
DISCERNIMENTO ESPIRITUAL: olhos e ouvidos de sentinela 
 

“Discerni tudo e ficai com o que é bom” (1Tes. 5,21) 
 

Discernimento no sentido comum da palavra significa “o poder ou faculdade de discriminar, distinguir,  

                          apreciar, julgamento agudo”. 

                          Vem do latim “cernere” (separar, perceber), e significa exercitar um bom gosto, mostran- 
                          do uma educada sensibilidade, detectando tendências na realidade, interna e externa. 
 

“Discernimento inaciano dos espíritos” significa combinar vigilância e atenção espiritual à situação 
externa e à moção interna de consolação e desolação, a fim de ler os “sinais” de Deus e encontrar o que 
o Senhor está pedindo. Trata-se de acolher aqueles momentos que são como “irrupção” de Deus, como 
surpresa e novidade. 
Nosso compromisso com o Reino está continuamente submetido à escuta das moções internas nas quais 
o Espírito de Deus se revela a nós. Fidelidade a esta escuta atenta é o que nos vai dar capacidade de navegar 
nas águas difíceis e conflituosas da nossa realidade. 
No meio de todos os “movimentos interiores” buscar aquele que é mais forte, constante... Numa 
garimpagem interior, buscar aquele “veio de ouro” que dá sentido e sabor à vida. 
 

O discernimento é um processo de busca orante para perceber e interpretar a origem das diversas 
“moções” que brotam do coração. É o processo pelo qual o indivíduo vem a entender, interpretar e atuar 
sobre os movimentos autênticos do Espírito de Deus em sua experiência pessoal. 
              Entender a fonte, interpretar o sentido, cumprir as ordens dos estímulos autênticos e 
              divinos: eis o que significa “discernimento espiritual”. 

 

Durante os Exercícios Espirituais experimentamos moções ou movimentos interiores. Não só durante o 
retiro, mas durante toda a vida. No retiro, entretanto, geralmente somos mais sensíveis para percebê-las. 
Para o exercitante é importante discernir a origem das moções e, assim, integrá-las na busca da Vontade 
de Deus em sua vida. 
          Muitos descobrem o discernimento dos espíritos durante dos Exercícios Espirituais; mas ele não é algo 

          exclusivamente inaciano. É o elemento-chave da espiritualidade cristã, desde Jesus Cristo e os primeiros 
          cristãos (Col. 1,9-12). 
                O discernimento é aquele dom que capacita a pessoa para ver, eleger e realizar a  
                                           Vontade de Deus no momento histórico-concreto de sua vida. 
 

Na tradição da espiritualidade cristã, o discernimento é reconhecido como algo decisivo para o progresso 
espiritual. S. Inácio entrou nesta tradição escrevendo as Regras de Discernimento de espíritos. 
Sua contribuição específica foi dar um excelente método prático para o discernimento individual e para o 
discernimento comunitário da Vontade de Deus. 
Por isso S. Inácio completou as Regras de Discernimento com as Regras para sentir com a Igreja. 
O discernimento deve ser exercido dentro da comunidade e para ela; ou seja, o discernimento de um 
indivíduo não é plenamente confirmado por Deus enquanto não for reconhecido pela comunidade 
eclesial. 
Como cristão e tendo a experiência da espiritualidade inaciana, o ser humano busca viver contemplativa e 
continuamente na presença do Senhor, em sua vida e em suas atividades. 
O hábito da contemplação o torna capaz de discernimento.  
O discernimento de espíritos, portanto, é uma atividade do ser humano crente, pela qual busca, percebe 
e distingue quê “espírito” está atuando num momento determinado. 
Depois de examinar os diferentes movimentos interiores, ele faz uma opção por aquilo que mais o leva a ser 
melhor filho de Deus, irmão dos homens e senhor do mundo. 

O que está em questão no discernimento não é o que é bom ou mau, mas “o que o Senhor pede 
de nós”, ou seja, o bem maior ou “magis”, nas circunstâncias concretas da nossa vida. 
Discernimento é buscar a liberdade na vida diária, no trabalho e nas decisões maiores. 
O discernimento é o instrumento que ajuda a encontrar o “maior serviço”, o “bem mais 
universal”, a “maior necessidade da Igreja”,... 

 

S. Inácio supõe que a afetividade de cada pessoa vai sendo tecida como um texto. A imagem paulina do 
coração humano como uma carta de Cristo onde o Espírito escreve será explorada por S. Inácio para tentar 
 



ver como se produz em nós a consolação, o que produz em nós a consolação ou a desolação.  
                  A nossa afetividade registra uma série de “marcas” que vão criando uma espécie de desenho, traje- 

                  tória ou percurso da consolação ou desolação.   

                  S. Inácio chama este percurso de “discurso”. O “discurso”, que tem princípio, meio e fim, funciona 
                  como uma frase ou conjunto de frases que podem ser “lidas” ou interpretadas. 
 

É o que S. Inácio chama “lição”, no seu sentido original (aquilo que se lê). Na medida em que Deus vai 
escrevendo no tecido do meu coração, eu posso parar para “ler a lição” de Deus. Ou, ao contrário, para 
ver qual é a “lição” que o inimigo da natureza humana está querendo escrever em mim. 
         Isso é discernir: perceber onde é que a consolação, no seu percurso, me leva, ou perceber onde é que a 

                                       desolação, na sua trajetória, quer me levar. 

                                       É a maneira concreta de realizar a orientação:  decifrar as “marcas” das moções que 

                                       criam uma trajetória, como uma frase que pode ser lida para tirar a lição de Deus, o que 
                                       Ele escreve em mim e permite que eu leia. 

O “sentido” dessa leitura ou, como S. Inácio escreve, o “sentido da lição” que Deus inscreve no 
sentimento interno, é que irá determinando a orientação que conduzirá cada pessoa a alcançar a sua 
verdadeira liberdade naquilo que “Deus nosso Senhor nos der a eleger” (EE. 135). A pessoa tem que ter 
a capacidade de voltar sobre si mesma e perceber por onde está sendo levada e porquê. 
 

O discernimento é sempre um processo de busca contínua que se fundamenta na Graça de Deus. 
                            É um meio eficaz para “buscar e encontrar a Vontade de Deus em todas as coisas”. 
                            Discernir é um processo sem fim de radicalização no Senhor. 
 

Discernir supõe adentrar-se no mistério da Vontade de Deus. Nada é mais alheio ao discernimento que a  
                 segurança no juízo próprio... 
                 Por princípio, discernimos para buscar a Vontade de um Deus que é “mistério”, cujos cami- 
                 nhos não são os nossos caminhos. 
Discernir não é ver claridade senão ser dócil para “deixar-nos conduzir” pelos impulsos de Deus, por  
                 onde muitas vezes não entendemos... 
Discernir é simplesmente “deixar-nos levar” pelo Senhor. Este “deixar-nos levar”  é uma ousadia. 
Discernir é uma ousadia frente à liberdade e requer, além disso, uma liberdade ousada. 
                 Na vida espiritual a liberdade tem que ser ousada, mas a maior ousadia é “deixar-se levar”. 
                 No caso do discernimento se opta ousadamente por onde não se vê, por onde se é levado. 
                   “Ignacio seguía el Espíritu, no se le adelantaba. Y de ese modo era conducido con suavidad 
                    a donde no sabía” (P. Nadal). 
 

Discernir é também uma ousadia porque pressupõe a ação de Deus, um Deus que impulsionou e que  
                 impulsionará sem limites. 
Discernir é também uma ousadia porque se confia cega e descansadamente na força do Senhor que não 
                 falha. 
Discernir é optar, mas optar sempre pelo meio mais eficaz, o qual me coloca na disposição espiritual por  
                 excelência de “dejarme llevar hasta ponerme con el Hijo en la Cruz” 

Se discernir é optar, a opção fundamental que se impõe é a de “deixar-se levar” por onde a força de Deus 
já impulsiona. Para “deixar-se levar” é preciso reconhecer o Espírito. “Deixar-se levar” não ocorre 
numa atmosfera de tranquilidade e quietude, mas num clima de conflitos e movimentos contraditórios na 
intimidade pessoal. Há diversos impulsos, frequentemente opostos. 
O significado essencial do discernimento, de acordo com S. Inácio, não pode ser separado 

- do amor pessoal por Jesus Cristo; 
- da fé na providência do nosso Pai e na ação do Espírito Santo; 

- da entrega confiante às iniciativas e ações de Deus; 

- da experiência da oração contemplativa; 
- da percepção da consolação e desolação espiritual; 

- da “indiferença” com respeito a tudo que não é Deus, de tal modo que possamos amar a Deus de todo  

   o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos; 

- da capacidade de articular estas experiência interiores; 
- do conhecimento mais exato e profundo da realidade sobre a qual se deve discernir, para descobrir nela 

  a expressão da vontade de Deus; 

- da capacidade de introspecção, do autoconhecimento e do exame do consciente. 


