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Quando começarem a acontecer essas coisas, 
erguei-vos e levantai a 

cabeça, pois está próxima a 
vossa libertação (Lc 21, 28). 

 
 

Quando ocorrem certas coisas na Igreja e no mundo, é lógico que nos 
preocupemos e soframos. Pelo menos, porque jamais as vivemos assim, tão 
agudamente, e parece um absurdo que aconteçam depois de vinte séculos de 
Cristianismo. Parece inclusive que a própria vida dos cristãos teria perdido sua 
eficácia evangélica e deixado de ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-16)1. 
Eis o desafio que, como família religiosa agostiniana recoleta, devemos afrontar e 
enfrentar: que tipo de sal somos neste mundo? Daquele que não dá sabor à comida 
ou, pelo contrário, salgamos tanto que já não se consegue comer? Que tipo de luz 
irradiamos? Verdadeiramente, a luz do Evangelho? Somos capazes de ver a 
bondade que existe no mundo desde a criação? 

 

                                                
1 Cf. E. Pironio, Renovación de la Vida Consagrada. Los religiosos, testigos de la esperanza y 

de la alegría pascual, Paulinas, Bogotá 1977, 15.  
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Quando sucedem tais desconcertos, sentimo-nos interpelados a dirigir nossa 
vida a Deus com toda a seriedade possível e a perguntar-Lhe o que quer Ele de 
cada um de nós, que tipo de discípulo quer que sejamos, se este é, de fato, o 
caminho que devemos percorrer para vivermos Sua promessa. Aparece então, em 
nosso horizonte, a realidade do discernimento. Que não é uma atividade pura e 
exclusiva do homem, mas sim um caminho a percorrermos juntos. 

Desde sempre, os mestres da vida espiritual têm acentuado que o 
discernimento deve partir de uma relação com outro: a relação entre Deus e o 
homem que se cumpre no Espírito Santo, a Pessoa divina que faz o homem 
participar do amor do Pai no Filho2. Discernir é uma realidade de relação3; e a 
mesma coisa acontece com a fé: necessita de outro porque, em definitiva, é uma 
realidade de amor. Discernir é responder a um amor que nos chama, para além do 
que somos e de nossas capacidades; caberá à nossa liberdade dar uma resposta 
sincera, franca e firme.  

 
 

 
 
Discernir é responder a um amor que nos chama, para além do que somos e de nossas 

capacidades; caberá à nossa liberdade dar uma resposta sincera, franca e firme. 

 

                                                
2 Cf. T. Spidlík, La spiritualità dell’Oriente cristiano. I. Manuale sistematico, San Paolo 

Edizioni, Roma 1985, 25-30. 
3 Cf. M. Rupnik, Il discernimento, Lipa, Roma 2004, 13. 
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Tal experiência de relação há de dar-se, não só entre Deus e o homem, mas 
entre o homem e o homem, e entre o homem e a criação. Discernir é a arte de 
compreender-se a si mesmo, levando em conta essa estrutura de conjunto, e de 
ver-se na unidade, com os olhos de Deus, que vê a unidade da vida4.  

O conhecimento de Deus não é algo que se processe em abstrato, num nível 
meramente teórico. Deus nunca pode ser reduzido a uma simples doutrina, nem a 
um elenco de preceitos, a um esforço ascético. Só O podemos conhecer fazendo 
experiência d’Ele, comunicando-nos reciprocamente, resguardando-se que a 
absoluta iniciativa pertence à livre relacionalidade de amor de Deus Pai, a quem o 
homem responde com um ato de fé que, de fato, é ao mesmo tempo um ato de 
amor e de liberdade, a partir do momento em que se reconhece o outro em toda a 
sua objetividade, e um ato de adesão, até orientar-se radicalmente a ele5. 

O discernimento é, portanto, a arte da vida espiritual, em cujo âmbito 
compreendo como Deus Se me comunica, como Deus me salva. O discernimento 
é aquela arte em que experimento a livre adesão a um Deus que livremente Se 
colocou em minhas mãos, em Jesus Cristo, uma arte em que as realidades em 
mim, na criação, nas pessoas a meu redor, em minha historia pessoal e na história 
em geral, deixam de ser mudas para começar a comunicar-me o amor de Deus6. O 
discernimento expressa uma inteligência que sabe contemplar. As coisas 
espiritualmente significativas na Igreja jamais aconteceram porque alguém 
decidiu fazê-las, mas porque Deus encontrou alguém disponível para acolhê-l’O 
radicalmente, de modo que Ele pudesse, assim, manifestar-Se e levar a cabo a Sua 
redenção7. 

Finalmente, o discernimento para nós não pode entender-se à margem da Igreja 
e de seu legado espiritual e magisterial. A Igreja realiza em sua tradição, na 
liturgia e no magistério, o discernimento sobre Cristo, sobre a salvação que 
continua a brotar do coração de Deus para todos os homens de todos os tempos. O 
discernimento pessoal e comunitário se realizará se a experiência de Deus se 
converter numa realidade vivida por pessoas e comunidades concretas, em 
situações concretas. A comunidade deve acolher a salvação responsavelmente, 
livremente, aderindo-se a Cristo, seu Salvador e seu Senhor, com as escolhas e 
atitudes, com os passos concretos que tornam permeáveis a sua vida toda, sua 
mentalidade e sua cultura; tecendo sua história com o tecido de Cristo, não como 

                                                
4 Cf. M. Rupnik, Il discernimento… 15. 
5 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 25; V. Solov’ëv, “La critica dei principi astratti”: Id., Sulla 

Divinohumanità e altri scritti, Jaca Book, Milano 1971, 197-210.  
6 Cf. Efrem il Siro, Inno sulla Fede, 31. Tradução parcial ao italiano em S. Brock, L’occhio 

luminoso. La visione spirituale di sant’Efrem, Lipa, Roma 1999, 66-68. 
7 Cf. M. Rupnik, Il discernimento…  26. 
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uma soma de individualidades com suas histórias, mas como um organismo vivo, 
comunitário. Propriamente assim, poderá acolher a salvação8.  

Nas páginas seguintes, dedicar-nos-emos a discernir com a Sagrada Escritura, 
tratando de fazer vida a Palavra em nossa própria vida e na de nossas 
comunidades. Inspirar-nos-emos nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, que 
nos mostram o constante discernimento que o homem deve fazer para levar 
adiante o trabalho da criação, na criação que Deus lhe encomendou desde o 
momento em que lhe confiou toda Sua obra (cf. Gn 1, 28). Foi, porém, o não 
saber discernir do homem que o levou a romper o diálogo ameno e afetuoso que 
tinha com seu Criador. A ruptura dessa relação levou-o por diversos caminhos, fê-
lo escutar outras vozes, que o foram consumindo pouco a pouco, roubando-lhe a 
vida. 

Deus tem, todavia, uma fraqueza pela palavra, principalmente se esta se dirige 
ao homem. E assim apareceu Abraão, para que o diálogo se entabulasse de forma 
sincera e cheio de confiança. Para discernir, será necessário que dialoguemos, mas 
que dialoguemos na perspectiva da confiança e da fé. Uma fé que nos livre de 
políticas e de politicagens; que nos faça livres; que nos afaste de provincialismos e 
mesquinharias; e que nos abra ao maravilhoso mundo da vontade de Deus: porque 
nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e o coração do homem não percebeu o que 
Deus preparou para aqueles que O amam (cf. 1Cor 2, 9).   

 
 

DISCERNIMENTO NO GÊNESIS: CRIAÇÃO E QUEDA  
O primeiro capítulo da Bíblia é-nos apresentado como um ensinamento sobre o 

discernimento, na medida em que nos permite – e, ao mesmo tempo, nos convida 
– a ver o mundo que nos rodeia com os mesmos olhos com que Deus nos vê. 
Poderia dizer-se, talvez, que essa é propriamente a definição mais abrangente do 
discernimento: ver como Deus vê. O capítulo primeiro do Gênesis, desde o 
terceiro dia da criação, isto é, desde o dia em que se começa a preparar o ambiente 
vital do homem, não mostra apenas um Deus criador, mas também o Deus que 
contempla, que Se compraz em Sua obra.  

Adaptado ao discernimento é aquele que é capaz de acolher no mundo, e nos 
fatos da vida, a obra de Deus e de senti-la como essencialmente ‘boa’. Inadaptado 
é, pelo contrário, aquele cuja mente está habitada pelas sombras do pessimismo; 
muito menos adaptado ao discernimento é ainda aquele que não vê o bem e o 
amor que existem a seu redor.  

                                                
8 Cf. M. Rupnik, Il discernimento… 30. 
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A obra criadora dos primeiros dias não se relaciona de modo direto com a 
humanidade, mas o que tem alguma relação com o homem é visto por Deus como 
‘coisa boa’. Tudo aquilo que, no mundo ou na vida, é feito por Deus, ou pelo 
menos permitido por Ele, em relação ao homem é, portanto, ‘bom’. Quem tem os 
olhos adestrados para o discernimento, percebe que é assim, de fato. Os outros, 
enganando-se, não se dão conta da bondade intrínseca da obra de Deus. Há aqui 
um convite constante a descobrir a harmonia e a ‘bondade’ das coisas. ‘E Deus 
viu que era bom’. O vocábulo hebraico tob, além de ‘bom’, significa também 
‘belo’, ‘formoso’.  

 
 

 
 
Não perecerá o mundo por falta de maravilhas, mas de maravilha’. Estamos perdendo a 

capacidade de assombro, de admiração, de contemplação, de quietude e de silêncio. 
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Chesterton dizia que ‘não perecerá o mundo por falta de maravilhas, mas de 
maravilha’. Estamos perdendo a capacidade de assombro, de admiração, de 
contemplação, de quietude e de silêncio9. O mal tem, de fato, outra origem. Será, 
porém, o capítulo segundo do Gênesis que se ocupará desse problema. Por ora, a 
narração da tradição sacerdotal afirma uma verdade perene e, portanto, óbvia para 
todos os que veem as coisas como Deus as vê: tudo aquilo que existe é bom. A 
bondade intrínseca do que Deus quer ou permite nunca é evidente, contudo, ao 
conhecimento ordinário do homem.   

A obra de Deus se revela boa em relação com os parâmetros diversos dos 
sugeridos pela natureza e pelo bom senso. O que Deus opera em nossa vida é, de 
fato, essencialmente ‘bom’ em relação ao caminho da santidade cristã, mas nem 
sempre as exigências da santidade podem conciliar-se com o bem-estar terreno. 
Algumas vezes essas duas coisas até podem coincidir, mas, quando não 
coincidem, não se deve por isso concluir que Deus deixou de amar-nos. E existe 
também a incógnita do futuro: às vezes, acontece que Deus permite algumas 
coisas em vista de um bem maior que virá depois. É o que ocorreu com José, filho 
de Jacó, expulso pela família com dezessete anos, para chegar a governar o Egito 
com sua sabedoria, cerca de vinte anos depois (cf. Gn 37-50). Em suma, o 
desconhecimento do futuro impede que se veja, numa perspectiva humana, o 
sentido completo dos eventos que Deus permite hoje.  

No capítulo segundo do Gênesis, a criação é narrada outra vez, mas não já do 
ponto de vista de Deus, e sim do ponto de vista do homem. Adão é aqui descrito 
mais vezes no ato de discernir: ele descobre, antes de tudo, a sua vocação no 
quadro do mundo criado, e seu trabalho cotidiano aparece claramente como 
participação na obra criadora de Deus: “O Senhor Deus tomou o homem e o 
colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar” (Gn 2, 15). Na realidade, o 
trabalho é em si mesmo participação na ação criadora de Deus e deve ser 
desempenhado com amor e ‘criatividade’, com a esperança de realizar um projeto 
traçado no passado pelo próprio Deus10.  

Ao mesmo tempo, o homem vê seu chamamento ao amor, e o ato de 
discernimento fundamental neste âmbito consiste em reconhecer que nem todos 
podem estabelecer com ele uma relação pessoal, mas só aquele ou aquela que 
possui com ele uma particular semelhança. Deus diz, com efeito: “Vou fazer uma 
auxiliar que lhe corresponda” (Gn 2, 18). E no momento em que Adão encontra a 
mulher em que Deus pensara como sua companheira, dá-se conta de que era 
semelhante a ele, ou seja, era outro de si mesmo em versão feminina (cf. Gn 2, 
23). A pessoa privada de discernimento corre o risco de não distinguir 

                                                
9 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis (1-11), Herder, Barcelona-Madrid 1992, 36. 
10 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis… 74. 
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verdadeiramente o parceiro idôneo e adequado a si, negando valor a certa 
diversidade de pontos de vista ou a certas escolhas de consciência em direção 
diferente. Em concreto, não basta que um homem e uma mulher sejam similares 
em temperamento e em preferências para formarem um casal segundo Deus; é 
necessário que sejam similares, sobretudo, em seu modo de ver a vida.  

No capítulo terceiro do Gênesis, narra-se pela primeira vez o encontro entre 
um ser humano e o espírito das trevas. Neste capítulo, a tradição javista nos leva 
da cena luminosa da harmonia do homem com seu Deus, com seu semelhante e 
com o mundo, a um horizonte sombrio, o do pecado justamente chamado 
‘original’, que é a origem, a raiz e a fonte de todo pecado11.   

O discurso sobre o discernimento se enriquece aqui de diversos particulares e 
vai confluir na dinâmica da tentação, da qual esta página nos dá uma 
representação magistral, junto à neotestamentária de Mt 4, 1-11 (cf. também Lc 4, 
1-13).  

O texto do Gênesis oferece-nos as coordenadas para distinguir o pensamento 
sugerido pelo tentador do pensamento simplesmente humano. A pergunta que se 
dirige à mulher ao pé da árvore da prova contém indícios valiosos: “Então Deus 
disse que vós não podeis comer de todas as árvores do jardim?” No modo de 
sugestionar a mente da mulher, o tentador baseia-se na força da verdade. A mente 
humana é naturalmente atraída pela verdade, porque Deus, ao criar, quis construir 
uma união profunda com a verdade, ordenando a ela a nossa inteligência.  

A provocação da serpente parte de uma afirmação falsa, mas muito sugestiva 
para o homem: Deus não proibiu comer de todas as árvores do jardim (v. 1), Deus 
não acorrentou todas as potencialidades da liberdade, mas tão somente a dos 
valores morais, isto é, a árvore da ciência do bem e do mal. E a mulher sabia 
disso, tal como comprova a sua resposta (vv. 2-3). Aberta, porém, a passagem, a 
serpente introduz a sugestão de quebrar todo vínculo, de desafiar a Deus também 
sobre este único e fundamental preceito. O mandamento divino é maliciosamente 
apresentado como absurda e hostil inveja com relação aos homens: “Deus sabe 
que... vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no 
mal” (v. 5).  

Tem-se aqui uma perfeita definição do pecado: é um ato de rebelião, em que o 
homem substitui a Deus e se arroga a Sua sabedoria, a Sua divindade, o Seu 
domínio sobre o bem e o mal12. A pergunta supõe que Deus deixe a pessoa para lá, 
que não a escute em suas múltiplas necessidades de criatura. Sua filosofia é a da 
desconfiança e da suspeita. O pensamento é inevitavelmente orientado pela 
tentação, quando, da visão dos limites e das imperfeições do presente, se passa à 

                                                
11 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis… 86. 
12 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis… 89. 
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dedução de que Deus nos teria negado aquilo de que temos necessidade. Qualquer 
pessoa acolhe imediatamente esse pensamento. Deus, na verdade, não dá tudo de 
uma vez. Uma abertura otimista ao futuro, e uma espera paciente dos tempos de 
evolução para o que é melhor, são sempre a característica das mentes iluminadas 
pelo Espírito de Deus.  

Um aspecto posterior da mentira revestida com o manto da verdade é o 
agigantamento das exigências da vontade de Deus: “Então Deus disse que vós não 
podeis comer de todas as árvores do jardim?” Ora, Deus dissera ao homem: 
“Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal não comerás” (Gn 2, 16-17), mas a interpretação do tentador sobre o 
mandamento de Deus é excessiva.  

 

 
 
Queremos encontrar soluções rápidas, soluções que permitem que me dormir tranquilamente 

à noite sabendo que eu encontrei uma maneira de destravar o conflito. O discernimento exige fé e 
esperança cristã. 

 
Na narrativa das tentações de Jesus, o modelo de combate espiritual por Ele 

representado, indica a necessidade de não responder ao demônio, e de opor ao 
pensamento que se insinua uma palavra tomada da Bíblia. A resposta da mulher 
permitiu à serpente inocular em sua mente uma ulterior sugestão, a ponto de 
conseguir ofuscar nela a imagem paterna de Deus: “Deus sabe que, no dia em que 
dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus”.  
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A tudo isso, a mulher respondeu: “Nós podemos comer do fruto das árvores do 
jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não 
comereis, nele não tocareis”. A única inteligência, por parte da serpente, é a de 
evitar o diálogo; através dessa dialética, a serpente já derrotou a mulher.  

No momento em que o diálogo se quebrou, o discernimento da vontade de 
Deus se afasta de nossos juízos. Por isso, esta passagem da mulher e da serpente 
constitui um momento importante, já que a mentira entra nas relações tanto do 
homem com Deus, como do homem com o homem, como ainda do homem com a 
criação. A mentira trunca o diálogo e, com isso, impede que se enxergue com o 
olhar de Deus.  

 
ABRAÃO: VOLTA AO ESTADO ORIGINAL 

Com Abraão, o Senhor fala (Gn 12, 1; 13, 14; 17, 3), como com Noé, sem 
declarar, num primeiro momento, a própria identidade e fazendo uma promessa. 
Abraão escuta a palavra que lhe é dirigida e começa um percurso de seguimento 
bastante articulado. A promessa feita a Abraão é dirigida a todos os povos e tem 
um forte acento universal. Desde o primeiro momento, Abraão sabe que o que 
ocorre, entre ele e o Senhor, aponta para além de sua vida e de sua pessoa. 

Depois que Abraão seguiu a indicação do Senhor que lhe dirigira a palavra, o 
hagiógrafo escreve que “o Senhor apareceu a Abrão” (Gn 12, 7; 17, 1) e, mais 
adiante: “A palavra do Senhor foi dirigida a Abrão” (15, 1)13. Quando o texto 
indica essa ulterior forma de comunicação por parte de Deus (17, 1.3.17), 
acrescenta que Abraão se prostrou com o rosto por terra. Antes, não se falara 
jamais de aparição nem de visão. 

Outro traço específico e inédito é que Abrão não só recebe as palavras e as 
visões que Deus lhe dirige, mas que está na presença d’Ele com a oração, a 
invocação e a intercessão pelos outros (Gn 18, 23ss; 20, 17; 21, 33). Em Abraão, 
vemos reconstruído um diálogo entre Deus e o homem, que parecia nunca mais 
ser possível, ao estar comprometido para sempre.  

A imagem que o Senhor oferece de Si permanece naturalmente escondida na 
experiência que Abraão faz d’Ele, mas se revela com alguns traços que nos são 
expressos pelo texto sagrado. Aqui, o Senhor não só é o Poderoso, mas também 
quem tem um desígnio que se propagará pelos séculos, e é também quem escuta a 
oração daquele que é fiel à aliança, na qual se reconstitui a fé partida e traída. Eis, 
porém, que à aliança se segue a prova: “Depois desses acontecimentos, sucedeu 
que Deus pôs Abraão à prova” (22, 1).  

                                                
13 A expressão do capítulo 15, 1 é a típica da literatura profética e não aparece outra vez no 

Pentateuco. Cf. G. von Rad, El primer libro de Moisés. Génesis, Göttingen 1961, 154. 
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O DRAMA DA PROMESSA: O PÔR À PROVA 
Três são os dramas que Abraão enfrenta com respeito à promessa e que lhe 

servem de caminho, guia e luz para viver a sua fé em Deus: 
1. Em Gn 12, 2, Abraão recebe a promessa de uma descendência, 

promessa que guiará a vida e o percurso de Abraão. O primeiro 
obstáculo que a vida do patriarca nos mostra, com relação a um 
discernimento sério da vontade de Deus, encontra-se em Gn 12, 10-20. 
Desencadeada uma grande fome, Abraão decide descer ao Egito em 
busca de uma vida melhor e de escapar da crise que se vivia no país de 
Canaã. Nestes versículos, topamos de entrada com uma reação que põe 
em jogo a promessa feita por Deus. Abraão recusa-se a reconhecer Sara 
como sua esposa: “Vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os 
egípcios te virem, dirão: 'É sua mulher,' e me matarão, deixando-te com 
vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por 
causa de ti e, por tua causa, me conservem a vida” (12, 11b-13). No 
discernimento da promessa que Deus nos faz, podemos passar por essa 
crise na fé e na confiança em Deus. A promessa, embora tenha sido 
feita a Abraão, não pode cumprir-se sem Sara. O exclusivismo não é 
algo que ajude o discernimento. A vida em sociedade deve levar-nos a 
pensar que nossas ações têm um impacto no entorno (se eu não me 
salvo, é possível que os demais tampouco se salvem), por outro lado, se 
eu compreender que a promessa é para todas as nações – como fora 
anunciado por Deus – devo também entender que minha vida é para os 
demais, e não só para mim. Portanto, uma crise de exclusivismo pode 
levar ao desmoronamento da promessa, não por parte d’Aquele que 
prometeu, mas pelo destinatário, que outorga mais importância ao 
próprio ser e bem-estar do que Àquele que procura o seu bem-estar. 
Essa modalidade de crise bloqueia também todo diálogo, porque quem 
olha para si mesmo não pode levantar a vista para observar o 
interlocutor. De igual maneira, como aconteceu com Abraão, Deus 
sempre busca uma saída para retomar o diálogo que o homem parece 
querer interromper. 

2. Passado o tempo, a promessa demorando a cumprir-se, Abraão cai 
noutra crise, mais pessoal (cf. Gn 16, 1-16). A crise da desesperança. 
Os anos correm e o filho da promessa faz-se esperar, os meios humanos 
parecem desgastar-se e o tempo de Deus parece dilatar-se cada vez 
mais. Novamente, o homem quer buscar solução para as coisas sem 
contar com a ajuda de Deus: “A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera 
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filho. Mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar, e Sarai disse a 
Abrão: "Vê, eu te peço: o Senhor não permitiu que eu desse à luz. 
Toma, pois, a minha serva14. Talvez, por ela, eu venha a ter filhos. E 
Abrão ouviu a voz de Sarai”. Apesar disso, entretanto, a promessa de 
Deus se cumprirá. O homem tenta acelerar o final da espera, quer 
soluções prontas e imediatas, e não vacila em recorrer a manobras 
expeditivas. Com o filho da escrava, legalmente atribuído à sua 
senhora, ficaria resolvido o conflito aberto entre o sofrimento da 
esterilidade e a promessa divina. Deus, porém, rejeita as soluções de 
compromisso15. É uma das tentações que, em momentos de incerteza, 
todos nós vivemos ou sofremos. Queremos soluções rápidas, soluções 
que nos deixem dormir tranquilos, sabendo que já encontramos um 
caminho para destravar os conflitos. O discernimento cristão exige fé e 
espera. Sem fé, não posso esperar, não se encontra a capacidade nem a 
tranquilidade para esperar. A fé deve ser como uma radical afirmação 
do Outro, de Deus, isto é, aderir-se com todo o ser à objetividade de 
Deus16. Deus continua a escrever a história salvífica prescindindo das 
manobras humanas. A fé é um questionar-se quase permanente; a fé faz 
caírem os esquemas codificados humanos, quebra os precários 
equilíbrios da astúcia, elimina as pequenas barreiras alçadas por 
conveniência. A fé é saber aceitar os tempos e os caminhos de Deus: 
“Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos 
não são os meus caminhos — oráculo do Senhor. Quanto os céus estão 
acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos 
caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos” (Is 
55, 8-9)17. 

3. Por último, a grande prova é representada pelo sacrifício da promessa. 
No tempo transcorrido desde o primeiro encontro com Deus (cf. Gn 12, 
1-3), Abraão aprofundou sua própria fé, aprendeu a abandonar-se 

                                                
14 “A narrativa coaduna-se com um costume jurídico atestado nos artigos 144 e 146 do Código 

de Hammurábi (século XVIII a. C.). De acordo com essa legislação, os nascidos de escravas eram 
atribuídos ao chefe do clã que, em caso de esterilidade da esposa oficial, podia recorrer a outras 
mulheres do harém para ter um filho. O neonato era oficialmente considerado descendente do casal 
‘principesco’. O dado mais curioso desse relato é a fuga forçada de Agar, orgulhosa de sua 
fecundidade frente a Sara, a mulher oficial. No citado artigo 146 do Código de Hammurábi, lê-se: 
‘Se alguém se casar com uma mulher livre e esta der uma escrava a seu marido, e esta segunda 
trouxer filhos ao mundo, caso esta escrava se iguale à sua senhora por ter trazido filhos ao mundo, 
sua dona (...) voltará a pôr-lhe a marca dos escravos’” (G. Ravasi, El libro del Génesis (12-50), 
Herder, Barcelona-Madrid 1994, 82). 

15 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis (12-50)… 84. 
16 Cf. M. Rupnik, Il discernimento… 19. 
17 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis (12-50)… 85. 
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totalmente n’Aquele que sempre cumpre as Suas promessas. Ele era já 
um fiel maduro e chegara à plenitude de seus dias na plena obediência 
ao mandato confiado por Deus. Quando Isaac já era adulto, chegou para 
Abraão a hora de um novo conhecimento de Deus. Depois do chamado 
e da promessa selada da aliança, depois de confirmada e realizada essa 
promessa com o nascimento de Isaac, agora ela seria exposta à prova 
suprema18. Como se pode reagir internamente ante esse pedido de 
Deus? Como viver a confiança em Deus se Ele me pede até doer? São 
perguntas que, sem dúvida, devemos discernir junto com Abraão. 
Abandonar tudo, deixar tudo, ficar com Deus, ficar com o que, em 
definitiva, professamos como sendo o mais importante, mas que, 
chegado o momento, pode ser que não figure em minha lista de 
prioridades, amiúde ocupada por minha saúde, minha família, meus 
amigos ou pelo modo de vida que levo atualmente. Como estabelecer 
um diálogo com Deus, se Ele está a pedir-me que dê tudo? Talvez 
quiséssemos chegar a um acordo, negociar, para que não nos peça 
‘tudo’ e possamos ficar com ‘algo’? O vigésimo segundo capítulo do 
Gênesis não é só a exaltação da fé de Abraão, mas, sobretudo, a 
glorificação de Deus. O patriarca descobre o grande dom que recebeu 
no filho: não era só a realização de uma paternidade humana, mas o 
cumprimento de uma promessa transcendente. Tem de renunciar ao 
filho que sentia como seu para obtê-lo e reinterpretá-lo como 
verdadeira e pura graça divina. O filho Isaac “não é um bem que possa 
reter-se a título de um direito qualquer e em virtude de uma 
reivindicação humana. A questão que Deus coloca para Abraão é se 
considera o dom da salvação efetivamente como um puro e simples 
dom” (G. von Rad). “A finalidade do relato não é elogiar um homem; 
alcança-se a meta com um louvor a Deus” (C. Westermann)19. No 
interior do pacto, Deus pode examinar o homem e perscrutá-lo para 
sondar sua atitude, mas, principalmente, levá-lo um passo à frente na 
aventura da relação de reencontrar, da plenitude de confidência e de 
confiança que se quer reparar. Neste sentido, a prova assume o 
significado de um verdadeiro e próprio discernimento divino, de uma 
pedagogia, para chegar a que a união venha a ser inquebrantável.  

 
 
                                                

18 Cf. E. Bianchi, Il sacrificio di Isacco, acesso 16 jan. 2016, em: 
http://www.monasterodibose.it/priore/conferenze-e-omelie/omelie-e-lectio/864-lectio-divina/8703-
il-sacrificio-di-isacco-genesi-22-1-18.  

19 Cf. G. Ravasi, El libro del Génesis (12-50)… 168. 
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Num homem, num só homem, o Criador busca a verdade da relação com a 
humanidade inteira. Na nova situação que se veio a definir depois da queda, o 
homem não estaria em condição de reintegrar-se por si mesmo no estado 
precedente. O que agora poderá fazer, seguindo a iniciativa divina, é voltar à 
obediência da qual se desgarrara tragicamente. Assim, poderá o homem voltar a 
fazer experiência da comunhão com Deus20.  

 
 
 

 
 
Deus encarnou a Sua Palavra, e é daí que devemos partir. Discernir será, portanto, encarnar 

em nosso dia a dia a Palavra que Deus nos dirige, para que o mundo viva. 

 

                                                
20 Cf. H. U. von Balthasar, “Esperienza di Dio nella Bibbia dei Patri”: Strumento Internazionale 

per un lavoro teologico: Communio 30 (1977) 4-15. 
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A ação de Deus se dirige totalmente a tornar o homem reconhecível segundo 
Sua ‘imagem e semelhança’ original. Um homem irreconhecível não pode 
conhecer nem reconhecer o seu Deus. O único âmbito relacional no qual o homem 
pode readquirir reconhecimento é o de sua união com o seu Deus. O 
reconhecimento o fará reconhecível e lhe fará reconhecível o próprio rosto de 
Deus. Um Deus que ainda tem de apresentar-Se e fazer declaração sobre Si, 
quando anuncia ao homem: “Eu sou o Deus onipotente” (Gn 17, 1); um Deus que 
deve explicar à Sua criatura predileta como deve fazer para voltar a Ele: “Anda na 
minha presença e sê perfeito… Observarás a minha aliança” (Gn 17, 1.9). O que 
nem era para dizer, deve agora ser dito, redito e reafirmado solenemente. Eis o 
caminho do retorno e da bênção. A obediência de um senta as bases da esperança 
de todos: “Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque 
tu me obedeceste” (Gn 22, 18)21.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Cf. M. Serretti, Il discernimento di Dio, Città Nuova, Roma 2003, 30-32. 
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AO MODO DE CONCLUSÃO 
Como esses capítulos do livro do Gênesis nos ensinam, não pode existir 

discernimento sério se não houver um diálogo sincero. Na Sagrada Escritura, o 
diálogo se baseia nalgumas premissas. 

A primeira delas é o valor da Palavra divina. Esta Palavra é criadora, não é 
vazia de sentido nem de conteúdo (cf. Gn 1-2). Deus, Sua Palavra, não é um 
elemento do mundo, um elemento do cosmos, não é redutível ao ser humano, pois 
está num nível bem diferente com respeito a ele. A Palavra de Deus implica uma 
relação exigente. Mas, estamos dispostos a isso? 

Uma segunda premissa é a liberdade humana, com a qual ‘entra em choque’ a 
Palavra de Deus. Não existe página da Bíblia em que não se confirme esta ideia. 
Com efeito, tudo está centrado sobre a liberdade humana, o que significa dizer que 
o ser humano tem diante de si, como diz o livro do Sirácida (15, 11-20), a 
possibilidade de escolher: entre estar da parte de Deus ou afrontar sozinho a 
aventura da existência, ou seja, como árbitro de seu próprio existir, correndo o 
risco de fazer desmoronar essa relação com Deus. De fato, o Sirácida afirma: se 
quiseres, poderás entrar em diálogo. É importante levar em conta essa dinâmica. 
Se nós podemos falar de diálogo é porque temos duas vontades em ato que se 
manifestam claramente: a decisão humana e a decisão divina, que a Bíblia nos 
descreve como uma decisão a favor da humanidade.  

Com Seu mandamento (cf. Gn 2, 17 visto anteriormente), Deus Se mostra 
como quem indica aos homens o modo de levar adiante a própria vida (portanto, 
Deus é o modelo do sábio, de quem sabe viver); aos homens cabe reconhecer, 
neste querer divino, a possibilidade da vida ou rejeitá-lo como um impedimento 
para a vida plena. Essas são as premissas do diálogo e do discernimento em si.  

Para facilitar o diálogo, Deus encarnou a Sua Palavra, e é daí que devemos 
partir. Discernir será, portanto, encarnar em nosso dia a dia a Palavra que Deus 
nos dirige, para que o mundo viva. 
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