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S I M P L E S M E N T E ,  M I S T A G O G O S  

À ESCUTA DO ESPÍRITO: RESPONSABILIDADE 
PNEUMÁTICA 

 
Há uns meses atrás, principiava o Ano da Vida Consagrada. É lógico pensar 

que se programe esse tipo de eventos jubilares não só para agradecer ao Senhor os 
benefícios recebidos, os quais, em tal caso, abarcam o que somos, mas também 
para interpelar-nos. Por isso, considero que o corrente ano há de supor, para os 
religiosos em geral e para os agostinianos recoletos em particular, um período de 
meditação e de questionamento, em que nos perguntemos mais uma vez: “Senhor, 
o que esperais de nós? Onde quereis que vos procuremos? Como temos de viver 
para que os nosso carisma levede a massa desta humanidade que inicia o século 
XXI?”. 

Não há dúvida de que a reflexão teológica e espiritual sobre a vida consagrada 
enfatize cada vez mais o cariz tradicional dos diversos carismas fundacionais. 
Faz-se justiça, assim, à historicidade própria da presença do Espírito numa criação 
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espaço-temporal, a agir como memória profética do seguimento de Jesus (cf. Jo 
14, 15-31; 15, 26-27) em cada época e lugar1. Já nos anos 1970, o documento 
Mutuae relationes explicitava essa responsabilidade pneumática (cf. MR 11), 
aspecto que seria posteriormente acolhido por nossas Constituições em sua 
revisão de 1986 (cf. Const. 2). 

Responsabilidade pneumática nesse contexto, portanto, quer dizer que nós, 
agostinianos recoletos, temos de prestar atenção à atual dimensão reveladora do 
Espírito, procurando e descobrindo a Sua presença onde Ele quer ser encontrado e 
não onde nos empenhamos em procurá-l’O e encontrá-l’O2. Cada circunstância e 
cada cultura exigem que todo cristão atualize o seguimento de Jesus para vir a ser 
sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5, 13-16). Dita progressividade, mesmo em 
meio às escuridões e às ameaças próprias do caminho, e correndo o risco de certas 
regressões, produto do exercício da nossa liberdade, é inerente à noção de 
‘seguir’, muito mais rica do que a de “imitar”3.  

Levando isso em conta, em virtude da responsabilidade pneumática que 
aceitamos ao professar como agostinianos recoletos, vemo-nos de novo às voltas 
com o nosso carisma, na perspectiva da fidelidade criativa, aberta à história ainda 
por construir (cf. VC 110), para respondermos às necessidades atuais da Igreja e 
da humanidade, bebendo de nosso próprio poço4, nunca melhor dito.  

Neste Ano da Vida Consagrada, perguntemo-nos, portanto, outra vez, se o 
carisma agostiniano diz alguma coisa ao mundo de hoje. Mais concretamente, já 
que também iniciamos o nosso particular Ano da Interioridade, indaguemos se 
atualmente a vivência desta é um dom do Espírito acorde com as necessidades de 
toda a criação. Se o for, proponhamo-nos, logo em seguida e com seriedade, a 
questão de como traduzir ao presente essa dimensão carismática para que a 
humanidade a experimente como tal, assim como se refletiu, no ano passado, 
sobre a razão de ser e a prática da nossa vivência fraterna e comunitária.   

 
 
 
 
 
 
                                                

1 Cf. J. Sobrino, “El Espíritu, memoria e imaginación de Dios en el mundo”: Sal Terrae 82 
(1992) 181-196; Id., “Luz que penetra las almas. Espíritu de Dios y seguimiento lúcido de Jesús”: 
Sal Terrae 86 (1998) 3-16. 

2 Cf. P. Miranda, Marx y la Biblia, Sígueme, Salamanca 1972, 82. 
3 Cf. J. Mª. Castillo, El seguimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca 2005, 15-28. 
4 Cf. G. Gutiérrez, Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, Sígueme, 

Salamanca 2007. 
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SINTOMAS DE UMA CRESCENTE DEMANDA 
 
Visto de fora, pareceria que o cuidado do mundo interior suscita um insólito 

interesse, paralelo ao ressurgir do ‘espiritual’ em nossa era5. Mais ainda, pareceria 
que, ante a crise antropológica denotada pelos mais que alarmantes vaivéns 
econômico-financeiros e sociais pelos quais atravessamos (cf. CV 21; 75), tal 
cuidado adquire caráter de urgência. Alguns autores, inclusive, não medem 
palavras ao afirmar que “o interesse pelo mundo interior é um sinal dos tempos”, e 
que velar por ele tornar-se-á cada vez mais urgente, uma demanda crescente6. De 
‘demanda social’, precisamente, falam outros7.  

De minha parte, constato mencionado afã em dois fenômenos, aos quais dedico 
as páginas seguintes. O primeiro são os reiterados chamamentos dos pontífices, 
especialmente de João Paulo II, a que os herdeiros de Santo Agostinho sejamos 
‘pedagogos de interioridade’, marcando desse modo, para nossa família, a senda 
da reforma pós-conciliar. O segundo é a atualidade do tema e suas derivações no 
hodierno âmbito sociocultural. 

a) ‘Sede pedagogos de interioridade’ 
Ninguém duvida de que a doutrina da interioridade supõe a contribuição mais 

significativa de Santo Agostinho ao acervo cultural do Ocidente. Em vários 
âmbitos, entre pessoas de fé ou agnósticos, ele é recordado precisamente por essa 
doutrina, tal como se percebe na exposição de seu pensamento que figura nos 
livros-texto de História da Filosofia, orientados, na Espanha, aos alunos do Ensino 
médio8, ou no fato de que, para muitos psicólogos, as Confissões sejam o 
primeiro tratado de Psicologia que se tenha escrito na história9.  

O Magistério da Igreja não é alheio a tudo isso. Ao mesmo tempo em que se 
conhece o Hiponense como doutor da graça, ele é apresentado igualmente como 

                                                
5 Cf. V. Verdú, “El auge de la nueva espiritualidad. Crece la oferta de distintas creencias”: El 

País, 8-12-2002 (http://elpais.com/diario/2002/12/08/domingo/1039323156_850215.html); E. 
Martínez Lozano y Mª. D. Prieto Santana, “La espiritualidad resurge y la religión decae en la 
modernidad líquida”: http://www.tendencias21.net/La-espiritualidad-resurge-y-la-religion-decae-
en-la-modernidad-liquida _a14896.html. Todas as páginas eletrônicas citadas neste documento 
foram consultadas durante os dias 30 e 31 de dezembro de 2014. 

6 Cf. Ll. Ylla, “De entrada, unas preguntas”: Ll. Ylla, X. Melloni, J. Mª. Rambla, M. Dolors, ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de interioridad?, CiJ, Barcelona 2013, 5-6. 

7 Cf. M. Dolors, “Una muestra del diálogo final”: Ll. Ylla, X. Melloni, J. Mª. Rambla, M. 
Dolors, ¿De qué hablamos… 25. 

8 Recordo, sobretudo, a proposta de A. Domingo Moratalla, T. Domingo Moratalla e L. Feito 
Grade, Areté. Filosofía. 2º Bachillerato, SM, Madrid 2003. Para María Zambrano, por exemplo, o 
homem europeu nasceu destas palavras: ‘Volta para ti mesmo, no interior do homem habita a 
verdade’ (cf. Mª. Zambrano, Persona y democracia, Antrophos, Barcelona 1988, 132). 

9 Cf. AA. VV., Lecturas de historia de la psicología, UNED, Madrid 2014, 33. 
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mestre da interioridade. Esse título não se limita, porém, a mero legado de cunho 
temático ou intelectual, antes, é considerado, a rigor, uma contribuição cultural, 
uma vivência que abarca e integra o que a pessoa humana é. A Igreja, de seu lado, 
pede aos seguidores de Santo Agostinho que prossigam o exemplo dele e 
convertam-se também eles em ‘mestres e pedagogos de interioridade’. João Paulo 
II concretiza-o mediante as seguintes palavras, ao dirigir-se aos assistentes ao 
Capítulo geral dos Agostinianos em 2001: 

A experiência de Agostinho assemelha-se com a de muitos contemporâneos e por isso vós, 
queridos Padres Agostinianos, podeis, com formas modernas de serviço pastoral, ajudá-los a 
descobrir o sentido transcendente da vida. Deveis ser para eles companheiros sábios rumo a 
uma fé mais pessoal e, ao mesmo tempo, mais comunitária, porque é a Igreja que mantém 
viva a memória de Cristo… Santo Agostinho, profundo conhecedor do coração humano, sabe 
que na base da inquietação da pessoa está o próprio Deus, "beleza sempre antiga e sempre 
nova". Deus faz-se presente através de numerosos sinais e de tantas maneiras, vindo ao 
encontro da sua criatura sequiosa de transcendência e de interioridade. Vós, queridos Padres 
Agostinianos, sois os pedagogos da interioridade, ao serviço dos homens do terceiro milênio 
em busca de Cristo. Não se chega a Ele através de um caminho superficial, mas pelo caminho 
da interioridade. É sempre Santo Agostinho que nos recorda que só a aproximação ao próprio 
centro interior de gravidade torna possível o contato com a Verdade que reina no espírito10. 

 
 
 

 
 

                                                
10 João Paulo II, “Discurso aos participantes no Capítulo geral da Ordem de Santo Agostinho” 

(07/09/2001): http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/pt/speeches/2001/september/documents/hf_jp-ii_spe_20010907_agostiniani.html. 
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Desde então, esse convite se repete, não só no âmbito interno da nossa 
espiritualidade11, mas no da vida consagrada em geral, tornando-se húmus comum 
da mesma12. O retorno ao essencial da vida religiosa, sobre o qual havemos de 
sustentar-nos nestes momentos de crise e de revitalização, permite compreender, 
com mais intensidade ainda, se é que o podemos dizer, que a razão de ser da 
consagração atual no mundo é dada por sua referência ao único necessário que dá 
sentido a essa forma de vida e às de todos os homens. Daí os diversos grifos que 
inseri no texto e que estimo significativos: sentido transcendente da vida, criatura 
sequiosa de transcendência e de interioridade, companheiros sábios, serviço a 
nossos concidadãos. 

Ora, a divulgação desse giro linguístico não pode transcurar que se trata de 
uma ideia, e mesmo de um sintagma, que acompanha as exortações dos pontífices 
à família agostiniana desde o Concílio. Com ele, fomos reiteradamente animados 
naquele processo de renovação carismática que, por certo, continua e, inclusive, 
ressoa hoje com mais virulência. Sem a pretensão de ser exaustivo, remeto-me a 
certos exemplos de mencionada continuidade.  

No berço da reforma conciliar, Paulo VI dirigiu-se aos capitulares de várias 
congregações religiosas reunidas em Roma, em 1968, antecipando a expressão 
que nos ocupa e o universo espiritual a ela vinculado. Em seu discurso, define as 
congregações como “institutos religiosos que fazem da relação amorosa e 
frequente com Deus, do diálogo face a face com Ele, da intimidade com a Sua 
vida e a Sua palavra, um dos pilares insubstituíveis de sua própria organização 
religiosa, um dos traços inconfundíveis da própria fisionomia irrepetível e 
essencial”. Mais adiante, expressa-se com as seguintes palavras: 

A vida interior ocupa o primeiro lugar na multíplice configuração de vossos singulares 
institutos: e, portanto, estamos seguros de que a renovação desejada haurirá dela a motivação, 
a inspiração, o fogo, o método, a salvaguarda, a proteção para a sua eficácia e profundidade. 
Sede os especialistas de Deus, primeiro e, sobretudo, lançai-vos pelo caminho generoso da 
imitação de Cristo, do seguimento ardente e sincero de Sua obediência, pobreza, humildade, 
vida virginal, portando consigo a Cruz que, sozinha, tem salvado e salva as almas; e sereis 
também Seus apóstolos para a vida do mundo nos países em vias de desenvolvimento, nos 
quais cotidianamente militais nas santas e pacíficas batalhas do Evangelho pelo 
desenvolvimento espiritual e social das famílias e dos povos. Sereis a levedura na massa, a 
luz posta sobre o monte, o sal da terra, a lâmpada que arde e dá luz; sereis os intercessores, os 
mediadores, os suplicantes pelos dons de Deus à humanidade; sereis Seus embaixadores: 

                                                
11 Cf. S. Insunza, “Interioridad y evangelización. A propósito del Jubileo agustiniano”: Revista 

Agustiniana 45 (2004) 553-576; M. García Grimaldos, “Los agustinos, pedagogos de 
interioridad”: Revista Agustiniana 52 (2011) 599-686. Anos antes, V. Capánaga expressou a 
atualidade e a urgência do tema, “San Agustín en nuestro tiempo. La interioridad agustiniana”: 
Augustinus 1 (1956) 33-48. 

12 Basta introduzir o sintagma numa página de busca, como Google, para descobrir a extensão de 
seu uso.  



2015 INTERIORIDAD AGUSTINIANA 

 

6 

“Somos como que os embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso 
intermédio” (2Cor 5, 20)13. 

Considero que esse parágrafo supõe o ponto de partida dessa espécie de 
centralização do carisma agostiniano na interioridade e, mais concretamente, no 
que ela implica para a comunhão do homem com Deus e vice-versa, tão conforme 
ao enunciado carismático que se exibe em nossas Constituições (cf. Const. 6). Tal 
ênfase ressoa com mais força ainda nas palavras de João Paulo II aos agostinianos 
recoletos, uma década mais tarde:  

Nunca na vossa fisionomia espiritual se desfigure esta dimensão eminentemente 
contemplativa da "sequela Christi". A contemplação, "a ocupação mais nobre da alma", é 
além disso a nota peculiar da vossa família religiosa. Seja esta vivência particular, no dizer do 
mesmo Santo Agostinho, um voltar-se para o eterno: não é ociosidade, mas descanso do 
espírito, pois a alma é convidada ao descanso da contemplação… Quereria repetir-vos hoje, 
com o apóstolo São Paulo: não apagueis o Espírito (1Ts 5, 19), deixai-vos conduzir pelo Seu 
impulso, pedi que vos faça experimentar dia a dia a Sua graça. Só assim vos ireis renovando 
no mais profundo do vosso ser, até assimilar a ação de Deus, que não se dá meramente 
através da Sua ciência e do Seu poder, mas que é ao mesmo tempo dom de fidelidade, de 
serviço, de abnegação, de paz, numa palavra, de amor. Só assim conseguireis também uma 
renovação exterior, que seja verdadeira e frutuosa, na linha das diretrizes traçadas pelo 
Concílio14. 

Do texto de Paulo VI, sublinho o significado, a encarnação que ele outorga a 
esse ser ‘especialistas de Deus’, pois quiçá a delimitação posterior da 
contemplação embaça seus contornos. Trata-se de situar no centro de nossas vidas 
(e de nossas ‘organizações’) o encontro face a face com Deus, para que sustente 
um apostolado (no sentido etimológico da palavra) sensível às necessidades dos 
deserdados da terra. Ser ‘especialistas de Deus’ implica fomentar a vida em sua 
totalidade (integridade patente na perífrase polar ‘espiritual e social’), assim como 
suas condições de possibilidade onde domina uma cultura de morte. Ser 
‘especialistas de Deus’, em suma, implica adquirir consistência materna a partir da 
criatividade que o caracteriza.  

Para entender, portanto, de modo profundo o panorama em que se enquadra 
mencionada expressão, não é de pequena importância que se considere o contexto 
existencial e preferencial do Papa Paulo VI, explicitado em sua então recente 
Encíclica Populorum progressio (março de 1967) e em sua posterior Carta 

                                                
13 Paulo VI, “Discurso aos capitulares gerais dos Carmelitas da antiga observância, dos 

Agostinianos Recoletos e dos Rogacionistas do Coração de Jesus” (14/09/1968): http://www. 
vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1968/september/documents/hf_p-vi_spe_19680914_tre-
capitoli-generali_it.html. Além dessas palavras gerais dirigidas aos capitulares das três 
congregações citadas, o Papa dirige as seguintes aos Agostinianos Recoletos: “(Vós) que vos 
entregais à ânsia de perfeição e de vida interior, de genuína e sólida marca agostiniana, recebida 
desde a fundação, naquela admirável floração de santidade que distingue os tempos imediatamente 
posteriores ao Concílio tridentino, e fazeis dos exercícios de vida contemplativa o movimento 
primeiro de vosso apostolado missionário”. 

14 João Paulo II, “Discurso aos membros da Ordem dos Agostinianos Recoletos” (28/04/1979): 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1979/april/documents/hf_jp-
ii_spe_19790428_agostiniani-recolletti.html. 
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apostólica Octogesima adveniens (maio de 1971). A expressão ‘especialistas de 
Deus’ deve ser lida a partir da densidade de uma das melhores contribuições à 
Doutrina social da Igreja. Insisto, ainda, que, dessa expressão pouco ortodoxa que 
nos intitula ‘suplicantes a Deus’ de seus dons para a humanidade, transluz-se o 
enérgico Moisés da antiga Aliança (cf. Ex 7-11; 15, 24-25; 17, 11-15; 32, 11-
14.31-34; Nm 12, 13-14; 16, 4; 21, 7-8…), denotando-se o poder transformador 
inerente ao ‘ser especialistas de Deus’15. 

Do texto de João Paulo II, por sua vez, destaco que faz presente a 
contemplação como uma das notas características da espiritualidade agostiniana, 
mas não a única. Em ambos, causa estranheza a ausência de toda referência à 
comunhão de vida que caracterizara o propósito de Agostinho, carência que 
marcou e continua a marcar o nosso acercamento às fontes carismáticas. Em parte, 
os sucessivos discursos de João Paulo II reforçam essa sensação. 

Por exemplo, em suas palavras aos participantes no Capítulo geral dos 
Agostinianos de 1983, o Papa exorta a amar a verdade acima de tudo, “escutando 
avidamente o mestre que fala na intimidade, e permanecendo estreitamente unidos 
à Igreja”16. Posteriormente, por ocasião de um evento no décimo sexto centenário 
da conversão de Santo Agostinho, assegura que sua antropologia defende, entre 
outras realidades, “a interioridade como seu ponto focal, porque no interior do 
homem habita a verdade e acolhe-se, impressa na natureza imortal do espírito, a 
imagem de Deus”17.  

Três anos mais tarde, ele o apresenta como um grande contemplativo, capaz de 
‘traduzir a sua forte paixão por Deus num infatigável serviço a toda e qualquer 
pessoa’, quem quer que fosse, ‘em resposta às diversas necessidades da Igreja de 
seu tempo’. Na ocasião, o Papa recupera o nexo existente entre ‘o cultivo da 
interioridade’, em que Deus habita, e a resposta à ‘exigência do Cristo pobre’, 
assegurando que Agostinho “soube unir (ao estudo incessante da Palavra de 
Deus), com grande e invejável equilíbrio, uma caridade sempre pronta a acolher 
as demandas do Cristo necessitado de pão e de verdade”18. 

                                                
15 M. Lègaut falará anos mais tarde de como um compromisso fecundo nasce da interioridade 

(cf. M. Légaut, Interioridad y compromiso, Asociación M. Légaut, San Sebastián de los Reyes 
2000; org. 1977). 

16 João Paulo II, “Discurso aos participantes no Capítulo geral dos Agostinianos” (25/08/1983): 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/august/documents/hf_jp-
ii_spe_19830825 _capitolo-agostiniani_it.html. 

17 João Paulo II, “Discurso aos participantes no Congresso internacional sobre Santo Agostinho” 
(17/09/1986): 
http://www.vatican.va//holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/september/documents/hf_jp-
ii_spe_19860917_congresso-s-agostino_it.html. 

18 Cf. João Paulo II, “Discurso aos participantes no Capítulo geral dos Agostinianos” 
(26/09/1989): 
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Finalmente, partilho outro parágrafo da mensagem dirigida aos participantes no 
Capítulo geral dos Agostinianos Recoletos, três anos depois de cunhar a expressão 
‘pedagogos de interioridade’. Afirmou ele então: 

A vida espiritual profunda, tão vinculada na vossa tradição à observância e à contemplação, 
à interioridade e à busca incansável de Deus, é sempre um ponto de partida para a autêntica 
renovação e a alma de toda a iniciativa apostólica. Nada pode substituir esta íntima vivência 
da fé para cumprir a vossa vocação de ser profetas do Reino de Deus19. 

Esses testemunhos são mais que suficientes para concluir que os pontífices 
sintetizam a ‘responsabilidade pneumática’ da família agostiniana em sermos 
‘mestres de interioridade’, porque a experiência de Deus abre, acerca e submerge 
nas hodiernas necessidades eclesiais e humanas20. 

b) Olhar dirigido ao futuro a partir do presente: atualidade do tema 
À insistência dos pontífices une-se a atualidade do tema. Esta é motivada, em 

minha opinião, sobretudo por dois fatores. O primeiro alude ao ressurgir da 
pergunta pelo sentido da vida num contexto de passividade, tal como o pós-
moderno, ainda que tenuemente corrigido pela assim chamada 
hipermodernidade21. 

Não é preciso dizer que o giro antropológico, auspiciado pela crise espiritual 
de fins do século XIX e fomentado pelos trágicos acontecimentos do século XX, 
instigou a pergunta pelo sentido da existência, bem como a angústia vinculada à 
sua possível frustração, isto é, pôs de manifesto a possibilidade de uma existência 
autêntica, mas também de uma inautêntica. A assunção de dito giro por parte da 
Teologia supôs, ainda, que o fenômeno religioso e a experiência religiosa se 
repropusessem, na medida em que se compreendia o Cristianismo a partir de 
perspectivas mais historicistas, existenciais e personalistas22.  

Diferentemente do que poderia ocorrer em outras épocas, dita problemática 
não se circunscreveu às elites. Pelo contrário, converteu-se numa questão de 

                                                                                                                                 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1989/september/documents/hf_jp-
ii_spe_ 19890926_capitolo-agostiniani_it.html. 

19 João Paulo II, “Discurso aos participantes no Capítulo geral da Ordem dos Agostinianos 
Recoletos” (05/11/2004): http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/pt/speeches/2004/november/documents/hf_jp-ii_spe_20041105_agostiniani-recolletti.html. 

20 Às quais a vida fraterna tampouco é alheia, por certo, pois a sociedade atual sangra por tantas 
desintegrações, que se vê impedida de perceber na criação o ideal de família que Deus quer. Nesse 
sentido, é incisiva a afirmação de Frei Sérgio Sánchez quando formula o que os agostinianos 
recoletos seculares esperam dos religiosos: “Quando conhecem a figura e magistério de Santo 
Agostinho, esperam encontrar em nós pedagogos de interioridade, especialistas em comunhão, 
homens que sabem vibrar e sentir com a Igreja” (http://www.agustinosrecoletos.com/news/view/4-
noticias-actualidad/820-sergio-sanchez-tenemos-el-deber-de-ofrecer-a-la-fraternidad-seglar-un-
itinerario-para-caminar-al-est#sthash.pVWoEnN4.dpuf). 

21 Cf. G. Lipovetsky y S. Charles, Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona 2006; J. 
Mª. Martínez de Illardua, Los cercos fronterizos donde plantar nuestra tienda, Frontera Hegian, 
Vitoria 2013, 41ss.  

22 Cf. J. García Rojo, El sentido de la vida. Una pregunta necesaria, UPSa, Salamanca 2004. 
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massas, em grande medida devido à influência social de movimentos como o 
existencialismo, o personalismo e o estruturalismo (e à concomitância existente, 
para eles, entre a Filosofia, a Literatura e os meios de comunicação, o que leva seu 
debate à praça pública), e ao despertar da Psicologia, sobretudo de corte 
humanista23.  

A pergunta pelo sentido adquire hoje novas conotações, derivadas de uma 
cultura satisfeita, ‘embriagada do mundo’ e enfastiada, carente de alicientes para 
alcançar novos objetivos por ter conseguido que a quantidade de experiências, 
indiscriminadamente colecionadas, desloque e até anule a vida24. Embora C. 
Laforet o abordasse, em seu inigualável Nada25, com um tom mais existencialista, 
J. Teller o reflete recentemente, ao apresentar o nada como a maior tentação 
enfrentada pela hodierna sociedade hiperconsumista26. Um nada produto da vida 
satisfeita que se mostra como qualidade de vida e gera “vertedouros 
transbordantes de excluídos”, de vidas desperdiçadas27.  

O protagonista de dita novela, precisamente, Pierre Anthon, e a experiência do 
menino que sobe a uma ameixeira com desejo de suicidar-se por não encontrar 
razões para viver, oferece a F. Torralba ensejo para relacionar a questão do 
sentido e a interioridade numa cultura do desencanto, a qual, com acerto, ele 
descreve em duas frases: (P. Anthon) “acha-se sozinho e perdido num mundo que 
confundiu a felicidade com o conforto e o sentido com o significado, que 
priorizou a pergunta pelo como e ignorou o para quê”. Logo em seguida, assegura 
que a busca interior do sentido identifica-se com a busca daquilo de que se carece, 
por mais que a sociedade atual pense ter de tudo por ter enchido a vida de muitas 
coisas28.  

                                                
23 Cf. A. Adler, El sentido de la vida, Miracle, Barcelona 1964; Id. y C. Brett, Comprender la 

vida, Paidós, Barcelona 2003; V. Frankl, El hombre en busca del sentido, Herder, Barcelona 1991; 
Id., La voluntad de sentido, Herder, Barcelona 2001; Id., Ante el vacío existencial, Herder, 
Barcelona 1992; Id., En el principio era el sentido, Paidós, Barcelona 2000; E. Lukas, Viktor 
Frankl. El sentido de la vida, Plataforma, Barcelona 2008. 

24 Cf. P. d’Ors, Biografía del silencio, Siruela, Madrid 2014, 16-17.  
25 Cf. C. Laforet, Nada, Ediciones Destino, Barcelona 1999. El original es de 1944. 
26 Cf. J. Teller, Nada, Seix Barral, Barcelona 2011. Não gostaria de esquecer aqui a acertada 

radiografia realizada, a seu tempo, por M. Kundera, La insoportable levedad del ser, Tusquets 
Editores, Barcelona 2006, aunque el original es de 1984. 

27 Cf. Z. Bauman, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Paidós, Barcelona 2005. 
28 F. Torralba, ¿Por qué Pierre Anthon debería bajar del ciruelo? Interioridad y sentido, 

Ediciones Khaf, Madrid 2014, 25. Em termos parecidos, expressa-se M. Piera quando descreve o 
mundo dos jovens atuais como “um lugar coalhado, ou melhor, saturado. Nosso mundo já não 
satisfaz necessidades, mas as cria pois, antes de ter fome, já dispomos do modo de saciá-la. A vida 
deixa, assim, pouco espaço para a vida interior, em cujo âmbito nos encontramos com nós 
mesmos, com Deus e com o nosso próximo” (M. Piera Gomar, Educar en el silencio y en la 
interioridad, CCS, Madrid 2014,14).  
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Esse flash expressa que a interioridade responde à necessidade de sentido 
latente na humanidade, pois se requer abrir uma distância entre ‘o desejo e a 
satisfação’, a fim de passar do consumo compulsivo ao ‘gozo sereno e agradecido 
de cada momento’, aprofundando assim, em nosso ser e em nosso fazer, em suma, 
em nosso viver29. 

O segundo fator é dado por uma nova compreensão da inteligência humana, 
surgida dos estudos de H. Gardner e D. Goleman, que quebrou a 
unidimensionalidade técnico-científica à qual ela fora circunscrita e facilitou o 
reconhecimento e o desenvolvimento de outros tipos de inteligências, como a 
emocional e, em relação ao que aqui nos cabe, a espiritual30.  

Embora o conceito de ‘inteligência espiritual’ ainda seja ambíguo, não há 
dúvida de que os diversos estudos insistem na abertura do ser humano aos 
significados profundos da existência, em sua necessidade de propor-se fins e 
motivações mais altos (I. Marshall-D. Zohar). Descrevem-na como um potencial 
humano inato e transformador da pessoa no duplo movimento de interiorização e 
de abertura aos demais, que exige cultivo para desenvolver-se (K. Noble); ou 
como capacidade para agir com inteligência e compaixão (C. Wigglesworth); ou 
ainda como capacidade que habilita para a reflexão existencial, para a construção 
de um sentido pessoal, para o reconhecimento de um eu transcendente e para o 
domínio de estados de consciência como a contemplação profunda, a meditação, a 
oração e a consciência cósmica (D. B. King).  

Outros autores vinculam a inteligência espiritual com a vida interior da mente e 
do espírito e sua relação com o ser do mundo (F. Vaughan); ou explicitam sua 
influência até mesmo em âmbito mercantil, reivindicando uma necessária 
espiritualidade para o cotidiano (T. Buzan). Daí que seja definida como 
capacidade inata para pensar e compreender o fenômeno espiritual e para orientar 
a existência cotidiana conforme a sabedoria escolhida31. 

                                                
29 Cf. J. Melloni, “El qué y el cómo de la interioridad”: Ll. Ylla, X. Melloni, J. Mª. Rambla, M. 

Dolors, ¿De qué hablamos… 14. Este autor cita a frase de Facundo Cabral: ‘Ter menos para ter-se 
mais’. Nós, agostinianos, contamos com outra frase a nós mais próxima: “É melhor necessitar de 
pouco que ter muito” (reg. 4, 5). Interessante ainda é a reflexão de J. Willigis, En busca del sentido 
de la vida: el camino hacia la profundidad de nuestro ser, Narcea Ediciones, Madrid 2002. 

30 Cf. H. Gardner, Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, Fondo de 
Cultura Económica, Bogotá 1997; Id., Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, Paidós, 
Barcelona 1999; Id., La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el s. XXI, Paidós, 
Barcelona 2001; D. Goleman, Inteligencia emocional, Ediciones B, Barcelona 2008; Id., 
Inteligencia social, Kairós, Barcelona 2014; Id., Inteligencia ecológica, Kairós, Barcelona 2010; 
Id., El cerebro y la inteligencia emocional, Ediciones B, Barcelona 2012. Sobre a crítica à 
unidimensionalidade técnico-científica, cf. H. Marcuse, El hombre unidimensional: ensayo sobre 
la ideología de la sociedad industrial avanzada, Ariel, Barcelona 2005.  

31 Para uma rápida, correta e ampla exposição, cf. I. Gómez Villalba, Educar la inteligencia 
espiritual, Ediciones Khaf, Madrid 2014, 13-25, com as referências bibliográficas desses autores. 
Recomendo a leitura de B. Draper, La inteligencia espiritual. Un nuevo modo de ser, Sal Terrae, 
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Além disso, a inteligência espiritual tem suscitado uma efervescência de 
publicações de índole multidisciplinar, já que seu cultivo requer ajuda de ciências 
como a Neurobiologia, a Psicologia, a Pedagogia…  

Esse último âmbito, particularmente, tem experimentado uma grande 
revolução, de modo que se implantou um modelo educativo integral que avalia o 
aluno com base num sistema de competências básicas (lógico-matemática, 
linguística, espacial-visual, corporal-cinestésica, musical, intrapessoal, 
interpessoal, e naturalista ou ecológica). Em tal contexto, os pedagogos cristãos 
reivindicam e desenvolvem uma nona competência, referida à consciência 
espiritual, e denominada competência espiritual (ou existencial, ou ainda 
transcendente). Embora tal competência não se limite ao âmbito religioso cristão, 
razão pela qual poderia (e deveria) trabalhar-se em qualquer disciplina, eles 
potencializam o seu desenvolvimento na aula de Religião32. 

É, ainda, nesse foro pedagógico que se concretiza o desenvolvimento da 
inteligência espiritual através do trabalho da competência espiritual como 
educação na interioridade. São abundantes os projetos elaborados em diversas 
localidades da geografia espanhola, uns deles passados para o papel, tais como os 
programas Asómate ou Crecer y crecer33; outros de fácil acesso pela internet34. Do 
mesmo modo, prolifera a bibliografia de cunho prático com itinerários, recursos e 

                                                                                                                                 
Santander 2010. Outras referências esclarecedoras: F. Torralba, Inteligencia espiritual, Plataforma, 
Barcelona 2010; J. L. Vázquez Borau, La inteligencia espiritual o el sentido de lo sagrado, DDB, 
Bilbao 2012; Id., Contemplación e inteligencia espiritual, Fundación Emmanuel Mounier, 
Barcelona 2013. 

32 A bibliografia sobre o tema é vastíssima na Espanha. Valha a lembrança destas três obras de 
referência, além da já citada de I. Gómez Villalba: AA. VV., La inteligencia espiritual. Una 
oportunidad para la enseñanza religiosa escolar, Delegación episcopal de enseñanza del 
arzobispado de Zaragoza, Zaragoza 2013; AA. VV., Reflexiones en torno a la competencia 
espiritual, Paidós, Madrid 2008; AA. VV., Reflexiones en torno a la competencia espiritual. La 
dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las Competencias Básicas Educativas, Escuelas 
Católicas, Madrid 2009. 

33 Cf. M. Piera Gomar, Proyecto de educación en la interioridad: Asómate (1), CCS, Madrid 
2014; F. Torralba, Crecer y crecer. Programa para desarrollar la inteligencia espiritual, SM, 
Madrid 2012. 

34 Cf. Proyecto ‘I’: 
http://www.companiadmaria.net/index.php?option=com_content&view=category& 
layout=blog&id=37&Itemid=53; proyecto Debir (de E. Andrés): 
http://www.newsodn.org/es/articulos/ mision-educativa/entrevista-a-elena-andres-especialista-en-
educacion-de-la-interioridad/29/61/24; proyecto Hara: 
http://www.redsagradocorazon.es/sofia_barat/joomla/index.php/component/content /article/118-
proyecto-hara-de-educacion-de-la-interioridad; proyecto Zugan: http://www.colegio 
veracruz.com/departamento-de-accion-tutorial-y-ensenanza-religiosa/zugan-proyecto-de-
interioridad/; proyecto Horeb: http://www.descubretuinterioridad.com/que_PEIH.html; Proyecto 
‘Puertas abiertas. Por una pedagogía de la interioridad en la escuela’ (de L. Ylla): 
http://catalunyareligio.cat/es/articles/19765; Proyecto marista Gier: 
http://maristassegovia.lciberica.es/system/files/Gier.%20Marco%20de%20 
espiritualidad%20marista.pdf. 
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propostas diversas para educar crianças, adolescentes, jovens e, mais 
recentemente, adultos nesse desafio pessoal35. A Comissão de Educação da FAE 
dedicou, por sua vez, as Aulas agostinianas de educação de 2010 e de 2014 a essa 
problemática, propondo a interioridade como valor e competência educativa 
prioritária na escola agostiniana36.  

Todas essas propostas enquadram-se, como se pôde constatar, num marco 
pedagógico mais amplo, o da educação em valores, e têm como horizonte a forja 
de gerações futuras capazes de reverter a atmosfera anódina e superficial que 
respiramos. 

Na perspectiva da Psicologia, especialmente em âmbito anglo-saxão e por 
influência budista, pôs-se em voga o movimento da ‘plenitude de consciência’ ou 
mindfulness, que se propõe ensinar a pessoa a ser consciente, em cada momento, 
do que ocorre a seu redor. Expressado de uma forma a nós mais próxima, trabalha 
a atenção plena em nossas percepções, emoções, sentimentos e pensamentos para 
tornar-nos conscientes do que somos e para que adquiramos, assim, a capacidade 
de viver sempre despertos, tirando proveito de cada segundo de vida, pois viver a 
vida não é tautologia alguma37. 

Finalmente, aludo à Filosofia atual, aspecto sobre o qual versará outra 
colaboração. Levando-se em conta a relação existente entre inteligência espiritual, 
interioridade e a questão do sentido, a Filosofia pergunta-se por sua razão de ser, 
fazendo coincidir esta com a questão de se a vida tem ou não um sentido. Em tal 
contexto, a Filosofia considera-se válida se possui por si mesma capacidade para 
fazer frente ao vazio existencial da humanidade. Por isso, sobretudo a partir da 
Filosofia prática, enfatiza-se a importância da reflexão para construir uma 

                                                
35 Cf. E. Andrés Suárez, La educación de la interioridad. Una propuesta para Secundaria y 

Bachillerato, CCS, Madrid 2009; C. Jalón Oliveras, Crear cultura de interioridad. En el aula, en 
la pastoral y en la vida diaria, Ediciones Khaf, Madrid 2014; C. Martínez Voces, Despertar la 
interioridad dormida. Talleres para iniciar en la oración, con adolescentes, jóvenes y adultos, 
CCS, Madrid 2014; C. Pellicer Iborra, A fondo, descubro a Dios en mi vida, PPC, Madrid 2005; 
M. Piera Gomar, Educar en el silencio y en la interioridad, já citado. 

36 Cf. FAE, Profesores competentes, Publicaciones FAE, Madrid 2009; Id., La interioridad 
agustiniana, clave para el cambio educativo, Publicaciones FAE, Madrid 2013. 

37 Cf. M. Lavilla; D. Molina, y B. López, Mindfulness. O cómo practicar el aquí y el ahora, 
Paidós, Barcelona 2008; S. L. Shapiro y L. C. Carson, Arte y ciencia del mindfulness. Integrar el 
mindfulness en la psicología y en las profesiones de ayuda, DDB, Bilbao 2014; V. Simón, 
Aprender a practicar mindfulness, Sello Editorial, Barcelona 2011; Id., Iniciación al mindfulness, 
Sello Editorial, Barcelona 2012; E. Montalt y M. Montalt, Entra en ti, DDB, Bilbao 2014. Sua 
derivação no âmbito espiritual é significativa (cf. E. Martínez Lozano, Vivir lo que somos. Cuatro 
actitudes espirituales en reposo, DDB, Bilbao 2009; T. Nhat Hanh, Cómo lograr el milagro de 
vivir despierto, Ediciones Jaguar, Madrid 2003). 
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sociedade mais humana e feliz, passando dita deliberação pelo cultivo do mundo 
interior38. 

 

MISTAGOGOS TRIDIMENSIONAIS 
Dessas duas fontes, por conseguinte, se depreende que hoje se requerem os 

pedagogos de interioridade, que se necessita deles. O que entender, porém, por 
dita formulação? A que nos convida o Magistério e o que a sociedade 
contemporânea ‘do ruído e da fúria’39 reclama de nós? Tais perguntas não acham 
resposta fácil, precisamente porque o raciocínio sobre a interioridade, apesar de 
tantos séculos de história, é ainda algo bastante etéreo. Acertadamente, uma 
recente meditação conjunta sobre ela intitula-se: “De que falamos quando falamos 
de interioridade?”, e começa por reconhecer que “na hora de falar de 
interioridade, as perguntas são certamente muito mais importantes que as 
respostas”40. 

a) Pedagogos do mistério: mistagogos 
Mesmo assim, alguma coisa se deduz da sobreabundância editorial sobre o 

tema. Em ditas publicações, associa-se a interioridade com a dimensão espiritual 
do ser humano e com a sua abertura ao mistério. Daí que ser pedagogos de 
interioridade implique ser ‘pedagogos do mistério’ ou, o que é a mesma coisa, 
mistagogos: pessoas que guiam em direção ao mistério. Em palavras de João 
Paulo II, aqui já referidas:  

Deveis ser para eles companheiros sábios rumo a uma fé mais pessoal e, ao mesmo tempo, 
mais comunitária, porque é a Igreja que mantém viva a memória de Cristo41.  

Ora, essa apresentação requer ainda algumas precisões, porque várias 
perguntas avolumam-se sobre o fato. Assim, “o que se deve dizer das propostas 
que associam experiência espiritual a atividade emocional, e entendem tal trabalho 
como uma espécie de tobogã para a fé?”42, trabalho que está na base dos citados 

                                                
38 Este é, por exemplo, um dos eixos da exposição de F. Torralba, que assegura que “só a busca 

espiritual e reflexiva do sentido pode salvar o ser humano da tendência destrutiva que também bate 
em seu coração” (F. Torralba, ¿Por qué… 57; cf. Id., “Interioridad y ética”: AA. VV., La 
interioridad. Un paradigma emergente, PPC, Madrid 2004, 151-162). Por sua vez, A. Cortina 
explica que “a falta de ética é também falta de inteligência” (Vida Nueva 2916 (2014) 44-45). 

39 Cf. C. Guaita, “La comunidad que educa: el modelo pedagógico agustiniano, en vanguardia 
hoy como ayer”: FAE, El valor de lo comunitario en la escuela agustiniana, FAE, Madrid 2014, 
52. 

40 Ll. Ylla, “De entrada... 5. 
41 Javier Melloni descreve assim o que deve ser um mistagogo: “O mestre é quem ajuda a 

avançar paraa regiões mais descentradas, identificando as tentações e as detenções no caminho, 
indicando com cuidado qual o passo seguinte para dar a luz o mais nobre e o mais puro de cada 
um” (J. Melloni, “El qué… 16). 

42 Ll. Ylla, “De entrada… 5. Isso não quer dizer que a interioridade, como dimensão abarcante do 
ser humano, não repercuta no desenvolvimento de suas outras dimensões ou que o crescimento 
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projetos pedagógicos sobre a interioridade. Poderia acontecer, portanto, que a 
experiência de Deus se restringisse a mero resultado da aplicação de métodos e 
técnicas de interiorização; ou, o que é pior, que se eximisse a interioridade de 
qualquer experiência de Deus, passando a ser um centrar-se sobre si mesmo que 
desvincula daquilo que está ao redor, a ponto de se configurar uma espiritualidade 
sem Deus. Como, há uma década, advertira J. Martín Velasco: 

Muitas das ofertas atuais para o descobrimento da interioridade reduzem-na a seu nível 
psicológico, confundem-na com a mesmidade do sujeito, opõem-na à exterioridade e à 
alteridade como incompatíveis com ela, e apresentam o caminho para sua realização sob a 
forma da autossatisfação do sentimento de ‘sentir-se bem em sua própria pele’, do 
ensimesmar-se, do exercício de dilatação da consciência e da consecução de uma felicidade 
identificada com a obtenção de estados de ânimo prazerosos. Daí que não poucos desses 
convites se esgotem na proposta de métodos, quase sempre orientais, para a melhora da 
atenção e o alcance do relaxamento e da concentração. Não me parece injusto acrescentar que 
bastantes dessas buscas da interioridade terminam no isolamento do sujeito com respeito às 
responsabilidades sociais, na exacerbação do individualismo característico do nosso tempo, 
no estreitamento de suas aspirações à coincidência consigo mesmo e numa autorrealização 
curto-circuitada que representa a forma mais contrária à verdadeira espiritualidade: uma 
espécie de egoísmo espiritualista… A atenção à interioridade a partir da perspectiva da 
cultura denuncia o risco de mutilar a interioridade reduzindo-a à sua dimensão meramente 
psicológica, sem reconhecer a sua constituinte abertura à transcendência43. 

 

 
 

                                                                                                                                 
nalgumas delas, especialmente naquelas de índole mais complexiva, não incida no 
desenvolvimento da interioridade (cf. J. M. Bovet Ballús, “El crecimiento interior desde la 
perspectiva de la afectividad”: Sal Terrae 91 (2003) 19-30).  

43 J. Martín Velasco, “Prólogo”: AA. VV., La interioridad… 6 y 9. Interessante análise de J. 
Rojano Martínez, “Una tendencia actual: una espiritualidad sin Dios”: Misión Joven 394 (2009) 5-
14. Há alguns anos, causou furor, dado o valor acadêmico de seu autor, o ensaio: A. Comte-
Sponville, El alma del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin Dios, Paidós, Barcelona 
2006. 
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Essa última passagem é politicamente correta e pareceria acertada (sabendo 

que, com certos matizes, é acertada), pois a sede de espiritualidade e a 
proliferação de práticas espirituais que denotam a inerência do espiritual no ser 
humano, separando dita dimensão da religião44, a ninguém escapam. De fato, os 
projetos sobre o cultivo da inteligência espiritual em sala de aula, conforme a 
valorização da competência espiritual, partem da compreensão antropológica da 
espiritualidade e do reconhecimento de dita diferença45. Ora, e aqui radica o 
contraste entre esses programas e as propostas de espiritualidade sem Deus, tais 
programas sublinham sua interconexão e sua contribuição para a formação das 
pessoas, de modo que venham a ser mais pessoas. 

Em nosso âmbito concreto, o Cristianismo não crê num Deus que é força 
impessoal, antecâmara da espiritualidade sem Deus, mas num Deus que é 
presença pessoal e encarnada, aberta continuamente à alteridade. Por isso, Paulo 
VI explica de forma significativa, conforme citação já apresentada, em que 
direção se há de orientar esse ‘ser pedagogos de interioridade’. Para ele, 
‘pedagogos de interioridade’ corresponde a ser ‘especialistas de Deus’ e, mais 
concretamente, do Deus de Jesus de Nazaré.  

Depreende-se daí que a interioridade, em óptica cristã, remete em primeiro 
lugar ao conhecimento desse Deus, ao habitar n’Ele, ao deixar-se contagiar por 
Seus sentimentos para manifestar no mundo o Seu peculiar modo de ser (o ‘assim’ 
divino). Eis a nítida correspondência entre interioridade e compromisso com os 
menos favorecidos da terra, a ponto de a própria interioridade mostrar-se como 
germe de desenvolvimento da humanidade e da cultura. Qualquer compreensão da 
interioridade cristã que não incida diretamente na realidade histórica falsifica a 
sua entidade porque falsifica o rosto de Deus. Ser mistagogos exige, pois, que 
aproximemos os nossos concidadãos do mistério de um Deus interpessoal, que os 
levemos a experimentar um Deus que ama, para que eles também se tornem, 
historicamente, pessoas que amam.  

                                                
44 Para uma rápida abordagem dessa realidade, cf. J. Rojano Martínez, “Nuevas creencias hoy: 

una pequeña guía para no perderse”: Misión joven 363 (2007) 15-23; J. Mª. Mardones, La 
transformación de la religión, PPC, Madrid 2005. Nesse âmbito, merece atenção a reflexão de 
Marià Corbí − cf. M. Corbí, El camino interior. Más allá de las formas religiosas, Ediciones del 
Bronce, 2001; Id., Religión sin religión, PPC, Madrid 1996; Id., Hacia una espiritualidad laica: 
sin creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 2007; Id., “Mística laica, calidad y 
madurez humana”: Alternativas 35 (2008) 55-76;  Id. “Una espiritualidad no religiosa desde la 
tradición cristiana”: Horizonte 12 (2014) 688-715. 

45 Sobre a diferença entre uma espiritualidade atemática (ou humana) e a espiritualidade temática 
cristã, cf. J. Sobrino, “Espiritualidad y seguimiento de Jesús”: Mysterium liberationis, II, Trotta, 
Madrid 1990, 449-459; P. Casaldáliga y J. Mª. Vigil, Espiritualidad de la liberación, Sal Terrae, 
Santander 1992, 23-46. Sobre a distinção entre interioridade e espiritualidade, à luz dos Exercícios 
espirituais de Santo Inácio, cf. Ll. Ylla, “De entrada… 10. 



2015 INTERIORIDAD AGUSTINIANA 

 

16 

Santo Agostinho tinha consciência dessa abertura ao explicitar a interioridade 
como uma interioridade habitada pela transcendência. É o que vemos nos seus 
aforismos clássicos, tais como: ‘Deus é-nos mais íntimo que o mais íntimo de nós 
mesmos’ (cf. conf. 3, 6, 11), ou: ‘no homem interior, reside a verdade e, nela, hás 
de transcender-te’ (cf. vera rel. 39,72). O Santo de Hipona convida a que nos 
aprofundemos em nós mesmos, não para encerrarmo-nos na mesmidade, mas para 
transcendermo-nos a nós mesmos, para transcendermos tudo (cf. s. 223A, 3) e 
chegarmos, desse modo, ao único necessário da existência (cf. en. Ps. 76, 1; civ. 
Dei 22, 24, 4). 

Para ele, Deus apresenta-Se como interioridade transcendente (cf. conf. 3, 6, 
11; 5, 2, 2; 8, 3, 8; 12, 16, 23; s. 311, 13; Io. ev. tr. 20, 11; en. Ps. 41, 8), em quem 
projeta o que descobre em seu interior. Decorre daí a sua apresentação 
antropológica do mistério divino ou ainda a sua exposição teologal do mistério 
humano: o homem é imagem do Deus interpessoal, como o manifestam as tríades 
memória-entendimento-vontade e ser-conhecer-querer (cf. conf. 13, 11, 12; trin. 
10, 12, 19; 14, 12, 15-16)46. O ser humano é relação porque descobre, em seu 
interior, que Deus também o é (amante, amado e amor: cf. trin. 9, 2, 2). 

b) Pedagogos dos mistérios: inevitável impulso 
Essa tarefa de guiar para o Mistério implica outro processo, uma segunda 

direção que torna possível o inevitável impulso para a Transcendência com letra 
maiúscula. Ser mistagogos também exige de nós que guiemos os homens e 
mulheres de nosso tempo pela mina de outro mistério: o mistério que eles mesmos 
são. Embora pareça mentira, pede-se a nós hoje que recuperemos a dimensão 
antropológica do ser humano, ou seja, a sua condição de mistério.  

Com uma linguagem sugestiva, A. Gesché o descreve ao apresentar o homem 
como manuscrito, pois em parte já foi feito; como pergaminho, pois ainda se 
encontra inacabado, e deve escrever-se ainda a si mesmo; e como hieróglifo, já 
escrito e que deve continuar a escrever-se com caracteres sagrados47. Séculos 
antes, Agostinho definia-se como “um problema para mim mesmo” (conf. 10, 33, 
50), um abismo (cf. conf. 1, 5, 5; 4, 14, 22), um mistério digno de assombro (cf. s. 
126, 3, 4). 

Por sua própria condição, o homem não nasce aprendido e precisa aprender a 
viver sempre às voltas com a incerteza que ele mesmo é, com as contínuas 
perguntas; porque é precisamente o fato de ser um mistério que o impede de 

                                                
46 Cf. Mª. C. Dolby Múgica, El hombre es imagen de Dios. Visión antropológica de san Agustín, 

EUNSA, Barañáin 1993; S. Álvarez Turienzo, “San Agustín: Imagen de la Trinidad en su 
concepción antropológica”: Estudios Trinitarios 23 (1989) 31-56.  

47 Cf. A. Gesché, Dios para pensar. I. El mal. El hombre, Sígueme, Salamanca 1995, 186; 193-
207. 
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encerrar-se em si mesmo e continuar aberto à infinitude. Talvez aqui radique a 
urgência do tema. Não só porque se requeira satisfazer as necessidades de sentido 
e vislumbrar que existem outras dimensões que não se esgotam na simples 
imanência, mas, antes, porque vivemos numa sociedade que desconhece o homem 
e precisa crescer na dimensão pessoal, pois forjar homens humanos não é, hoje, 
tautologia alguma48. 

De fato, ambos os mistérios referem-se mutuamente no pensamento 
agostiniano: pela interioridade, tem-se acesso ao mistério divino sempre e quando 
previamente se aprofundar no humano (cf. Io. ev. tr. 18, 10; s. 141, 4, de forte 
matiz cristológico); ao mesmo tempo, o humano fica iluminado quando se percebe 
o divino. Eis porque, no frontispício da mistagogia agostiniana, deva ser 
dependurada a pergunta dupla que o assediava: “quem sois para mim, Senhor, e 
quem sou eu para Vós?” (cf. conf. 1, 5, 5), e o consequente desejo: “Conheça-me 
a mim, conheça-vos a Vós” (sol. 2, 1, 1), fiel conjunção que, séculos depois, o 
Vaticano II retomaria, ao apresentar o homem do ponto de vista de Deus, pois “só 
(este) dá resposta plena e totalmente certa” ao problema daquele (GS 21)49. 

A interioridade apresenta essa dupla faceta, porque a mistagogia corresponde a 
uma relação de ida e volta; ou, melhor dizendo, manifesta uma mistagogia 
dialógica: a correspondência dos mistérios. Com acertada síntese poética, S. 
Insunza o expressa quando qualifica a interioridade como “lugar dos grandes 
encontros”50. O homem talvez possa fundamentar algo do que é em si mesmo, mas 
não pode fundamentar a partir de si outro algo que também é. Se o fizesse, 
acabaria asfixiado. O homem há de compreender que a dependência não é um 
problema; que se pode ser de Deus sendo o que se é51. 

Essa segunda mistagogia explicita que a interioridade não se sustenta 
unicamente sobre uma determinada compreensão de Deus, mas que leva 
aparelhado um determinado conceito do ser humano. Com efeito, tanto os autores 
que falam sobre a interioridade como os projetos que pretendem educar nela 

                                                
48 Cf. J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, Madrid 2007, 16; M. Piera Gomar, 

Educar en el silencio… 14. 
49 Em número posterior, o Concílio assegura que o mistério de Deus “descobre para o homem o 

sentido da própria existência, ou seja, a verdade mais profunda acerca do ser humano” (GS 41). 
Com razão, assegura A. Gesché que “desde sempre, para compreender-se, o homem tem ido bater 
à porta dos deuses. Afinal, não era no frontispício de um templo, em Delfos, que estava gravado o 
famoso ‘conhece-te a ti mesmo’?” (A. Gesché, Dios para pensar… 185). Interessante comentário 
ao ‘conhece-te a ti mesmo’ de Unamuno em M. Gelabert, Jesucristo, revelación del misterio del 
hombre, Salamanca 1997, 21. 

50 Cf. S. Insunza, Hablamos de la espiritualidad de san Agustín, Publicaciones FAE, Madrid 
2005, 9. É curiosa a semelhança entre as espiritualidades agostiniana e inaciana nesse sentido. 
Assim, J. Melloni assegura que “a interioridade é o lugar de encontro com Deus ou o lugar em que 
ressoa o encontro com Deus presente no mundo” (J. Melloni, “El qué… 10), algo tão próprio da 
mística cristã.  

51 M. Gelabert Ballester, Jesucristo… 50-58. 
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partem de pressupostos antropológicos concretos52. Decorre disso que eu antes 
expressasse que o ‘politicamente correto centramento em si mesmo’ deva 
entender-se também como ‘necessidade prévia’, desde que não corresponda a 
nenhuma amputação que esfume o mistério que o homem é. 

Em certa medida, é o que se pode coligir do caminho percorrido por 
Agostinho. Para ele, a interioridade não corresponde a doutrina alguma (se 
correspondesse, ele se teria revelado um mal professor, pois não legou 
sistematização alguma a seu respeito), mas a uma vivência, a uma experiência: a 
busca de Deus na busca de si mesmo. (Nesse sentido, entende-se a atual 
reivindicação da interioridade para se chegar a ser pessoa, para encontrar o 
sentido, para ser feliz em suma). Mencionada vivência implica, portanto, uma 
compreensão do humano, da qual, em óptica agostiniana e sem pretensão de ser 
exaustivo, dou cinco pinceladas.  

Em primeiro lugar, o conceito bíblico de ser humano como imagem de Deus, 
como ser criado para gozar de Deus porque lhe foi insuflado o Seu espírito. Nas 
Confissões, Agostinho o imortaliza a partir da tendência natural do homem a 
Deus, seja através de sua inquietude (cf. conf. I, 1, 1), seja através de sua 
afetividade, do peso de seu amor (cf. conf. 13, 9, 10), posto que o homem é e vive 
conforme aquilo que ama (cf. ep. Io. 2, 14; trin. 13, 20, 26; en. Ps. 94, 2; 119, 8)53. 
É assim como, na visão cristã da interioridade, esta se sente remetida à 
transcendência, à alteridade, porque o mais profundo do humano entesta com o 
mais divino do mesmo, tal como condensa a doutrina do Mestre interior (cf. conf. 
9, 9, 21; ep. 266, 4; Io. ev. tr. 16, 3; 26, 7; 96, 4; 97, 1; ep. Io. 3, 13; s. 102, 3; c. 
ep. Man. 36).  

Em segundo lugar, a compreensão bíblica do ser humano como unidade, como 
integridade, tal como sugere a imagem do coração indiviso, autêntico. Para os 
autores bíblicos e para Santo Agostinho, o coração compendia a profundidade do 
ser humano, de modo que falar dele implica referir-se a sentimentos e afetos, sem 
dúvida, mas principalmente ao mais recôndito do ser, de sua identidade54. É por 
isso que no coração do homem habita a verdade (cf. vera rel. 39,72): a sua 
verdade, a verdade de Deus, do outro, do mundo, da história… 

                                                
52 Cf. M. Dolors, “Una muestra… 27; cf. I. Gómez Villalba, Educar en la interioridad… 38; cf. 

37-46). 
53 F. Torralba assume plenamente esse pensamento. Para ele, com efeito, “educar na 

interioridade tem esta finalidade: identificar a paixão que move a cada ser humano, o desejo 
essencial que medra em seu coração, pois a paixão é, verdadeiramente, o que move o ser humano, 
por mais que, por sua vez, seja também a fonte mais potente de seus sofrimentos” (F. Torralba, 
¿Por qué… 33). 

54 Cf. T. F. Martin, “Agustín y la Biblia”: AA. VV., En camino hacia Dios. Notas para una 
espiritualidad agustiniana, Pubblicazioni agostiniane, Roma 2005, 223. 
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De acordo com isso, o importante dessa linguagem não consiste tanto em 
remeter ao mundo interior por si mesmo, mas na medida em que ele unifica a 
pessoa e a autentica, constitui a sua urdidura, a sua realidade constituinte e 
programadora55. O coração indiviso é aquele que se entrega total e 
incondicionalmente a Deus, porque é impossível servir a dois senhores (cf. Mt 6, 
24; ep. Io. 2, 14; s. 15, 6; 311, 13-14; sol. 1, 1, 5). Daí a impossibilidade de 
concentrar-se e de derramar-se no exterior simultaneamente, algo em que insistem 
os atuais processos pedagógicos da interioridade: a consistência pessoal derivada 
desse cultivo, o objetivo de um ‘estado de existência unificado’, de forma que a 
perda dessa dimensão humana implica um processo de animalização ou de 
mecanização56. 

Em terceiro lugar, insinuado no que foi dito, Santo Agostinho compreende o 
homem como um viajante, e a vida como uma contínua busca e peregrinação. 
Aludi a que, quando o ser humano aprofunda-se em si mesmo, o primeiro que 
descobre é a própria carência ou, em termos positivos, que recebeu tudo. Essa 
descoberta impulsiona-o a continuar no caminho, sem parar nem descansar, 
porque uma vez que parar, uma vez que estiver satisfeito com o conseguido, 
acomodar-se-á e morrerá (cf. s. 169, 18; trin. 15, 2, 2; en. Ps. 104, 3). Levando em 
conta a relação existente para ele entre coração e identidade pessoal, bem como o 
vínculo entre desejo e amor, não nos é estranho que se refira a essa peregrinação 
existencial como a uma peregrinação com os afetos, com a conduta (cf. s. 91, 7; 
94, 2; 123, 1; 141, 4; 344, 1; Io. ev. tr. 26, 3-5; 32, 1; en. Ps. 83, 4; 119, 9)57. 

Em quarto lugar, como se viu, o ser humano não é só aquilo que faz, mas 
também o que recebe e como o recebe, algo bastante alheio à nossa mentalidade 
atual58. O ser humano é agraciado e gratuito. Se somos seres carenciais, é porque 
necessitamos de… Em tal perspectiva de interioridade transcendida, necessitamos 
dos demais e, especialmente, de Deus, de quem recebemos tudo, pois somos um 
dom (cf. praed. sanct. 4, 8). De fato, Agostinho compreende a própria busca como 

                                                
55 Cf. J. Rof Carballo, Violencia y ternura, Editorial de la Prensa Española, Madrid 1967. 
56 Cf. J. Melloni, “El qué… 17, 13. Perceba-se a concomitância com a doutrina inaciana (cf. J. 

Mª. Rambla, “Aproximación ignaciana a la interioridad”: Ll. Ylla, X. Melloni, J. Mª. Rambla, M. 
Dolors, ¿De qué hablamos… 23). 

57 Mais uma vez, note-se a concomitância com a doutrina inaciana (cf. J. Mª. Rambla, 
“Aproximación… 24). 

58 Cf. J. Sobrino, “Jesús, teología y buena noticia”: AA. VV., Teología de la liberación: Ensayos 
en torno a la obra de G. Gutiérrez, II. Escritura y espiritualidad, CEP, Lima 1990, 29-30; Id., “La 
honradez con lo real”: Sal Terrae 80 (1992) 387; X. Pikaza, Antropología bíblica, Sígueme, 
Salamanca 1993, 20; G. Tejerina Arias, “Gracia-gratuidad”: DPC, 588-590; J. J. de León Lastra, 
Creado y Creador. Visión cristiana de la existencia, San Esteban, Salamanca 2006, 11-12; J. S. 
Béjar Bacas, ¿Cómo hablar hoy de la resurrección?, Ediciones Khaf, Madrid 2010, 86; F. 
Torrabla, La lógica del don, Ediciones Khaf, Madrid 2012; C. Díaz, Del hay al doy. ¡Ay si nadie 
diera! (La urgencia de la gratuidad), San Esteban, Salamanca 2013. 
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um dom que se há de pedir (cf. sol. 1, 1, 5). A interioridade, por conseguinte, tem 
a ver com a gratuidade e, ao mesmo tempo, com a capacidade de abnegação e de 
desapego da pessoa mesma59, para deixar-se mover por Deus, ao Seu ritmo. 

Em quinto lugar, destacar que, para Agostinho, o homem, como unidade 
pessoal, é também corporeidade, isto é, um ser sensitivo e sensorial, razão pela 
qual a interioridade abarca igualmente essa dimensão. Devido à nem sempre 
acertada contextualização da dupla homem interior−homem exterior, tende-se a 
desencarnar a antropologia agostiniana, ressaltando-se nela apenas as influências 
platônicas e não as semitas, com o consequente menosprezo do corpóreo.  

Sobre esse particular, é bom destacar a dignidade do corpo para o Bispo de 
Hipona60, que se ergue às alturas (cf. civ. Dei 22, 24, 4). Para ele, ‘o mundo 
interior’ humano é tal porque possui sentidos que o possibilitam (ao mesmo tempo 
em que aquele dá viabilidade a estes) (cf. conf. 10, 8, 12-15; 14, 22; s. 241, 2). 
Haja vista a poética descrição sensitiva de seu encontro com Deus (cf. conf. 10, 
27, 38). Isso significa que o cultivo da interioridade não passa pela anulação da 
condição corpórea nem da sua sensibilidade, mas por integrá-la, por educá-la e 
torná-la lúcida para operar a labuta interioridade-exterioridade. 

Em sexto lugar, e isso é importante para perceber a tridimensionalidade da 
mistagogia, o homem agostiniano é um ser social. Sua experiência de busca da 
felicidade corre paralela à sua experiência de amizade e de vida comunitária61. 
Não pode conceber-se como uma mônada. Ainda que, atualmente, a interioridade 
seja apresentada como um conceito filosófico e antropológico associado ao eu, um 
conceito englobante, intuitivo e pouco ideológico62, isso não quer dizer que se 
confunda com uma proposta solipsista (ou narcisista) da existência, que exalta o 
‘meu’ eu, o ‘meu’ agora e o ‘meu’ lugar, e não o ‘nós’ nem o tempo em sua 
distensão. Pelo contrário, a interioridade transcendida bate às portas da 
interinterioridade, da ‘dignidade transcendente’63. 

Embora o primeiro analogado da transcendência seja dado pela busca de Deus, 
esta se realiza em comunidade e como comunidade (cf. reg. 1, 2). Além disso, se a 
interioridade se constitui no encontro de mistérios, este não se circunscreve ao 
encontro do indivíduo consigo mesmo e com Deus, mas abarca o encontro 
comunitário dos mistérios humanos que se voltam para Deus. Bíblica e 

                                                
59 Cf. J. Melloni, “El qué… 14-15; J. Mª. Rambla, “Aproximación... 24. 
60 Cf. A. D. Fitzgerald, “Cuerpo”: Id. (dir.), Diccionario de san Agustín, Monte Carmelo, Burgos 

2001, 363-367. 
61 Cf. S. Álvarez Turienzo, “Comunidad en san Agustín y comunitarismos actuales”: R. Lazcano 

(ed.), Soledad, diálogo y comunidad. III jornadas agustinianas, CTSA, Madrid 2000, 23-83. 
62 Cf. Ll. Ylla, “De entrada… 7. 
63 Com essas duas palavras, R. Jáuregui resume a visita do Papa Francisco ao Parlamento 

Europeu, no dia 25 de novembro de 2014 (cf. R. Jáuregui Atondo, “Dignidad trascendente”: Vida 
Nueva 2919 (2014) 15). 
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agostinianamente, da condição mistérica do ser humano depreende-se que o outro 
também o é. Mais ainda: que o outro se concebe como sacramento do Mistério 
primeiro, de maneira que essa segunda transcendência revela-se indispensável 
para aquela (cf. 1Jo 4, 20; ep. Io. 9, 10-11). A interioridade implica, portanto, o 
reconhecimento e a admiração da dignidade do outro, a ponto de outorgar-lhe uma 
densidade quase sacra, tal como se depreende do ‘honrar a Deus no irmão’, na 
regra agostiniana (cf. reg. 1, 8)64. 

Eis a passagem intermediária entre interioridade e apostolado, ausente nas 
mensagens pontifícias. Em perspectiva agostiniana, entre a experiência de Deus e 
o compromisso social derivado de dita experiência, situa-se a vida fraterna, na 
qual se plasma a busca de Deus em conjunto e, por conseguinte, a volta conjunta 
ao serviço eclesial (cf. en. Ps. 132)65. Eis o motivo por que a exortação pontifícia a 
sermos ‘especialistas em Deus’ ou ‘pedagogos de interioridade’ não se pode ler 
em chave individual (como se cada um houvesse de ser mistagogo para os 
demais), e sim em chave comunitária (a comunidade agostiniana há de ser 
‘especialista em Deus’ e ‘pedagoga de interioridade’), algo que se retomará noutra 
ocasião. 

 
                                                

64 Note-se a atualidade do pensamento agostiniano com referência às propostas hodiernas de 
meditação e interiorização: “O respeito é, para mim, o primeiro sinal do amor. Mediante os 
frequentes gassho ou pequenas reverências, típicas da prática budista, o zen educa no respeito à 
realidade. E a realidade não seria respeitada se, em último termo, não se considerasse misteriosa. A 
meditação ajuda a compreender que tudo é um mistério e que, por isso, tudo é suscetível de 
originar uma atitude genuinamente religiosa. Para o homem que medita… não há distinção entre 
sagrado e profano” (P. d’Ors, Biografía… 46). 

65 Cf. G. Pagano, La vida monástica en san Agustín, Editorial Agustiniana, Madrid 2012. 
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E AGORA? O DESAFIO DA RESPONSABILIDADE 
PNEUMÁTICA 

 
Tendo realizado essa breve e superficial chuva de ideias acerca da 

interioridade, servindo-nos para isso da experiência de Agostinho, proponho a 
pergunta que mais interessa no momento: o que a responsabilidade pneumática, 
derivada do nosso carisma, exige de nós? Como concretizar essa mistagogia 
tridimensional a fim de sermos significativos para os homens do nosso tempo e de 
erigirmo-nos na Igreja como sal e luzeiro, que condimente e ilumine uma nova e 
melhor comunidade?  

Responder em parte a essas perguntas é o objetivo do presente curso de 
formação permanente 2015, centrado na reflexão e vivência da interioridade. 
Desejo que, ao longo do mesmo, brotem intuições, propostas, itinerários, que nos 
façam ser aquilo que as nossas Constituições exigem de nós: 

Nossas comunidades podem e devem ser centros de oração, de recolhimento e de diálogo 
pessoal e comunitário com Deus, oferecendo generosamente iniciativas e serviços concretos 
na linha do contemplativo e do comunitário, para que o povo de Deus encontre em nós 
verdadeiros mestres de oração e agentes de comunhão e de paz, na Igreja e no mundo (Const. 
279b). 

a) Onidimensionalidade em jogo 
As diversas colaborações aprofundarão nessa realidade, sem descuidar a sua 

condição poliédrica e multidimensional, pois a interioridade abarca a pessoa 
inteira66. Pedagogicamente, requerem-se desenvolvimentos que proponham a 
temática do modo mais claro possível. Nesse âmbito, os autores diferem na 
metodologia adotada, já que as distintas sistematizações dependem das categorias 
antropológicas empregadas67, mas nem por isso devemos transcurar que nos 
achamos ante o núcleo do ser pessoal. No que me cabe, como preâmbulo das 
colaborações posteriores e conforme a uma maior afinidade com a experiência 
agostiniana, detenho-me brevemente nas seguintes dimensões, em parte sugeridas 
nas anteriores notas antropológicas. 
Compreender a existência como busca 

Nós, seres humanos, estamos situados e, como tais, pensamos a realidade com 
categorias espaço-temporais. Por isso, é-nos difícil definir o que vem a ser a 
interioridade, ou o mundo interior, já que rapidamente recorremos a ditas 
categorias. Assim, definimo-la como uma dimensão antropológica, um âmbito, o 

                                                
66 Cf. J. Mª. Rambla, “Aproximación… 23-24. 
67 Cf. M. Piera Gomar, Educar en el silencio… 14-17; J. Melloni, “El qué… 13-15; P. d’Ors, 

Biografía… 98-99, 102-105.  
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lugar de… e onde…68. Noutros casos, aludimos a conceitos como capacidade, 
condição ou moção para… Todos esses termos só brindam acercamentos confusos 
à realidade, porque a interioridade, confluência de mistérios, permanece, ela 
própria, como um mistério. 

Experimentou-o já Agostinho, e talvez por isso mesmo não tenha proposto 
definições, conhecedor que era das limitações da linguagem. Fala do homem e de 
Deus; das forças e das condições que possibilitam o encontro de ambos; e, 
sobretudo, de inquietude, busca e dinamismo. Em virtude disso, ao falar de 
interioridade, refiro-me em primeiro lugar à entidade existencial e dinâmica do 
nosso mundo interior, patente se for apresentada como projeto de vida, como 
busca incessante de si mesmo e do outro (ou do Outro) para alcançar a 
consistência pessoal que possibilite o encontro em plenitude. Ou, como bem 
sintetiza P. d’Ors, ‘dispor-se a’, esforço de atenção, de escuta, de obediência69. 

Devido a esse cariz dinâmico e realizativo, uma pedagogia na interioridade 
deve insistir na virtude da esperança, pouco estudada nesse âmbito, pois ela 
sustenta a condição viajora do ser humano ao defrontar-se com os graves perigos 
do caminho, tais como o medo, a desesperança e a presunção70. Considerando o 
papel que Agostinho outorga à esperança e a certeza que tem de que o homem, 
sem Deus, não se conhece perfeitamente, não resisto a finalizar este subtítulo com 
o célebre convite agostiniano a levantar o coração (a ter esperança) para evitar que 
se apodreça (cf. s. 229 A, 3; en. Ps. 148, 5). 
Encontrar a chave para viver com sentido 

Essa busca incessante ostenta um objetivo: saborear o sentido da vida ou, em 
terminologia mais agostiniana, alcançar a felicidade e ser feliz, anelo universal. É 
significativo que aquele Agostinho, prévio à sua conversão, o aparentemente 
satisfeito por ter alcançado o que sempre desejara, perceba a própria carência ao 
ver confrontada a sua existência com a momentânea felicidade de um ébrio (cf. 
conf. 6, 6, 9-10). Por isso, o cultivo da interioridade apresenta como critério de 
verificação o fato de oferecer dito sentido, dita felicidade, ao ser humano. Se o 
fizer, indicará que realmente habitamos o nosso próprio mundo interior e que ali 
encontramos o tesouro escondido71. 

Em outra terminologia, que a história do pensamento tornou intelectualista por 
não assumir as raízes semitas e pessoais do conceito de verdade, Agostinho 

                                                
68 Cf. M. Piera Gomar, Educar en el silencio… 8; Ll. Ylla, “De entrada… 8.  
69 Cf. P. d’Ors, Biografía… 13. O autor volta sobre essa ‘passividade ativa’, refletida no wu wei 

(fazer não fazendo) chinês na p. 45. 
70 Cf. E. Gómez, “Homo Viator. Lugar de la esperanza en la opción vital agustiniana”: 

Augustinus 45 (2000) 383-422; Id., “Enraizados en la tierra con la mirada en el cielo. Testigos de 
esperanza”: Ciencia Tomista 140 (2013) 445-492. 

71 Cf. Ll. Ylla, “De entrada… 10; F. Torralba, ¿Por qué… 28. 
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expressa o objetivo de seu processo quando considera o amor à verdade como 
motor da contemplação (cf. ciu. Dei 19, 19; conf. 10, 24, 35). A interioridade bate 
às portas de um saber experiencial, sapiencial, de um saber ordenar a vida de 
acordo com… Nesse caso, como na Escritura, de acordo com a vontade de Deus 
para viver sabiamente (cf. Tg 3,13-18; Jó 28; Pr 1-9; Eclo 1; 4, 11-19; 14, 20-
15,10; 24). Depreende-se daí o fomento da reflexão como veículo de dito 
conhecimento, que repercute no descobrimento de nosso lugar no cosmos (cf. 
Const. 316). 
Tomar consciência de si mesmo 

Aspecto em base ao qual quase sempre se tem focalizado o tratamento da 
interioridade é o autoconhecimento. Já falei que o ser humano é um abismo e um 
problema para si mesmo; que, como mistério, nunca se conhecerá totalmente e 
que, se alguma vez pensar que se conhece, então, apelando à famosa assertiva, 
deixará de ser ele mesmo (cf. s. 52, 16).  

Mesmo assim, a contínua referência ao ‘i-’ dos iPhones, iPads, iPods..., com 
que precedemos também tantos qualificativos antropológicos, não nos exime de 
enfrentar-nos ao desafio de conhecer-nos cada dia melhor para tornar-nos mais 
conscientes de nossa realidade, dominá-la melhor e, assim, transformá-la. O 
interior humano, é verdade, apresenta-se como lar das grandes perguntas: quem 
sou eu, quem é Deus, o que significam os demais (cf. conf. 1, 5, 5; 4, 4, 9; 10, 6, 
8-9; 10, 40, 65), mas também de insinuadas certezas vitais: “Dentro do coração, 
sou o que sou” (conf. 10, 3, 4). Poder-se-ia dizer que no autoconhecimento 
enraíza-se a própria vida, outorga-se identidade pessoal a quem se conhece. Daí 
que explicite que, para chegar a ser homem, se deva primeiro partir de ser homem 
(cf. Io. ev. tr. 1,4). 

Essa é a razão pela qual a interioridade se apresenta como processo de 
aprendizagem que permite viver em profundidade. Com acerto, destaca J. Melloni 
que “a interioridade não se opõe à exterioridade, mas à superficialidade”72, algo 
expresso por João Paulo II ao convidar-nos a não seguir a ‘senda da 
superficialidade’ e algo em que poderíamos entrar em diálogo inclusive com os 
que não creem73. Talvez essa paridade não pareça adequada segundo a perspectiva 
agostiniana, dada a ênfase que a dupla interior-exterior desempenha em seus 
escritos; mas se trata de uma intuição que Agostinho endossaria, ele que não 

                                                
72 J. Melloni, “El qué… 14. Páginas à frente, explica a correlação interioridade-exterioridade nos 

seguintes termos: “A interioridade não é uma fuga, mas um tomar distância do imediato para 
ganhar em liberdade e lucidez. A interioridade tem profundidades sucessivas que se abrem à 
medida que o eu se entrega. Quando cresce a interioridade, revela-se também a profundidade da 
exterioridade. São correlativas, porque não vemos a realidade tal como é, mas tal como somos” 
(Ib., 17). 

73 Cf. F. Torralba, Creyentes y no creyentes en tierra de nadie, PPC, Madrid 2013, 205-221. 
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rejeita as realidades exteriores, valorizadas como criaturas (cf. conf. 7, 10, 16; 11, 
4, 6; s. 29, 1; 241, 2), e sim a atitude de quem as apropria diluindo-se nas mesmas, 
isto é, perdendo a própria identidade e adquirindo a das coisas que ama (cf. ep. Io. 
2, 14). A atitude de quem continuamente quer escapar de si mesmo para não 
aceitar o que é (cf. Io. ev. tr. 1,4). 

Quando Agostinho convida a retornar ao interior (cf. Io. ev. tr. 18, 10), não 
rejeita a exterioridade, mas a trivialidade de quem saboreia as realidades criadas 
sem ao menos perguntar-se por quem lhe proporciona o sabor, alterando a ordem 
da criação (cf. s. Dom. mon. 1, 2, 5; civ. Dei 14, 28). Dito antropologicamente e 
de maneira positiva: convida a ir ao sujeito para não ficar com a sua roupagem (cf. 
Io. ev. tr. 37, 2; s. 126, 3, 4; trin. 8, 3, 4; ver. rel. 47, 90); a dar fundamento à vida 
para viver em profundidade (cf. conf. 3, 6, 11; s. 311, 13); a deixar-se surpreender 
pelo mistério que o homem é para ativar todas as suas dimensões sem primar 
nenhuma delas; a buscar em toda circunstância a riqueza interior que unifica (cf. 
en. Ps. 76, 9; 79, 2), com independência do papel que se desempenhe em cada 
momento, para não perder o horizonte do projeto vital.  

Nesse sentido, a interioridade permite confrontar-se com a verdade pessoal, por 
mais que doa ou incomode; “mergulhar de cabeça na realidade e tomar um banho 
de ser”. Exige despertar, como já se indicou, para o que realmente se é, para viver 
como tal, porque acontece que “vivemos, sim, mas muito amiúde estamos mortos. 
Sobrevivemos a nós mesmos: há biologia, mas não biografia”. Permite recuperar 
“o sentido aventureiro do cotidiano”, combatendo a rotina, que é o que mata o 
homem, e reeducando a nossa maneira de ser no mundo para “vislumbrar e 
resgatar a novidade”, admirar-nos do que acontece ao nosso redor e, assim, 
sermos felizes (cf. s. 126,3,4)74. Por isso, a proposta do mindfulness reflete esse 
convite agostiniano a despertar para que Cristo não durma em nós (cf. en. Ps. 120, 
7), a fim de que uma vivência consciente da realidade em suas dimensões mais 
sobejas possibilite a revelação75.  

Ora, o que exige o vivermos despertos ou o que deriva disso? Em primeiro 
lugar, o vivermos despertos exige tomar consciência de nós mesmos: das nossas 
próprias necessidades, desejos, anelos e projeções. Põe em guarda ante os 
preconceitos (intelectuais, afetivos e emocionais) que nos impedem que sejamos 
nós mesmos, e revisa permanentemente as nossas crenças, sobretudo as nossas 
imagens de Deus para que não adoremos nenhum ídolo (cf. s. 52,16). Evita a 

                                                
74 Cf. P. d’Ors, Biografía… 33-39. Observo que este autor fala da meditação nesses termos. 
75 Cf. E. Schillebeeckx, Los hombres, relato de Dios, Sígueme, Salamanca 1994, 52; cf. 52-60; 

W. Kasper, Introducción a la fe, Sígueme, Salamanca 1976, 38-48. 
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precipitação e o ‘martismo’, em terminologia do Papa Francisco76, bem como a 
espontaneidade e a impulsividade, para possibilitar a resposta correta (a 
verdadeira resposta) às diversas circunstâncias e problemas existenciais. Nesse 
sentido, pode-se dizer que o vivermos despertos permite-nos que sejamos 
autênticos. 

Em segundo lugar, exige que sejamos humildes, porque se somos conscientes 
de nosso mundo interior, reconheceremos a nossa condição, aceitar-nos-emos 
como somos e nos superaremos. Em virtude disso, Agostinho entende a 
humildade como um voltar-se para o interior (cf. conf. 7, 20, 26; Io. ev. tr. 25, 17) 
e um aceitar o que somos (cf. s. 137, 4)77. A consequência lógica dessa exigência é 
dada pela gratuidade: a aceitação do que somos permite-nos descobrir o que 
recebemos de Deus (cf. en. Ps. 38, 18; 55, 19) e elevar a confissão de louvor. O 
humilde deixa-se fazer e sabe que Deus o guia pelos labirintos de seu mundo 
interior (cf. conf. 7, 10, 16), como Beatriz guiava Dante pelos estados do ser.  

Em terceiro lugar, o vivermos despertos exige integrar a própria história, com 
suas luzes e sombras, e assumir sem medo o desafio da liberdade, pois “sem 
interioridade, não há personalidade e sem personalidade não há liberdade”78. Não 
desentranho o que vem a ser a liberdade. Baste entendê-la como capacidade de ser 
fiel cada um a si mesmo e aos valores sobre os quais constrói a sua vida (cf. reg. 
8,1). Desse modo, a interioridade permitirá: 1) fortalecer a identidade-pertença a 
uma instituição, resolvendo as principais causas do debilitamento carismático (a 
indiferenciação, a rotinização, o ativismo); 2) enfrentar as tensões e os conflitos 
da vida, máxime quando, por responsabilidade carismática, devem conjugar-se 
polos tão aparentemente contrários como vida fraterna, contemplação e missão 
messiânica; e 3) abordar projetos comuns em comunhão. 
Acolher e admirar-se da alteridade 

Essa dimensão interpessoal da interioridade, com suas derivações sociais, é um 
dos aspectos da releitura inaciana79 que mais me chamou a atenção. Como 
insinuei, a interioridade não só permite fundamentar a identidade pessoal, mas a 
fortalece como identidade relacional. O personalismo comunitário, especialmente 
o de cunho judeu-cristão, explicita que a pessoa é tal na medida em que se abre 

                                                
76 Cf. “Discurso à Cúria romana para as felicitações de Natal” (22/12/2014): 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2014/december/documents/papa-
francesco_20141222_curia-romana.html. 

77 Mais uma vez, chama-me a atenção a paridade do pensamento agostiniano com as propostas 
atuais (cf. P. d’Ors, Biografía… 53; 107-108). 

78 S. M. Insunza Seco, “Identidad de un centro educativo agustiniano”: AA. VV., Elementos 
básicos de la pedagogía agustiniana, Pubblicazioni Agustiniane, Roma 2006, 170. 

79 Cf. Ll. Ylla, “De entrada… 8-9; J. Melloni, “El qué… 14; J. Mª. Rambla, “Aproximación… 
21-22; M. Dolors, “Una muestra… 26-27. A partir de outra tendência espiritual, cf. M. Piera 
Gomar, Educar en el silencio… 17. 
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aos demais, bem como se abre aos demais na medida em que é pessoa80. O mesmo 
ocorre com a liberdade: é-se livre para fazer-se disponível, para apresentar-se 
disponível81. Dessa lógica, deriva que o desconhecimento de si mesmo incapacita 
para conhecer o que não é ele próprio, seja o outro pessoal, o mundo ou a 
realidade em quanto tal. 

Se antes foi indicado que o contrário da interioridade não é a exterioridade, 
mas a superficialidade; agora, prossigo dizendo que o contrário da interioridade 
não é a alteridade, mas a curiositas, isto é, o acercar-se a quem e ao que nos 
rodeia percebendo-os unicamente a partir da exterioridade-superficialidade, o que 
conduz aos preconceitos. A interioridade, pelo contrário, possibilita o acesso à 
profundidade do outro, vislumbrar o seu mistério (cf. trin. 8, 3, 4; ver. rel. 47, 90), 
alcançando nele a autêntica unidade (cf. reg. 1, 2).  

Eis a razão última de por que a interioridade é o “lugar dos grandes encontros”: 
porque impede que, no encontro, os encontrados se diluam. O diálogo brota onde 
cada interlocutor toma consciência de sua própria identidade sem temer perdê-la 
no fluxo das comunicações. Então, brotam as palavras com assertividade, ao 
mesmo tempo em que os silêncios adquirem sentido e, é claro, acontece o 
verdadeiro encontro, a autêntica alteridade. Já não se confunde o outro com as 
minhas projeções, mas eu o reconheço tal qual é. 

Além disso, tal como se depreende do Evangelho, é inerente à interioridade 
exteriorizar o que nela se vive e se fermenta, como o sacrifício e o sacramento 
exteriorizam-se no sinal (cf. Mt 15, 18; doc. Chr. 2, 2, 3-2, 3, 4; civ. Dei 10, 5). 
Por isso, do encontro com o mestre interior e do deixar-se configurar por Ele e por 
Seu destino, surge a abertura ao outro e o amá-lo tal qual é (cf. Io. ev. tr. 58, 4). Se 
a interioridade permite descobrir-me como mistério, digno de assombro, ao entrar 
em contato com o outro, também o descubro como mistério, isto é, como irmão, 
digno de honra (cf. ep. 23, 1; s. 357, 4).  

As consequências diretas sobre a solidariedade e a justiça, sobre a 
sensibilidade aos sinais dos tempos e, sobretudo, sobre a ressignificação daqueles 
que socialmente são considerados indignos de viver, revelam-se evidentes. Daí 
que outra das vertentes próprias da interioridade seja a de contemplar “os gestos 
de grandeza humana”82. 

                                                
80 Cf. E. Mounier, Manifiesto al servicio del personalismo comunitario, Taurus, Madrid 1965; C. 

Díaz, ¿Qué es el personalismo comunitario?, Fundación Emmanuel Mounier, Madrid 2002; M. 
Buber, Yo y tú, Caparros Editores, Madrid 1993; D. Sánchez Meca, Martin Buber, fundamento 
existencial de la intercomunicación, Herder, Barcelona 1984. 

81 Cf. M. F. Sciacca, La libertad y el tiempo, Editorial Luis Miracle, Barcelona 1967, 77; J. L. 
Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Sal Terrae, Santander 1988, 165. 

82 Ll. Ylla, “De entrada… 9. 
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Perceber a transcendência na história 
Com sensibilidade poética, J. Melloni assegura que a interioridade permite 

descobrir a profundidade das coisas, passar do ‘olhar flecha’ ao ‘olhar taça’, ou 
seja, capacita-nos para assumir a receptividade que nos é inerente para sermos 
mais contemplativos e vivermos o cotidiano (tanto o que diz respeito ao tempo 
como o que diz respeito aos entes) a partir da densidade ontológica brindada pelo 
novo olhar proporcionado pela ‘visão do interior’, pois quantidade e qualidade, na 
maioria das vezes, são inversamente proporcionais83. Pois, como exclama P. 
d’Ors: 

A quantidade de experiência e sua intensidade só servem para aturdir-nos. Viver 
demasiadas experiências costuma ser prejudicial. Não creio que o homem esteja feito para a 
quantidade, mas para a qualidade. As experiências, se alguém as vive para colecioná-las, 
baratinam-nos, oferecem-nos horizontes utópicos, embriagam-nos e confundem84. 

Como místico, Santo Agostinho também descreve que o processo de busca da 
verdade procura viver, em profundidade e com sentido, as exterioridades que nos 
rodeiam; que o cultivo da interioridade afeta a nossa maneira de ver o mundo e de 
estar nele. A partir do coração, descobre-se que não estamos sozinhos em nossas 
vidas: que Deus quer e pode comunicar-Se pessoalmente e que o faz em nossa 
história. A interioridade inserta, como diria o poeta, duas gotas frescas de fé em 
nossas retinas85 para adquirir o sentido contemplativo da vida, descobrindo, 
experimentando e adorando a Deus nos irmãos e nos acontecimentos (cf. reg. 1, 
8); percebendo a gravidade (unidade, beleza, ordem, trin. 6, 10, 12) da história e 
da natureza. A interioridade capacita para ler sacramentalmente as pessoas, os 
tempos e os lugares. 

A interioridade, porém, não torna os homens ilusos, mas lúcidos. A realidade, 
em virtude de sua consistência criatural, é opaca e o buscador nem sempre está 
desperto, porque o cegam situações, ideias e crenças. Daí que, na hora de 
descobrir a Deus nos meandros da história, a interioridade contribua com a lucidez 
que exige e possibilita o discernimento.  

Este pode e deve ter diversas orientações. Há de olhar para o próprio sujeito 
para discernir em seu dinamismo existencial a presença de Deus e adquirir um 

                                                
83 Cf. J. Melloni, “El qué… 13. Recentemente, este autor publicou uma coletânea de poemas em 

que reflete essa busca de transcendência através das experiências vitais e cotidianas, próprias de 
quem vive desperto (cf. Id., Sed de ser, Herder, Barcelona 2013). Trata-se, mais uma vez, da 
fronteira existente entre mística e cotidianidade (cf. J. Gautier, Diez actitudes interiores. La 
espiritualidad de Teresa de Lisieux, DDB, Bilbao 2014). Uma visão mais panorâmica em C. 
Kaufmann, “Interioridad y mística cristiana”: AA. VV., La interioridad. Un paradigma… 53-57. 

84 P. d’Ors, Biografía… 16. Mais à frente, escreve uma bela reflexão sobre o olhar que procura a 
interioridade: “Não consiste em olhar penetrantemente, tentando calar fundo ou desentranhar quem 
sabe que coisas, mas em olhar amorosamente, sem pretensão, como quem espera uma revelação 
sem qualquer pressa” (Ib., 86). 

85 Cf. G. Diego, “Creer”: Versos íntimos: Obras completas, II, Aguilar, Madrid 1989, 577-578. 
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sentido providente da história (parábola do filho pródigo, cf. conf. 3, 11; en. Ps. 
138, 5); mas também, para discernir as motivações mais profundas (cf. ep. Io. 6, 
2) e, desse modo, hierarquizar os desejos. Agostinho é bem explícito em relação a 
isso: devemos discernir o que amamos (cf. ep. Io. 2, 14) para saber que tipo de 
cidadãos queremos ser (cf. ciu. 14, 28; en. Ps. 64, 2). Assim, dar-se-á sentido a 
tudo o que fizermos (cf. ep. Io. 7, 8; s. 138, 2).  

Por outro lado, o discernimento há de orientar-se à “outreidade”. Discernir 
implica separar diversas realidades (sentido em que o discernimento se considera 
um ato criativo); ordenar uma determinada realidade para ver com clareza o que é 
cada coisa; e diferenciar entre duas ou mais realidades. Seria uma aplicação da 
doutrina agostiniana do ordo amoris.  

A essas duas direções, teríamos que ajuntar duas condições: o convite a 
discernir comunitariamente e a importância da oração e da palavra no 
discernimento, como tratarei mais à frente. 

 

 
 

Descobrir nosso lugar no mundo ou a tarefa vocacional 
A interioridade permite descobrir igualmente qual é a nossa missão no mundo 

e dar sentido à nossa ação. Na medida em que abre à alteridade e sensibiliza para a 
realidade, torna possível a plena realização pessoal e a forja de um projeto 
existencial (tanto meu como nosso) de futuro. Lança, em suma, à missão. 
Diferentemente do solipsismo que caracteriza algumas reflexões sobre a 
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interioridade, para Agostinho, do descobrimento de Deus na vida depreende-se 
que se dance a Seu ritmo, razão pela qual não se deve antepor a própria 
tranquilidade às necessidades eclesiais (cf. ep. 48,2). 

A contemplação implica mística, isto é, tocar Deus com as mãos da fé (cf. s. 
223G, 1) e deixar-se transformar por Ele para adquirir o Seu olhar. Ser sensíveis à 
presença de Deus lá onde Ele quer ser encontrado, portanto, torna-nos 
contemplativos para a ação e para a libertação. O encontro com Deus configura-
nos ao Seu ‘ser conosco’, ‘ser para nós’, ‘ser à mercê de nós’86. Embora seja 
verdade que oração e ação são realidades diferentes, também o é que se reclamam 
mutuamente e que esta se apresenta como meio necessário para aquela87.  

Ainda que pareça mentira, essa linguagem, recuperada em nossos dias por 
certas tendências teológicas e pela Doutrina social da Igreja, faz parte do nosso 
legado carismático. Agostinho não é alheio ao sentido contemplativo da caridade 
(cf. ep. Io. 5, 7; 8, 12), a ponto de assegurar que o encontro com os mais pobres 
possibilita o encontro com Cristo (cf. s. 345, 4) e garante a vida eterna (cf. s. 178, 
4), plenitude da contemplação, segundo as nossas Constituições (cf. Const. 8, 
baseando-se em s. 297, 8)88. 

 

b) ‘Não me pises que calço chinelos’ 
Com o engenhoso nome de um grupo musical andaluz dos anos oitenta e 

noventa, em espanhol: No me pises que llevo chanclas, sugiro este breve subtítulo, 
para enfatizar que, como dinamismo e processo, a interioridade implica ritmos, 
espaços e meios. O nome do referido grupo musical permite perceber, 

                                                
86 Cf. J. Sobrino, “De una teología sólo de la liberación a una teología del martirio”: AA. VV., 

Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina, Madrid 1993, 116-119; Id., “Hacia una 
determinación de la realidad sacerdotal. El servicio al acercamiento salvífico de Dios a los 
hombres”: RLT 1 (1984) 52-66; Id., La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid 1999, 
186-191, 372-378. 

87 Esse pensamento requer um aprofundamento na doutrina agostiniana sobre as diversas formas 
de vida (cf. ciu. Dei 19, 19) e na exegese das figuras como Marta e Maria (cf. s. 103; 104; 178; 
255), Lia e Raquel (cf. c. Faust. 22, 54-58), Pedro e João (cf. Io. ev. tr. 124, 1-7). O que precisa 
ficar claro é que nem a contemplação nem a ação impedem de desfrutar dos bens adquiridos pela 
outra, bem como que da ‘melhor parte’ não se depreende a maldade da ação (cf. s. 103, 5). A 
processualidade é inerente a ambas, de modo que uma não se dá sem a outra. 

88 São numerosos e significativos os estudos sobre a temática social em Agostinho (cf. L. 
González-Carvajal, “La justicia y la solidaridad, valores de la educación agustiniana”: AA. VV., 
Valores agustinianos. Pensando en la educación, Publicaciones FAE, Madrid 1994, 137-156; M. 
A. Keller, “Pobres y pobreza: aproximación al pensamiento agustiniano en torno a un tema central 
de la teología y la pastoral latinoamericana”: AA. VV., San Agustín y la liberación. Reflexiones 
desde América Latina, Ceta, Iquitos 1986, 143-171; G. Tejerina Arias, “La justicia social y el 
cuidado del pobre en la espiritualidad de san Agustín”: AA. VV., La escuela agustiniana y su 
compromiso con la justicia y la solidaridad, Publicaciones FAE, Madrid 2010, 11-34; E. A. 
Eguiarte, “San Agustín y la solidaridad”: Mayéutica 38 (2012) 19-50 (publicado sob outro título e 
com ligeiros retoques em Augustinus 59 (2014) 47-76). 
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precisamente, que cada um conta com seu próprio espaço interior e que cada um 
tem seu ritmo (cf. s. 76, 6; 101, 9; 250, 3; en. Ps. 38, 18). Por outro lado, é ocasião 
para recordar que os mistagogos hão de ser primeiro aprendizes, o que implica 
assistir à única escola onde se ensina dita matéria (cf. Io. ev. tr. 16, 3; s. 292, 1, 1) 
e deixar-se ajudar igualmente pelas mediações humanas (cf. mestre exterior)89. 
Por isso, nós, herdeiros do legado agostiniano, teríamos que ser os primeiros em 
submeter-nos a uma pedagogia e a uma metodologia da interioridade (cf. ep. 130, 
9, 18-11, 21). 
 
Um itinerário 

Feitas essas duas observações, insinuo brevemente as etapas do processo da 
interioridade, tal como Agostinho as apresenta90. Talvez o texto mais 
paradigmático seja o seguinte: 

Não te dirijas para fora, volta para ti mesmo: porque no homem interior habita a verdade; e 
se descobrires que tua natureza é mutável, transcende-te, também, a ti mesmo. Lembra-te, 
porém, de que, ao transcenderes a ti mesmo, tu transcendes uma alma dotada de razão. 
Orienta, pois, os teus passos para lá, onde a própria luz da razão se acende (vera rel. 39, 72). 

De acordo com essa referência, para Agostinho, o ser humano busca-se a si 
mesmo, em primeiro lugar, e a verdade daquilo que o circunda atentando para a 
sua exterioridade, isto é, acercando-se superficialmente aos objetos. Por isso, o 
primeiro passo do processo dá-se pelo não querer dirigir-se para fora, pela mística 
do desapego (desprendimento) e da libertação das dependências. Isso requer 
ascese, esforço e constância (cf. Const. 47; 147; FV 5, 1), método, diríamos hoje, 
sempre compreendidos como meios para chegar ao fim. 

Com essa mística, nossas pessoas são preparadas para iniciar a busca através da 
intimidade (cf. conf. 7, 10, 16; Io. ev. tr. 18, 10). Como sugeri ao tratar das 
dimensões da interioridade, no aprofundamento em si mesmo, busca-se e 
encontra-se a própria consistência e a libertação interna que possibilitam o 
desprendimento daquilo que, a partir de agora, será considerado acidental, por 
tratar-se tão somente de nossa roupagem. Busco a verdade ‘existencial’ do que 
sou eu, de quem é Deus, de quem são os que me rodeiam e do que é o mundo. 

O terceiro passo dá-se pelo impulso a sair de nós mesmos, a transcender-nos, a 
descobrir nossa ascendência divina e, ao mesmo tempo, a comunicar aos demais 
dita experiência. Na retórica agostiniana, isso significa ‘ser céu’: saborear o divino 
e anunciá-lo para que todos os povos o contemplem (cf. en. Ps. 96, 10). Nessa 

                                                
89 Cf. F. Torralba, “Educar según el De magistro de san Agustín”: AA. VV., Profesores en 

forma, Publicaciones FAE, Madrid 2006, 9-20; Id., “La comunidad entre educador y educando en 
la práctica educativa”: AA. VV., El valor de lo comunitario… 13-26.  

90 Cf. F. Galende, “La interioridad agustiniana”: AA. VV., En camino hacia Dios. Notas para 
una espiritualidad agustiniana, Pubblicazioni agostiniane, Roma 2005, 274-275. 
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etapa, descobre-se uma mudança no sujeito do processo, que revela a passagem da 
atividade à passividade, implicada pela busca interior. Assim, conforme as 
Confissões, primeiro é o homem que busca (a Deus); mas, depois, é este que 
busca aquele e o homem se deve deixar encontrar (cf. conf. 9, 2, 3; 11, 2, 4). 

Finalmente, haveria um quarto passo, no qual não se costuma prestar muita 
atenção quando se fala da metodologia agostiniana da interioridade e que, 
entretanto, é fundamental. Uma vez que o ser humano se encontra com Deus, ao 
encontrar-se com a Sua verdade e compartilha a sua experiência com os demais, 
volta para o exterior e vive a partir de seu mundo interior (do novo olhar 
outorgado pela interioridade) toda a criação. Então sim é que se pode alcançar o 
equilíbrio entre contemplação e compromisso, a que antes se aludia (cf. ep. 21, 4). 
 
Uns meios 

Como é normal, toda metodologia exige meios, formas de facilitar essa viagem 
difícil ao interior de si mesmo. Já se mencionou, por exemplo, a mística do 
desapego e da ascese. Para sintetizá-los, porém, transcrevo uns parágrafos da 
exposição de Ll. Ylla por considerá-los uma boa recopilação dos muitos meios de 
que nos podemos valer na presente pedagogia: 

Podemos crescer no mundo interior ensinando a desfrutar do silêncio; fazendo boas 
perguntas e indo ao fundo do pensamento; educando a forma em que olhamos os outros, as 
coisas de cada dia, a arte; educando a sensibilidade; aprendendo a ruminar a vida ou o que 
lemos ou o que escrevemos, no diálogo ou na escuta, ou na delicadeza dos pequenos detalhes. 
Ou fazendo uso da memória e da imaginação…, ou na criação artística. 

Também o podemos fazer aprendendo das grandes tradições religiosas, da Ortodoxia cristã 
ou do Oriente, que nos falaram… do corpo, da respiração, da atenção e da concentração. Ou 
também aprendendo aquilo que a Psicologia moderna nos tornou mais próximo: a tomada de 
consciência de si mesmo, das sensações, do corpo em movimento…, o trabalho das emoções 
e das relações. Aprendendo do mindfulness e do que as neurociências nos brindam para 
potencializar determinadas práticas que favorecem a consciência com que vivemos. Ou 
recorrendo à ajuda dos especialistas da Psicologia e do crescimento pessoal91. 

Sem transcurar a importância do que foi dito, destaco três meios indispensáveis 
na proposta agostiniana. O primeiro é dado pelas Escrituras como espelho que 
manifesta a nossa interioridade (cf. s. 49, 5)92. As Escrituras desempenham um 
papel significativo para Agostinho, de maneira que guiam o seu processo de busca 
e de encontro (cf. conf. 3, 5, 9; 7, 10, 16; 7, 21, 27; 9, 6, 14; ep. 21, 3). Ele é 
consciente, e assim o vive, de que Deus se comunica conosco, sendo as Escrituras, 
ao lado da criação, as cartas de que Deus se serve para suscitar o desejo de voltar 
a nós mesmos (cf. en. Ps. 64, 2).  

                                                
91 Ll. Ylla, “De entrada… 9. 
92 Cf. M. G. de la Lastra Montalbán, “La Sagrada Biblia como espejo que ayuda a entender la 

interioridad agustiniana”: https://www.youtube.com/watch?v=fIWLKxGlJ9E&feature=youtu.be. 
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Em nosso interior, elas refletem o que cada um é, porque conectam com a 
nossa situação interior e movem ao encontro e à edificação com Cristo. Elas 
orientam para responder às perguntas que a existência progressivamente suscita, 
porque possibilitam a visão (cf. conf. 7, 21, 27). Elas outorgam as palavras 
adequadas para reconhecer e nomear o que experimentamos em cada momento e 
oferecem as chaves de interpretação e de discernimento da existência (cf. conf. 9, 
6, 14). Elas ajudam a reconhecer-nos como filhos amados de Deus que escrevem 
uma história de amor (cf. en. Ps. 140, 2). Por isso, Agostinho convida 
continuamente a ruminar e a meditar essas cartas (cf. en. Ps. 141, 1; 36, 3, 5), a 
sermos formigas de Deus (cf. en. Ps. 66, 3). 

O segundo meio é a oração. Se a Escritura é a maneira que Deus encontra para 
falar-nos, a oração é o canal através do qual podemos falar-Lhe nós (cf. en. Ps. 85, 
7). É, por conseguinte, mediação que permite “descobrir a presença misteriosa de 
Deus no coração dos homens, para amá-los a todos como irmãos” (Const. 65). Daí 
a sua importância quando se faz interiormente (cf. S. dom. mon. 2, 3, 11).  

Ora, de toda a doutrina agostiniana da oração, inclusive das metodologias que 
dela se poderia derivar93, só me detenho aqui nos seguintes traços: a) a oração 
expressa a nossa fé (cf. s. 57, 1; 115); b) manifesta os nossos anelos mais íntimos 
e realiza-se com os afetos-desejos mais profundos (cf. Io. ev. tr. 26, 4; en. Ps. 118, 
29, 1; s. dom. mon. 2, 3, 13); c) por isso, vincula-se com a existência (cf. reg. 2, 3; 
s. dom. mon. 2, 3, 12; s. 88, 12; en. Ps. 119, 9; 144, 1; 34, 2, 16; ord. 2, 19, 51) e 
se há de orar com a vida e na vida, por mais que nem tudo na vida seja 
estritamente oração; d) realiza-se em e como comunidade, tal como expressa o 
orar de uns pelos outros (cf. conf. 5, 7, 13; ep. 217, 2), de que se depreende, mais 
uma vez, a dimensão comunitária da interioridade: não basta que o religioso ore; 
trata-se de construir comunidades orantes, focos de interioridade e de mistagogia 
(cf. Const. 64). 

O terceiro é o silêncio. Atualmente, também proliferaram as publicações sobre 
a densidade do silêncio, bem como sobre as consequências do mesmo94. Ninguém 
duvida de sua importância (a solidão sonora que facilita a interiorização) para 
Agostinho (cf. en. Ps. 33, 2, 8; Io. ev. tr. 17, 11; 23, 10), nem de seu lugar 
destacado na tradição recoleta em virtude do contexto de descalcez em que esta 
nasceu. O silêncio é o marco que possibilita tudo o mais, conscientes de que esse 

                                                
93 Cf. A. Sánchez Carazo, Mendigo de Dios. Agustín, maestro de oración, Dabar, México 1996; 

T. J. van Bavel, Cuando tu corazón ora… La doctrina de san Agustín sobre la oración, OAL, 
México 2001; F. Martín Gómez, “Sursum cor. Itinerario agustiniano para la formación de 
orantes”: Mayéutica 37 (2011) 323-372. 

94 Al ya citado libro de P. d’Ors, añado F. Torralba, El silencio: un reto educativo, PPC, Madrid 
2001.  
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‘tudo o mais’, tal como se descreveu nas presentes páginas, é a nossa riqueza 
interior, a própria vida95. 

Por isso, uma pedagogia agostiniana sobre a interioridade tem que validar o 
seu lugar no desenvolvimento pessoal e comunitário. Em grande medida, foi o que 
se pretendeu na renovação do texto constitucional, ao reformular 
significativamente o número a ele dedicado (cf. Const. 102), fazendo-o deixar de 
ser mera epígrafe ascética, para destacar, a partir de uma abordagem 
fenomenológica, a sua solidez ontológica. Na nova redação, destaca-se a sua 
densidade teofânica e antropofânica, a sua contribuição à interioridade e à 
unificação pessoal, a sua possibilitação da escuta e, por conseguinte, do diálogo, 
da comunicação e do encontro interpessoal, assim como o seu ser expressão da 
caridade fraterna. 

Lembro, porém, que o silêncio não deixa de ser uma ferramenta, um meio, para 
alcançar uma finalidade. Pareceria que, em algumas ocasiões, a densa experiência 
de ‘recolhimento’ que tanto se prodigaliza na tradição descalça ou recoleta do 
século XVI faz a incomunicação e o ensimesmar-se corresponderem ao silêncio. 
Pelo contrário, há de recuperar-se a compreensão do ‘recolhimento’ como aquela 
quietude que convida à interioridade e permite o processo de busca mistagógico.  

 
 

ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PNEUMÁTICA 
 
Do que se disse, derivam múltiplas consequências para o nosso compromisso 

com as necessidades atuais da humanidade e da Igreja, que irão sendo desfiadas 
nas colaborações do presente curso. Em linhas gerais, recordo que ser mistagogos 
exige de nós: que sejamos pedagogos da interioridade na busca e na escuta do 
mestre interior; que sejamos pedagogos na consistência pessoal; na busca do 
sentido existencial e do sentido da transcendência; no silêncio, no cultivo da 
admiração e no desenvolvimento em liberdade; na oração e na celebração 
comunitária da fé; que sejamos pregoeiros da dignidade das pessoas e da 
densidade dos acontecimentos e da natureza; que sejamos os órgãos sensores da 
Igreja e da humanidade para saber transparentar a dimensão sacramental da 
criação; que sejamos testemunhas da gratuidade como forma de ser; que sejamos 
pessoas que creem… 

Sim, que sejamos pessoas que creem, no sentido que o ser mistagogos requer, 
como condição prévia, o nosso convencimento acerca do poder transformante 
desse viver a partir do profundo, viver a partir do nosso mundo interior. A partir 

                                                
95 Cf. P. d’Ors, Biografía… 20, 104. 
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da aparente passividade, que não é senão o necessário reset do nosso disco rígido 
e a necessária geolocalização existencial que dele deriva, a interioridade apresenta 
um grande potencial para reverter a história e para oxigenar a atmosfera humana, 
que é, em suma, o que se requer hoje da vida consagrada. Sobre dita virtus, 
distintos autores insistem. Tomo deles estas duas reflexões, que dão matéria para 
pensar se a mistagogia tal como foi proposta é ou não uma demanda urgente e se 
nós, como herdeiros de Agostinho, devemos engajar-nos nela ou não:  

Um lugar onde, se, além disso, nos abrimos à possibilidade de Deus, Ele costuma passear-
Se por nosso interior como o fazia simbolicamente no jardim do Éden, deixando Sua 
fragrância, Seu carinho, Sua ternura… E assim, cultivando o nosso interior, deixando que 
Deus caminhe por ele, o nosso exterior, a nossa vida cotidiana, adquirem um sentido novo, 
mais pleno, e as nossas ações e atitudes transmitem aquilo que vivemos e sentimos dentro de 
nós mesmos96. 

A observação, a contemplação, é efetiva. Olhar algo não o muda, mas muda-nos a nós. A 
mudança é, portanto, o melhor indicador da vitalidade de uma vida… Basta um ano de 
meditação perseverante, ou mesmo meio ano, para dar-se conta de que se pode viver de outra 
forma. A meditação fende a estrutura da nossa personalidade até que, de tanto meditar, a 
greta alarga-se, a velha personalidade quebra-se e, como uma flor, começa a nascer uma 
nova. Meditar é assistir a esse fascinante e tremendo processo de morte e renascimento97. 

 
 
 
 

Frei Enrique Gómez García 
Instituto de Espiritualidade e História 

Salamanca (Espanha) 

 

                                                
96 M. Piera Gomar, Educar en el silencio… 21. 
97 P. d’Ors, Biografía… 67 y 95. 
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