
Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    1 
TEATRO GLOBAL . TRANSITAR INDIVIDUAL . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

 

CHAMAMENTOS INTERNOS 

Viver com Sentido 

 

 

 

 

Estás internamente acordad@ e a vida pede-te que transites para uma expressão mais 

plena do teu Ser?  

Poder viver estando acordada para a Vida é algo precioso e sagrado para mim. 

Entreguei-me a esse processo consciente há vários anos e apaixona-me poder 

testemunhar outras pessoas no seu. Este texto é uma partilha de algumas reflexões, 

experiências e pistas para melhor navegarmos os nossos chamamentos internos. 

 

O texto propõe uma viagem ao longo de diferentes estações e inclui vários convites à 

reflexão individual: 

 

DESPERTAR ................................................................................................................................ 2 

ABRIR A PORTA .......................................................................................................................... 4 

DISCERNIR ................................................................................................................................. 5 

PURIFICAR ................................................................................................................................. 8 

CAMINHAR .............................................................................................................................. 10 

PRÓXIMOS PASSOS ................................................................................................................. 12 
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DESPERTAR 

Quando eu tinha 14 anos lembro-me de ter tido uma conversa muito franca com Deus:  

- Se a vida é isto, eu quero ir embora. 

Naquela altura os sonhos dos meus amigos adolescentes e o programa de vida que 

implicitamente a minha família e a sociedade me propunham não me faziam nenhum 

sentido e estavam vazios de alma. Se a vida era só isso, eu ia embora sem remorso. 

O meu diálogo interno com Deus era na verdade um pedido intenso e sincero para que 

o verdadeiro sentido e propósito da vida me fosse revelado. E assim foi porque pouco 

tempo depois tomei contacto com uma escola espiritual e aí começou o meu caminho 

interior. 

Muito mais tarde, talvez em 2017, lembro-me de uma conversa com um colega de 

trabalho. Durante um evento da empresa conversávamos no lounge do hotel após o 

jantar. Em certo momento a conversa tornou-se mais profunda e ele comentou-me com 

uma timidez disfarçada que estava numa crise existencial: “o que estou aqui a fazer?”. 

Referia-se ao sentido da sua vida. E a timidez era um constrangimento por se atrever a 

sequer ter essas dúvidas num mundo cheio do brilho hipnotizante dos objetivos, 

sucesso, adrenalina e luxos.  

O que é despertar? Despertar é notar que no nosso mundo interno há uma voz sensível 

que tem algo a dizer acerca de nós e do sentido da nossa vida. Atrever-se a escutá-la é 

um enorme ato de coragem, porque no momento em que o despertar acontece a pessoa 

está sozinha contra o mundo, tal como ela o vê. 

Então para quê fazer esse esforço e correr esse risco? Para nos cumprirmos como seres 

humanos. Porque há uma paz e uma enorme felicidade que emergem dentro de nós 

quando sentimos que estamos a fazer o que devemos fazer, o que internamente somos 

chamados a fazer. 
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PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 
1. Ao longo da tua vida, qual foi o teu maior ato de coragem para seguires um 

chamamento interno? Toma nota e celebra-te!       

 

2. O que te sentes chamada a ser / fazer nesta fase da vida? Confia na resposta que 

surgir e explora-a mais. Que qualidades tem esse novo para o qual estás a ser 

convidado? 

 

3. Imagina agora que por um passe mágico viajas no tempo para um momento futuro 

em que esse chamamento está plenamente realizado. Sim, já lá estás! Agora! 

Mergulha nessa experiência e saboreia-a. Saboreia a sensação de te cumprires nesse 

chamamento.  

 

Observa como é o teu dia a dia nesse momento do futuro: em que contextos te 

moves, que pessoas te rodeiam, o que fazes, como te sentes… O que notas de 

diferente em ti e na tua vida? 

 

4. Sente no teu coração a alegria de te cumprires nesse chamamento e observa o que 

impede que isso seja desde já, hoje, uma realidade para ti. Lista esses bloqueios no 

teu caderno. Desperta a curiosidade para saberes mais sobre eles. 

 

5. Solta a mão e permite-te fazer um rabisco que expresse a sensação de te sentires 

realizado (ponto 3). Podes usar o espaço abaixo e confia no que surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Contempla o teu rabisco e deixa que a tua sabedoria interna te dê pistas sobre os 

teus próximos passos.  
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ABRIR A PORTA 

Eu desconfio que quando nos começamos a inquietar sobre o nosso propósito de vida 

é porque algo dentro de nós já acordou e está a querer chegar à nossa consciência. Está 

a chamar por nós, como alguém que bate à porta. E nós ficamos sobressaltados: 

- Quem vem lá? 

Do lado de cá da porta estamos nós, com a nossa vida, com os nossos planos e com 

aquilo que sabemos de nós e do mundo. Do outro lado há esse algo misterioso. E 

começamos a ter intuições e a sonhar acordados com um propósito para estarmos 

aqui.  

Lembro-me que esse tema me visitou muitas vezes no passado e começou a insinuar-

me uma mudança de vida. Os chamamentos não eram claros para mim na altura, mas 

respeitei esse impulso e tomei coragem para ir reorientando o meu percurso 

profissional dentro da empresa onde trabalhava. Apesar dos meus esforços de 

clarificação e mudanças concretas, em 2018 cheguei a um beco sem saída.  

Tinha sido promovida para liderar uma área nova dentro da empresa e em agosto 

precisava de preparar o plano de ação para o ano seguinte. Aquilo que eu propunha não 

tinha eco junto dos diferentes diretores funcionais, a minha mente estava turva e eu 

sentia-me muito incompetente e bloqueada. Lembro-me de ter pensado: 

- Eu posso ter muitos defeitos, mas burra não sou! O que é que se passa aqui? 

E então percebi que no esforço de me adaptar à empresa e à função e para conseguir 

tolerar a agressividade do ambiente externo eu me tinha dissociado totalmente da 

minha natureza. Por estar desconectada de mim não estava capaz de operar, nem de 

ser funcional naquele contexto. 

Perante o impasse e dado que não conseguia discernir que direção tomar no meu 

caminho profissional e de vida, resolvi pedir uma licença sem vencimento. Precisava de 

ganhar distância daquele ambiente e dar-me espaço interno para me reconectar 

comigo. Intuía que dentro de mim havia uma resposta, mas eu não me permitia ouvi-la 

por ser algo muito distante da minha realidade naquele momento. Era preciso retirar-me 

do ruído exterior e fazer silêncio interno.  

Esse silêncio iria levar-me por uma viagem incrível com muitas transformações. 

Acredito que para conhecermos o nosso propósito de vida é preciso abrir-lhe a porta, ou 

seja, abrir-nos a um diálogo aberto e olhos nos olhos com essa força interna que nos 

motoriza. Conhecemo-lo vivendo-o.  

 

  

http://www.entreteser.org/


Espaço de entreteSER: Ser e tecer com tudo o que É.                                                    5 
TEATRO GLOBAL . TRANSITAR INDIVIDUAL . ESCOLA DE PROCESSO 

                                                                       www.entreteser.org 

 

 

PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

1. Há alguma pessoa, grupo de pessoas ou contexto na tua vida onde em alguma 

medida te desconectas da tua verdadeira natureza e te adaptas para poderes 

funcionar nesse meio? Que estratégias usas, consciente ou inconscientemente, 

para fazer isso? 

 

2. Que partes tuas não te permites expressar com essas pessoas? Porquê? Faz uma 

lista e regista-a para que a possas revisitar mais tarde. 

 

3. Respira fundo, mima-te e fica um pouco contigo. Será que alguma dessas partes 

marginalizadas de ti está a pedir para ter mais espaço na tua vida? O que pede? 

 

4. Em que medida gostarias de viver de forma mais inteira a totalidade de quem tu és, 

ainda que por agora aches que isso não é possível? 

 

5. Que porta precisas de abrir dentro de ti? 

 

6. Se pudesses escutar a voz silenciosa do Ser, o que é que ela te diria? 
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DISCERNIR 

Os chamamentos internos são muitas vezes desconcertantes. Pedem-nos aquilo que 

não planeamos, aquilo que a sociedade rejeita ou que toda a gente sabe que vai correr 

mal, aquilo que achamos que não somos, aquilo que juramos nunca ser capazes de 

fazer, etc. 

Lembro-me de uma peripécia em 2015. Durante um evento sobre empreendedorismo, 

um orador no centro da sala começou a sua intervenção a exibir uma folha branca A4 

onde tinha escrito FIM em letras garrafais. A mensagem dele era: a vida é finita, lembra-

te do fim e faz o que precisas de fazer. As palavras dele soavam-me estranhamente 

familiares como se pudessem ter sido as minhas palavras, saídas de algum lugar 

profundo de dentro de mim. E uma voz interna sentenciou: isso que vês nele és tu daqui 

a 10 anos. 

Essa experiência foi intensa para mim. Sei que no fim da apresentação corri para a casa 

de banho lavar-me em lágrimas. Havia uma doce sensação interna de eu ter um lugar 

no mundo, uma função a cumprir. E depois a minha consciência não podia aceitar isso 

porque eu sentia-me totalmente impotente e incapaz de algum dia estar no lugar 

daquela pessoa no centro da sala. 

Ainda ando por aqui… a caminho! E neste caminho tem sido muito importante para mim 

discernir se os chamamentos internos são autênticos e provêm da alma… ou se são 

uma manobra de distração egóica. Para ir contra tudo e contra todos, incluindo ir contra 

o que eu acredito de mim mesma, eu preciso de ter a certeza absoluta sobre a natureza 

do impulso que opera dentro de mim. 

Na minha experiência, quando o estímulo evolutivo vem de um nível profundo do ser, ele 

é colocado docemente no campo de consciência, sem ruído nem opressão internas. É 

uma voz inamovível que ecoa no silêncio, sem exigência e com suavidade. 

O processo egóico é bem distinto. Com ego quero designar a identidade que 

desenvolvemos ao nascer e nos adaptarmos a um determinado contexto social e que 

se ancora numa perceção de separação dos outros e do Todo. Cumpre uma função útil 

e, ao mesmo tempo, pode enviesar a nossa perceção da realidade e de nós próprios 

devido às suas feridas. 

Para averiguar se o impulso interno vem do ego ferido, para mim é útil fazer a análise 

em três níveis: 

• Há alguma forma de exigência interna para atingir alguma coisa? 

• Há alguma exaltação interna ou sensação de superioridade em relação aos 

outros? 

• Há alguma sensação de carência ou de falha que se deseja compensar ou tapar? 

Outra pista útil pode ser averiguar a nossa motivação para fazermos aquilo que estamos 

a ser chamados a fazer. Se dentro dessa motivação houver indício do desejo de obter 

alguma forma de fama ou reconhecimento, poder, prazer ou dinheiro… então o processo 

é dominado ou está contaminado pelo ego em alguma medida. 

Estas motivações são válidas e têm o seu lugar na experiência humana. No entanto, são 

distintas daquilo que nos motiva a seguir um chamamento interno. 
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Uma cliente[1] minha começou um processo individual comigo porque queria fazer um 

trabalho de cura emocional e tornar-se mais capaz de estar íntegra nos seus 

relacionamentos íntimos. Na sessão inicial ela disse-me: “Estou a fazer isto porque 

quero, não por necessitar.” Ela queria dizer que estava centrada e confortável com a sua 

vida, ou seja, não era o seu contexto externo de vida que a obrigava a fazer um processo 

interno. Ela não estava à procura de cumprir objetivos ou tornar-se mais funcional na 

sociedade. O impulso que a movia era um chamamento interno para viver de forma mais 

inteira. 

 

 

PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

1. De que forma nutres a tua conexão com o Ser? E de que forma te abres para receber 

os seus chamamentos? Talvez uses a oração, a meditação, a contemplação… O que 

quer que seja, toma nota dos teus recursos e celebra-os!       

 

2. Como distingues os teus chamamentos internos? Que qualidade particular tem 

essa experiência que a distingue dos restantes pensamentos – emoções – 

sensações quotidianas? 

 

3. De que forma operam em ti as dinâmicas de: 

a. Exigência interna ou critico interno 

b. Exaltação pessoal, orgulho ou sensação de superioridade 

c. Sensação de carência, inadequação ou vergonha 

Sê compassivo contigo e toma nota do que descobrires. 

 

4. Em que medida essas dinâmicas podem estar a toldar ou a distorcer a tua perceção 

dos teus chamamentos internos? 

 

5. O que te motiva a fazeres aquilo que te sentes chamado a fazer? 

 

  

[1] Uso a palavra cliente por 

falta de melhor opção. 

Neste contexto, cliente é 

uma pessoa muito querida 

que me deu a honra de eu 

facilitar o seu processo e 

podermos entreteSER em 

conjunto. 
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PURIFICAR 

De alguma forma, para mim discernir se um impulso interno vem da alma ou do ego é 

relativamente fácil. A partir do momento em que senti o sabor de um e de outro, o meu 

sistema reconhece-os e distingue-os automaticamente, tal como distingue dois 

alimentos diferentes. 

No entanto, há um desafio com o qual eu me deparo frequentemente. Depois que eles 

emergem, como evitar que o ego boicote, interfira ou contamine os chamamentos 

internos?  

Uma primeira interferência é o medo. O medo diz algo assim: o que vai acontecer 

comigo e com a minha vida se eu me abrir a este desconhecido? Uma cliente minha 

começou um processo individual comigo porque sentia que tinha mais para dar ao 

mundo do que aquilo que o seu contexto profissional lhe permitia. Era movida por esse 

chamamento e ao mesmo tempo estava bloqueada pelo medo da incerteza. “Mas será 

que tenho de mudar de profissão? O que é que isso significa nesta fase da minha vida?” 

Eram inquietações legítimas e precisamos de ir negociando com elas. 

No entanto, após essa pessoa ter explorado, integrado e transcendido os limites que 

sentia à expressão do seu ser e dos seus dons, ela descobriu-se capaz de os servir em 

diferentes contextos, incluindo na sua profissão! Os chamamentos falam-nos de um 

novo eu que quer emergir e não necessariamente de uma mudança abrupta de contexto 

de vida. 

O medo está também associado à tentação de querer controlar o processo, isto é, 

determinar o que fazer, como, quando e com quem. Ou seja, podemos abrir-nos ao que 

o chamamento pede, mas cair na tentação de acharmos que somos nós que fazemos 

acontecer! Pelo contrário, o chamamento pede-nos rendição e abertura à vida momento 

a momento. 

Outra armadilha é usar o chamamento interno para engrandecer a nossa sensação de 

eu. Nesse ponto podemos começar a sentir, por exemplo, que temos uma grandiosa 

missão de vida, maior que a dos outros, claro! Sempre que eu caio aí deixo de estar em 

contacto com a inteligência que governa o processo e fico bloqueada. Sentir-me 

bloqueada ou confusa é um sinal para mim que saí da sintonia interna e houve uma 

interferência egóica. 

Superar o medo, rendição, abertura e humildade permitem que o chamamento se 

desdobre e se manifeste na nossa vida, mas não nos garantem tranquilidade! 

Um exemplo disso foi o meu processo de mudança de casa em 2020. Em pleno início 

da pandemia eu tive uma ordem interna para sair de Lisboa. Isso esbarrou com uma 

dificuldade antiga, porque há vários anos que eu procurava sem sucesso sair da casa 

onde estava. Mas desta vez o impulso interno era tão forte que os obstáculos iam sendo 

superados um após o outro.  

Eu rendi-me ao desconhecido e confiei que apesar de toda a incerteza e aparente 

irracionalidade dos meus atos, havia uma inteligência maior a governar o processo e, 

por isso, tudo iria correr bem. 

Como resultado disso comprei uma casa para remodelar em Tomar e arrendei 

temporariamente outra casa perto. Após um encadear de peripécias bastante intensas, 
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no fim de semana em que comecei a minha mudança para Tomar tive a certeza interna 

que o meu processo com a casa que havia comprado tinha terminado e eu não via ficar 

com ela nem viver lá!  

Essa mudança abrupta de direção tomou-me de surpresa e deixou-me em choque. 

Quando me recuperei, percebi que a mudança para Tomar fazia sentido, mas o processo 

de compra e posterior venda da casa fora apenas um meio de desbloquear camadas 

profundas inconscientes em mim que não poderiam ser trabalhadas de outra forma. E 

isso era necessário para eu poder avançar no meu caminho.  

Por vezes, seguir os chamamentos internos é um desporto radical! 

 

 

 

PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

1. Considera os teus chamamentos internos neste momento da tua vida. Será que 

os podes estar a auto-boicotar de alguma forma? 

 

2. Qual é o teu maior medo? 

 

3. Como poderias negociar com os teus medos para explorares um pouco mais 

aquilo que és chamado a ser / fazer? 

 

4. Como seria se experimentasses uma rendição radical à vida?  
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CAMINHAR 

Se o chamamento interno é autêntico, ele vem de níveis profundos do nosso ser e 

precisa de ser levado a sério. Ignorá-lo é uma forma de traição de nós mesmos. 

E há uma boa notícia. Da minha experiência, se um chamamento interno é autêntico, 

ainda que pareça absurdo ou impossível, quando me rendo a ele percebo que há uma 

forma de ser realizado e uma inteligência oculta que governa esse processo. Mas para 

isso eu preciso de me abrir ao processo e caminhar no caminho que se vai abrindo à 

minha frente, momento a momento. 

Confiança e rendição. Isto é mais fácil dito do que feito, porque nesse caminhar surge 

de tudo: dúvidas, medos, angústia, traumas, auto-sabotagem e bloqueios diversos. Na 

minha experiência descobri três variáveis que permitem fazer este caminho com 

segurança: 

1) Clareza interna daquilo para o qual estou a ser chamada 

2) Decisão e compromisso interno de atender a esse chamamento a 100% 

3) Capacidade de digerir os impactos e o processo psicológico ao longo do 

percurso 

Quando a clareza está presente e a decisão está tomada, ainda assim depois é 

necessário atravessar toda a experiência ao longo do percurso. Mas novamente aqui há 

uma boa notícia. Quando somos capazes de digerir os medos, as dúvidas, os traumas, 

os bloqueios ou o que quer que surja… aquilo que antes era um limite transforma-se na 

fonte de energia que nos permite avançar. O que antes era sombra converte-se no 

húmus que nutre a terra dos nossos sonhos! 

Numa sessão com uma cliente trabalhamos um quadro depressivo crónico para o qual 

a pessoa tinha medo de ser arrastada e que procurava gerir da melhor forma. Com a 

minha ajuda, ela permitiu-se explorar mais a depressão de forma consciente até ser 

capaz de superar uma camada dolorosa de cansaço e falta de sentido na vida. Quando 

a consciência atravessou esse véu psicológico, a pessoa permitiu-se relaxar na 

experiência de estar no seu próprio corpo e a partir daí chegou espontaneamente à 

perceção direta de sentir-se suportada, nutrida e conectada com a Terra. Ela estava 

extasiada e dizia-me com espanto: "já participei em tantas atividades onde se propõe o 

enraizar e eu nunca conseguir sentir... e agora do nada, está a acontecer!"  

O processo daquela cliente estava a pedir-lhe que ela fosse além do quadro depressivo, 

para poder resgatar a energia vital e a sua expressão autêntica que estavam ocultas aí 

mesmo, atrás velho fantasma do passado. Ou seja, encontramos o ouro de que 

necessitamos no local do qual mais fugimos! Por isso, para atendermos aos nossos 

chamamentos internos somos convidados a atravessar esses lugares sombrios e 

desenterrar os seus tesouros. 

Pessoalmente, à medida que ganho mestria neste caminhar, a vida transforma-se num 

processo extático de auto-revelação que me conduz a mim mesma de forma cada vez 

mais íntima e expansiva! 
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PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

1. Que tipo de relação estabeleces com os teus chamamentos internos? Ignoras, 

escutas, dialogas, reclamas, negoceias,…? 

 

2. Alguma vez tiveste a experiência de te comprometeres a 100% com um 

chamamento e decidires ir até ao fim, até às últimas consequências? O que te levou 

a assumir um compromisso tão total? O que aconteceu? 

 

3. Reconheces algum tipo de dúvidas, medos, angústia, traumas ou auto-sabotagem 

que limitem o teu processo de crescimento hoje? De que forma te relacionas com 

isso?  

 

4. Considera agora que dentro desse bloqueio alguém muito amoroso guardou um 

presente especial para ti. E no momento em que encontrares o presente o bloqueio 

desaparece. O que muda por olhares com essa perspetiva? 
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PRÓXIMOS PASSOS 

Se estás internamente acordado, é natural que a vida te peça ciclicamente para 

transitares para uma expressão mais plena do teu Ser. E nesse processo, talvez te 

depares com bloqueios ou camadas profundas do inconsciente que é difícil superar 

sozinho. 

Se desejares, eu acompanho-te nessa viagem colocando ao serviço do teu processo a 

minha capacidade de ancorar Presença, a qualidade subtil da minha atenção e a 

abordagem do Process Work. Uma cliente minha uma vez expressou: “fazer um 

processo contigo é como estar sozinha”, referindo-se à liberdade e à segurança que 

sentia para conectar com o processo dela e com tudo o que ele tinha para mostrar a 

cada momento. E para mim é uma honra facilitar e testemunhar. 

Agenda uma conversa comigo, sem compromisso: entreteser@gmail.com  

E se quiseres ficar a par das próximas atividades e conteúdos, subscreve a nossa 

newsletter em: www.entreteser.org  

Este texto é uma reflexão aberta, por isso podes partilhá-lo com quem achares que tenha 

interesse em o ler e eu agradeço-te por passares a palavra.  

Caso o texto te tenha sido útil e queiras retribuir de coração pelo meu trabalho, podes 

fazer um donativo aqui.  

 

E se o texto te tiver estimulado de alguma forma e quiseres partilhar isso comigo, podes 

escrever-me. Que tal descobrirmos o que podemos entreteSER juntos? 

 

 

Cristina Coutinho  

Facilitadora de Processo (+ bio) 
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