidade que a 
caracteriza como seguidora do próprio Cristo. 

Algumas pessoas vão discernir que a vocação delas vai ser só a do batismo e não vão se casar; outras, vão ver 
que não são vocacionados a uma comunidade, à vida religiosa ou ao sacerdócio. O importante é descobrir a 
felicidade, porque a vocação nos remete a uma experiência de felicidade.  

Vocação é um dom gratuito de Deus, dado de forma particular para cada um, é muito importante que trilhemos 
um caminho de descoberta, pois quando realizamos a vontade de Deus e a nossa vocação nos realizamos interior-
mente e encontramos o sentido da vida. 

Quem se dedica a uma vocação, dedica-se a um chamado interior. Não se trata de uma escolha arbitrária, 
pautada em interesses econômicos ou sentimentais. É, antes, uma entrega total, uma resposta ao projeto de Deus 
para aquele indivíduo. Por isso, no exercício de sua vocação, ele não procurará tanto o sucesso pessoal — embora 
isso também possa existir —, mas a perfeita realização de seu chamado. 

Não é difícil ver quem realmente é vocacionado. As suas ações são fecundas e benéficas para os outros. Ele 
põe vida no que faz e se identifica com sua ação. Caminha firme, sem medo e sem vacilar, porque está seguro da 
própria identidade e missão. 

Ser vocacionado é doar-se incondicionalmente. E é nesta doação incondicional de si mesmo que se revela e se 
experimenta a graça vocacional. "Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas aquele que tiver 
sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á" (Mt 16, 25). 
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