
 

Juventude e vocação: qual é o meu lugar neste mundo? 

 

Ser jovem e cristão nos dias de hoje é um grande desafio. Existe um mar de informações, de 

possibilidades, conceitos e opiniões sobre como viver, o que fazer e para onde ir, além de uma 

sociedade midiática, que tenta moldar um padrão de vida ideal para alcançar o sucesso e ser 

feliz. 

A questão é: como descobrir o seu lugar no mundo em um cenário com infinitas expectativas e 

oportunidades? Encontrar a resposta para essa pergunta está longe de ser uma tarefa simples. 

Pensando nisso, resolvemos trazer aqui algumas reflexões que podem ajudar você, jovem 

cristão, que vive essa busca de descobrir a vocação que Deus tem para a sua vida.   

#Como ouvir a voz de Deus no mundo em que vivemos? 

Antes de tudo, essa busca é uma experiência espiritual. Você não pode ver Deus sem a aparência 

de Deus em sua vida, sem aceitar que Ele adentre em seu coração. Ele se revelou na imagem e 

semelhança em Jesus Cristo e nos traz ensinamentos essenciais para ouvi-Lo neste mundo 

repleto de barulho.  

Quando nos colocamos a ouvir o que Ele tem a nos dizer, é como ultrapassar os arbustos sujos 

e difíceis de acessar da floresta e, enfim, avistar uma trilha linda e perfeita, repleta de flores e 

pássaros.  

Por isso, pare por alguns minutos da sua vida (faça isso com frequência) e dedique-se a orar, 

meditar e a refletir. Com o coração e o espírito inteiramente entregues no seu diálogo com Deus, 

Ele falará contigo de alguma forma. 

#Como iniciar o processo de discernimento vocacional? 

A família e a Igreja são as instituições que oferecem os primeiros ensinamentos para que os 

adolescentes e jovens se abram à vida espiritual. O chamado de Deus, a vocação, deve ser um 

tema abordado ainda antes da vida adulta, a fim de que inicie-se o processo de discernimento 

vocacional, muitas vezes, ajudando a direcionar até mesmo qual curso escolher como faculdade.  



Vir ao mundo e seguir sua vocação significa encontrar esperança para uma vida melhor, uma 

vida caminhando ao lado de Deus. Essa experiência é única, a cada um de nós Ele traçou um 

plano diferente, mas todas nos levam a um objetivo principal: fazer a diferença no mundo para 

a construção do Reino dos Céus.  

#Conheça quais são as vocações 

Todas as pessoas são chamadas por Deus para desenvolver sua missão na Terra. Porém, para 

descobri-la e ter a certeza de que é mesmo isso que Ele quer para a sua vida, é importante buscar 

conhecimento sobre todas as vocações existentes. 

Não entraremos a fundo em cada uma delas, mas, segundo a Igreja, existem quatro categorias 

diferentes para você encontrar a sua. São elas: vocações sacerdotais, vocação familiar, vocações 

religiosas e vocações leigas. Pesquise, estude, leia testemunhos de quem as vivencia, participe 

de retiros e eventos que possam te mostrar, mesmo que brevemente, os serviços que englobam 

essas vocações. Em algumas delas, o seu coração irá bater mais forte! 

#Fortaleça a sua fé 

A fé é a fonte para o discernimento vocacional, porque oferece os seus conteúdos fundamentais,  

as suas articulações específicas, o seu estilo singular e a pedagogia que lhe é própria. Receber o 

dom da vocação requer disponibilidade.  

Trata-se de uma extensão da vida para todos aqueles que buscam respostas e direcionamentos 

de Deus. Então, se você almeja descobrir o sentido da sua existência, fortaleça a sua fé. Leia a 

Bíblia, dedique minutos do seu dia para orar e falar com Ele, peça direcionamentos e sinais, se 

dedique a ouvi-lo e interpretá-lo. Se possível, procure sua paróquia, pois além de conhecer as 

inúmeras vocações existentes, você terá um auxílio ainda maior para que esse processo seja o 

melhor possível. 

#Olhe sempre para a direção certa 

O medo é uma grande pedra no caminho dos jovens que não sabem qual direção seguir. Mas, 

lembre-se: Deus move montanhas. O que Ele é capaz de fazer, então, com uma simples pedra 

no seu caminho? Confie.  

Quando estiver pronto, faça sua escolha acreditando que o Senhor sabe de todas as coisas e 

está no controle da sua vida. Permita-se ser guiado pela graça do Espírito Santo! 

 

Fonte: https://www.institutodosservosdedeus.com.br/ 


