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Segundo o evangelho de João, dois dos primeiros 
discípulos de Jesus vieram do grupo dos seguidores de João 
Batista. “Ao ver que Jesus passava, (João) disse: 'Eis o Cordeiro de 
Deus'. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus 
voltou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: 'O que vocês estão 
procurando?'” (Jo 1,36-38). Essa pergunta de Jesus nos convida a 
tomar consciência da verdadeira razão que nos leva a fazer aquilo 
que estamos fazendo. 

O chamado dos primeiros discípulos, segundo os 
evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, se deu na beira da praia, 
enquanto lavavam as redes, quando, então, Jesus lhes disse: 
“Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens” (Mt 4,19). 
Jesus entra na realidade profissional daqueles quatro homens – 
Pedro, André, Tiago e João – e os convida a ampliar a compreensão 
da própria vida e missão. “É preciso pescar diferente”, diz a 
música do Pe. Zezinho. É preciso compreender que a vida de cada 
um de nós comporta uma missão. Somos chamados por Jesus a 
ajudá-lo a resgatar as ovelhas perdidas, a “pescar” pessoas, 
retirando-as de toda situação de injustiça e de morte, a fim de que 
“tenham vida, e vida em abundância” (Jo 10,10).
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 “O Senhor chamou-me antes de eu nascer”. A existên-
cia de cada um de nós não foi uma escolha nossa, nem dos nossos 
pais, nem muito menos de um destino cego e sem sentido, mas 
uma escolha de Deus. “Antes”: antes do sentimento de ter sido 
rejeitado; antes da tomada de consciência da própria identidade 
sexual; antes do abuso sexual ou da falta de cuidado; antes de ser 
mimado, superprotegido e, consequentemente, fragilizado pelos 

É muito iluminadora a maneira como o profeta Isaías 
entendeu a sua vocação: “O Senhor chamou-me antes de eu 
nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu 
nome” (Is 49,1).

Deus colocou a Sua voz em nossa consciência para nos 
orientar em nossa procura pela felicidade, pela realização, pelo 
sentido da vida. No entanto, essa voz só pode ser ouvida no silên-
cio. Samuel só começou a ouvir Deus quando era noite, as ativida-
des do santuário haviam terminado e estava tudo em silêncio. Aos 
poucos, Samuel foi entendendo que a voz que dentro dele chama-
va seu nome era a voz de Deus, e ele se abriu a essa voz: “Fala, 
Senhor, que teu servo escuta” (1Sm 3,10). A vocação de Samuel é 
um convite a retomarmos as raízes da nossa própria vocação e a 
voltarmos a dar uma resposta que envolva todo o nosso ser, e não 
apenas a parte periférica da nossa existência, do nosso tempo e 
dos nossos afetos.

Ainda que nós nem sempre estejamos dispostos a reco-
nhecer os verdadeiros motivos que estão por detrás daquilo que 
fazemos, esse reconhecimento é importante, seja para confirmar 
o nosso estilo de vida, seja para modificá-lo, livrando-nos de 
mentiras e de atitudes que nos mantém imaturos e irresponsáveis 
perante a vida.



Além de indicar a identidade única e original da pessoa, 
o nome indica, na Bíblia, a nossa missão. O para que da existên-
cia e do nascimento de cada um de nós é em vista de uma missão: 
“Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele” (Is 
49,5). A nossa presença num determinado ambiente nunca é por 
acaso. Cada um de nós precisa ter essa consciência: 'Se a mão 
de Deus me colocou aqui, é porque há algo que eu devo e posso 
fazer para recuperar alguém para Ele, para reaproximar alguém 
d'Ele'.

“(...) ele tinha na mente o meu nome”. Na Bíblia, o 
nome significa duas coisas: a nossa identidade e a nossa missão. 
O nome diz que nós não somos a repetição de ninguém; não 
somos a reencarnação de ninguém. Nós somos únicos e temos 
uma missão única. “Importante é que cada fiel entenda o seu 
próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quando Deus 

colocou nele algo de muito 
especial (1Cor 12,7), e não se 
esgote procurando imitar algo 
que não foi pensado para ele” 
(Papa Francisco, GE 11). Cada 
um de nós é uma marca única 
do Evangelho. Há uma palavra, 

uma mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a 
sua vida. “O Senhor a levará ao cumprimento mesmo no meio dos 
teus erros e momentos negativos, desde que não abandones o 
caminho do amor e permaneças sempre atento à sua ação sobre-
natural que purifica e ilumina” (Papa Francisco, GE 24).

pais; antes de tudo o que aconteceu comigo nos primeiros anos 
de vida, existe a verdade do amor de Deus como razão originária 
da minha existência.



 E ainda que às vezes pensemos que estamos trabalhan-
do em vão e gastando nossas forças inutilmente (cf. Is 49,4), lem-
bremos que o Senhor nos sustenta a cada dia, para que a salvação 
d'Ele chegue, por meio de nós, ao coração das pessoas que ainda 
não fizeram a experiência do Seu amor (cf. Is 49,6). 

Pe. Paulo Cezar Mazzi

Cada um de nós é chamado a tomar consciência de que é 
um “enviado”. Jesus nos envia para o seio da família, da escola, do 
local de trabalho, para o seio da sociedade, com a missão de nos 
colocar junto de toda pessoa que precisa receber a palavra da 
verdade, o Evangelho que nos salva (cf. Ef 1,13). Neste sentido, 
precisamos superar o medo de nos colocar diante do outro, diante 
do diferente; o medo de não saber o que fazer diante da dor, da 
injustiça ou do sofrimento que atinge o outro. Quando sentimos 
esse medo, precisamos nos lembrar de que Jesus, ao nos enviar, 
sempre nos reveste do poder do Espírito Santo, para afastarmos o 
espírito do mal da vida das pessoas.

Deus nos envia para entrarmos em contato com a realida-
de das pessoas e nos deixarmos afetar pelo drama da vida delas. 
Quando nos mantemos distantes da realidade das pessoas, acaba-
mos colaborando para que elas sintam Deus distante e indiferente à 
dor pela qual estão passando. Um cristianismo intimidado ou aco-
modado acaba alimentando o ateísmo no mundo, isto é, a sensa-
ção de que Deus não existe ou, se existe, não se importa com o ser 
humano. Que a nossa vocação, portanto, seja vivida como um 
caminho de configuração diária a Jesus Cristo, que nos chama e 
nos envia para o mundo como sal, luz e fermento do seu Evangelho.
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