
Aprender a discernir a VONTADE DE DEUS 
                                                                                                                     (Pe. Libânio) 
 

“Aprender a discernir” é cultivar uma atitude fundamental de liberdade diante de todas as coisas. 
                                        Tudo é transitório, passageiro, exceto Deus. 
Esta atitude tem duas faces: 

a) Uma face de “liberdade de”: nada devia prender-nos, condicionar-nos definitivamente antes de dis- 

    cernir. É uma situação nunca totalmente adquirida, porque somos sempre seres condicionados. 

    “Aprender a discernir” é investir nossas energias críticas no conhecimento dos nossos condiciona- 
    mentos, para libertar-nos o máximo possível deles. 

    É um processo contínuo de libertação das amarras. Quanto mais liberdade, mais pura é a atitude de 

    discernimento. S. Inácio chama tal atitude de “indiferença”. 
 

b) A face positiva é a “liberdade para”: quanto maior idealismo tivermos, quanto maior for a graça  
    que possuirmos, quanto mais poderosa for a motivação, mais condições teremos de discernir. 

    O discernimento não se aprende cultivando uma frieza neutra, um ceticismo cansado, mas adquirin- 

    do uma liberdade apaixonada por uma causa maior. 

    Discernimos melhor uma ação quando um ideal elevado nos move, quando a nossa “liberdade para” 

    tem para onde orientar-se. 

    No fundo, trata-se de criar, desenvolver um “olfato” para realidades maiores. 

    O discernimento aparece, pois, como o exercício de um “farejar”, de um “rastrear”, de um “sentir”  
    espiritual, que nos permite reconhecer as diversas moções que se produzem no nosso interior. 
 

Atitude permanente de busca 
 

Discernir não é situar-se diante da Vontade de Deus como algo já definido e feito, como uma coisa pron- 
                ta que, uma vez percebida, não se tem nada mais a fazer que realizá-la, aconteça o que acontecer. 
“Aprender a discernir” é saber colocar-se numa atitude de busca que não termina, nem mesmo depois  
                                       de ter “descoberto” a Vontade de Deus. 
                                       Porque, na verdade, não se descobre, não se “tira o véu” de uma Vontade de 
                                       Deus escondida. Ela é uma relação conosco, carregada da fragilidade de nossas 
                                       percepções e vivências das relações. Nunca acabadas. 
“Aprender a discernir” é saber, é conhecer na insegurança contínua de quem está a dialogar com o Mis- 
                                       tério e nunca tem certeza clara de sua transparência. 
 

“Aprender a discernir” implica manter acesa a suspeita sobre si mesmo, que se concretiza toda vez que 
algum dado objetivo, algum acontecimento oferece elemento para repensar a própria posição. 

Quando lemos a prática de Jesus sob essa ótica, descobrimos como Ele se aproximava da 
realidade com suas posições definidas, mas abertas a eventuais mudanças. 

Exemplar é o caso da mulher siro-fenícia (Mc. 7,24-30), estrangeira, que não entrava no 

primeiro projeto evangelizador de Jesus, reduzido às ovelhas de Israel. 
E a insistência humilde daquela mulher, reflexo da presença de Deus atuando nela, abala a 

segurança do Filho. Reconhece tal sinal de Deus e muda de posição, fazendo o milagre. 

Jesus estava aberto a todas as mudanças que os eventos iam lhe impondo, de modo que as 

interpretações da Vontade de Deus sofriam as mesmas modificações. 
 

“Aprender a discernir” é viver permanentemente nessa expectativa da novidade dos acontecimentos. 
                                       Da trama conflituosa dos eventos sai a resultante da Vontade de Deus.  
                                       Sabê-la sempre como resultante provisória e nunca totalmente definida até à hora 
                                       da morte é a atitude de quem realmente “aprendeu a discernir”. 
 

“Aprender a discernir” é criar uma atitude de vigilância para não misturar facilmente o que julgamos ser 
                                       a Vontade de Deus e as nossas projeções (EE. 336). 
                                       Há uma influência inconsciente permanente sobre nossas compreensões e deci- 
                                       sões. Influência, portanto, que nos escapa. Sua valoração ética ou teologal não se 
                                       dá no momento em que são feitas, mas só mais tarde, quando reflexamente nos 
                                       voltamos sobre elas e as consideramos boas ou más. 
                                       Então se devem refazer as compreensões e decisões à luz de tal crítica. 
 



Em outras palavras, a interferência do inconsciente antecede a liberdade. Ela não tem conotação ética, 
embora a decisão para a qual influência possa ser considerada, em outro momento, sob o prisma ético, boa 
ou má. 
Além disso, S. Inácio ensina-nos a atitude de observar todo o itinerário de nossa percepção e decisão (EE. 
333). Pode ser que comece muito bem, mas se no final termina numa realidade pior, desconfiemos. 
Mesmo quando a pessoa tenha tido a clareza de que fala S. Inácio, tenha distinguido este momento de 
ulterior elaboração, a decisão tomada cai sob a regra da história.  
Novos acontecimentos podem advir, que nos obriguem a repensar a decisão tomada. Então precisamos 
estar sempre abertos às novas provocações de Deus, manifestadas na trama dos fatos. 

(Ex: S. Inácio tinha enorme clareza na decisão de fundar a Companhia de Jesus. No entanto, tal fato não 

impedia que ele se mantivesse na atitude de indiferença, inclusive diante da possibilidade de ela ser extinta 

pelo Papa, o cardeal Carafa). 
 

Conclusão 
 

Discernir é um exercício humano. 
Discernir a Vontade de Deus é uma atividade teologal (experiência de fé). 
                 “Aprender a discernir” é saber que este processo nunca termina definitivamente. Sempre de- 
                                                        ve estar aberto ao novo, ao imprevisto, à novidade da história, que po- 
                                                        dem pô-lo em cheque. 
As evidências de Deus são possíveis da parte de Deus. 
Mas, da nossa parte, deve permanecer a atitude humilde de reconhecer a interferência de nossos limites, 
nossos desvios, nossas deturpações no processo do discernimento. Isto nos conduz a viver em contínua 
atitude de discernimento, e não em posse de resultados. 
 

“Podemos dizer que o desejo profundo é expressão da Vontade de Deus. 
Quando o objeto de uma possível eleição se acopla harmoniosamente com o desejo, podemos 
dizer que se trata da Vontade de Deus. 
Certamente, isto requer uma purificação constante, para que a ação do Espírito no coração não 
fique desfigurada e bloqueada por tendências obscuras, e um afinamento da sensibilidade 
espiritual para saber distinguir, entre as múltiplas forças interiores, a corrente ou o dina-mismo 
mais profundo, que é reflexo da ação do Espírito no interior de cada um” (Joseph  
                                                                                                                           M. Rambla) 

 

 


