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O próprio Jesus aproximou-Se e pôs-Se a caminhar com eles (Lc 24, 15)

INTRODUÇÃO
Dizia o poeta León Felipe: “Nadie fue ayer,/ ni va hoy,/ ni irá mañana/ hacia
Dios/ por este mismo camino/ que yo voy./ Para cada hombre guarda/ un rayo
nuevo de luz el sol…/ y un camino virgen/ Dios”1. Viver é caminhar; e é uma
experiência única, intransferível; uma experiência que ninguém pode fazer “por
outro”, mas que pode, sim, ser feita “com outros”. Vou com outros, outros me
acompanham e, juntos, compartilhamos nosso pão. “Cum panis”, acompanhar. A
fé é também caminho e, como a vida, um itinerário que percorro sozinho, mas não
solitário; outros fiéis vão ao meu lado e alguns deles o fazem como
acompanhantes mais experientes. Na senda, sucedem-se acontecimentos e
encontros; o acompanhamento e o discernimento espiritual servem-nos de ajuda.
A Ordem dos Agostinianos Recoletos, em conjunto e em cada um de seus
membros, caminha neste momento histórico de seu itinerário vital em direção a
uma crucial encruzilhada: um processo de revitalização e reestruturação que será
1

L. Felipe, Obra poética escogida, Espasa-Calpe, Madrid 1985, 40. Uma tradução livre:
“Ninguém foi ontem,/ nem vai hoje,/ nem irá amanhã/ para Deus/ por este mesmo caminho/ que eu
vou./ Para cada homem guarda/ um raio novo de luz o sol.../ E um caminho virgem/ Deus”.

2016 REVITALIZAÇÃO Y DISCERNIMENTO

chave para seu futuro. O acompanhamento desse processo e o discernimento
pessoal e comunitário para descobrir o que Deus nos pede nesta hora adquirem
uma capital importância.
Assim, as páginas que seguem pretendem acercar-se às apaixonantes questões
do acompanhamento, do discernimento e do processo revitalizador-reestruturador
vivido pela OAR, numa perspectiva de conjunto que nos permita ter uma ideia de
algumas das principais dimensões aqui implicadas, tais como: bíblicoantropológica, prática, eclesial, das ciências humanas, pessoal, comunitária...
Dividimos, pois, nossa reflexão em quatro seções. Depois desta introdução,
acercar-nos-emos ao tema do acompanhamento como componente específico no
caminho da vida de cada pessoa, a quem ajuda a crescer e a desenvolver-se
humanamente em plenitude. A segunda seção centra-se num determinado tipo de
acompanhamento, o espiritual, que, integrando o humano, possui pressupostos
próprios, os teológicos. Na terceira seção, entramos no mundo do discernimento,
elemento imprescindível em todo bom acompanhamento; aqui também
privilegiamos a dimensão teológico-espiritual. Por fim, dedicamos a última seção
ao importante momento vivido pela Ordem dos Agostinianos Recoletos,
analisando concretamente e de modo sucinto a significativa presença do tema do
discernimento no Informe do Prior Geral 2016 e no contexto da revitalização e da
reestruturação da Ordem.
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I. VIVER É CAMINHAR: ACOMPANHAR UMA VIDA EM CAMINHO
O acompanhamento nasce do encontro entre duas pessoas com sua própria
história pessoal e num momento existencial determinado. A partir desse momento,
já não são duas, mas quatro, as pegadas marcadas na senda de suas vidas,
enquanto durar o trajeto do acompanhamento.
I.1. Pontos de partida: a vida, as destrezas, o processo, a autenticidade e a fé
No acompanhamento, as pessoas e suas vidas vão-se “desvelando”.
Acompanha-se numa situação vital determinada; situação que implica a
compreensão que a própria pessoa tem de si e a consciência com que vive, as
moções de sua afetividade, as motivações que a impulsionam e lhe dão sentido e
sua experiência de Deus.
O acompanhante nunca deverá esquecer que acompanha o “mosaico vivo” da
pessoa, através dos pequenos fragmentos que lhe conferem uma fisionomia.
Acompanhar supõe, portanto, esse movimento de câmara, do todo aos fragmentos
e dos fragmentos ao todo; da “cena” e inclusive do “fotograma” ao “filme”
completo, e do filme à cena ou ao fotograma.
Essa compreensão dinâmica e integral requer, por parte do acompanhante,
algumas “destrezas”: escuta atenta (ou “visão” e acolhida da pessoa na cena ou no
fotograma que está a viver), identificação de elementos (análise minuciosa da
cena e dos fotogramas) e releitura (ou revisão, num comprimento de onda mais
profundo). Quando o acompanhado se vai “desvelando” em suas várias “cenas”
ou fotogramas, em suas diversas situações vitais, e o ajudamos a acolhê-las e a
relê-las, começa a emergir o “sentido” dessa obra cinematográfica que é a sua
vida.
Ao contrário do que ocorre no cinema, a metragem do nosso filme dura toda
uma vida. E desejamos que essa vida seja autêntica. Acompanhar é ajudar a
pessoa a ir descobrindo o “sentido” de suas “cenas” e “fotogramas”, e sua
contribuição para o sentido da vida toda (e vice-versa).
Esse “desvelamento” dá-se em processo e, por isso, requer um trabalho
exigente por parte do acompanhado. A “autenticidade” de vida há de ir
embebendo as dimensões da pessoa. Desse modo, poderíamos falar de
autenticidade psicológica (congruência consigo mesmo, objetividade, veracidade,
transparência), autenticidade sociológica (tensão para o projeto de vida),
autenticidade ética (coerência entre condutas e valores), autenticidade existencial
(dispor de si para fazer-se disponível) e autenticidade teologal (possibilidade de
viver da fé).
Este último elemento é muito importante, pois nossa perspectiva é a
perspectiva de fé que, longe de contrapor-se ao elemento humano naquilo que este
tem de liberdade e de autonomia, potencializa-o e o leva a seu verdadeiro
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significado. Desde essa perspectiva, é possível o encontro e a relação entre Deus e
o homem; mais ainda, Deus chama, convida a isso; é a vocação, o projeto de
plenitude que Deus tem para cada ser humano se este livremente o aceitar.
Quando a resposta a esse convite é um sim consciente e livre, tal resposta se
converte “no” caminho da pessoa; um caminho que a levará a Deus, num processo
pessoal de crescimento e purificação no qual Deus mesmo será seu acompanhante,
através de uma série de mediações, e tendo o discernimento como a ferramentachave para que sua liberdade aprenda a decantar-se por aquilo que a ajuda no
processo e a descartar o que a obstaculiza. Ora, o processo não pode consistir
numa superação de obstáculos ou objetivos mais ou menos predeterminados, mas
em “uma dinâmica de transformação da pessoa a partir de dentro de sua própria
subjetividade”2.
I.2. Viver é crescer
Um bom acompanhamento busca, sobretudo, ajudar a pessoa a crescer
vitalmente, a viver com maior plenitude em todas as suas dimensões, a viver
“integralmente”. Isso requer escolher bem o que nos potencializa neste empenho e
rejeitar o que nos afasta de nosso objetivo; isto é, é preciso discernir3.
Acompanhamento e discernimento complementam-se.
A vida converte-se em critério de discernimento dentro do acompanhamento
num duplo sentido: o psicológico-pedagógico (que a pessoa seja “ela mesma” e
“se viva”) e o teológico-espiritual (que a pessoa seja e viva “dirigida a Deus”).
Creio que um bom acompanhamento deve enfatizar três elementos ou forças: a
dinâmica da consciência, a dinâmica do processo vital e a dinâmica da
transformação. A antropologia que sustenta nossa consideração entende o ser
humano como: unidade inter-relacional, imagem de Deus e liberdade
responsável.
I.3. Rumo a uma definição de acompanhamento
Acompanhar, segundo o dicionário da língua espanhola, é ir ou estar em
companhia de outro ou de outros; tem ainda o sentido de acrescentar, de juntar.
Também se define como participar nos sentimentos de outro. Cabem outros
termos próximos como conduzir, guiar4.
2

J. Garrido, Vivir en proceso. Un modo de plantearse la vida, Frontera Hegian, Vitoria 2007, 11.
Sobre o tema da escolha e do acompanhamento na vida, podem ver-se: L. Arrieta, Acoger la
vida acompañando la vida, Frontera Hegian, Vitoria 1999; J. García Forcada, “Escoger ‘la’ vida”:
Sal Terrae 967 (1994); J. A. García-Monje, “Escoger ‘mi’ vida”: Sal Terrae 967 (1994); J. Martín
Velasco, “La opción fundamental: ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer de mí?”: Sal Terrae 967 (1994);
C. Dumouchel, “Conceptos previos al acompañamiento”. Apontamentos mimeografados.
4 Cf. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid 1992.
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “acompanhar” é (1) estar ou ficar com ou
junto a (alguém), constantemente ou durante certo tempo; (2) conviver ou compartilhar as mesmas
3
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Poderia dizer-se, então, que a ação de acompanhar supõe um encontro de
pessoas que participam de uma relação de ajuda, em que, normalmente, uma delas
oferece seus conhecimentos e experiências de guia-acompanhante à outra, o
acompanhado, embora ambos se enriqueçam mutuamente no encontro.
I.4. Diversidade de acompanhamentos
Não existe acompanhamento sem pressupostos antropológicos. A uma distinta
antropologia, corresponde distinto acompanhamento. São múltiplas, nesse sentido,
as propostas antropológicas5. Simplesmente, deixamos constância das seguintes,
sem deter-nos em desenvolvimentos mais detalhados:
a) O condutismo (ou behaviorismo) - de Watson e Skinner - entende o
desenvolvimento como resultado de experiências aprendidas, que procedem das
relações entre o crescimento pessoal e o meio ambiente.
b) A psicanálise - de Freud e Erikson - preocupou-se com a maneira em que
as forças sociais e as necessidades instintivas, de base biológica, interagem para
formar a personalidade humana e os sistemas motivacionais em suas duas
vertentes: consciente e inconsciente.
c) O enfoque cognoscitivo do desenvolvimento - Piaget e Kohlberg interessa-se pelo desenvolvimento do pensamento, da percepção, da inteligência e
do juízo moral, graças à interação entre as tendências de acomodação e
assimilação que obrigam a criança a elaborar ativamente os conceitos de objetos,
tempo, espaço, causalidade e táticas de resolução de problemas; e graças a isso, o
sujeito pode crescer em seu raciocínio moral.
d) As aproximações biológicas e etiológicas ao desenvolvimento - Lorenz e
Tinbergen - examinam o desenvolvimento numa perspectiva evolucionista, e
tentam expor como muitas condutas humanas, especialmente as consideradas
inatas, podem ter ajudado a sobrevivência dos seres humanos através das centenas
de anos da evolução.
e) O enfoque humanista assenta-se sobre princípios básicos, tais como um alto
conceito do ser humano, uma verdadeira confiança na força criativa e original do
indivíduo, uma concepção dinâmica da pessoa, que conta com a construção e o
desenvolvimento da mesma, e uma concepção unitária do ser humano contraposta
ao dualismo cartesiano. O conteúdo ou finalidade dessa dinâmica de construção e
crescimento humano varia conforme os autores: Maslow o coloca na realização da
situações com, ou ser companheiro de; (3) deslocar-se junto com, ou seguir na mesma direção de;
e, por derivação, ir ou viajar com, na companhia de; (4) ir atrás de, seguir; e, por derivação,
deslocar-se na mesma velocidade que; ir ou seguir próximo a (alguém) para dispensar cuidados ou
prestar homenagem, entre outros sentidos.
5 Para quem quiser aprofundar no tema, cf. A. Bissi, Madurez humana. Camino de
trascendencia, Atenas, Madrid 1996.

5

2016 REVITALIZAÇÃO Y DISCERNIMENTO

pessoa, ao passo que Fromm prefere falar de autorrealização; Rogers insiste no
crescimento pessoal pleno, enquanto Frankl prefere referir-se à busca e ao
encontro de um significado para a própria vida.
I.5. Acompanhamento como relação de ajuda
O já mencionado tema do encontro faz precisamente que o acompanhamento
possa ser considerado como relação de ajuda6. É este um termo que foi abrindo
caminho no âmbito terapêutico de tendência humanista desde as últimas décadas
do século passado até a atualidade7 e para cuja difusão, autores como C. Rogers e
R. Carkhuff muito contribuíram.
Rogers, com sua “terapia não diretiva” ou “centrada no cliente”, pôs seu centro
de atenção no mundo interior da pessoa acompanhada e foi estabelecendo as
chaves para que a relação que se constrói entre acompanhante e acompanhado seja
realmente uma relação que ajude a pessoa.
Para o psicólogo estado-unidense, a congruência (autenticidade), consideraçãoaceitação incondicional e empatia são as atitudes-chave para o crescimento
pessoal pleno. Cada um desses elementos tem seu próprio conteúdo. Assim, por
exemplo, a congruência tem a ver com uma atitude de escuta voltada para si
mesmo, um conhecimento do profundo da pessoa, rejeição de juízos
desvalorizadores; a aceitação incondicional supõe confiança, consideração
positiva, cordialidade não possessiva, respeito; a empatia traduz-se em escuta
ativa e numa captação do mundo do outro a partir do outro, de seu marco de
referência interno, de seu ângulo perceptual.
É fácil intuir a importância que, neste tipo de acompanhamento, adquire a
comunicação. Muitos dos problemas pessoais e sociais que nos tiram o sossego
têm sua origem numa comunicação defeituosa ou deficiente. Por isso, deve-se
“aprender” uma boa linguagem do eu (eu me sinto…, eu gostaria…), capaz de
expressar ao outro os meus sentimentos e pensamentos acerca dele e de suas
atitudes, sem convertê-los numa arma a lançar contra ele, agressiva e
culpabilizante, como costuma ocorrer quando fazemos um mau uso da linguagem
do tu (você é quem me chateia, você tem culpa pelo que me acontece etc.). A
comunicação “compreensiva” é básica neste sentido; é a que tenta compreender o
mundo interior do outro, a carga afetiva do que é comunicado, o ponto de vista
que oferece etc. Outras dimensões da comunicação, tais como a valorativa, a
exploratória, a interpretativa ou a tranquilizadora podem ter seu lugar e seu
6

Neste ponto, faço uso de minhas anotações pessoais a partir dos apontamentos da disciplina de
C. Abaitua, Diálogo pastoral e discernimento espiritual, Escola de Espiritualidade, ano 20062007, Universidade Pontifícia de Comillas. Faculdade de Teologia. Instituto Universitário de
Espiritualidade.
7 Cf. J. C. Bermejo, Apuntes de relación de ayuda, Sal Terrae, Santander 1998.
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momento no processo de uma sadia comunicação, mas nunca devem ser o centro,
e sim ajudar uma verdadeira comunicação compreensiva, subordinando-se a ela.
O que dizemos com respeito à linguagem deveria servir para outras áreas de
nossa vida, de modo que nossa disposição vital refletisse um realismo são, a
aceitação das limitações, o esforço em mudar o que é possível mudar, uma
segurança que se traduz em clareza de enfoques, e respeito pelos dos demais,
assunção de responsabilidades etc., em vez de fazer-nos viver na fuga da
passividade por medo do outro, ou na corrida da agressividade e na manipulação
dos demais para golpear, assim, antes que me golpeiem.
Há outros tipos de acompanhamento, de acordo com a orientação terapêutica
ou de ajuda em que se insiram, como, por exemplo, a Gestalt8, o Eneagrama9, a
Análise Transacional10 etc., mas, obviamente, não podemos desenvolver todos.

8 Cf. G. Pierret, La terapia Gestalt. Su práctica en la vida cotidiana, Mandala, Madrid 1990; S.
Sinay e P. Blasberg, Gestalt para principiantes, Era Naciente, Buenos Aires 2002.
9 Cf. M. Melendo, En tu centro: el eneagrama, Sal Terrae, Santander 1997; S. Zuercher, La
espiritualidad del eneagrama. De la compulsión a la contemplación, Nancea, Madrid 2004.
10 Cf. J. Mª. Alday, Cómo funcionamos y cómo nos relacionamos. Análisis transaccional
aplicado a la vida consagrada. Para un conocimiento más objetivo y realista de sí y de los demás,
I, Roma 2000.
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II. O CAMINHO DO ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL
O tipo de acompanhamento em que nos centramos é o espiritual. Trata-se de
um acompanhamento que se nutre de muitas das aquisições das ciências humanas
e das ferramentas de vários dos acompanhamentos que descrevemos
anteriormente, mas que possui ainda uma série de características que lhe conferem
identidade própria.
II.1. A característica “espiritual” do acompanhamento
Como já definimos em linhas gerais o que é acompanhamento, o adjetivo
“espiritual” é o que nos indicará, a partir de agora, a direção a tomar. Comecemos
dizendo que “o termo spiritualis é um vocábulo tipicamente cristão; e a palavra
spiritualitas, que se considerava filha da modernidade, no século XVII e, mais
concretamente, da escola espiritual francesa, aparece já no século V, no seguinte
texto de Pelágio: Age, ut in spiritualitate proficias, e a seguir em escritores
posteriores”11. Mais ainda: “na tradição cristã, grande importância teve o adjetivo
pneumatikós, espiritual. Esse termo, empregado por São Paulo (cf. 1Cor 2, 13-15;
9, 11; 14, 1), passou a designar o centro da existência cristã. O distintivo do
propriamente cristão tem sido designado, ao longo dos séculos, pelo termo
‘espiritual’”12.
Em suma, falamos de uma vida sob a ação do Espírito de Deus, de estruturar
todo o ser a partir da Pessoa do Filho de Deus, Cristo, e de Seu Espírito, de
integrar tudo o que somos e vivemos a partir da fé, da esperança e da caridade: a
vida teologal.
Viver nossa vida humana espiritualmente é um processo que dura toda a nossa
existência e que conta, entre outros muitos impulsos e apoios, com o brindado por
aquela relação de ajuda que chamamos acompanhamento espiritual. Já quase
demos uma definição do mesmo: encontro entre duas pessoas13 entre as quais se
estabelece uma relação de ajuda em que, uma delas, o acompanhante, como
pessoa de fé com maior conhecimento e experiência vital no caminho da fé,
acompanha outra pessoa, o acompanhado, para ajudá-lo a percorrer e a viver seu
próprio itinerário de fé, esperança e caridade, sua própria vida teologal. Um autor
atual qualifica-o como “ajuda pessoal por meio de um diálogo espiritual, para que
o cristão possa viver mais plenamente segundo o Espírito de Cristo”14 .
Não seria preciso repetir que a perspectiva é de fé, mas convém recordar que
viver teologalmente supõe integrar a pessoa em sua totalidade e que, portanto,
acompanhar espiritualmente não quer dizer ajudar a que a dimensão religiosa da
11

S. Gamarra, Teología espiritual, BAC, Madrid 2004, 33.
J. Sudbrack, “Espiritualidad”: Sacramentum Mundi, II, Barcelona 1976, col. 831.
13 Cf. B. Giordani, “Dirección espiritual: encuentro entre dos”: Seminarios 29 (1983) 33-55.
14 S. Gamarra, Teología… 293.
12
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pessoa cresça, mas sim ajudar a que todas as dimensões da pessoa - a corporal, a
psicológica, a afetiva, a relacional, a ativa e a reflexiva - cresçam a partir da
instância que as unifica e plenifica: a espiritual. Nesta linha, a própria Bíblia fala
do ‘coração’, que significa, simbolicamente, “o centro unitário e inobjetivável da
pessoa, sede e fonte dinâmica do seu pensar, sentir e agir”15.
Daí que o acompanhamento espiritual difira, por exemplo, de um
acompanhamento médico ou psicológico. Um médico está perto de seu paciente,
‘acompanha-o’ em seus exames, raios X ou laser, em seus medicamentos,
injeções, a fim de tratar e de curar seu corpo enfermo. A pessoa que caminha com
outra no plano psicológico, escuta-a na expressão de seus bloqueios afetivos, de
seus conflitos relacionais, tenta facilitar a análise de forças psíquicas positivas e
negativas, a fim de restaurar a integridade de seu psiquismo e fazer crescer sua
liberdade. O acompanhante espiritual, por sua vez, vela para que o outro cresça
em sua fé pela caridade: trata-se de um objetivo teologal.
No acompanhamento espiritual, a relação baseia-se na fé e na confiança da
outra pessoa como ser espiritual, e no Espírito Santo a agir entre acompanhante e
acompanhado. O psicólogo se interessa primordialmente, nas ressonâncias
psíquicas, pela maneira de ser presente e passada, com olho e ouvido analíticos. O
acompanhante espiritual está em referência preferencial com Jesus Cristo. Tratase, enfim, de duas maneiras de ver as coisas: uma é a do homem, outra, a do
cristão. As duas se encontram e se unem conforme a evolução das pessoas.
Em relação ao fim do acompanhamento, o psicológico tem por meta o bemestar psíquico e a realização de si no sentido de uma transcendência de
autorrealização pessoal e, talvez até, filantrópico-social; o espiritual orienta-se à
autotranscendência teocêntrica da pessoa, isto é, à sua santidade. No que concerne
aos meios utilizados, a psicologia usa, só e principalmente, as técnicas próprias
das distintas escolas; o acompanhamento espiritual serve-se da psicologia, mas, de
um modo ou de outro, têm primazia a ação e as ‘sugestões’ obtidas das fontes
próprias: a revelação, Cristo, a graça…
Por último, o acompanhamento espiritual é um espaço de abertura à ação do
Espírito, que me ajuda a crescer integralmente em meu caminho de fé, de
Cristianismo, de seguimento de Jesus de Nazaré16.
Ora, mesmo reconhecendo as diferenças, somos partidários de não acentuá-las
de forma excessiva, pois consideramos de capital importância partir da base, já

15

J. Garrido, Proceso humano y Gracia de Dios, Sal Terrae, Santander 1996, 122; cf. S. Pacot,
Evangelizar lo profundo del corazón. Aceptar los límites y curar las heridas, Narcea, Madrid
2001; E. Martínez Lozano, Nuestra cara oculta. Integración de la sombra y unificación personal,
Narcea, Madrid 2005.
16 Cf. notas pessoais a partir de C. Abaitua, Diálogo…
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mencionada, de que acompanhar uma pessoa espiritualmente é fazê-lo em sua
‘totalidade’.
Durante muito tempo, contentamo-nos com falar ao homem exclusivamente de
seus deveres morais, com esclarecer suas convicções racionais e sua fé. Apelavase à sua inteligência, à sua razão e, às vezes, à sua sensibilidade: essa abordagem
parece hoje insuficiente, ultrapassada. A atenção da pessoa que caminha com
outra deve pôr-se sobre a totalidade de sua vida. Não é concebível, racionalmente
nem na prática, separar o homem físico do homem moral, cristão. A experiência
cotidiana capta tudo o que se agita ao mesmo tempo em nosso ser.
Convém, ainda, ser exigente neste campo, para não converter o
acompanhamento espiritual num coquetel sincretista ao sabor das modas do
momento ou dos livros e técnicas de autoajuda em voga. Como bem observa
Gamarra:
É comum a todos os autores pôr como objetivo ou como finalidade da direção espiritual a
vida cristã em seu dinamismo, a vocação cristã em seu processo, o chamado à plenitude de
vida em Cristo.
É claro que, por conseguinte, não se entende a direção como mera ajuda para o próprio
conhecimento e para uma realização harmônica da pessoa a partir de critérios meramente
humanos. A direção se situa ante uma vida com espírito no Espírito; e assim se compreende
que se fundamente e se mova num contexto teológico e seja regida por princípios
teológicos17.

Mencionamos precisamente, embora de forma muito breve, alguns desses
pressupostos teológicos.
II.2. Pressupostos teológicos
A antropologia teológica entende a pessoa como um ser criado por Deus à
própria imagem e semelhança e que, por isso, possui uma dignidade inerente
inviolável. Antes, o Cristianismo considera que existe um plano de Deus para
cada um de nós, um plano de plenitude a que todos somos chamados de forma
universal e cada um de forma única e especialíssima. Cunhou-se, por essa razão,
em teologia, o termo “vocação à santidade”, tanto em sua vertente universal, como
pessoal. Deus chama a pessoa a uma existência nova, cujo centro é Cristo. Deus
estabelece um contínuo diálogo com o homem, cujo fruto é a vocação cristã. A
resposta que o homem dá a esse chamado tem uma exigência de totalidade: é toda
a pessoa que está implicada.
A carta de São Paulo aos Gálatas, por exemplo, refere-se ao chamado de Deus
à liberdade, que tem por finalidade a autotranscendência (cf. Gl 5, 13-14), e à
resposta do homem, de modo que a vocação cristã venha a ser o encontro entre
duas liberdades: Deus e o homem, e cada pessoa responda com diversas
disposições (fruto de sua história, das relações estabelecidas com os seres mais
17
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significativos, de suas circunstâncias, do ambiente…) aos convites da graça (cf.
Gl 5, 16-17)18.
Se existe, porém, um desígnio de Deus, como vê-lo e realizá-lo quando, ante os
nossos olhos se apresenta o poder do mal e a deterioração do mundo em que
vivemos, realidades com as quais também colaboramos? A possibilidade é dada
pelo próprio Deus, que nos revelou Sua forma de ver o mundo e a humanidade e
nos convidou a que colaboremos no sentido de que a Sua forma seja também a
nossa. Surge assim a tensão entre o ser e o dever ser. Quem nos guiará nessa
trama? A resposta não é outra: a Pessoa, a vida e a palavra de Jesus de Nazaré, o
Cristo, o Filho de Deus, morto e ressuscitado para nossa salvação. Ele é a
revelação definitiva de Deus e de Sua vontade.
Por isso, o seguimento de Jesus é o caminho traçado por Deus para cada um de
nós. O Espírito de Deus guiou Jesus e o Espírito do Ressuscitado agora nos guia e
acompanha. O seguimento é uma resposta livre, mas não é simples. O coração
humano é capaz do melhor e do pior, e, portanto, muitas vezes se extravia, sai do
caminho dos que seguem o Mestre aonde quer que Ele vá. Às vezes, esse coração
escolhe conscientemente dar-Lhe as costas, mas, noutras ocasiões, perde o rumo,
levado por “motivações inconscientes”.
Eis aqui o âmbito em que a ajuda de mestres mais experimentados e de uma sã
discrição é necessária. Esse é o âmbito do acompanhamento e do discernimento
cristãos.
II.2.1. A voz da Sagrada Escritura
A Palavra é o lugar em que Deus Se nos revela, Se nos dá a conhecer para que,
conhecendo-O, conheçamo-nos a nós mesmos e a plenitude a que somos
chamados. A Bíblia pode ser, definida, portanto, como o acompanhar amoroso de
Deus a Seu povo e a cada pessoa em particular. A Sagrada Escritura está repleta
de “histórias, caminhos e imagens de acompanhamento”19, dentre as quais
podemos extrair alguns “ensinamentos” ou pressupostos20:
Dt 31, 8: “O próprio Iahweh irá à tua frente”… (Jr 1,8; Is 49, 1-5)
Aí está um grande acompanhante que promete Sua presença, ajuda e
companhia. É o Deus- conosco; não distante nem alheio à história, mas tampouco
enredado nas misérias dos humanos como os deuses pagãos. É importante que o
acompanhado se pergunte pela distância que guarda com Deus. Somos seres
18 Sobre a abordagem da autotranscendência na consistência do amor teocêntrico, pode
consultar-se L. Mª. Rulla, Antropología de la vocación cristiana. I. Bases interdisciplinares,
Atenas, Madrid 1990.
19 Pode consultar-se o sugestivo artigo de D. Aleixandre, “Imágenes bíblicas para el
acompañamiento”: Sal Terrae 1004 (1997) 641-657.
20 Cf. Notas pessoais a partir de Ch. Abaitua, Diálogo… Também apontamentos de disciplina,
baseados em I. Iglesias, “Pressupostos teológicos do acompanhamento pessoal”.
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habitados e acompanhados; e isso é puro dom e pura graça. A salvação é a Sua
presença permanente, Sua fidelidade ao homem. Acompanhar cada história
pessoal pertence, pois, à essência do Deus de Israel, do Deus de Jesus. O
acompanhamento espiritual supõe revisar que imagens nós fazemos de Deus, e
quais as que nos movem em nossa vida de fé. Ele tomou a iniciativa, Ele nos
amou primeiro, mas não nos impõe que O amemos, deixa isso à nossa liberdade.
Lc 19, 9: “Hoje a salvação entrou nesta casa”
A salvação como presença de Deus começa a fazer efeito quando a pessoa opta
livremente por acolher a Palavra de Deus e se abre à transformação que esta pode
operar nela. Surge então a pergunta: O que farei? Começou o diálogo, faço-me
presente a quem já está presente em mim, e Sua resposta vai-se fazendo presente,
às vezes, de forma nítida, outras vezes, exigindo que se distinga, como dizia
Machado, “entre as vozes, uma”21. O acompanhamento espiritual há de ser
análogo ao de Deus: confiança de presença e de ajuda, mas também busca e
esforço próprio, sugestão e pauta, mais que resolução imediata, paradoxo mais
que ciência exata, mistério mais que racional certeza. Deus não é um enigma a
resolver, mas um mistério a que me tenho de abrir, em que tenho de entrar e viver.
Fl 3, 12: “…prossigo para ver se O alcanço, pois que também já fui alcançado…”
De que é feito, em que consiste esse diálogo entre Deus acompanhante e nós,
Seus acompanhados? Numa vida fundamentada n’Ele, comprometida com Ele a
cada instante e compartilhada com meus próximos, a partir do amor que habita em
nós e nos leva à plenitude, tomados pela mão e seguindo o exemplo de Jesus de
Nazaré. O que importa no acompanhamento não é acertar em tudo, mas procurar
que o diálogo com Deus não se rompa. A questão não é o que “me ocorre”
(alegria, dor…), mas como viver, de acordo com Deus, o que me ocorre.
Jo 20, 21-22: “Como o Pai me enviou, também eu vos envio… Recebei o Espírito
Santo”
Dizer que Deus dialoga com o homem quer dizer que Se fia da pessoa,
confiando-Se a ela. Acompanhar espiritualmente é abrir as mãos para que Deus
possa depositar nelas aquilo que Ele mais quer: outro ser humano. Deus nos
entrega uns aos outros. O Senhor nos envia a outros; o envio é o pressuposto
fundamental de todo bom acompanhamento espiritual.
1Cor 12, 7: “Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de
todos”
O diálogo de Deus com Sua criatura toma forma humana, “carne”, em Jesus de
Nazaré, e continua a fazê-lo na comunidade histórica que é a Sua continuação: a
Igreja. Nós somos as testemunhas de hoje, a mediação é a Igreja. Na Igreja,
21

A. Machado: “Retrato”: Poesías completas, Espasa-Calpe, Madrid 1985, 136-137.
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verifica-se a autenticidade da nossa resposta. Acompanhar e ser acompanhado é a
“novidade” aqui e agora, o rosto e a forma atual de um Deus que, na origem e
desde sempre, foi acompanhante.

Jo 16, 13: “O Espírito da verdade vos guiará na verdade plena”
O seguimento de Jesus, na prática, converteu-se para nós no seguimento do
Espírito de Jesus. Só sabemos do caminho à medida que o vamos percorrendo, e
só sabem escutar e acompanhar os que “se deixaram” escutar e acompanhar, os
que “foram” escutados e acompanhados. Deus nos escuta e acompanha a todos.
Lc 19, 28: “Subir a Jerusalém”
Jerusalém é a entrega total. Para lá nos encaminha o Espírito; entrega total no
amor e por amor; essa é a plenitude e a maturidade plena; para lá aponta todo
acompanhamento; nessa direção, acompanhamos e somos acompanhados na
esperança da Ressurreição.
II.2.2. A voz da história
Os pressupostos teológicos sempre foram o fundamento sobre o qual se apoiou
o desenvolvimento do acompanhamento espiritual ao longo dos séculos na Igreja.
Ainda que com as riquezas e limitações próprias de cada tempo, desde os Padres e
Madres do deserto aos nossos dias, passando por mestres da estatura de Santa
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Teresa de Jesus, ou de Santo Inácio de Loiola, os cristãos sempre contaram com
referências para ser e sentir-se acompanhados no caminho de sua fé. Atualmente,
e depois de uma época de certa crise, o acompanhamento espiritual é um valor em
alta dentro da Igreja, graças especialmente à nova teologia, surgida do Concílio
Vaticano II, às contribuições das ciências humanas - particularmente da
psicologia e da sociologia -, e à abertura da Igreja a elas, à consideração da
importância da pessoa e de seu processo vital como caminho de plenificação
etc.22. Não podemos desenvolver mais esses aspectos no momento.
II.3. Pressupostos práticos
A partir dos pressupostos teológicos que acabamos de mencionar, o
acompanhamento espiritual se apresenta como realidade carregada de sentido,
“cheia de Deus” e, portanto, exige muito, tanto de quem acompanha como de que
se sente acompanhado. O acompanhamento espiritual é, de certo modo, terra
sagrada que pede reverência, respeito e responsabilidade; não se pode pisar nela
de qualquer maneira; como ocorrera a Moisés ante a sarça ardente, Deus pede que
nos descalcemos.
Podemos apresentar alguns traços práticos e característicos do
acompanhamento espiritual23:
a) colaboração: colaboração com Deus e, portanto, transparência, sinceridade e
exigência por parte do acompanhante e do acompanhado;
b) diálogo: como forma de ser e de viver; já insistimos ao falar dos
pressupostos teológicos na comunicação que Deus faz de Si mesmo; quanto mais
o acompanhado deverá comunicar-se e entabular um diálogo autêntico e sincero
com o acompanhante que, por sua vez, deverá interagir conforme os parâmetros
próprios de sua identidade, de modo que, longe de dominá-lo ou manipulá-lo,
levará ou ajudará o acompanhante a chegar ao ponto em que, como dizia Santo
Inácio, se deve “deixar agir imediatamente o Criador com a criatura”24;
c) respeito: respeito ante o sagrado, e por causa do sagrado, que há em cada ser
humano; respeito pela trajetória vital de cada pessoa, pela diversidade e unicidade
de cada homem e mulher que acompanha e é acompanhado. Jesus é o único e
verdadeiro mestre, Ele é a referência; ensina o acompanhante a acompanhar e
ensina o acompanhado a deixar-se acompanhar. O acompanhamento espiritual
cristão é, essencialmente, uma relação pessoal e, ao mesmo tempo, uma especial
relação trinitária de comunicação e companhia;
d) oração: de petição a Deus para que nos ajude, sejamos nós o acompanhante
ou o acompanhado, a deixar-nos guiar e iluminar pelo Espírito; de contemplação e
22

Cf. S. Gamarra, Teología… 284-286.
Cf. Notas pessoais a partir de Ch. Abaitua, Diálogo…
24 I. de Loiola, Exercícios espirituais 15.
23
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de abandono para que seja Ele quem tenha a última palavra sobre o nosso
acompanhamento e sobre nós mesmos como acompanhantes e/ou acompanhados.

III. VIVER E CRESCER ATRAVÉS DO DISCERNIMENTO
Acompanhamento e discernimento, na sua diversidade, configuram uma
unidade25. Não há acompanhamento real sem a prática do discernimento. Como
menciona de novo o professor Gamarra: “Se queremos estabelecer uma base
sólida para o acompanhamento, devemos contar com o discernimento espiritual.
(…) É verdade que a direção espiritual se caracteriza pela ajuda; mas esta ajuda,
que não se reduz ao discernimento, há de contar necessariamente com ele. (…)
Queremos deixar constância de que o valor do discernimento não parte de sua
relação com o acompanhamento, mas que está inscrito na própria estrutura da vida
cristã, é intrínseco ao seu dinamismo”26. Nós o abordamos agora, no âmbito do
acompanhamento espiritual.
III.1. Discernimento integral
O discernimento é algo exigido pela condição humana. O homem se pergunta
pelo destino e pelo sentido de sua existência, é capaz de distinguir os valores dos
contravalores, de aderir ao bem e de rejeitar o mal.
Como qualquer ser humano, o cristão deseja, opta, age. Pois bem, por sua
condição de filho de Deus e seguidor de Jesus Cristo, não é indiferente que o faça
de uma maneira ou de outra. A razão de ser de sua vida é levar a cabo o plano de
Deus a respeito de si mesmo e dos demais. A complexidade das situações entre as
quais é chamado a viver e a obrar, para realizar o mencionado plano, impõe-lhe
uma atenta consideração dos impulsos e das motivações que o induzem a fazer
determinadas opções. Faz-se necessária a instância do discernimento. Instância
que nasce da experiência que o Cristianismo faz, na Igreja e no mundo, de sua
vida de fé em Cristo.
A existência cristã não é uma realidade estática. Para que possa desenvolver-se
em sua autenticidade, é necessária uma contínua confrontação entre as moções e a
guia de Deus - que Se revela em Cristo, na Igreja -, e os impulsos dos instintos
humanos ou das potências do mal, contrárias ao Espírito de Deus27. Daí nasce o
25

Podem encontrar-se amplas exposições sobre o acompanhamento e o discernimento espiritual:
AA. VV., Dictionnaire de Spiritualité, III, Paris 1957, cols. 1002-1022 (‘Direction spirituelle’);
cols. 1222-1291 (‘Discernement des esprits’); V. Pasquetto, “Dirección espiritual”, e A.
Cappelletti, “Discernimiento de espíritus”: E. Ancilli (dir.), Diccionario de espiritualidad, I,
Herder, Barcelona 1983, 618-628 e 628-632, respectivamente. Como tratado sistemático, parecenos de capital importância M. Ruiz Jurado, El discernimiento espiritual. Teología, historia,
práctica, BAC, Madrid 1994.
26 Cf. S. Gamarra, Teología… 286.
27 Cf. A. Barrufo, “Discernimiento”: S. de Fiores, T. Goffi, A. Guerra (dirs.), Nuevo diccionario
de espiritualidad, Paulinas, Madrid 1991, 485.
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problema: Como reconhecer os sinais de Deus numa determinada situação e,
sobretudo, diante de certas opções? O que fazer? Discernimento!28
III.2. A palavra “discernimento”
Rastrear a etimologia da palavra discernimento pode oferecer-nos pistas
interessantes para a compreensão do conceito. Assim, por exemplo, em sânscrito,
a raiz kir ou kri dá-nos uma ideia de limpar, purificar. O homem necessita de
purificação para poder discernir. Em grego, temos krino, krinein. Significa
separar, selecionar; interpretar; julgar, criticar; escolher depois de um sério
exame; resolver, decidir. Em latim, cerno, cernere, que significa, igualmente,
separar, crivar (v.g. joeirar o trigo para separá-lo da palha); perceber as coisas
com clareza, precisar com exatidão, reconhecer, compreender, penetrar; decidir,
determinar. Em castelhano e em português, a palavra discernir, do latim
discernere, significa definir as cosas em seus próprios limites, examinar a fundo,
interpretar adequadamente. Implica um exercício de análise crítica da realidade
com vistas a sua justa valoração e ao consequente compromisso com opções
operativas.
No âmbito bíblico, vemos que, no Antigo Testamento, a raiz spt (correlativo de
krinein), significa governar, dominar, julgar. Também safat significa
habitualmente julgar. No Novo Testamento, temos os verbos krinein e dokimazein
com o sentido de conhecer, julgar e interpretar. Aprofundaremos mais à frente no
tema do discernimento na Sagrada Escritura, mas como elementos importantes,
depois do que já se apresentou, podemos ressaltar que, com o discernimento, se
trata de: a) discriminar a verdade da mentira; b) discriminar o bem do mal; c)
discriminar a fidelidade da infidelidade à Aliança.
III.3. Rumo a uma definição de “discernimento”
Teríamos, na verdade, que falar de definições de discernimento. A maioria
delas, não obstante, recolhe os elementos principais contidos no étimo da palavra
que acabamos de mostrar. De maneira geral, podemos dizer que o discernimento
espiritual consiste em “averiguar que juízo evangélico - religioso e moral merecem as nossas ações internas e externas, as nossas posições mentais e
cordiais, as nossas atitudes pessoais ou grupais ante os acontecimentos, as
situações, os problemas, as pessoas, ante nós mesmos e ante Deus”29.
É a busca da vontade de Deus para realizá-la. Buscar, achar e cumprir
configuram a realidade do discernimento. No dizer de um autor, “o discernimento
é o exercício espiritual em que, através da percepção e do exame de determinadas

28

Cf. M. Martínez, “Discernimiento”: A. Aparicio y J. Canals (dirs.), Diccionario teológico de
la vida consagrada, PCl, Madrid 1989, 518-542.
29 M. Martínez, “Discernimiento… 520.
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experiências, chegamos a entender a linguagem de Deus em nós e descobrimos
Sua vontade na disposição de Deus em nossas vidas em ordem à escolha”30.
III.4. Pressupostos teológicos
Como fizemos quando ao abordar o acompanhamento, apresentemos alguns
pressupostos teológicos sobre os quais se assenta o discernimento espiritual31.
a) Deus manifesta ao homem a Sua vontade não só de maneira geral, partindo
de princípios revelados ou racionais dos quais se possa deduzir a aplicação
concreta que se deve fazer deles num caso particular, mesmo que seja este
discernido como tal, mas a manifestação de Deus terá também, normalmente, uma
conotação pessoal irrepetível. A relação que Deus quer ter com o ser humano é de
caráter pessoal. E não só pessoal, mas personalizante. Acontece a mesma coisa
que ocorre em todo verdadeiro encontro com outro ser humano: sinto-me
compreendido, querido e isso me faz melhor. Num grau maior, isso acontece num
encontro com Deus.
b) Deus Se manifesta ao homem historicamente, não atemporalmente, mas
através de acontecimentos históricos, que são para nós expressões de uma vontade
divina. Portanto, as manifestações de Deus, apesar de referir-se sempre à Sua
manifestação definitiva em Jesus, participam da novidade e da atualidade que são
próprias do acontecimento histórico. Jesus é o último, a manifestação definitiva do
Pai, mas tem de ser descoberto historicamente. Não podemos prescindir do
trabalho de pensar e de ver o que essa palavra nos pede hoje, como Jesus é
resposta hoje na história, e isso se faz penetrando no acontecimento histórico, num
processo de discernimento espiritual.
c) Deus manifesta ao homem a Sua vontade, levando em conta a capacidade
humana integral de percepção e de resposta. Neste sentido, é sempre uma
manifestação consequente com Sua criação e com Sua “elevação” do ser humano;
e isso, tanto na dimensão pessoal, como na comunitária. Deus é consequente com
Sua criação e Se comunica ao ser humano, levando em conta o que este é: um ser
comunicativo, dotado de inteligência e de vontade, com responsabilidade na
história. Não podemos depreciar nossas capacidades, porque isso seria não estar
de acordo com o que Deus fez. Deus sabe que fala a uma pessoa dotada de
capacidade de entender, buscar, pensar, discernir e responder. A resposta humana
deverá ser uma resposta com iniciativa e capacidade de busca, no Espírito que
Jesus nos deu. E esse Espírito funcionará através do discernimento.
d) O imediatismo da comunicação com Deus não é sempre tão forte, ainda que
constantemente percebido para livrá-la de todas as mediações ou perturbações que
30
31

J. Corella, “El qué y el porqué del discernimiento”: CONFER 28 (1989) 383.
Cf. Notas pessoais a partir de Ch. Abaitua, Diálogo…
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possam afetar os seus conteúdos. Parece que devemos partir da possibilidade do
imediatismo, porque Deus não necessita de intermediários; mas, por outro lado,
normalmente Se serve deles. Há um tipo de mediações que sempre existem: a
humanidade de Cristo, que é indiscutível, e também o nosso psiquismo, isto é,
nossas qualidades apreensivas. Deus Se comunica através delas e estas lançam, na
captação da linguagem de Deus, uma possível suspeita de erro.
e) Os progressos das ciências humanas, principalmente da antropologia e da
sociologia, trazem à teologia dados novos para que esta desenvolva um conceito
mais atualizado da estrutura da dignidade da pessoa humana, do valor do
comunitário, do sentido da participação e da corresponsabilidade etc., o que
prepara a teologia para responder mais adequadamente aos desafios que lhe vêm
de um mundo em profunda transformação e, muitas vezes, em profunda confusão.
Há dinamismos humanos internos complexos e que hoje se conhecem melhor. O
mesmo se diga das leis que regem os grupos e os comportamentos humanos. Hoje,
deve-se levar muito mais em conta a contribuição dos indivíduos, a sua maior
corresponsabilidade. Tudo isso deve mudar a dinâmica da sociedade e da Igreja e
é claro que supõe um maior discernimento.
III.5. Discernimento e Palavra de Deus
Como busca, descobrimento e posta em prática da vontade de Deus em nossa
vida, o discernimento possui também um passado, caminhos através dos quais se
foi plasmando de forma concreta e que, ao mesmo tempo, foram constituindo uma
espécie de depositum, um rico patrimônio de que bebemos ainda hoje e que
convém conhecer. Daí que valha a pena ocupar-nos agora, mesmo brevemente, do
tema do discernimento na Sagrada Escritura.
A Palavra de Deus é lugar privilegiado para todo discernimento. Por ela,
conhecemos quem e o que é Deus, quem e o que somos nós, como deve ser a
relação com Ele e entre nós. Em Sua Palavra se desvela o valor, o sentido e o
destino do homem, bem como o projeto e a vontade de Deus sobre ele, sobre
todos e cada um dos homens, em todo tempo e lugar. A ela devemos acudir para
conhecer e responder ao que o Senhor espera de nós32.
Certamente, nós não podemos solucionar nossas dificuldades acudindo, tão
somente, às respostas que a Bíblia nos pode dar. A situação mudou e não é
possível traçar, neste campo, normas absolutas. Devemos confessar, entretanto,
que a Sagrada Escritura nos deu princípios com os quais deve contar sempre
aquele que pretende ter um mínimo de segurança no exercício do discernimento33.

32
33

Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 521.
Cf. X. Pikaza, “El discernimiento espiritual en el NT”: Diakonía 11 (1979) 3.
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III.5.1. Antigo Testamento
Não podemos deter-nos nele. Baste enfatizar que a palavra escrita do Antigo
Testamento é o resultado da intervenção de Deus e do discernimento de Seu povo.
Homens inspirados, líderes, patriarcas, profetas etc. vão realizando o
discernimento em meio a muitas ambiguidades, infidelidades e peripécias da
história de Israel34.
III.5.2. Novo Testamento: Mateus, Paulo e João
Centramo-nos em três autores ou tendências que podem ser as mais
representativas: Mateus, Paulo e João. Cada autor responderá a uma consideração
diferente. Os três mostrarão, todavia, uma profunda coerência de intenção e de
visões, de tal forma que, ao modo de conclusão, poderemos traçar as linhas
mestras do que é o discernimento no Novo Testamento35.
Mateus
Com ou sem um vocabulário específico do discernimento, os Evangelhos são,
de fato, a chave para o conhecimento da vontade de Deus, a expressão definitiva

34
35

Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 521.
Cf. X. Pikaza, “El discernimiento… 3.
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de Sua providência sobre os homens em Cristo Jesus pelo Espírito36. No caso de
Mateus, a exigência de um discernimento intraeclesial condensa uma das
preocupações fundamentais de seu Evangelho. Aborda o tema dos profetas
autênticos e dos falsos, no panorama dos atritos havidos, dentro da comunidade,
entre judeo-cristãos e cristãos de origem pagã.
Estabelece seu ponto de partida na visão judaica: é bom quem cumpre a lei e
que ensina aos outros a maneira de cumpri-la. Não nega isso, antes o aceita, e o
coloca no começo do Sermão da montanha; mas o aceita para interpretá-lo de
modo radicalmente novo. O princípio de todo discernimento não está na lei pela
lei, mas na salvação dos pequenos, na mensagem do Evangelho que Jesus dirigiu
aos perdidos da terra. Por isso, há dois critérios convergentes na Igreja: se
considerarmos a importância, mais valioso será sempre o menor (o mais
necessitado); a comunidade há de prestar-lhe, portanto, seu cuidado. Se
considerarmos a parte ativa do problema, perfeito é somente quem se esquece de
si mesmo, que não dá importância aos próprios dons (profecia, milagres,
prodígios), mas que põe tudo a serviço dos necessitados, cumprindo assim a
vontade do Pai e seguindo o exemplo de Jesus, o Cristo.
Paulo
A importância e a função do discernimento na teologia paulina são
consideráveis37. Detemo-nos no discernimento dos espíritos, a que Paulo dedica
três dos capítulos mais interessantes de sua primeira carta aos Coríntios (1Cor
12-14).
Sobre o fundo de uma religiosidade helenista, a Igreja de Corinto interpreta o
espírito (ou pneuma) como alento que invade o homem, vindo de fora, e lhe
concede poderes sobre-humanos. Essa concepção encerra dois perigos: a) o
entusiasmo, pois se pode supor que o espírito está onde os homens sentem a
experiência de algo superior que os invade e domina; b) o panteísmo, já que se
corre o risco da autoidentificação com o divino através dessa experiência. Essa
concepção constitui o perigo de fundo que se vislumbra na comunidade de
Corinto.
Em sua carta, Paulo contesta dita concepção com sua própria norma de
discernimento, que pode resumir-se nos seguintes elementos: a) para o cristão, o
Espírito não é algo totalmente livre, de modo que não pode inspirar-nos qualquer
coisa, mas só o que deriva de Jesus (que se encontra em consonância com a Sua
obra); b) em segundo lugar, a ação do Espírito se dirige sempre à edificação da
Igreja, de tal forma que tudo o que destrói a comunidade (que vai contra o amor)
não provém do Espírito de Cristo; c) em terceiro lugar, esse amor não se pode
36
37

Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 522.
Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 524-525.
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confundir com uma ação puramente externa, mas com uma entrega absoluta,
interior e aberta, dentro do mistério de Jesus (no âmbito da fé e da esperança).
João
Nos escritos joaninos, não se emprega a palavra discernimento, mas se percebe
o conteúdo do conceito. Trata-se de provar a capacidade de reconhecer Jesus
como o Verbo que veio na carne, Filho de Deus, caminho, verdade, luz e vida para
o homem. Aqui, o papel do Espírito é essencial: interpreta ante os homens a
existência e a obra de Jesus; recorda-lhes a verdade de Cristo e os conduz ao Pai.
Espírito, no fundo, é a potência da mensagem de Jesus, que se mostra com Sua
força salvadora ante os homens; a potência que conduz os homens a Jesus e
ensina-lhes a verdade de Sua mensagem; engendra a fé; torna possível a ascensão
a Deus Pai por Cristo.
Se prestarmos atenção na primeira carta de João, encontraremos ali um
testamento preciso sobre o discernimento, tanto por sua intenção como por seu
conteúdo. As correntes gnósticas se infiltraram nos ambientes cristãos. Muitos
pretendiam chegar ao conhecimento e à união com Deus sem necessidade de
mediações. Negavam o Cristo que viera na carne, desprezavam o corpo,
consideravam-se puros e sem pecado e não davam importância ao exercício da
caridade.
Às pretensões gnósticas que falsificavam o caminho para Deus e as formas de
união com Ele, o autor desta carta responde com critérios fundamentais e
constatáveis para seu discernimento38: a) espírito é a obra de Jesus que continua;
por isso, é verdadeiro espírito o que aceita o mistério de Jesus e O torna presente
entre os homens. A experiência mística tomada em si mesma é sempre ambígua, e
nunca nos pode oferecer garantias de autenticidade; não há outro ponto de partida
que não seja o amor de Deus, presente em Jesus Cristo; b) mas aceitar Jesus é algo
que se deve traduzir em amor inter-humano; por isso, todo espírito que confessa
Jesus na carne (que O admite como dom de Deus) tem que expressar-se, depois,
em forma de exigência de amor entre os homens.
Em síntese: Qual é, entre nós, o critério para distinguir o que é cristão do que
não é? A resposta passa pela fé, pela esperança e pela caridade: a) trata-se de um
problema de fé; com João e Paulo, devemos ressaltar que todo verdadeiro espírito
cristão há de fundar-se na experiência de Jesus, em Sua vida, mensagem e Páscoa;
b) sobre a fé no Cristo, o espírito se mostra em forma de amor. Onde não se criar
amor, o espírito será uma mentira; c) finalmente, nosso espírito é sempre força de
esperança no caminho.

38
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III.5.3. O próprio Jesus de Nazaré39
Acabamos de dizer que todo verdadeiro espírito cristão e, por conseguinte,
todo verdadeiro discernimento cristão, há de fundar-se na experiência de Jesus,
em Sua vida, mensagem e Páscoa. O próprio Jesus e a experiência de Seu
seguimento convertem-se em critérios de discernimento: “E vós, quem dizeis que
eu sou?” (Mt 16, 15). Se ser cristão é chegarmos a ser filhos no Filho (cf. Ef 1, 38.15-18), então o discernimento cristão há de ter uma estrutura semelhante à de
Jesus, o que só se obtém em Seu seguimento.
Podemos enumerar uma série de critérios muito importantes para fazer um
verdadeiro discernimento a partir dessa óptica, e que nos podem ajudar com vistas
a um discernimento pessoal ou comunitário. Vejamos.
1. O primeiro critério é a encarnação parcial na história. Não é noutro lugar a
não ser no pobre e no oprimido. Jesus compreende Sua missão desde o princípio
como destinada aos pobres, desenvolve historicamente Sua encarnação em
solidariedade com eles e declara, na parábola do juízo final, que o pobre e
oprimido é o lugar donde se discerne a práxis do amor.
2. O segundo critério é uma práxis eficaz de amor. Jesus busca a vontade do
Senhor buscando soluções concretas e eficazes.
3. O terceiro critério é uma práxis do amor sociopolítico, isto é, de um amor
que se torna justiça.
4. O quarto critério é a disponibilidade a um amor conflitivo, precisamente
porque quer ser parcial, eficaz e sociopolítico.
III.6. Discernimento e tradição eclesial
Na história da Igreja, como antes na história de Israel, as opções mais acertadas
e mais decisivas foram fruto do discernimento. A começar pelos mesmos
Apóstolos e pelas primeiras testemunhas. Continua através dos Padres, dos
grandes mestres e dos santos de todas as épocas. Exercita-se de múltiplas formas
na comunidade eclesial, de maneira especial nos sínodos e concílios.
III.6.1. Nos primeiros séculos
O discernimento foi sempre exercitado, por mais que não se chamasse assim. A
Didaché, venerável documento cristão, o mais antigo fora do cânon, fala de dois
caminhos, o da vida e o da morte, bem como de verdadeiros e falsos profetas,
dando os sinais correspondentes a cada um, para que a comunidade não fosse
enganada40.
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Cf. J. Sobrino, “El seguimiento de Jesús como discernimiento cristiano”: Concilium 139
(1979) 517-529.
40 Cf. J. Corella, “El qué y el porqué… 404.
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Parece que o Pastor de Hermas, na metade do século segundo, formula já
umas regras essenciais de discernimento. Orígenes fala dos espíritos que
corrompem e dos que inspiram coisas celestiais e divinas e, além disso, dota o
tema de uma estrutura intelectual e teológica em sua obra Peri Archôn. Do
discernimento vivo feito na comunidade eclesial e ensinado na catequese, passa-se
ao discernimento estruturado em normas e princípios.
São Cirilo de Jerusalém contrapõe no homem as ações do demônio e as do
Espírito Santo. Santo Agostinho tem intuições e análises profundas a respeito, v.g.
ao dizer-nos que “dois amores construíram duas cidades”. Podemos mencionar
Cassiano, São Gregório Magno, o Pseudo-Macário, Diádoco de Foticeia, Henri de
Friemar e tantos otros. Todos os grandes mestres de vida espiritual foram-no
igualmente do discernimento41.
Os fundadores realizaram uma grande tarefa de discernimento eclesial,
frequentemente através de muitos conflitos e de provas difíceis. Como mostra
extraordinariamente significativa disso, temos Santo Inácio de Loiola, de quem
nos ocupamos com maior atenção.
III.6.2. A contribuição de Santo Inácio
Inácio é mestre da introspecção, experimentado buscador da luz nos
dinamismos contrapostos do coração humano. Penetrou nesse mundo interior
heterogêneo. Aprendeu por experiência e ensinou com destreza a desvelar os
sinais, a decifrar as moções.
Exercícios Espirituais42
Centramo-nos em seus Exercícios Espirituais, nos quais o discernimento tem
uma singular relevância. É tarefa que se realiza dentro de um processo, de
algumas semanas, quatro, na proposta de Inácio, embora hoje possamos falar de
etapas ou de épocas. Por épocas entenderíamos, em perspectiva inaciana, o modo
como o mau espírito ataca uma pessoa: de maneira descarada (na primeira época)
ou encoberta (na segunda época); este é o critério fundamental que estabelece os
limites de separação43. A estrutura básica é a seguinte:
1.
Primeira semana: Princípio e fundamento: experiência de Deus Pai e
criador; experiência de pecado.
2.
Segunda semana: Vida pública de Jesus.
3.
Terceira semana: Paixão e morte de Jesus.
4.
Quarta semana: Ressurreição.

41

Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 526.
I. de Loiola, Exercícios espirituais 313-336.
43 Cf. C. Cabarrús, “Discernimiento. La osadía de dejarse llevar”: Diakonía septiembre (1986)
19.
42
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Regras de discernimento
As regras de discernimento estão em função do itinerário espiritual e concreto
do exercitante. As primeiras, mais elementares, situam-se no contexto das
meditações da primeira semana. São para, “de alguma maneira, sentir e conhecer
as várias moções que se causam na alma: as boas para as aceitar e as más para as
rejeitar”. É como um colocar-se a caminho em direção a Deus, entre consolações
e desolações que se hão de interpretar e orientar de maneira lúcida e decidida. São
quatorze e se distribuem como segue:
PRIMEIRA SÉRIE DE REGRAS
Tema

Conteúdo

+ 1ª Regra: Característica geral da ação do inimigo, do mau + A ação do mau espírito conspira com as más inclinações da
espírito, bem como do bom espírito, “em pessoas que vão de natureza, com vistas a estorvar a prossecução do objetivo do
pecado mortal em pecado mortal”.
serviço de Deus. A ação do bom espírito coopera com as boas
tendências, para facilitar a prossecução desse mesmo fim.
+ 2ª Regra: Ação do mau e do bom espírito “em pessoas que se + Ibidem.
vão intensamente purificando de seus pecados, e subindo de
bem em melhor no serviço de Deus”.
+ 3ª e 4ª Regras: Descrição do que se entende por consolação e + Consolação
+ Desolação
por desolação.
a) Inteligência: luz
a) Inteligência: escuridão
b) Afetos: alegria, paz b) Afetos: agitação, intranquilidade
c) Vontade: interesse
c) Vontade: desinteresse
1: caridade em aumento
1: sem amor
2: esperança em aumento
2: sem esperança
3: fé em aumento
3: falta de fé
4: comunhão com o Criador 4: separação do Criador
5: alegria
5: tristeza
6: quietude
6: perturbação
7: ascensão
7: moção para as coisas baixas
8: inflamada
8: tíbia
9: moções interiores
9: preguiça
10: clareza de decisão
10: escuridão
+ 5ª a 8ª Regra: Chaves para trabalhar em tempo de + Não fazer mudança dos primeiros propósitos
desolação.
Lutar contra a desolação com oração e meditação,
exame da situação e penitência
Resistência
Paciência
+ 9ª Regra: Causas possíveis da desolação no âmbito + Tibieza, preguiça
espiritual.
Porque Deus nos prova na autenticidade de nossa
relação com Ele
Para que o entendamos como dom e não como esforço
próprio
+ 10ª e 11ª Regras: Chaves para a consolação.
+ Agradecer, mas não aferrar-se a ela
Praticar a humildade e não deixar-se arrastar pela
euforia
+ 12ª a 14ª Regra: Chaves de funcionamento do mau espírito.
+ Símile da briga entre mulher e homem: cara feia versus
ceder
Símile do sedutor: secretismo versus transparência
Símile do chefe militar: consistência (autoconhecimento)
versus inconsistência (debilidades ou exagero de virtudes)
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Na segunda etapa, as regras são “com maior discernimento de espíritos e são
mais convenientes para a segunda semana”. As razões aparentes, as falácias e
astúcias do inimigo são muito mais sutis, dissimuladas e sagazes. Para
desmascarar o mal apresentado sob a forma de bem, requer-se grande purificação
da alma e disposição interior, uma luz mais penetrante, maior conhecimento e
experiência dos caminhos espirituais. O resultado desse discernimento é centrar-se
decididamente em Jesus Cristo e dar uma resposta generosa ao Seu chamado,
aceitando o estado ou gênero de vida mais conforme com a vontade de Deus44. Em
outras palavras, as regras centram-se no tema da verdadeira e da falsa consolação,
já que a tentação desta etapa é, precisamente, a de “fabricar-se” a consolação.
SEGUNDA SÉRIE DE REGRAS
Tema
1ª Regra: Critério diferencial da autenticidade,
dado que a consolação pode apresentar-se em
dupla forma, autêntica e enganosa.
2ª Regra: Possibilidade de consolação por
própria iniciativa de Deus.
3ª Regra: Ambiguidade da consolação que
supõe uma atividade prévia de nossas
faculdades.
4ª Regra: Tática do mau espírito para induzir à
ilusão.
5ª Regra: Tática ante a indução à ilusão do
mau espírito.
6ª Regra: Sugestão prática em caso de engano.
7ª Regra: Lembrança da característica geral da
ação do bom e do mau espírito.
8ª Regra: Aproveitamento e ajuda a
desenvolver a consolação por iniciativa de
Deus, através de nossas faculdades.

Conteúdo
+ Gáudio
“verdadeiros”

e

alegria

espirituais

+ Sempre verdadeira
+ “Por seus frutos os conhecereis” (Mt
7, 20)
+ Apresentar-se sob a aparência de
bem
+ Vigilância de controle
+ Exame retrospectivo
processo do engano

acerca

do

As regras de discernimento de espíritos são, como se pôde observar, breves e
concisas, e seu teor, concreto como todo o livro dos Exercícios, revela uma
perspicácia espiritual e uma prudência raras. Essas regras oferecem seguros
princípios e diretivas, com vistas a uma exata interpretação e a um reto uso da
experiência espiritual e de suas vicissitudes no transcurso das etapas sucessivas do
itinerário espiritual45.
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Cf. M. Martínez, “Discernimiento… 526.
Cf. H. Coathalem, comentario del libro de los Ejercicios, Apostolado de la Oración, Buenos
Aires 1987, 287.
45
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III.7. Os “rostos” do discernimento
Vejamos agora alguns tipos de discernimento espiritual que têm características
próprias.

III.7.1. Discernimento pessoal e comunitário
Distinguimos entre discernimento pessoal e discernimento comunitário, ou
discernimento em comum. Pelo primeiro, entendemos a busca da vontade de Deus
realizada por uma pessoa particular; pelo segundo, a realizada pela comunidade
ou por um grupo de pessoas unidas por um vínculo particular e, em última
instância, pela Igreja.
Os dois aspectos, pessoal e comunitário, são distintos, mas não estão
separados. O segundo supõe o primeiro, porque uma comunidade ou um grupo
pode colocar-se em situação de discernimento na medida em que os indivíduos
tenham feito ou façam em sua vida uma experiência profunda da busca de Deus e
se deixem guiar pelo Espírito em suas opções. O primeiro supõe também o
segundo, pelo menos de forma embrionária, pois a escuta de Deus na vida pessoal
passa necessariamente através da mediação da Igreja, que lê os sinais dos tempos
da sociedade em que se vive. A expressão mínima dessa mediação é constituída
pelo diálogo com o conselheiro, o diretor ou acompanhante espiritual46.
46

Cf. A. Barruffo, “Discernimiento… 489.
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III.7.2. O pessoal
Não nos estenderemos sobre esse tipo de discernimento depois de tudo o que
expusemos com relação a Santo Inácio e a seus Exercícios espirituais, guiados
inteiramente pelo discernimento espiritual com vistas a uma escolha de vida que
há de fazer-se para a maior glória de Deus. Além disso, adentraremos
posteriormente nos meandros do discernimento como tal.
III.7.3. O comunitário
As instâncias e o itinerário do discernimento pessoal se aplicam de modo
análogo ao discernimento comunitário. Se o discernimento pessoal é a arte de
buscar e encontrar a vontade de Deus através de Seus sinais, o comunitário será a
arte de buscar juntos a vontade de Deus em um grupo, seja uma comunidade
estável (comunitário propriamente dito), seja um grupo eventual (em comum)47.
III.7.4. Discernimento sociopolítico e apostólico
Também neste âmbito se impõe a necessidade de levar a cabo um esforço sério
de discernimento espiritual48. Paulo VI se refere a ele ao exclamar: “É às
comunidades cristãs que cabe analisar, com objetividade, a situação própria do seu
país e procurar iluminá-la, com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho; a
elas cumpre, haurir princípios de reflexão, normas para julgar e diretrizes para a
ação, na doutrina social da Igreja… A essas comunidades cristãs incumbe
discernir, com a ajuda do Espírito Santo em comunhão com os bispos
responsáveis e em diálogo com os outros irmãos cristãos e com todos os homens
de boa vontade, as opções e os compromissos que convém tomar, para realizar as
transformações sociais, políticas e econômicas que se apresentam como
necessárias e urgentes, em não poucos casos” (OA 4)49.
As instâncias da justiça50, da pobreza e dos próprios pobres51 convertem-se em
critérios de discernimento ineludíveis para a fé cristã e para os que desejam vivêla com autenticidade. Nem tudo o que se faz, por melhor que seja, é o que mais se
deveria fazer. Há uma série de critérios em nível pessoal e comunitário que os
fiéis, as comunidades cristãs, as paróquias, as congregações religiosas52 e os
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Cf. L. González, “Discernimiento comunitario”: Información SJ 105 (1986) 164.
Cf. R. Antoncich, “Ejercicios y discernimiento espiritual en las opciones políticas”: Diakonía
11 (1979) 67-88.
49 Citado em M. Martínez, “Discernimiento… 520.
50 Cf. J. R. Moreno, “Discernir para la justicia”: Diakonía 11 (1979) 55-60.
51 Cf. V. Codina, “Un criterio de discernimiento: los pobres”: Diakonía 11 (1979) 61-66.
52 Neste sentido, é significativa a carta que o Geral dos jesuítas escreveu a toda a Companhia no
dia 5 de novembro de 1986 (cf. P. H. Kolvenbach: “Indicaciones teóricas sobre el Discernimiento
Apostólico en común”: Selección de Escritos I, Provincia de España CJ, Madrid 1992, 52-74).
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missionários hão de ter em conta para escolher bem a tarefa, assim como os
modos de proceder e os meios a utilizar53.

IV. DISCERNIMENTO E PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO E
REESTRUTURAÇÃO
Cada um em seu lugar tem de discernir o que o Senhor nos pede, sem esconder nem
dissimular as dificuldades concretas. O bem dos irmãos não é conformar-se com uma vida
medíocre ou acomodada, mas viver com fidelidade e alegria o carisma da Ordem e anunciar o
Evangelho54.

O texto com que se abre esta reflexão é de Frei Miguel Miró e faz parte do
protocolo em que ele apresenta seu Informe sobre o estado da Ordem, em
preparação ao Capítulo Geral a celebrar-se em outubro de 2016.
É a primeira vez, dentro do referido documento, em que encontramos a palavra
“discernir” no contexto do processo de revitalização e reestruturação levado a
cabo atualmente pelos agostinianos recoletos. Mas não será a única nem a última
ocasião em que o tema do discernimento se fará presente em dito informe com
relação ao mencionado processo. De fato, chegarão a mais ou menos vinte e cinco
as menções do assunto em questão ao longo das páginas do documento.
Uma significativa presença, sem dúvida, que reflete a importância, para cada
um dos religiosos em particular e para a Ordem dos Agostinianos Recoletos em
geral, de se chegar a vislumbrar “o que o Senhor nos pede”.
IV. 1. Não fugir, enfrentar
O Prior geral afirma que “chegou o momento de ver com humildade e realismo
a situação em que nos encontramos. Dou a voz de alarme e convido à reação, a
confiar no Senhor e a tomar as decisões necessárias”55.
Considero que essa afirmação pode ajudar a evitar duas posturas que se podem
encontrar sobre qualquer exercício de discernimento e, portanto, também sobre o
que a Ordem está levando a cabo na atualidade, a saber: as fugas, tanto para
frente, como para trás56.
As fugas para frente implicam atitudes como:
a) especular sobre a vida religiosa do futuro, renovar constantemente os planos
de missão, multiplicar os documentos mais iluminados sobre o carisma próprio de
cada instituto, convocar reuniões e mais reuniões para refletir...; mas a vida real da
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Cf. C. Cabarrús, “El discernimiento apostólico en común. Ayudas a la lectura de la carta del
padre general” (ad usum privatum). Marzo 1989.
54 M. Miró Miró, Informe do Prior geral sobre o estado da Ordem, Roma 2016, 4-5. Citado a
partir de agora como Informe.
55 Informe 4.
56 Para esta reflexão, faço uso de J. Garrido, La crisis de la segunda edad. La vocación religiosa
a prueba, Frontera Hegian, Vitoria 1998, 67-68.

28

ONDE O HOMEM E DEUS SE ENCONTRAM

pessoa e dos grupos está à margem, condicionada pelos problemas de todos os
dias, pela falta de esperança e pelo mais feroz individualismo;
b) não se dar por aludido. Cresce o número dos nossos idosos e doentes; cada
vez dispomos de menos pessoal; mas tocamos as mesmas obras de vinte anos
atrás; não se tomam as decisões pertinentes ao que se vive no momento atual...
Tudo continua igual, porque nossas instituições ainda estão de pé; mas sequer nos
perguntamos como é que se mantêm;
c) deixar que uns poucos se projetem e decidam. Embora, depois, se proteste,
quando aqueles incitam à formação permanente e pedem a participação de todos;
d) trabalhar até o limite do esgotamento, como se nada tivesse mudado o
contexto de nossa missão.
Não menos perigosa seria a fuga para trás, representada, por exemplo, por:
a) continuar a suspirar pelos velhos tempos do prestígio e da abundância
vocacional;
b) jogar a culpa (sempre necessitamos de bodes expiatórios) nos novos
modelos pastorais e educativos que substituíram os pré-conciliares;
c) reduzir todas as questões à falta de oração e ao relaxamento na ascética;
d) aferrar-se a fórmulas que, noutras épocas, tiveram êxito garantido:
seminários menores, vida conventual regular...;
e) manter o sentido da identidade de modo defensivo, sem qualquer esforço de
discernimento.
IV. 2. Seguindo os textos sobre discernimento no Informe 2016
Convém enfatizar o modo em que o tema do discernimento foi apresentado
pelo Prior geral ao longo de seu informe. Ainda que de forma esquemática, o mais
significativo a esse respeito poderia ser o seguinte57:
1.
Os números: 25 menções de discernir-discernimento (12 vezes
“discernir”, mais uma “há de discernir”; 12 vezes “discernimento”).
2.
O “objeto” do discernir-discernimento é: o que o Senhor nos pede (4); o
que o Senhor nos pede hoje (8); pôr especial empenho em procurar o
que realmente o Senhor nos está a pedir e mover-nos por critérios
evangélicos (31); a partir da identidade carismática, o que o Senhor
quer hoje dos agostinianos recoletos (36); aquilo de que a Ordem
necessita e o que ela pode fazer hoje para revitalizar-se (94); a partir do
próprio carisma, o que o Senhor nos está a pedir hoje (117); Sua
vontade (179).

57

Entre parênteses, indico as páginas do Informe, tal como se enviou a cada um dos religiosos.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Como “tarefa recebida” o discernir-discernimento é petição do Senhor
(4, 8, 33).
Como “atividade”: empenho (especial empenho: 31), procura (procurar:
31), movimento (mover-nos: 31); decidir (tomar decisões: 179).
Como critério: o Evangelho (critérios evangélicos: 8, 31), objetividade
(a maior objetividade possível: 8), a fé (à luz da fé: 179).
O tempo: hoje (8).
O “porquê”: a situação em que se encontra a Ordem: não otimista (4),
humilde e realista (4), preocupante (voz de alarme: 4); revitalizar-se (86,
94); a situação da Ordem leva-nos a um discernimento à luz da fé e a
tomar decisões (179).
Ponto de partida: a realidade humana: número e idade dos religiosos
agora e a projeção para os próximos anos (9-11).
“Resposta” aos dados: reorganização (como precisamos organizar-nos:
8).
“Direções” da reorganização:
a. potencializar (que ministérios temos de potencializar: 8)
b. fechar (prever quais deles se terão que deixar num futuro próximo:
8)
c. inovar (que novas iniciativas se hão de impulsionar: 8).
Fim “último” (?) da reorganização: evangelização carismática
(responder, a partir do próprio carisma e de acordo com nossas
possibilidades, aos desafios e necessidades do mundo atual: 8).
Requer: “Atitudes-virtudes” (virtus: força, energia, movimento): reação
(4, 179); confiança no Senhor (8, 179); verdade-transparência (sem
esconder nem dissimular as dificuldades concretas) (4); viver com
fidelidade e alegria o carisma da Ordem e anunciar o Evangelho (5);
consciência dos desafios (5); confiar na Providência e preparar os
caminhos do Senhor (36); escuta, humildade, coerência, diálogo
fraterno e espírito de sacrifício (36); saída missionária (85); lograr uma
comunicação mais intensa, escutar os outros, compartilhar as próprias
ideias, ter projetos comuns, trabalhar em equipe, revisar e avaliar o
caminho percorrido, pensar e programar juntos (90); processo de
acompanhamento das vocações (103); revisar com seriedade o
acompanhamento vocacional, tanto o prévio ao ingresso, como o que se
lhes oferece depois, nas casas de postulantado (107); uma reflexão mais
realista e orientada pelo interesse prático, isto é, capaz de considerar os
problemas, não de escondê-los ou dissimulá-los (179); utilizar todas as
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13.

14.

15.
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nossas capacidades, ser criativos e esgotar as possibilidades (179);
sentido da Providência (179); pondo nossa vida em Suas mãos (179);
assumamos nossa responsabilidade nas decisões e percamos o medo de
viver com sentido mais evangélico o carisma e a missão da Ordem no
serviço à Igreja (179); voltar ao coração e renovar o nosso encontro
com Jesus Cristo (180); conversão pessoal, comunitária e pastoral
(180); encontro com Cristo (180); priores, conselheiros e comunidades
em discernimento (180-181).
Não requer: “Atitudes-vícios”: conformar-se com uma vida medíocre ou
acomodada (4-5); deixar-nos levar por motivos de comodidade e de
segurança,... tomar as decisões por personalismo, provincialismo,
nacionalismo ou outras razões de interesse pessoal ou de grupo (31);
não fazer nada (seria hoje uma irresponsabilidade não fazermos nada e
tranquilizarmos a nossa consciência, pensando que o tempo é remédio
para tudo: 178-179); conformismo (179).
Lugares, tempos, ajudas: o Capítulo Geral: tempo-lugar de
discernimento para todos (5); corresponsabilidade (exorto e animo a
todos a serem corresponsáveis e a sentirem como própria a vida e a
missão da Ordem: 5, 181); a vida fraterna: lugar privilegiado para
discernir (49); a conversão do coração: necessária para discernir bem
(52); a formação permanente: ajuda para o discernimento (117).
Concreções:
a. Primeira concreção: ver como vivemos, o que fazemos e o que
queremos (36).
b. Segunda concreção: estabelecer prioridades para renovar a vida e
a missão de nossas comunidades (36).
c. Terceira concreção: Iniciativas em andamento: fascículos (61),
diretrizes (80-81), exercícios espirituais agostinianos, oficinas de
oração com Santo Agostinho e o Diploma on-line de
Espiritualidade Agostiniana (81-82); os CEAR (83-84).
d. Quarta concreção: portal eletrônico das províncias e da Ordem
(158).
e. Quinta concreção: cursos de formação permanente (142; 196-197).
f. Sexta concreção: Projeto de Vida e missão (33-36).
g. Sétima concreção: Proposta de reestruturação jurídica da Ordem
(reestruturação das províncias: 36-39).
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IV. 3. Acompanhamento e discernimento a partir da esperança teologal
A importância do momento em que vivemos é tão grande que nos obriga à
esperança teologal58. A esperança teologal não é pessimista (“não há o que fazer”),
nem otimista (“isso logo vai passar e voltaremos ao de antes”). Não controla o
futuro, porque não depende da eficácia, nem de nossas programações. Mas não é
passiva. Vive da vontade do Senhor, buscando o Seu Reino, sabendo que o
restante se nos dá por acréscimo, no afã de cada dia (cf. Mt 6).
Uma esperança ativa, que leva a que contribuamos com o grãozinho de areia
que cabe a cada um, lá onde o Senhor nos colocou e de acordo com o grau de
responsabilidade correspondente. E passiva, para assumir o fracasso e a
impotência, fazendo da Cruz o meio por excelência para a realização do Reino.
“Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só; mas se morrer,
produzirá muito fruto” (Jo 12, 24). Trata-se da abundância própria da fé. Nada
está perdido, nem sequer ante a morte; pelo contrário, a obediência ao Senhor na
morte é nossa última e definitiva possibilidade de futuro.
E isso se aplica, não esqueçamos, às pessoas, aos grupos e às instituições.
Acompanhamento, discernimento, processo de revitalização e reestruturação:
onde o homem e Deus se encontram.

Fr. José Manuel Durán
Instituto de Espiritualidade e História
México

58

Cf. J. Garrido, La crisis… 70.
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