
Discernimento Espiritual 
 

O discernimento espiritual é um diálogo de desejos: os desejos que cada pessoa tem  (segundo 

a realidade na qual se encontre) com os desejos de Deus. Trata-se dos desejos profundos, aqueles que 

dizem quem é cada um no mais íntimo. Este diálogo de desejos acontece para gerar algo novo, algo 

que brota do coração de cada pessoa. 

O discernimento espiritual cristão se sustenta sobre dois pilares inseparáveis: um, a influência das 

moções (movimentos, impulsos), que influem no psiquismo humano. E o outro, a figura história da 

vida de Jesus Cristo. 

Para que haja discernimento espiritual é preciso trabalhar duas condições indispensáveis: 1ª) a 

“liberdade dos afetos desordenados” ou “liberdade interior”, e isso supõe tanto a abnegação do amor-

próprio e a relativização do próprio juízo. 2ª) A “reta intenção”. A estas duas condições ou princípios 

podemos chamá-las “sinceridade e verdade”. 

O discernimento de espíritos tem uma função clarificadora em torno aos três aspectos seguintes: 

1º) A objetivação da origem das moções: quê me move e para onde me conduz? 2º.) A eleição do 

melhor modo de comportar-se frente ao que estas moções provocam: qual atitude ou comportamento 

elejo? 3º.) O equilíbrio para conciliar os extremos para os quais a pessoa pode inclinar-se: “nem ele-

var-se, nem afundar-se”. Por este motivo, ao discernimento só se pode lhe pedir: 1º.) que ajude a con-

solidar minha liberdade; 2º.) que dê pistas para captar para quê estado de vida me inclino (solteiro, 

casado, consagrado); e 3º.) que lance luz para perceber a situação espiritual na qual me encontro. 

Pois bem, dada a tendência inconsciente (em princípio natural e boa) do psiquismo humano a 

“instalar-se” em seguranças que acabam por se converter em autênticas ataduras, o discernimento 

implicará: 

a) Capacidade de escuta, abertura, busca, relação e encontro com os outros; a convicção de que não 

sei tudo, de que meu juízo e opiniões não são sempre os melhores, nem os mais corretos.  

 b) Conhecimento e domínio dos próprios condicionamentos afetivos ou ideológicos, ânsias de 

poder, possuir, controlar, brilhar. Tornar-se consciente dos próprios pré-juizos que desenfocam, 

distraem. Cair na conta de que se é muito sensível a certos valores e cego diante de outros; inclinado 

a certas práticas sociais e não a outras; com determinados interesses que são defendidos, mas que 

não são tão bons como se acredita; muito atento a como determinados interlocutores podem reagir e 

surdo ao que os outros opinam. A todas estas dinâmicas são conhecidas como “afetos desordenados”. 

 c) Capacidade de mudança. A liberdade para assumir riscos e prontidão para responder sem que a 

prudência anule a valentia que o Espírito inspira. Capacidade para enfrentar situações de forma 

inédita e criativa, para abandonar estratégias que já não servem e optar por novas ideias. Tudo isso 

tem a ver com a liberdade, a generosidade e a disponibilidade que a pessoa tenha ou vá adquirindo 

na vida. 

A finalidade do discernimento espiritual é aprender a viver com alegria, fraternos, solidários, 

eficazes, servidores. S. Inácio diria que o discernimento é a base para que a pessoa viva e se 

desenvolva guiada pela “lei interna da Caridade” (lei do Amor). Uma norma interior que nos ensina 

a nos conduzir da melhor maneira possível, no aqui e agora das circunstâncias concretas da vida, 

como pessoa, como membro de uma família, como cidadão. 

Se me falta discernimento, começo a desordenar-me, invento um mundo e creio nele, chamo bem o 

que é mal e o que é mal considero um bem, idolatro as coisas e as pessoas, afugento a alegria, 

desaparece a esperança, morre a vida. 
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