
DISCERNIMENTO: a arte de distinguir o som da flauta dentro de nós. 
 

“É mais conveniente e muito melhor que, procurando a Vontade divina, o mesmo 

Criador se comunique à pessoa espiritual, abrasando-a em seu amor e louvor e 
dispondo-a para o caminho em que melhor poderá serví-lo depois. 

Assim, aquele que dá os Exercícios não opte nem se incline a uma parte ou a outra, 

mas, ficando no meio, como fiel de uma balança, deixe imediatamente  

agir o Criador com a criatura e a criatura com seu Criador e Senhor” (EE. 15). 
 

S. Inácio apresenta, nos Exercícios, Deus tratando diretamente com a pessoa e a pessoa com Deus. 
        Deus fala diretamente ao coração e conduz a pessoa com delicadeza, com carinho, com poder   
        e com liberdade às mil decisões, grandes e pequenas. E o coração aberto, atento, sintonizado  
        com a voz de Deus, responde a cada indicação, suave e flexível, diante das carícias do Espírito. 
                “Considerar a dignidade a que foram tão suavemente chamados” (EE. 275). 
 

No meio da gritaria ensurdecedora do mundo moderno como sintonizar na onda da Voz do 
Mestre? Como distinguir, no meio de tantas vozes, aquela VOZ verdadeira que não fala aos 
ouvidos, e sim aos corações? 

                         Carlos Vallés sj, missionário na Índia, nos apresenta um simbolismo, tirado da cultura  
                             hindu, na arte do discernimento, para distinguir e seguir a verdadeira Voz do Mestre: 
A flauta é o som suave, o toque leve, o sopro delicado... e as notas que dançam nas asas da brisa. A selva de Vindravan, 
onde Deus mora, é vasta e densa e a cada momento é cruzada em todas as direções por cantos de mil pássaros e pelos 
rugidos das feras, pelo trovão na tormenta e pelo farfalhar das folhas tangidas pelo vento. Símbolo gráfico do mundo e da 
vida, com seus cuidados e preocupações, suas distrações e falsos chamados que afogam as pulsações do coração nos 
ruídos da existência. Muitos viajantes cruzam a selva. Muitos homens e mulheres atravessam o bosque dos ruídos. 
Alguns vão tão depressa que não ouvem nada, outros tremem ao ouvir o rugido do tigre ou o silvo da serpente, outros seguem 
o som de vozes humanas para chegar ao povoado mais próximo. Outros se perdem. Outros morrem sem saber para onde 
iam. Outros dão voltas e mais voltas, de uma voz a outra, de um caminho a outro. 
Mas para aqueles que tem ouvidos para ouvir e amor para querer ouvir, há outro som, suave, mas agudo, que atravessa 
todos os demais sons, chega aos ouvidos e entra no coração com uma mensagem e um chamado diferente: a flauta. Ela é 
o símbolo, o instrumento e a companheira fiel de Deus. Brincalhona, insistente, inconfundível, exigente, carinhosa.  
Traz alegria e música e, sobretudo, um sentido e direção. O som vem de algum lugar. E é ali que está Deus. 
Cada dia num lugar diferente, numa direção inesperada, para que a “alma” esteja sempre alerta, atenta e disposta a partir. 
Aquele que escuta a primeira nota, deixa o que estiver fazendo e salta, corre, voa na direção do som e tira forças do desejo 
e chega à plenitude. Isto é discernimento: a capacidade de distinguir o SOM da flauta entre todos os outros sons. E sua 
base é o AMOR. 
 

Vivemos mergulhados num mundo de vozes; um “vozerio” nos cerca: vozes que nos levam à morte, vozes 
que nos chamam à vida; vozes contaminadas pelo egoísmo, adulteradas pelo medo, deturpadas pela 
impureza, e vozes que são o eco do paraíso convidando para a festa, comunicando paz, convocando à 
comunhão... É possível que as vozes do egoísmo, do orgulho e da ambição tentem se disfarçar em voz 
de Jesus Cristo, a fim de arrastar-nos para o vazio e a ruína. Mas o Pastor verdadeiro não fala por ruídos, e 
sim pelo silêncio; não fala pela força dos pulmões, e sim pelo vento suave de seu Espírito...  
Para escutá-la requer-se interioridade e atenção aos sinais de sua presença: pode ser a voz de um irmão 
pedindo socorro; pode ser a linguagem de um acontecimento alegre ou triste; pode ser uma palavra lida 
ou proclamada; pode ser uma inspiração misteriosa captada no silêncio da oração. 

Na arte do discernimento das vozes, o importante é, 

através da escuta interior, perceber de onde vem e para  

onde nos conduz cada voz que ressoa em nós. Se ela nos 
conduz para o outro, para o Reino...é clara manifes-     

tação da voz do Mestre. 
 

Texto bíblico:   Jo. 10,1-10 
 

A voz de Jesus no nosso coração é sempre exigente. A pessoa 
chamada não pode deixar morrer o espírito recebido, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, de 

covardia, de fuga... Deu-nos, ao contrário, um espírito de audácia, de generosidade, de luta, de doação... 

A voz do Pastor não se dirige à multidão anônima, mas é chamado pessoal: cada um tem rosto e nome. 
                         - Que voz estou seguindo? 

 


