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RESUMO 

 

A direção espiritual supõe a busca e uma laboriosidade concretizadas num trabalho insistente 

de libertação interior, de discernimento do dirigido e de decisões quase sempre árduas e 

colocadas em prática a partir de muitos obstáculos. Tal fato ocorre por dois motivos: o primeiro 

é que o homem é um ser em amadurecimento e em crescimento. O segundo, o homem apresenta 

a fragilidade como parte de sua natureza. Seu trabalho deve consistir em encontrar, num 

caminho progressivo, as atitudes e gestos concretos a partir dos quais deve constituir sua 

finalidade existencial. A ajuda do diretor espiritual comporá uma laboriosa busca compartilhada 

com o dirigido, mas será este o responsável por enfrentar a si mesmo para libertar-se, 

apresentar-se em total abertura ao Pai, examinando o estímulo de seu Espírito e discernindo o 

que deseja a partir de consequências práticas. Para evitar os perigos da arbitrariedade, ilusões e 

enganos, utilizaremos o instrumental da teoria da Autotranscendência na Consistência de Luigi 

Maria Rulla na prática pastoral para a abertura do campo da liberdade do dirigido com vistas à 

sua humanização e, portanto, ao incremento de sua vida cristã.  

 

Palavras-chave: direção espiritual; discernimento; amadurecimento; diálogo; libertação. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The spiritual guidance presupposes the search and a diligence both achieved through a 

continuous process of interior liberation, of discernment of the advisee and of decisions almost 

always arduous and put into practice from many obstacles. This occurs for two reasons: the first 

one is that man is a human being in constant maturation and growth. The second is that he 

presents fragility as part of his nature. His work must consist in finding, on a progressive path, 

the concrete attitudes and gestures from which his existential purpose must be constituted. The 

guidance of the spiritual advisor, shared with the advisee, will comprise of an exhausting quest. 

However, the advisee will be responsible for the inward-looking to free himself, for presenting 

himself in total openness to the Father, for examining the stimulus of his Spirit and 

distinguishing what he desires, through practical consequences. In order to avoid the dangers 

of arbitrariness, illusions and deceptions, we will use, in the pastoral practice, Luigi Maria 

Rulla's Self-transcendence in Consistency theory for the opening of the advisee's field of 

freedom aiming at his humanization and therefore, the increase in the Christian life. 

 

Keywords: spiritual direction; discernment; maturation; dialogue; liberation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer do presente estudo, nota-se o emaranhado das motivações humanas que 

impulsionam e movem o cristão na aplicação dos valores evangélicos. Há vários componentes 

que entram em jogo e interferem na dinâmica da vivência cristã. De uma parte, a sua capacidade 

reflexiva, de outra, seus sentimentos, suas emoções. É próprio da tradição cristã a pertença a 

uma comunidade de fé para a vivência desses mesmos valores e é nela que emergem também 

as alegrias, as exigências, mas também os conflitos de uma vida em comum. Nesse contexto, 

abre-se o espaço à direção espiritual como mediação ao aprimoramento da prática evangélica. 

Com a direção espiritual surge uma relação particular no seio da comunidade cristã, 

estabelecida pelo binômio diretor/dirigido. Essa relação cumpre um papel que visa superar os 

entraves e mediar os conflitos inevitáveis a todas as pessoas que se propõem vivenciar um 

projeto comum, para o qual todo e qualquer isolamento se torna ineficaz. Em suma, a adesão à 

pessoa de Jesus Cristo implica a adesão aos valores do Reino de Deus por Ele anunciado e, 

consequentemente, o testemunho comunitário de uma nova proposta sócio-religiosa, com 

implicações nos âmbitos econômico e político. Este testemunho comunitário não se efetiva por 

meio de sujeitos ideais, mas por pessoas reais, cuja subjetividade se vê implicada 

necessariamente pela pessoa de Jesus. É no jogo dessas diferentes subjetividades em formação 

que emerge o papel do diretor espiritual, em relação ao qual emerge simultaneamente a figura 

do dirigido. 

    Por meio de sua capacidade racional/reflexiva, o dirigido é capaz de discernir a 

verdade, descobrir o significado e o sentido da vida, fazer opções livres por valores mais 

profundos e transcendentes. Através dos sentimentos e emoções, responde às solicitações 

provocadas por estímulos que se encontram em seu meio ou pelas percepções que apresenta do 

mundo que o rodeia. Responde também às solicitações suscitadas pelas suas necessidades 

afetivas, subtraindo-se à vigilância da razão. A partir da teoria proposta por Luigi Maria Rulla, 

apresentaremos as principais estruturas e conteúdos que compõem a personalidade humana, na 

perspectiva da Antropologia Cristã. Esta análise inclui a observação de como se movimentam 

as dialéticas que impulsionam e refreiam o dirigido, chamado a internalizar os valores 

autotranscedentes teocêntricos, que imprimem o caráter decisivo de uma autêntica vida cristã. 

No primeiro capítulo, procuramos mostrar o solo do qual emerge a nobre tarefa, e não 

menos polêmica, de auxiliar as pessoas a descobrirem sua autêntica vocação no seio da 

comunidade cristã. Tal processo surge como apelo que brota no mais profundo mistério que 
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orbita a fé na pessoa de Jesus e sua relação no seio da Santíssima Trindade, por meio do qual 

se realiza o encontro com Deus transcendente, que dá sentido à vida cristã. 

Na orientação, que emerge da vivência numa comunidade de fé, aquele que ainda não 

tem claro seu papel no seio dessa mesma comunidade descobre, aos poucos, que toda vocação 

(chamamento específico) decorre de um discernimento que visa a uma autocompreensão das 

capacidades e dos limites do vocacionado ao querer responder às exigências próprias de uma 

inserção na dinâmica do Reino de Deus anunciado por Jesus. Por meio da direção espiritual, o 

dirigido vai compreendendo o papel específico que lhe cabe no seio da comunidade cristã e se 

abre à aquisição da equipagem necessária para enfrentar os desafios e os conflitos que decorrem 

de uma autêntica vida de fé nos valores do Reino.  

Como o próprio nome diz, a vivência cristã tem Jesus Cristo como primeira referência, 

cuja missão não se reduziu ao anúncio de doutrinas formais, mas na apresentação, por meio de 

atos e palavras1, da forma própria de Deus reinar, paradigma para toda ação que visa se ocupar 

de pessoas e coisas, dando-lhes certa direção. Compreender o que vem a ser esse “Reino” 

anunciado por Jesus e o que ele promete é a razão do primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, ilustraremos que a tarefa da direção espiritual pertence, 

primariamente, à dimensão da vivência comunitária da fé. No seio da comunidade eclesial, é 

preciso que existam pessoas que desempenhem o ministério por caridade, com o objetivo de 

acompanhar os outros no caminho do espírito, no processo de amadurecimento da fé. Na 

vivência comunitária, por mais que todos se amem, sempre haverá contrastes, opiniões variadas, 

discussões por vezes veementes. Existe a necessidade de conciliar as exigências pessoais com 

as dos outros; a diversidade de personalidade, de história pessoal, de formação, do modo de 

enxergar a vida e de enfrentar os problemas. 

 No terceiro capítulo, nos apropriaremos da teoria de Luigi Maria Rulla, que 

desenvolveu a Teoria da Autotranscendência na Consistência ao lançar mão do instrumental 

próprio às ciências que se ocupam do ser humano, para compreender melhor o papel e as 

possíveis linhas de ação do diretor espiritual. Esta teoria apresenta um referencial importante 

para o entendimento do papel das motivações inconscientes e sua influência sobre o nível da 

consciência próprias ao dirigido. É uma teoria interdisciplinar, que conjuga Filosofia, Teologia 

e Psicologia Social. Parte do pressuposto de que a vocação cristã apresenta sua origem no 

encontro de duas liberdades: a liberdade de quem chama (Deus) e a de quem responde (o ser 

humano). Mas, para que se abra realmente um espaço à liberdade na resposta àquilo que se 

                                                           
1 Cf. Dei Verbum, nº 2. 
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acredita ser um chamado de Deus, é necessário que se reconheçam as reais tendências 

motivadoras que estão presentes na pessoa. 

O centro de interesse da Teoria da Autotranscendência na Consistência é o exame das 

motivações do processo de escolha, mais precisamente, as necessidades inconscientes 

incompatíveis com os valores vocacionais. Em termos gerais, a obra trata do exercício da 

intencionalidade consciente que permite à pessoa desvendar, aprender e a intuir a realidade, os 

valores que a impulsionam a viver a sua fé por meio da direção espiritual. 

No quarto capítulo, como contraponto à teoria de Luigi Maria Rulla, enfocaremos as 

pesquisas de Michel Foucault sobre a direção de consciência própria às tradições greco-romana 

e cristã, nas quais, através da presença do diretor na direção espiritual, o sujeito que se coloca 

sob uma orientação pode tanto experimentar a liberdade quanto a sujeição, a constituição de 

uma subjetividade autônoma quanto de uma individualidade sujeitada. Trata-se de 

espiritualidade enquanto dispositivo para a produção de novas subjetividades, como meio de o 

indivíduo explorar novas formas de constituir-se como sujeito autônomo de maneira concreta 

e efetiva. Assim, as pesquisas de Michel Foucault alertam tanto o diretor como o dirigido para 

o fato de que, na tradição cristã, não poucas vezes, a direção espiritual funcionou como um 

dispositivo de dominação, mais do que propriamente um meio que levasse o dirigido à 

compreensão mais própria de sua real vocação no seio da comunidade cristã, com vistas a uma 

atuação mais livre no mundo em que vive, contribuindo para a libertação de toda prática de 

dominação. 

Foucault alega que a direção de consciência grega e helenística é incompatível com a 

obediência irrestrita, na medida que seu fim último é o domínio racional das paixões. Este fim 

não estaria mais presente na prática cristã, pois o domínio das paixões teria sido substituído 

pela “renúncia de si”. Para o filósofo, a direção de consciência praticada pelos gregos e 

helenísticos foi transformada em um ritual de confissão, o qual perdurava indefinidamente e 

tinha como objetivo a exposição exaustiva dos pensamentos do confessante, o que acarretava 

em uma relação de obediência total deste em relação ao confessor. 

No âmbito da direção espiritual cristã, mais do que um simples método ou técnica, o 

caminho que o dirigido se propõe a percorrer no processo de amadurecimento da fé deve ter 

início com a motivação autêntica do encontro e do conhecimento de um Deus que se revela na 

Pessoa de Jesus Cristo libertador2. Esse processo de amadurecimento da fé na direção espiritual 

deve motivar o dirigido a vivenciar o projeto de Jesus Cristo, tornando-o um discípulo no meio 

                                                           
2 Cf. COMBLIN, José. A Liberdade Cristã. 2ª ed. São Paulo: Paulus Editora, 2010, p. 107-131.  
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em que vive. O processo precisa proporcionar ao indivíduo uma formação integral, com seu 

testemunho cristão e trabalho para uma sociedade mais justa e fraterna. 

A presente dissertação visa evidenciar que a direção espiritual está sempre em 

consonância com a dinâmica interna do dirigido. Para isso, será facilitada e fomentada com 

diversas técnicas e procedimentos no discernimento, a fim de preparar o dirigido, dentro de 

suas potencialidades, a dar uma resposta adequada ao discernimento de seu papel, pessoal e 

singular, na vivência cristã. A partir de uma educação da consciência, o dirigido deverá perceber 

para onde Deus o conduz e, depois, de maneira autônoma, assumir a sua vocação cristã de 

maneira livre e responsável.  
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1. A VIVÊNCIA CRISTÃ E SUA RELAÇÃO COM OS VALORES DO REINO 

ANUNCIADO POR JESUS 

 

Neste capítulo, procuraremos mostrar o solo do qual emerge o ministério que visa 

auxiliar as pessoas a descobrirem sua autêntica vocação no seio da comunidade cristã. Tal 

processo surge como apelo que brota no mais profundo mistério que orbita a fé na pessoa de 

Jesus e sua relação no seio da Santíssima Trindade, por meio da qual se realiza o encontro com 

Deus transcendente, que dá sentido à vida cristã.  

A Boa Notícia anunciada por Jesus, base da construção do Reino de Deus, não se refere 

a um conjunto de informações ou doutrinas formais, mas a atos concretos em benefício de todas 

as pessoas, sem diferenciação de raças ou nações, em especial àqueles que mais sofrem. O modo 

de ser de Jesus estava voltado à vida e à libertação das pessoas inseridas na realidade concreta 

da sociedade em que viveu. No contato com as pessoas, Jesus frequentemente usava palavras 

simples e histórias do cotidiano com o intuito de expressar verdades profundas que partiam de 

um único movente: o amor. A vivência segundo os valores do Reino de Deus, à qual Jesus 

convoca seus primeiros discípulos, vai além daquela anunciada pelos mestres da lei. Ela é o 

anúncio da principal vocação à qual é destinada todo ser humano: a vocação à liberdade3. Como 

diz São Paulo na Carta aos Gálatas: “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1). 

Assim, ser cristão é reconhecer que Deus se revelou e tem uma Palavra, uma proposta para o 

ser humano e essa proposta é a condução para a liberdade. É o que afirma José Comblin ao 

dizer que Paulo, ao traduzir a expressão Reino de Deus para os gregos, noção própria à cultura 

judaica e incompreensível para os gregos, encontrou na “liberdade” a palavra chave para 

traduzir todo o valor e a força da linguagem bíblica inerentes ao projeto de vida anunciado por 

Jesus4.     

O seguidor de Jesus é chamado a ser uma resposta viva a essa interpelação de Deus e a 

procurar assimilá-la interiormente durante toda a sua vida e a expressá-la nos atos externos de 

sua pessoa. Por meio de Jesus, o discípulo descobre que Deus veio ao encontro do ser humano 

e fala com ele através das Sagradas Escrituras, Palavra Viva que não pode ser desprezada, mas 

que, ao contrário, deve ser acolhida, recebida no coração. Essa Palavra o ilumina interiormente 

e o faz crescer nas atitudes e no compromisso com a vida e sua missão. Esta missão requer dele 

um testemunho do Evangelho marcado pela coerência de vida, sobretudo por um modo de ser 

                                                           
3 Cf. COMBLIN, José. Vocação para a Liberdade. São Paulo: Paulus Editora, 1998, p. 42-43. 
4 Cf. Ibidem, p. 43. 
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que se manifesta pelo gesto, pela ação, pela solidariedade e amor em relação ao próximo (Cf. 

Lc 10, 27b). 

 

1.1 Quem é Jesus? 

  

Normalmente, quando pensamos ou falamos de Jesus, costumamos ver nele o Mestre e 

não o vocacionado do Pai. Porém, Jesus, como todo ser humano, também recebeu um chamado. 

Igual a nós em tudo, exceto no pecado, viveu o mesmo processo vocacional que é próprio do 

ser humano. Esse chamado foi sendo clareado à medida que realizava a vontade do Pai. 

Jesus veio ao mundo com uma missão: fazer a vontade do Pai. Encarnou-se e viveu no 

meio de um povo simples, “nasceu pobre, formou-se no meio dos pobres de Nazaré e escolheu 

ficar do lado dos pobres”.5 Trabalhou com suas próprias mãos e, em seus gestos e palavras, 

revelou o amor do Pai. 

A missão de Jesus foi revelar o projeto do Pai, projeto de amor que envolve o 

conhecimento de Deus e a salvação do homem. Viveu em íntima relação com o Ele, a ponto de 

dizer “meu alimento é fazer a vontade de meu Pai” (Jo 4,34). No seu estilo de vida simples e 

acolhedor, ele revelou um jeito novo de viver, abrindo-se ao serviço mútuo. 

Na sinagoga de Nazaré, onde fora criado, Jesus leu o texto de Isaías (61,1-2), com o 

qual confirma a sua ação profética: 

 
O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para 

anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos, 

e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos, e para proclamar um 

ano de graça do Senhor. 

 

Anunciando um Reino de justiça, paz e liberdade, Jesus denuncia toda e qualquer forma 

de injustiça de seu tempo. Jesus, consciente de sua missão, empenha-se para afirmar os direitos 

de Deus sobre os homens, para estabelecer os homens na justiça e na santidade, sendo sempre 

fiel à vontade do Pai, como afirma Mesters: 

 

Pedro tentou afastá-lo do caminho da cruz e propôs um caminho do messias glorioso 

sem cruz (Mt 16,22). Mas teve que ouvir: “Vai embora, Satanás!” (Mc 8,33). Seus 

pais se queixaram: “Meu Filho, por que você fez isso conosco?” (Lc 2,49). Os parentes 

queriam levá-lo de volta para casa (Mc 3,33). Os apóstolos gostaram do afluxo do 

povo e queriam que Jesus voltasse. Mas receberam uma recusa: “Vamos para outros 

lugares! Pois foi para isto que eu vim!” (Mc 11,3). João Batista queria uma definição 

de Jesus: “És tu ou devemos esperar por um outro?” (Mt 11,3). Jesus mandou conferir 

os fatos com as profecias (Mt 11,4 e Is 29,18). O povo força Jesus a ser messias-rei 

(Jo 6,15). Ao percebê-lo, Jesus simplesmente foi embora e se refugiou na montanha 

                                                           
5 MESTERS, Carlos. Jesus Formador: Bebendo na Fonte-2. Editora Buenas Palabras: Rio de Janeiro, 2004, p. 12. 
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(Jo 6,15). (...) O sofrimento no Horto leva Jesus a pedir: “Pai, afasta de mim este 

cálice!”. Mas ele logo acrescenta: “Não o que eu quero, mas o que tu queres” (Mc 

14,36).6 

 

Pouco a pouco, os discípulos vão tendo consciência de que Jesus é verdadeiramente o 

Filho de Deus (Cf. Mc 15, 39b). Embora revestido de poder divino, não usou o poder em 

vantagem própria. Ele não é um Messias triunfante, mas o servidor, enviado para salvar os 

homens pela humildade e pela cruz, sendo fiel ao cumprir a vontade do Pai como se lê na 

Gaudium et Spes: 

 

O Verbo de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, fazendo-se homem e vivendo 

na terra dos homens (10), entrou como homem perfeito na história do mundo, 

assumindo-a e recapitulando-a (11). Ele revela-nos que “Deus é amor” (1Jo 4,8) e 

ensina-nos ao mesmo tempo que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, 

da transformação do mundo, é o novo mandamento do amor. Dá, assim, aos que 

acreditam no amor de Deus, a certeza de que o caminho do amor está aberto para todos 

e que o esforço por estabelecer a universal fraternidade não é vão.7 

 

 

À luz do Mistério da Encarnação, a experiência e a história humana são vistas como 

lugares irrecusáveis, onde se tece o possível encontro com o Mistério de Deus e os sonhos 

possíveis de uma nova humanidade. Nela, Jesus Cristo se revela ao homem, o sentido último 

de sua realização pessoal e de seu viver na História, convidando-o a segui-lo. Os cristãos 

precisam sentirem-se seguidores de Jesus e não meros adeptos de uma religião, dispostos a 

caminhar com os olhos fixos na Pessoa de Jesus para traçar um caminho, seguindo seus passos, 

como explica Pagola: 

Este caminho cristão é percurso que vai sendo feito passo a passo ao longo de toda a 

vida. Às vezes parece simples e plano, outras duro e difícil. No caminho, há momentos 

de segurança e prazer e também horas de cansaço e desânimo. Seguir as pegadas de 

Jesus é dar passos, tomar decisões, superar obstáculos, abandonar sendas equivocadas, 

descobrir horizontes novos. Tudo faz parte do caminho. Os primeiros cristãos 

esforçam-se por percorrê-lo “com os olhos fixos em Jesus”, pois sabem que só ele é 

“autor e consumidor da fé” (Hb 12,2).8 

 

A fé na Pessoa de Jesus Cristo leva o cristão a tomar consciência de que no caminho a 

ser percorrido podem aparecer dificuldades que precisam ser superadas, decisões inevitáveis, 

dúvidas, interrogações. Tudo isso faz parte do processo daquele que se colocou no caminho. 

Porém, o cristão, para que seja realmente cristão, não pode se sentir forçado no seguimento de 

Jesus Cristo, muito embora em sua pessoa se veja realizado todo o projeto de Deus e dela emane 

um convite a segui-lo.  A experiência dos Doze apóstolos nos ajuda a entender melhor o 

                                                           
6 MESTERS, Carlos. Jesus Formador: Bebendo na Fonte-2, p. 67. 
7 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje. Nº 38. 

São Paulo: Paulus Editora, 2008, p. 316. 
8 PAGOLA J. A. O Caminho Aberto por Jesus: Marcos. Petrópolis: Editora Vozes, 2013, p. 7. 
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significado do chamado pessoal e as disposições prévias que vão iluminar a compreensão das 

motivações presentes na formação do ser cristão. 

Os apóstolos que ouviram o chamado de Jesus o fizeram dentro da sua vida, da sua 

situação e de seu trabalho. Uns eram pescadores, outros trabalhavam no serviço público. Alguns 

levavam uma vida honesta, outros apresentavam fama duvidosa e não tinham inquietações 

religiosas latentes. O chamado de Jesus feito a eles foi pura manifestação de amor e gratuidade: 

“chamou a que quis” (Mc 3,13). Jesus não chama apenas para um trabalho ou uma realização 

pessoal. Chama para um relacionamento com sua pessoa. “Jesus escolheu os doze para que 

estivessem com Ele” (Mc 3,14). Trata-se de estar com Jesus, de participar de sua vida, de sua 

intimidade e de segui-lo por toda a parte, como estilo e projeto de vida.  

Da comunhão de vida com Jesus, nasce a exigência de se tornar sua testemunha e 

identificar-se com sua missão, com o modo de viver e agir do Mestre. O cristão não deve focar 

na repetição do que aprendeu, mas conferir um testemunho eficaz no mundo, como afirma o 

Concílio Vaticano II: 

 

O Concílio, ao enfatizar a ideia de testemunho, deixa claro a sua necessidade e sua 

importância semântica para que a Igreja possa executar a sua missão no mundo. Neste 

sentido, na consciência do mistério que lhe afeta, a Igreja é sabedora que o testemunho 

de caridade e de amor é de per si, uma ação penetrante naqueles lugares onde a 

propagação da mensagem cristã ainda não é possível diretamente. É pela prática do 

amor que os cristãos dão testemunho aos que não conhecem a Cristo, e de sua Pessoa 

e do seu Reino. Uma vida vivida na transparência do amor pode ser a única 

oportunidade para alguém chegar ao conhecimento de Cristo. Pelo testemunho do 

amor é possível “preparar os caminhos do Senhor” (AG 6).9  

 

 

Para os Doze, seguir Jesus significou viver a radicalidade da fé e do amor a tal ponto 

que Jesus e sua missão se tornaram a razão de ser do discípulo. Este reconhece em Jesus o Deus 

que é Verdade, Caminho e Vida, Luz no mundo. Ele é o sentido da vida. A fé é a primeira 

condição exigida por Jesus ao chamar os discípulos. Seguindo Jesus, os Doze passaram por um 

processo de maturação. Durante esse processo, experimentaram crises, fracassos, momentos de 

renovação a partir da compreensão de exigências novas e mais profundas. Jesus vai interpelando 

os apóstolos à medida que a fé deles cresce em correspondência à sua disposição à renúncia, 

como afirma Baldissera: 

 

Os apóstolos devem aprender não só abandonar as coisas, pessoas e planos, mas 

também o esquecimento de si mesmo. Inicialmente devem deixar tudo: “barcos”, 

redes, trabalhos, famílias, casa. Depois segue a exigência mais radical: “negar-se a si 

mesmo, vencer o egoísmo, abandonar perspectivas humanas para deixar-se conduzir 

por Jesus. Antes ias onde querias (...) agora te conduzirá aonde não queres” (Jo 21,18). 

                                                           
9 PASSOS, João Décio (coord.); SANCHES, Wagner Lopes. Dicionário do Concílio Vaticano II. 1ª ed. São Paulo: 

Paulus Editora/Editora Paulinas, 2015, p. 963. 
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Depois dessa formação na “escola de Jesus”, os apóstolos estarão aptos, com a 

assistência do Espírito Santo, a continuar a obra de Jesus que, concretamente, se 

verificará após o Pentecostes.10  

 

Ao colocarem-se no processo de aprendizagem, os apóstolos precisaram deixar os 

preconceitos e ignorâncias em relação ao Reino de Deus. Passaram a comunicar a Palavra com 

a vida, de acordo com a Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, de Bento XVI: 

 

Por isso, é necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a 

Palavra para a vinda do Reino de Deus, que o próprio Cristo pregou. Neste sentido, 

renovando a consciência – tão familiar aos Padres da Igreja – de que o anúncio da 

Palavra tem conteúdo o Reino de Deus (cf. Mc 1,14-15), sendo este a própria pessoa 

de Jesus (o Autobasileia), como sugestivamente lembra Orígines. O senhor oferece a 

salvação aos homens de cada época. Todos damos conta de quão é necessário que a 

luz de Cristo ilumine cada âmbito da humanidade: a família, a escola, a cultura, o 

trabalho, o tempo livre e os outros setores da vida social.11 

 

A ignorância os impedia de verem e escutarem a verdadeira natureza da missão e da 

Nova Aliança pela fé em Cristo, e não pela Lei. Num primeiro momento, sentiram-se atraídos 

pelo entusiasmo messiânico, pela inauguração imediata do Reino, a qual eles viam como figura 

de destaque. Foram motivados pelo desejo do sucesso e de prestígio. A partir de seus fracassos 

e desacertos, Jesus foi traçando um caminho de libertação e conscientização de tal forma que 

foram assumindo o seu seguimento no jeito de relacionarem-se com a pessoa de Jesus, evitando 

um sentimento vago de ternura ou amizade, como destaca Libânio: 

 

O seguimento de Jesus se faz exigente na linha do compromisso com os irmãos, não 

simplesmente num clima de amizade e harmonia, mas de serviço em vista da 

libertação dos pobres e marginalizados. Nisso, o seguimento de Jesus difere de certos 

gurus que iniciam as pessoas em círculos religiosos fechados, herméticos, esotéricos 

(...). Neste clima de espiritualidade, o cristão deve-se alegrar por ver como as pessoas 

se sentem insatisfeitas unicamente com os bens materiais e estão em busca de 

realidades espirituais e transcendentes. No entanto, em vez de deixarem-se embarcar 

em propostas espiritualistas vagas, os cristãos têm a graça enorme de possuir 

riquíssima tradição espiritual que se fundamenta no seguimento de Jesus Cristo.12 

 

 Compreendendo a proposta de Reino que Jesus está instaurando, do valor da doação 

amorosa da própria vida, o discípulo aprende a vencer o egoísmo e a abandonar perspectivas 

humanas para deixar-se conduzir por ele: “Antes ias onde querias (...) agora, outro te conduzirá 

aonde não queres” (Jo, 21,18).  

 

O discípulo, à medida que conhece e ama o seu Senhor, experimenta a necessidade de 

compartilhar com os outros a sua alegria de ser enviado, de ir ao mundo para anunciar 

                                                           
10 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional. São Paulo, 2010, p. 25. 
11 BENTO XVI, Papa. Exortação Apostólica Pós-Sinodal: Verbum Domini. Sobre a Palavra de Deus na Vida e 

na Missão da Igreja. 4ª ed. São Paulo: Paulinas Editora, 2011, p. 173-174. 
12 LIBÂNIO, J. B. Ser Cristão em Tempo de Nova Era. 2ª ed. São Paulo: Paulus Editora, 1996, p. 38-39. 
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Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e tornar realidade o amor e o serviço na pessoa dos 

mais necessitados, em uma palavra, a construir o Reino de Deus. A missão é 

inseparável do discipulado, o qual não deve ser entendido como etapa posterior à 

formação, ainda que esta seja realizada de diversas maneiras de acordo com a própria 

vocação e com o momento da maturidade humana e cristã em que se encontre a 

pessoa.13 

 

Ao reconhecer a missão da comunidade cristã no mundo, compreende-se por que Deus 

se revela. Deus faz-se conhecido pelo ser humano para que haja plena comunhão de vida e 

vontade, e para que ele tome consciência de sua sublime vocação e participação na vida divina. 

Participação esta que consiste em reconhecer a presença de Jesus Cristo e a segui-lo, assim 

como fizeram os primeiros discípulos. 

 

1.2 O Reino de Deus anunciado por Jesus Cristo 

 

O Reino de Deus anunciado por Jesus Cristo requer uma adesão interior e um 

seguimento fiel. Encontramos com Jesus no momento em que começamos a confiar em Deus 

como ele confiava, quando cremos no amor como ele cria, quando defendemos a vida como ele 

defendia. Quando olhamos para as pessoas como ele olhava, quando enfrentamos a vida e a 

morte com a esperança que ele as enfrentava, quando contagiamos o mundo com a Boa Notícia 

como ele contagiava. 

Daí a necessidade de que se continue na História da Humanidade o conhecimento da 

pessoa de Jesus. Por isso, quis Deus que os seus continuadores transmitissem essa sublime 

verdade por meio do anúncio da Boa Nova. Os apóstolos, que receberam diretamente de Jesus 

esta Boa Nova, foram os grandes zeladores de tão sublime riqueza. Mas também estavam 

capacitados a transmitirem esta missão aos seus sucessores, como afirma o documento Dei 

Verbum: 

Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, 

os Apóstolos deixaram os Bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio 

ofício de magistério. Portanto, esta sagrada Tradição e a Sagrada Escritura dos dois 

Testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a 

Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida a vê-lo face a face tal qual Ele é (cf. 1Jo 

3,2).14  

 

                                                           
13 DOCUMENTO DE APARECIDA. Texto Conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

e do Caribe – 13-31 de maio de 2007. 1ª ed. São Paulo/Brasília: Paulus Editora/Paulinas Editora/ Edições CNBB-

Brasília, 2008, p. 130. 
14 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Dei Verbum. Nº 7. São Paulo: Paulus Editora, 2008, 

p. 125. 
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Jesus chamou os doze apóstolos para ajudarem-se mutuamente e para que oferecessem 

a todos o testemunho da caridade fraterna. A alma da vida cristã é o amor. A caridade é o critério 

que deve guiar todo trabalho por Cristo e pelos demais. Quem conhece Cristo não busca o seu 

próprio interesse, mas a Glória do Pai e o bem maior do próximo. 

A partir da experiência da ressurreição de Jesus, os seus seguidores começaram a fazer 

uma releitura de sua vida. Aquela experiência marcante com a pessoa de Jesus Cristo, que 

conheceram de perto, adquire uma nova visão frente às primeiras comunidades cristãs, que 

passaram a transmitir a experiência pascal no cuidado aos pobres, como destaca Libânio: 

 

Como homem Jesus viveu pobre, entre os pobres, mostrando-lhes preferência 

singular, o pobre tornou-se este critério fundamental para julgar a economia, a 

política, a cultura e os movimentos religiosos. Por isso, somente uma mística que 

respeite a alteridade e privilegie a relação com o pobre condiz com a revelação cristã. 

A opção pelo pobre não é moda passageira, vinculada à determinada teologia, mas, 

pelo contrário, é a teologia que se põe a seu serviço. E a teologia que não o fizer, esta 

sim, será moda passageira.15 

 

Na cultura e nas realidades de seu povo, e em diálogo com o Pai, Jesus foi descobrindo 

e construindo sua vida. E sua vida foi um contínuo processo de maturidade pessoal e 

comunitária, na qual foi assumindo e levando a pleno todas as realidades da vida humana. Lutou 

com energia e decisão para colocar em prática seus valores e deu a própria vida para realizá-lo.  

Recebeu a vida de sua família, de seu povo, de sua cultura; passou por experiências e 

refletiu sobre elas, amadurecendo. As parábolas e a linguagem maravilhosa e direta de seus 

discursos, os exemplos próximos e familiares, falam de sua paixão pela vida. Romper o 

anonimato e sair a pregar por Israel não foi algo repentino e estranho, mas o início da divulgação 

daquilo que foi interiorizado durante anos.  

Duas dinâmicas, o diálogo e a relação com o Pai, influenciaram o crescimento e a 

maturidade de Jesus, e continuam a desafiar a vida comunitária das comunidades cristãs atuais. 

Jesus viveu seus anos de Nazaré sob o olhar do Pai que vê no escondido, que olha e descobre a 

grandeza das pessoas na simplicidade da vida. Esteve atento e o encontrou sempre no cotidiano. 

Assim cresceu, interpretando cada vez mais a vida a partir do projeto do Pai. Lucas diz que 

“crescia em sabedoria, em idade, e em graça diante de Deus e dos homens” (Lc 2,52).  

A existência de Jesus esteve unificada por um desejo, por um valor central, por uma 

experiência original: “Fazer a vontade do Pai” (Jo 4,34). Seu batismo no Jordão foi um 

acontecimento significativo. Foi batizado por João. Colocou-se na fila com os pecadores. O 

enviado de Deus para a salvação de seu povo não se manifestou como poder esplendoroso e 

                                                           
15 LIBÂNIO, J. B. Ser Cristão em Tempo de Nova Era, p. 58. 
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dominador, senão como solidariedade amorosa e misericordiosa com os pecadores. Quis 

mostrar que Deus está com os pecadores, que toma sobre si os seus males e que se identifica 

com eles e com sua condição para libertá-los de sua situação e de seu pecado.  

Desde esta primeira aparição pública ficou marcada uma linha fundamental que ajuda 

muito a vivência comunitária hoje: ele não salva os homens a partir de fora, mas identifica-se 

com eles e convida-os, a partir de sua situação, a converterem-se e a começarem uma nova 

relação com Deus e com os demais.  

Sem dúvida, ele também precisou discernir e buscar o caminho para realizar sua 

vocação. Como todo o ser humano, a ele foram apresentadas diversas opções. Seu lugar de 

discernimento foi o “deserto”, onde experimentou a tentação de seguir caminhos fáceis. Ali 

rechaçou a tentação de impor-se pelo poder de Deus em vez de manifestar-se na solidariedade 

e no amor pelos pecadores e mais abandonados. Sem dúvida, viveu também momentos de 

desconcerto, sofreu abandonos e aprendeu a obedecer e a ser fiel. Sua vida foi um caminho de 

fidelidade construído pouco a pouco, passo a passo.  

Com a vida, Jesus mostrou que possui como centro e meta o anúncio e a realização do 

Reino de Deus. Suas primeiras palavras na Galileia mostram isso com clareza: “O Reino de 

Deus está próximo. Convertam-se e creiam na Boa Notícia” (Mc 1,15). O Reino de Deus é o 

grande projeto do Pai, a grande utopia de Deus, de construir uma família de filhos e de irmãos, 

um lar para todos, uma humanidade livre de toda a opressão, reconciliada com a natureza, entre 

si e com Deus, em que todos possam tornarem-se de verdade senhores do mundo, irmãos dos 

outros e filhos de Deus.  

 É o Reino de vida porque Deus dá sua vida em abundância. É um Reino de justiça e 

liberdade porque “nos libertou para que fôssemos realmente livres” (Gl 5,1). É um Reino de 

alegria e de paz porque está fundado no triunfo de Jesus Ressuscitado.  

O Reino é uma atitude, uma prática, uma vida, uma pessoa que tem o rosto e o nome de 

Jesus de Nazaré, “imagem de Deus invisível” (Cl 1,15); um testemunho que revela a presença 

gratuita de Deus agindo, libertando seu povo, realizando seu plano de salvação, mostrando que 

é o Senhor da história e convidando a formar parte de seu projeto. O Reino dá sentido à história 

e à vida que está em processo de plena realização.   

Para Pagola: 

No reino de Deus só se poderia entrar com um “coração novo”, com a disposição de 

obedecer a Deus desde as profundezas do ser. Era essa transformação radical que era 

decisiva. Deus queria reinar no mais íntimo das pessoas, nesse núcleo interior onde se 

fazem as decisões mais profundas no pensamento e na conduta. Na perspectiva de 

Jesus, o mundo nunca seria humano se não se operasse no coração das pessoas uma 
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reviravolta radical. Em parte alguma se construiria uma vida como era do agrado de 

Deus se as pessoas não mudarem interiormente.16 

 

Em Jesus, a atitude dele e os valores do Reino de Deus se identificam. O Reino é o valor 

que unifica sua pessoa, é sua paixão; é o que anuncia e o que vive com coerência e plenitude 

até as últimas consequências. Ainda que existam diversas formas de expressar o que é e o que 

propõe o Reino de Deus, destacam-se aqui três características que surgem da própria prática de 

Jesus: Jesus optou pelos pobres, proclamou e viveu as Bem-aventuranças e formou uma 

comunidade de discípulos. 

A realização da vida cristã exige conhecer a realidade à sua volta, e nela mergulhar com 

os olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo para a garantia de atitudes de discernimento. Sabe-se 

que nem sempre é fácil compreender a realidade, ela é mais complexa do que se pode imaginar. 

Nela existem luzes e sombras, alegrias e preocupações. É o lugar onde se deve viver e 

testemunhar a fé, solidária com todos, especialmente os mais pobres. 

Segundo Libânio, da cultura da solidariedade brota a verdadeira libertação: 

 

O mistério da encarnação definiu de modo insuperável o valor absoluto da liberdade 

e responsabilidade do ser humano. O verbo divino se fez “este homem Jesus” de modo 

definitivo e irreversível. Nunca se desencarnará. Nele todo ser humano adquiriu a 

dignidade de irmão e de filho de Deus.17 

 

O fenômeno do individualismo penetra até mesmo as comunidades cristãs na busca da 

própria satisfação; prescinde-se do bem maior, o amor a Deus e o serviço ao semelhante. Já não 

é mais a pessoa que se coloca na presença de Deus, como o servo atento (1Sm 3,9-10), mas 

vive-se na ilusão de que Deus está a serviço da pessoa. 

Para o cristão, trata-se de ser sinal da presença de alguém que se deixou interpelar pela 

pessoa de Jesus Cristo. Somente assim ele saberá situar-se no mundo de hoje com autenticidade, 

no compromisso solidário, na alegria e na esperança, como alguém que continua a descobrir no 

Evangelho de Jesus, vivido no espaço eclesial, o lugar privilegiado para o diálogo sincero e o 

discernimento.  

A vivência cristã se traduz no esforço contínuo de viver e anunciar o Evangelho, de 

forma que seja o mais perceptível e credível aos homens e mulheres de cada época, assumindo 

claramente uma consciência histórica sobre o viver humano e a vida eclesial. Procura-se 

utilizar uma linguagem adequada para elucidar os modos mais evangélicos de proceder na 

história, como afirma a Gaudium et Spes: “Que o mundo saiba: a Igreja olha para ele com 

                                                           
16 PAGOLA J. A. Jesus, uma Abordagem Histórica. Coimbra: 2 Publicações, 2008, p. 255. 
17 LIBÂNIO, J. B. Ser Cristão em Tempo de Nova Era, p. 58. 
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profunda compreensão, com sincera admiração e com sincero propósito de não o conquistar, 

mas de o servir, não de o desprezar, mas de valorizar; não de o conhecer, mas de o confortar e 

o salvar”.18 

A vivência cristã, fruto de um relacionamento pessoal, profundo, de cada um com a 

pessoa de Jesus Cristo, possibilita conhecê-lo cada vez mais, descobrindo seus pensamentos e 

sentimentos, ouvindo suas propostas, identificando os seus caminhos, escutando interiormente 

o seu chamado. 

Na Verbum Domini, Bento XVI explica que:  

 

São Paulo nos ilustra os no episódio do Areópago de Atenas, narrado pelos Atos dos 

Apóstolos (cf. 17, 16-34, com sua vida, o sentido da missão cristã e a sua originária 

universalidade). O Apóstolo das Nações entra em diálogo com os homens de culturas 

diversas, na certeza de que o mistério de Deus, Conhecido-Desconhecido, do qual 

todo o homem tem uma certa percepção, embora confusa, revelou-se realmente na 

história: “O que venerais sem conhecer, é que eu vos anuncio” (At 17,23). De 

fato, a novidade do anúncio cristão é a possibilidade de dizer a todos os povos: “Ele 

mostrou-se. Ele em pessoa. E agora está aberto o caminho para Ele. A novidade do 

anúncio cristão não consiste num pensamento, mas num fato: Ele revelou-se”.19 

 

A resposta ao seu chamado parte, evidentemente, do íntimo de cada pessoa. De certa 

forma, acontece um encontro de cada um com Jesus, como aconteceu com Pedro. Todo aquele 

que se deixa penetrar por seu olhar pode também tomar para si as palavras dirigidas ao apóstolo: 

“Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?”. Ele lhe respondeu: “Sim, Senhor, tu 

sabes que te amo”. Jesus lhe disse: “Apascenta meus cordeiros” (Jo 21,15). 

 Ao interpelá-lo por três vezes com a mesma questão, antes que o chefe dos apóstolos 

baixasse a cabeça, Jesus parece dizer: “Eu sei que você é fraco, tantas vezes incoerente e até 

covarde. Mas quem é você finalmente: fraqueza e covardia? Ou você é amor? Você me ama?”. 

A resposta é profundamente pessoal, mas não se limita à intimidade de quem a fornece. 

Apresenta consequências nas demais dimensões da vida porque a fé acontece no interior de 

cada pessoa e se manifesta por meio de suas obras. 

Assim diz o apóstolo Thiago: 

 

Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, do que lhe aproveitará 

isto? A fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes 

faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser; ‘ide 

em paz, aquecei-vos e saciai-vos’, e não lhes der o necessário para sua manutenção, 

que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente 

morta (Tg 2,14-17). 

                                                           
18 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, nº 2, p. 144. 
19 BENTO XVI, Papa. Exortação Apostólica Pós-Sinodal: Verbum Domini. Sobre a Palavra de Deus na Vida e 

na Missão da Igreja, p. 172-173. 
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Jesus fala que as obras da fé são o amor que se manifesta no relacionamento entre as 

pessoas e nos serviços de uns aos outros. Não é por meio de palavras e mais palavras vazias 

que se dá o testemunho de Jesus, mas com o amor praticado nas obras da vida. A fé e o amor 

são atos profundamente pessoais, enraizados no íntimo de cada cristão, e que coloca cada um 

em relação mútua com o próximo, identificando-se com a pessoa de Jesus em seu modo de ser 

e agir. Por meio desse encontro, cada cristão se vê intimamente comprometido com a vivência 

comunitária em busca da felicidade maior de si, como reza o discurso das bem-aventuranças 

apresentado pelo Evangelista Mateus (cf. Mt 5,3-12). Não é possível tornar-se cristão vivendo 

sozinho. Como educa o Papa Francisco para a cultura do respeito e do encontro: 

 

Na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça 

extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre 

Caim e Deus e entre Caim e a terra, da qual foi exilado. Esta passagem aparece 

sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. Deus pergunta: “Onde está o 

teu irmão Abel?” Caim responde que não sabe, e Deus insiste com ele: “Que fizeste? 

A voz do sangue do teu irmão clama da terra até Mim. De futuro, serás amaldiçoado 

pela terra (…). Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra” (Gn 4,9-12). O descuido no 

compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, 

relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o 

relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. 

Quando todas estas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar na 

terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Assim nos ensina a narração de 

Noé, quando Deus ameaça acabar com a humanidade pela sua persistente 

incapacidade de viver à altura das exigências da justiça e da paz: “O fim de toda a 

humanidade chegou diante de Mim, pois ela encheu a terra de violência” (Gn 6,13). 

Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a 

convicção atual de que tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa 

própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da 

justiça e da fidelidade aos outros.20 

 

 

Desde o início, Jesus foi chamando diversas pessoas e começou a formar um grupo com 

seus seguidores, criando uma comunidade de discípulos a qual, mais tarde, em Antioquia, 

segundo o Evangelista Lucas, seria denominada “cristã” (cf. At 11,26b). Esse convite para 

caminhar com Ele é relatado da seguinte forma: “Indo adiante, viu Jesus um homem chamado 

Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: “Segue-me”. Esse, levantando-se, o 

seguiu” (Mt 9,9).  

No caminho da perfeição evangélica não se pode viver isolado, pois o cristão faz parte 

da comunidade dos seguidores de Jesus. Esta comunidade adota os critérios e o jeito de ser de 

Jesus. E isto é a Igreja! Ela é, acima de tudo, um corpo vivo, cujos membros são os batizados, 

como afirma a Primeira Carta aos Coríntios: 

                                                           
20 FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco Sobre o Cuidado da Casa Comum. 

Nº 70. São Paulo: Paulus Editora/Edições Loyola, 2015, p. 48.  
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Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os 

membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também 

acontece com Cristo. Pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só 

corpo, judeu e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito (1Co 12, 

12-13). 

 

No plano de Jesus, como está nos Evangelhos, cada cristão é chamado a ser membro da 

comunidade daqueles que, como ele, estão ligados à pessoa do Mestre e, consequentemente, 

unidos entre si. Por isso, a vivência cristã pressupõe o compromisso com Jesus Cristo integrado 

à vida comunitária. É o próprio Mestre que estabelecerá uma ordem na comunidade dos seus 

discípulos, distribuindo-lhes tarefas e responsabilidades:  

 

Convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como 

para curar doenças, e enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar. E disse-lhes: 

“Não leveis para a viagem, nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro; 

tampouco tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali 

até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da 

cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles”. Eles então partiram, 

indo de povoado em povoado, anunciando a Boa Nova, operando curas por toda parte 

(Lc 9, 1-6). 

 

Assim, Jesus dá início e constitui a sua Igreja de forma ordenada. É interessante notar 

que Ele não escolhe ninguém para ficar no lugar dele; pelo contrário, garante que continuará 

presente, pessoalmente, com os seus, até o fim dos tempos. Então, constitui Pedro e os apóstolos 

como sinais visíveis da presença invisível do Senhor. Jesus não tem sucessor na Igreja. 

 Ele continua sendo, pessoalmente, cabeça do corpo. Pedro e os apóstolos têm 

sucessores na missão que Jesus lhes confiou para manter o serviço da unidade da fé, instituído 

por Jesus. Esta atuação real de Jesus se realiza especialmente através da ação misteriosa do 

Espírito Santo, que intervém na formação da vida humana de Jesus. Antes de voltar para o Pai, 

Jesus fala bastante a respeito do Espírito Santo: 

 

Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: “Senhor, é agora o tempo em que 

irás restaurar a realeza em Israel?”. E Ele respondeu-lhes: “não compete a vos 

conhecer os tempos e os momentos em que o Pai fixou com sua própria autoridade. 

Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerás sobre vós, e sereis minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra” 

(At 1, 4-8). 

 

No dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo realiza a promessa de Jesus e 

transforma aquelas pessoas tímidas, e até covardes, em testemunhas destemidas. Por isso, 

encontramos nos evangelhos muitas sementes, plantadas por Jesus, que vieram a germinar e a 

florescer em sua Igreja.  
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A Igreja tem por função ser sinal da graça e instrumento de redenção, como afirma a 

Gaudium et Spes: 

Ao ajudar o mundo e recebendo dele ao mesmo tempo muitas coisas, o único fim da 

Igreja é o advento do reino de Deus e o estabelecimento da salvação de todo gênero 

humano. E todo o bem que o povo de Deus pode prestar à família dos homens durante 

o tempo de sua peregrinação deriva do fato de que a Igreja é “sacramento universal 

da salvação”, manifestando e atuando simultaneamente o mistério do amor de Deus 

pelos homens.21 

 

Para os cristãos, Jesus é a plena Revelação do Pai. Ainda vemos a necessidade de que 

se continue na História da Humanidade o conhecimento de sua pessoa. Por isso, quis Deus que 

os seus continuadores transmitissem essa sublime verdade através do anúncio da Boa Nova, 

colocando-se à favor dos que sofrem e lutando contra o mal. Pois o Reino de Deus consiste em 

libertar todos daquilo que os impede de viver de maneira digna e feliz. Pagola exorta que: 

 

Se Deus vem “reinar”, não é para manifestar seu poder acima de todos, mas para 

manifestar sua bondade e torná-la efetiva. É curioso observar como Jesus, que fala 

constantemente do “reino de Deus”, não chama a Deus de “rei”, mas de “pai”. Seu 

reinado não é impor-se a ninguém pela força, mas para introduzir na vida sua 

misericórdia e encher a criação inteira com sua compaixão. Esta misericórdia, 

acolhida de maneira responsável por todos, é ela que pode destruir Satanás, 

personificação desse mundo hostil que trabalha contra Deus e contra o ser humano.22 

 

Todo cristão deve atuar na família, no trabalho, no lazer e, assim, procurar ser coerente 

como seguidor de Jesus na sua condição de filho, de pai e de mãe, de marido ou de mulher, 

buscando coerência também no trabalho, no desempenho profissional, nos negócios e nos 

relacionamentos pessoais.  

Os critérios de vida dos cristãos, inspirados ou iluminados pelo Evangelho de Jesus 

Cristo. Este é o principal campo de apostolado de cada cristão. Nos espaços da família, do 

trabalho e do lazer, cada cristão é testemunha do Senhor, é missionário enviado por Jesus como 

fermento na massa, como sal da terra e como luz do mundo. 

 O cristão tem uma missão comunitária também no interior da própria Igreja. Nela, ele 

atua em serviços necessários para alimentar e desenvolver a fé, a esperança e o amor entre seus 

membros, ainda que o aspecto mais importante da missão comunitária seja o testemunho e a 

atuação transformadora nas estruturas da sociedade. 

Esse é o caminho que Jesus deixou para seus seguidores percorrerem e darem 

continuidade à missão de trabalhar para a edificação do Reino:  

 

                                                           
21 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, nº 45, p. 193.  
22 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica. Petrópolis/Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2010, p. 126. 
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É isto o reino de Deus que ele tanto deseja: a derrota do mal, a irrupção da misericórdia 

de Deus, a eliminação do sofrimento, a acolhida dos excluídos na convivência, a 

instauração de uma sociedade libertada de toda aflição. Ainda não é uma realidade 

acabada, muito pelo contrário. É preciso continuar realizando sinais de misericórdia 

de Deus no mundo. Essa será a missão que ele confiará a seus seguidores.23 

 

As palavras e os gestos de Jesus dão testemunho deste reinado. Deste modo, a 

comunidade cristã, quando pautada no Evangelho, leva seus membros a uma autêntica 

experiência de fé, conversão e adesão ao Reino de Deus. Como atesta Negro:  

 

Trata-se de uma adesão consciente, baseada no encantamento com o Mestre 

encontrado nas Escrituras. A liturgia é o símbolo que une o fiel ao Deus que se revela 

e ao qual se deve a obediência da fé. A Igreja deve prover a constante adesão de 

intelecto e vontade ao Mistério de Cristo através do anúncio da Sagrada Escritura. Ela 

conduz ao Cristo e Ele, o centro do Antigo Testamento, estão em convergência para 

a apresentação do Mistério de Cristo ou de parte dele.24 

 

A comunidade cristã, de acordo com sua origem, possui um estilo particular de ser 

Igreja. Tal estilo foi recuperado pelo Concílio Vaticano II, expresso nos textos e nas práticas: é 

uma comunidade inclusiva, que não faz acepção de pessoas em qualquer condição em que estas 

se encontram. Mostra uma comunidade constituída a partir da experiência de fé, que nasce em 

torno do ressuscitado e que encontra sua expressão maior na noção “Igreja, Povo de Deus”, tão 

bem expressa no segundo capítulo da Lumen Gentium:  

 

Em todos os tempos e em todas as nações foi agradável a Deus aquele que O teme e 

obra justamente (cf. Act 10,35). Contudo, aprouve a Deus salvar e santificar os 

homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-

os em povo que O conhecesse na verdade e O servisse santamente. Escolheu, por isso, 

a nação israelita para Seu povo. Com ele estabeleceu uma aliança; a ele instruiu 

gradualmente, manifestando-Se a Si mesmo e ao desígnio da própria vontade na sua 

história, e santificando-o para Si. Mas todas estas coisas aconteceram como 

preparação e figura da nova e perfeita Aliança que em Cristo havia de ser estabelecida 

e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito 

carne. “Eis que virão dias”, diz o Senhor, “em que estabelecerei com a casa de Israel 

e a casa de Judá uma nova aliança (...). Porei a minha lei nas suas entranhas e a 

escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo (...). Todos 

me conhecerão desde o mais pequeno ao maior”, diz o Senhor (Jr 31,31-34). Esta nova 

aliança instituiu-a Cristo, o novo testamento no Seu sangue (cf. 1Cor 11,25), 

chamando o Seu povo de entre os judeus e os gentios, para formar um todo, não 

segundo a carne mas no Espírito e tornar-se o Povo de Deus. Com efeito, os que creem 

em Cristo, regenerados não pela força de germe corruptível mas incorruptível por 

meio da Palavra de Deus vivo (cf. 1Pd 1,23), não pela virtude da carne, mas pela água 

e pelo Espírito Santo (cf. Jo 3,5-6), são finalmente constituídos em “raça escolhida, 

sacerdócio real, nação santa, povo conquistado (...) que outrora não era povo, mas 

agora é povo de Deus” (1Pd 2, 9-10).25  

                                                           
23 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica, p. 214. 
24 NEGRO, Mauro. A Sagrada Escritura na Vida da Igreja. Dei Verbum 21-26. In: MANZINI, Rosana; 

ALMEIDA, João C.; MAÇANEIRO, Marcial. As Janelas do Vaticano II - Igreja em Diálogo com o Mundo. 

Aparecida (SP): Editora Santuário, 2013, p. 209.  
25 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium Sobre a Igreja. Nº 9. São Paulo: Paulus 

Editora, 2008, p. 48. 
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Viver em comunhão é uma necessidade vital do ser humano, pois é nas relações que ele 

descobre a identidade e o sentido de sua própria existência. Sendo a comunidade cristã um 

espaço de promoção da plenitude da vida vivida e anunciada por Jesus Cristo, ela se propõe a 

iluminar as necessidades fundamentais da pessoa à luz dos valores do Evangelho.  

 

1.3 Os valores do Reino e a vocação à vida cristã 

 

A vivência dos valores do Evangelho conduz a comunidade a um discernimento 

constante, no qual as pessoas passam a encontrar um espaço favorável para fazer uma 

experiência de ser humano e a descobrir novos caminhos de relação com o próximo e com Deus. 

Essa relação desabrocha no sentimento fraternal inspirado pelo Evangelho: “Dou-vos um novo 

mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis 

amar-vos uns aos outros” (Jo 13,34). O amor fraterno é o critério básico da comunidade cristã. 

A comunidade vela pelo bem de todos, cuidando uns dos outros em suas necessidades, 

numa atitude de constante serviço. Chamada a agir no tempo atual e constituída como povo de 

Deus, exige uma mudança radical no modo de ser e estar no mundo, que agora se dá pela atitude 

do serviço.  

  O Concílio Vaticano II preocupa-se em responder à comunidade cristã de forma 

autêntica por meio de uma nova práxis, como mostra Ottaviani:  

 

Na verdade, a melhor forma de apresentar a verdade se inspira na atitude de Jesus. 

Diante do jovem rico que buscava a perfeição e que afirmava ter cumprido todos os 

ditames da lei referentes ao próximo, mas não foi capaz de se despojar de todos os 

seus bens para o seguimento de Jesus, este não o condenou, mas o amou; lamentou 

apenas que não estivesse pronto para o exercício da liberdade evangélica (cf. Mc 10, 

2). É por isso que, para toda reflexão teológica, é tão importante voltar-se para o modo 

de ser de Jesus. Nele, por Ele e com Ele, o teólogo cristão vê a possibilidade da 

convergência dos discursos (teológicos, magisteriais e pastorais) se transmutarem em 

práticas que fazem irromper um modo mais potente de ser, que eleve o mais simples 

dos homens à percepção e à sensação do sublime, sem apagar ou desconsiderar as 

diferenças e as particularidades históricas (...). É o que disse Nietzsche no Anticristo, 

ao afirmar que Jesus não tinha propriamente uma teoria, mas uma práxis.26 

 

Na práxis, constituída como Povo de Deus, a comunidade é convocada a comunicar o 

Evangelho a toda criatura sem medo de levantar a voz profética, denunciando toda a forma de 

                                                           
26 OTTAVIANI, Edelcio. A Liberdade Religiosa: Um Direito Humano. In: MANZINI, Rosana; ALMEIDA, João 

C.; MAÇANEIRO, Marcial. As Janelas do Vaticano II - Igreja em Diálogo com o Mundo. Aparecida (SP): 

Editora Santuário, 2013, p. 523.  
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injustiça e desrespeito à dignidade humana, uma vez que “são as atitudes que verdadeiramente 

transformam o modo como queremos ou pretendemos viver”.27  

A comunidade de fé reconhece a sua missão no mundo e para o mundo, partilhando e 

promovendo aprendizado recíproco com os demais atores, enquanto preserva sua identidade à 

luz do Evangelho e respeita os outros credos. 

 Viver em comunidade, nesta perspectiva, é lutar pela paz e justiça no mundo. Não basta 

permanecer juntos, ou um ao lado do outro na mesma casa. É preciso que existam objetivos 

comuns, metas definidas, prioridades básicas que favoreçam a superação do individualismo. 

Faz-se necessário vivenciar relações interpessoais. A comunidade cristã possui um elo que une 

e fortalece os seus membros, é a mística do serviço e da oração em comunidade.  

Na comunidade, cada um tem a responsabilidade de ajudar e sustentar a fé dos irmãos; 

dá e recebe, perdoa e é perdoado, acompanha e jamais está só; oferece seus carismas e 

ministérios para o bem de todos e beneficia-se com os de seus irmãos; compartilha. Viver em 

comunidade é sair do anonimato para deixar-se conhecer, deixar-se cativar, colocando seus 

dons e talentos a serviço uns dos outros. Só quem ama realmente entende o que significa a vida 

em comunidade.  

 Por outro lado, é na comunidade que acontecem também as inevitáveis tensões e 

conflitos. A comunidade é o lugar do crescimento, mas também dos desafios constantes. Ocorre 

que nem sempre as pessoas estão maduras e preparadas para compartilhar e viver em harmonia 

e doação evangélica.  

É o próprio Jesus quem escolhe os doze pelo nome e forma com eles a “nova 

comunidade do Reino”. Depois, começa a conquistar discípulos formando uma nova família. 

“Quem é minha mãe, que são meus irmãos?” – Pergunta Jesus. “São aqueles que fazem a 

vontade do Pai, esses são meus irmãos” (Mc 3,34-35).  

Nesta comunidade de Jesus, a lei maior é o amor, a autoridade é serviço, a reconciliação 

é a prática diária, a partilha dos bens é regra. A nova comunidade, com a pregação dos primeiros 

discípulos, se espalhou rapidamente pela Galileia. E depois da ressurreição mais ainda, quando 

“o Senhor ia ajuntando à comunidade dos discípulos milhares de outros que deviam ser salvos” 

(At 2,47). É muito claro que sem comunidade não há como viver nesta nova família fundada 

por Jesus.  

                                                           
27 OTTAVIANI, Edelcio. A Liberdade Religiosa: Um Direito Humano. In: MANZINI, Rosana; ALMEIDA, João 

C.; MAÇANEIRO, Marcial. As Janelas do Vaticano II - Igreja em Diálogo com o Mundo. Aparecida (SP): 

Editora Santuário, 2013, p. 524. 
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 Ainda predominam entre os cristãos e nas Igrejas as formas religiosas individualistas 

de massas, nas quais não se valorizam as relações interpessoais e fraternas. Busca-se Deus de 

forma egoísta e interesseira. Não há partilha de vida. Cada um só pensa em si mesmo. Porém, 

não podemos nos esquecer de que o núcleo do Cristianismo é o amor e a partilha. Tal amor 

exige a vivência comunitária e as relações fraternas. Ao mesmo tempo, não devemos perder de 

vista o apostolado e a solidariedade com os mais pobres. 

A fé cristã implica um compromisso social:  

 

Acontece, porém, que nesse momento a preocupação se concentra nas relações 

interpessoais entre fiel e Deus, entre comunidade e seu Senhor. Esta entrega pode ser 

pensada como atitude estritamente pessoal, num diálogo Eu-Tu. E, nesse caso, os 

aspectos diretamente sociais, de práxis, ou estavam totalmente ausentes, ou ao menos 

não recebiam o relevo merecido. Num contexto de América Latina, a fé cristã, como 

resposta à proposta salvífica de Deus, é impensável sem referência explícita ao 

compromisso social. Evidentemente não é nenhuma novidade teológica que a fé cristã 

só é viva se envolve as obras, a caridade. Já dizia São Tiago que a fé sem as obras é 

morta (cf. Tg 2,17).28  
 

A autêntica comunidade cristã apresenta os olhos voltados para a realidade do mundo. 

O cristão deve ser, por vocação, um promotor de comunidades nos demais campos da vida 

social e profissional. Com sua vivência de fé, coloca o bem comum acima do particularismo. O 

Evangelho existe para ser espalhado pelo mundo, que precisa ser renovado a partir da vida em 

comunidade.  

 Deve-se viver de forma integrada e unificadamente, deixar de viver somente 

satisfazendo as próprias necessidades e pulsões (consumo de atividades, objetos, pessoas) e 

autotranscender-se; isto é, sair de si, descentrar-se de si mesmo, “perder-se”. O homem é um 

ser aberto à transcendência, a ir além de si mesmo, a realizar um desejo de felicidade e 

plenitude. Aberto ao infinito como se alguém o chamasse de longe e, ao mesmo tempo, descesse 

ao mais profundo de si mesmo.  

Para o Padre Luigi Maria Rulla: 

 

O diálogo entre Deus e o homem, uma das características da vocação cristã, tem, 

portanto, seu centro em Cristo. É Cristo que “(...) Justamente revelando o mistério do 

Pai e do seu amor, desvela também plenamente o homem a si mesmo e lhe manifesta 

sua altíssima vocação” (Gaudium et Spes, n° 22). Portanto, é Cristo que liberta o 

homem, mostrando-lhe a dimensão transcendente de sua dignidade e de sua vocação. 

Ele chama assim o homem a alargar seus horizontes tanto para um humanismo do 

“ser” mais do que do “ter”, como para uma contínua imitação dele mesmo na 

transcendência para seu e nosso Pai, isto é, como membro do Corpo Místico, de que 

ele é Cabeça.29 

 

                                                           
28 LIBÂNIO, J. B. Deus e os Homens: os seus Caminhos. Petrópolis: Editora Vozes, 1990, p. 189-190. 
29 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã. São Paulo: Edições Paulinas, 1987, p. 38. 
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Um dos momentos mais luminosos da vida cristã é aquele em que se descobrem valores 

que se apresentam como incondicionais, com um certo caráter de absolutos e que exigem 

disponibilidade e resposta incondicionais. Por exemplo, trabalhar pela justiça, pela 

solidariedade, pelos pobres. Estes valores se descobrem através de determinadas relações 

interpessoais, de serviços, de compromissos. Se antes tudo girava em torno de si mesmo, agora 

existe um valor que desperta o coração e compromete a liberdade. São experiências de 

incondicionalidade que mostram que a vida cristã só pode ser experimentada a partir de um 

valor que comprometa o melhor da pessoa.  

Os ideais não se alcançam, se perseguem em fidelidade por meio de um grande processo 

que possui avanços e retrocessos, enganos e desenganos, crises, saltos para adiante e para trás. 

Uma vida cristã verdadeira e autêntica se expressa mais como dinâmica de processos de 

esclarecimento e crescimento que como conquista definitiva de metas. O determinante é que a 

vida se desenvolva como expressão da própria verdade, do autoconhecimento e do 

discernimento. Todo o dinamismo do ser cristão emana do fundo de cada um como aspiração a 

viver a plenitude e a ir além de si mesmo, consciente da vocação cristã.30 

 Um dos aspectos mais importantes da vida comunitária é levar seus membros a 

perceberem como o Deus dos cristãos se revela e se manifesta na história, de modo progressivo, 

humano. Isto não se faz em forma de explicação ou comunicação conceitual dirigida ao 

entendimento, mas em forma de doação, de acolhida gratuita, de convite a participar de sua 

vida, de sua plenitude, de seu gozo. É um mistério de amor e solidariedade. Convida a 

relacionar-se com Ele: “Eu serei teu Deus e tu serás meu povo” (Ex 6,8).  

A vida em comunidade se constrói e se desenvolve em função dos homens. Jesus é a 

melhor resposta de Deus às perguntas, às interrogações, às buscas, aos anseios, aos sofrimentos 

e às esperanças dos homens. Ele é a palavra de Deus, próxima, íntima, compreensível, “o 

caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6).  

Jesus dá-se a conhecer como um Deus libertador. A liberdade é dom de Deus e tarefa 

do homem. Deus a faz possível criando o homem como um ser capaz de decidir e de eleger, 

chamado a autorrealizar-se. Deus impulsiona, estimula, acompanha com sua presença sempre 

                                                           
30 Rulla lembra que “a fé não significa um fideísmo absoluto, que não respeita a dignidade do homem, 

principalmente a sua autodeterminação. Concretamente, a vocação cristã deve ser interpretada e apresentada como 

um acontecimento de salvação, dentro da história de Salvação que – respeitando a liberdade do homem – empenha 

responsavelmente, em um crescimento contínuo de si mesmo, com algo que na história do homem não se limita à 

história de seu pecado e de sua redenção, mas considera também a história da Salvação que vai além do pecado, e 

toca tanto Deus nos seu gestos de amor pelo homem como o homem em sua inteira realidade existencial”. RULLA, 

Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 30-31. 
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atuante, mas é o homem quem precisa realizar-se em liberdade. É uma dialética de “graça” e 

“liberdade”: a ação de Deus não anula a responsabilidade do homem.  

A experiência básica da vida cristã é a conversão do coração a Deus. A proposta de 

Jesus, seu projeto, é alternativo diante dos “valores”31 do mundo, ainda que, ao mesmo tempo, 

encarna-se e se desenvolve nele. Este processo somente se desencadeia a partir do encontro 

pessoal com Cristo como Senhor da vida e da humanidade. Quando Jesus chama a segui-lo, 

tudo se relativiza e passa a um segundo plano: “imediatamente deixaram as redes e começaram 

a segui-lo” (Mt 4, 18-22). Futuro, relações, afetos, trabalho, possibilidades, capacidades, tudo 

se reordena em função dele. Não se trata de acomodar o projeto de Jesus à própria vida, mas de 

acomodar a própria vida ao projeto de Jesus.  

O encontro com Jesus reorganiza os valores e o amor de Deus se faz princípio 

estruturante da vida, unifica o coração e torna possível uma vida nova. O triunfo do amor sobre 

o egoísmo passa pela “loucura da cruz” (1Cor 1,18), “o que perde a vida a recupera” (Mt 10,39). 

A vida cristã exige colocar em ação meios que façam possível uma permanente conversão: 

oração, comunidade, acompanhamento, formação, discernimento, compromisso evangelizador. 

É um caminho interior para “ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Fl 2,5), com entranhas 

de misericórdia, em disponibilidade à vontade do Pai, em atitude de serviço aos irmãos.  

A Carta Encíclica Laudado Si mostra: 

 

São João Paulo II recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada ser 

humano “confere-lhe uma dignidade infinita”. Todos aqueles que estão empenhados 

na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar, na fé cristã, as razões mais 

profundas para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada 

pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou 

por ciclos que se repetem sem sentido! O Criador pode dizer a cada um de nós: “Antes 

de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia” (Jr 1,5). Fomos concebidos 

no coração de Deus e, por isso, “cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. 

Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário”.32 

 

 A fé cristã é uma proposta nova de vida e de relações na qual a pessoa é o centro dos 

valores. O Deus de Jesus tem optado profundamente pelo homem, por sua identidade 

recuperada. É doador de vida e esperança definitivas.  

Exercer o papel cristão na comunidade existe para: despertar valores e vislumbrar 

opções maduras e consistentes que ajudem seus membros a discernirem suas necessidades e 

                                                           
31 “Os valores são ideais abstratos duradouros de uma pessoa. Distinguimos entre valores ‘terminais’, que propõem 

um estado de existência ideal e final, e ‘valores instrumentais’, que são os modos de comportamentos ideais para 

alcançar os valores terminais. A ‘imitação de Cristo’ é um valor terminal; os votos de pobreza, castidade e 

obediência são valores instrumentais”. RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 579.  
32 FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco sobre o Cuidado da Casa Comum. 

Nº 65, p. 45. 
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motivações profundas; realizar uma experiência de Deus, na qual o espaço comunitário possa 

conferir oportunidades para viver experiências integradoras e aprimorar suas aprendizagens 

com estas experiências. 

 É o lugar de confronto consigo mesmo, de experiências que suponham um desafio à 

sua capacidade de conhecerem-se e aceitarem-se, e que lhes exijam iniciativa e decisão pessoal. 

Espaço de orientação para que as experiências proporcionadas permitam aos membros dar um 

passo adiante, passando ao nível seguinte e facilitando novos modelos de integração. Orientação 

em experiências fundamentadas, acompanhando-os para discernirem situações e motivações, e 

para reorientarem a rota, se for necessário.  

A vida cristã é iluminada à medida que está sendo percorrida. Convém que esteja 

formulada e concretizada para evitar que seja algo que fique “no ar”. Por isso, consiste de 

alguma forma na realização de um processo que permita ao cristão a busca de si mesmo, de sua 

própria identidade e de um caminho coerente com seus valores, no marco de uma opção 

fundamental.  

A vivência comunitária propõe automaticamente a integração das necessidades do eu 

atual (a realidade mesma da pessoa, seu aqui e agora) com os ideais e valores 

autotranscendentes (cristãos) do eu ideal. Esta integração se expressa em atitudes e se realiza 

na vida cotidiana. 

 A vida em comunidade permite percorrer um caminho para alcançar uma identidade 

integrada. Esta integração não se consegue de imediato e com facilidade. É fruto da fidelidade 

e resultado de um esforço fatigado e gradual que exige a aplicação de todas as capacidades 

cognitivas e afetivas da pessoa. O desejo de seguir adiante, de caminhar, é fruto da Graça.  

O descobrimento e a interiorização dos valores se fazem presentes em toda autêntica 

vida cristã, pois nascem do encontro da pessoa com os valores capazes de promover o seu 

desenvolvimento. Dentro de cada ser cristão existe um conjunto de necessidades vitais que 

necessitam de uma satisfação conveniente para a obtenção de seu crescimento.  

Trata-se das necessidades básicas constitutivas do ser humano: a necessidade de amar e 

ser amado; a necessidade de ser reconhecido; a necessidade de existir e de ter os meios 

necessários para viver; a necessidade de ter e perceber a própria identidade na relação com o 

presente e o futuro; a necessidade de realizar a própria afetividade em uma relação interpessoal; 

a necessidade de receber e dar ternura; a necessidade de conferir sentido válido à própria vida; 

a necessidade de autotranscendência; a necessidade de pertencer a um grupo humano e de contar 

com ele para a própria conservação e expansão; a necessidade de conhecer e viver conforme a 

própria missão na vida, percebida como a participação pessoal na construção do bem comum.  
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 Segundo Rulla, essas “necessidades”33 estão presentes em todo o ser humano, 

caracterizam-se pela preponderância de uma ou outra que age como fator de arraste. O 

exagero de uma ou outra, ou mesmo que a atrofia, prejudicam o desenvolvimento harmônico e 

integral da pessoa.  

 Os autênticos valores da vida favorecem o desenvolvimento humano. A pessoa está, de 

fato, dinamizada pelas necessidades, orientada e apoiada em suas diretrizes de crescimento, 

pelos valores que a atraem. Os valores, à medida que se encontram e se interiorizam formando 

uma hierarquia, atuam como forte carga energética que, por um lado, respondem às 

necessidades e, por outro, abrem novos horizontes para o crescimento.  

E para que os valores descobertos se convertam em motivações, isto é, em impulso de 

ação e, portanto, em atitudes (em tomada de posição pessoal em uma determinada direção), é 

preciso que sejam encontrados pela pessoa inteira, com todas suas dimensões e níveis, segundo 

os dinamismos psicológicos próprios da idade. Por isso, para que a pessoas assumam os valores 

indispensáveis ao caminho de sua liberdade, é necessário que elas os descubram pessoalmente 

por meio de diversas mediações, como define Rulla: 

 

Liberdade, é necessário distinguir o conceito de liberdade entendida como 

possibilidade psíquica de fazer uma escolha (fazer isto ou aquilo), do conceito de 

liberdade entendida como possibilidade de realizar a si mesmo (escolher o que tem 

um significado de realização para a vida). No primeiro caso, temos um conceito 

puramente mecânico de liberdade que prescinde de qualquer atribuição de significado 

à realidade da vida. No segundo caso, o conceito de liberdade está ligado a um 

significado que se quer atribuir à própria existência e, portanto, à possibilidade de 

realizar-se. Na teoria aqui apresentada, entendemos por liberdade este segundo 

conceito em que os significados são derivados dos valores objetivos transcendentes 

de Cristo.34   

  

 A este contato vivo entre as pessoas na comunidade e aos valores que “a colocam em 

movimento” chama-se internalização.35 Cada vez mais os cristãos aceitam e convertem em 

próprios os valores porque os têm compreendido em si mesmos, objetivamente, e não porque 

                                                           
33 Entende-se por necessidades “a tendência para a ação derivada de um déficit do organismo ou de potencialidades 

naturais inerentes ao homem, que buscam atualização. Possuem atributos próprios, não derivados de estruturas 

sociais ou de modelos culturais. As necessidades podem ser viscerógenas (inerentes ao nível fisiológico) ou 

psicógenas (inerentes ao nível psicossocial). Existem numerosas e diferentes classificações das necessidades 

fundamentais do homem: a mais seguida e completa parece ser a de H. A. Murray (1935)”. RULLA, Luigi M. 

Antropologia da Vocação Cristã, p. 575.  
34 Ibidem. 
35 O conceito de internalização, quando citado neste trabalho, salvo referência explícita em outro sentido, é 

entendido segundo a definição existencial de Rulla: “Uma pessoa internaliza um valor revelado ou vivido por 

Cristo, quanto mais está disposta é livre de aceitar esse valor que a leva a se transcender teocentricamente (e não 

egocentricamente ou só filantrópico-socialmente), de ser mudada por esse valor, e de fazer tudo por amor da 

importância intrínseca que o valor tem, e não pela importância que ele pode ter para a pessoa”. RULLA, op. cit., 

p. 574-575. 
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se apresentam como realidade indiscutível indicada pela família, escola, ambiente ou pelas 

pessoas influentes para eles.  

Os valores agrupados em constelações põem em marcha, pouco a pouco, a elaboração 

da vida cristã em comunidade. Eles são um apoio e alimento, a realidade indispensável para a 

pessoa se tornar autenticamente ela mesma. Embora nem toda experiência seja autenticamente 

fonte de maturidade. Nem toda consciência e experiência de valores trazem consigo uma 

interiorização. 

Para que o encontro com os valores seja alimento e sustento da vida cristã são 

necessárias algumas condições. É preciso descobrir as motivações efetivas e os valores 

implicados nas diversas experiências da vida e colocá-los em relação à própria vida cristã. Toda 

a experiência significativa precisa confrontar-se com a vida cristã para que se possa obter dela 

luz e orientação. Desta maneira, todo o acontecimento, grande ou pequeno, adquire um sentido 

definitivo em referência à vivência comunitária.  

É indispensável possuir um mínimo de reflexão pessoal. A reflexão permite percorrer 

as diversas dimensões da realidade e integrá-las em nexo profundo para uni-las e enchê-las de 

sentido. Só assim é possível a “análise crítica” e a “impregnação” dos valores encontrados.  

 Entre as necessidades que se apresentam diariamente é necessário incrementar aquelas 

que estão de acordo com a linha preferencial da opção de vida. Isto exige ascese, oração, 

autocontrole e disciplina interior. Mas apenas desta maneira poderá ser possível ir construindo 

o “húmus” que permite cultivar a linha preferencial de vida e canalizar as necessidades não 

ajustadas.  

No processo de aprendizado dos valores podem-se distinguir três etapas. Uma 

primeira, de complacência: dá-se uma aceitação exterior do valor que não leva em conta sua 

consequência vital. Pode ocorrer por medo ao castigo ou à exclusão, ou por uma busca de 

recompensa. É a forma menos madura de aprender os valores e é educativa apenas 

superficialmente.  

 Na segunda, de identificação. Adotam-se novas atitudes e valores não porque sejam 

importantes em si mesmos, mas porque são relevantes para as necessidades da pessoa 

(autoestima, imagem, e assim por diante). Porém, não se descobre a importância intrínseca do 

valor. Outorga-se um aprendizado dos valores muito ambivalente.  

E uma terceira, de internalização. O valor se vive por considerá-lo importante em si 

mesmo, além da autoestima, da recompensa ou da exclusão. Leva à autotranscendência. Ainda 

que indiquem uma progressão na maturidade humano-cristã, estas etapas não se apresentam 
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sempre de forma linear. Algumas pessoas podem ficar na metade do caminho e não chegarem 

nunca à dimensão de internalização dos valores.  

Na vida em comunidade, os cristãos descobrem que suas necessidades (pertença, afeto, 

desejo de incidir, e assim por diante) não são más em si mesmas, mas precisam ser integradas 

aos valores. Deve-se colocá-las a serviço dos valores para que estes lhes emprestem sua energia 

psíquica como motor para a realização de seus projetos de vida cristã. Sem se esquecer de que 

toda identidade pessoal integrada se expressa em atitudes coerentes com suas necessidades e 

valores. É um processo que precisa ser “ensaiado” ao longo de toda a vida.  

É importante ajudar os membros a amadurecerem a tal ponto de perceberem a diferença 

entre autorrealização e autotranscendência. Na autorrealização, desenvolve-se a si mesmo em 

função de si mesmo, apresentando-se como horizonte último seus próprios desejos. Isto não é 

negativo, mas, partindo-se de um olhar cristão, não é suficiente porque o último horizonte não 

é o “si mesmo”.  

 Toda a realização pessoal ocorre no serviço e na entrega aos demais. Deus chama para 

construir comunidade, para fazer cada pessoa “irmão” com outros irmãos, para seguir 

construindo um mundo que seja a “casa de todos”, onde todos possam viver com dignidade. 

Descobrir o chamado de Deus é encontrar horizontes possíveis para a própria realização 

pessoal. É uma resposta vocacional que une o vocacionado também com os outros irmãos na 

comunidade viva da fé, que é a Igreja, para que ele partilhe a missão evangelizadora. 

 

Por sua própria natureza, a vocação é dialogal, é um apelo em que Deus oferece sua 

graça e procura suscitar uma resposta. Quem é chamado não pode perder sua 

liberdade, mas de certo modo, com sua participação pessoal configura, pela mediação 

de sua experiência de fé e de sua capacidade de discernir, junto com a comunidade 

eclesial, as formas concretas que deve assumir sua missão de serviço à Igreja e à 

história dos homens. Por isso, a vocação é um dom que não só a pessoa, mas toda 

comunidade deve buscar no diálogo com Deus, na oração, como ensinou Jesus. É um 

dom que não só precisa ser acolhido, mas também desenvolvido.36  

 

 Entende-se ação como a manifestação operativa de uma decisão livremente assumida 

para a transformação da pessoa e da realidade institucional e social em que vive. É executada 

em dois momentos: a decisão e a operatividade, ou realização do projeto de vida. A afirmação 

ou negação que se realiza no “juízo”, como conclusão do trabalho reflexivo crítico, é o suporte 

do último nível da consciência: a decisão livre e responsável, como explica Rulla: 

 

Em primeiro lugar, partimos da ideia de que o espírito do homem, sua mente e seu 

coração, são uma força ativa, um poder de atuação para a transcendência; por isso, o 

sujeito é intrinsecamente, aliás constitutivamente relacionado com o objeto na direção 

                                                           
36 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional, p. 30.  
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do qual se transcende. Essa relação acontece por meio de um esquema fundamental 

de operações que constituem o método transcendental. Há quatro níveis de operações: 

experiência, inteligência, juízo, decisão.37 

 

Diante da descoberta da verdade, a pessoa é capaz de tomar decisões livres. O ser 

humano se revela como uma criação original, capaz de criar novos projetos, de tomar decisões 

e de realizar ações comprometidas. Pelo próprio dinamismo de sua consciência, a pessoa se 

sente impulsionada a decidir, a definir a orientação de sua vida, a exercer sua liberdade. Desta 

decisão percebem-se, descobrem-se e explicitam-se os ideais e os elegem como valores a seguir 

e a integrar na própria vida.  

 Neste nível de decisão, o dinamismo da consciência se manifesta não agora pelo desejo 

de conhecer corretamente, mas pelo desejo de amar a realidade para transformá-la. Poder-se-ia 

dizer que decidir é transcender à reflexão crítica, à verdadeira descoberta por aquele que se 

ama. É operar o autêntico ser da pessoa criada como “ser para os demais” e assumir a visão do 

mundo que resulta do experimentar-se amada por Deus para transformar a realidade, com 

critérios de justiça, para a implantação do Reino.  

Na implantação do Reino para os cristãos, a vivência comunitária é essencial para o 

amadurecimento da pessoa. Com efeito, todas as pessoas nascem no seio de uma comunidade, 

a família, e graças a ela desenvolvem suas potencialidades inatas. A pessoa só consegue 

personalizar-se e tomar consciência do mundo e dos outros por meio do encontro pessoal e do 

amor que se dá na vivência comunitária. 

A consciência cristã é despertada no encontro entre o “eu” e o “tu”. E a dimensão da fé 

e do amor liga e enriquece seus membros através das relações interpessoais. Contudo, deve-se 

levar em conta que a vivência comunitária também expressa as inevitáveis tensões e conflitos 

entre as pessoas. 

 A vivência cristã acontece na comunidade, local onde ocorrem as relações 

interpessoais e onde as pessoas são capazes de se abrirem mutuamente ao diálogo. A 

comunidade se constitui como um lugar privilegiado para a formação do homem, no encontro 

com outros homens, nas circunstâncias mais anônimas e conflitivas da vida. 

 Ao mesmo tempo, a relação comunitária é mais complexa e difícil, pois não basta uma 

regulamentação igualitária, como ocorre na sociedade. É preciso responder à questão humana 

que contemple o outro em sua dimensão interior e profunda. Dimensão em que o amor 

predomine sobre o egoísmo, e as relações interpessoais sobre a exploração de uns pelos outros. 

Neste ponto, vemos emergir o apelo à direção espiritual, como veremos no próximo capítulo. 

                                                           
37 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 165. 



37 
 

2. VIVÊNCIA COMUNITÁRIA: CONFLITOS E APELO À DIREÇÃO ESPIRITUAL 

 

A comunidade cristã é um elemento essencial à vida do cristão e ao seu 

desenvolvimento pessoal. Com efeito, todo cristão nasce no seio de uma primeira comunidade, 

a família, e graças a ela consegue desenvolver suas potencialidades inatas. O cristão só 

consegue personalizar-se e tomar consciência do mundo que o cerca e dos outros homens com 

os quais convive através do encontro pessoal e do amor que se dá na experiência comunitária.  

A consciência pessoal é despertada no encontro entre o eu e um outro. A harmonia 

fundamental da pessoa ou seus conflitos fundamentais estão relacionados com o convívio com 

o outro e com o mundo circundante. Devido à busca insaciável por realizações pessoais, o 

confronto com os desejos do outro é inevitável, o que poderá criar inúmeros problemas nas 

relações interpessoais. Porém, a comunidade cristã é caracterizada pelo amor prático e a 

solidariedade fraternal. Uma vez que nascemos naturalmente para conviver com as outras 

pessoas, há sempre um esforço para compartilhar ideias, experiências e sentimentos.  

O Documento de Aparecida diz que as comunidades: 

 

São elas um ambiente propício para escutar a Palavra de Deus, para viver a 

fraternidade, para animar na oração, para aprofundar processos de formação da fé e 

para fortalecer o exigente compromisso de serem apóstolos na sociedade de hoje. São 

lugares de experiência cristã e evangelização que, em meio à situação cultural que nos 

afeta, secularizada e hostil à Igreja, se fazem muito mais necessários.38 

 

 

Todo esforço em viver em comunidade é válido. O corpo a corpo, os olhos nos olhos, 

são as formas, por excelência, mais humanas de relacionamento e construção de comunidades, 

ainda que as mídias sociais tenham reduzido em muito a vivência comunitária em tempo e 

espaço reais. As relações comunitárias, em forma presencial, são formas privilegiadas de 

exercermos nossa humanidade. Os contatos virtuais têm sua importância na sociedade da 

informatização, mas os pessoais, diretos, são insubstituíveis, extremamente necessários para 

formar comunidades reais e nelas nos desenvolvermos como pessoas e como cristãos. 

Para o Papa Francisco: 
 

Muitos tentam escapar dos outros se fechando na sua privacidade confortável ou no 

círculo reduzido dos mais íntimos e renunciam ao realismo da dimensão social do 

Evangelho. Porque, assim como alguns quiseram com Cristo puramente espiritual, 

sem carne nem cruz, também se pretende relações interpessoais mediadas apenas por 

sofisticados aparatos, por monitores e sistemas que podem ligar e desligar à vontade. 

Entretanto, o Evangelho convida-nos sempre abraçar o risco do encontro com o rosto 

                                                           
38 DOCUMENTO DE APARECIDA. Texto Conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

e do Caribe (13-31 de maio de 2007). 1ª ed. São Paulo/Brasília: Paulus Editora/Paulinas Editora/Edições CNBB-

Brasília, 2008, p. 41. 
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do outro, com sua presença física que interpela, com seus sofrimentos e suas 

reivindicações, com sua alegria contagiosa permanecendo lado a lado.39 

 

O serviço cristão nasce do amor, que exclui todo tipo de competição e escravidão. Os 

membros da comunidade são chamados a viver o amor. De fato, o amor é o principal 

mandamento deixado por Jesus aos seus discípulos: “Se tiverdes amor uns aos outros, todos 

reconhecerão que vocês são meus discípulos” (Jo 13,34-35). Amar o próximo como se ama a 

si mesmo leva a respeitar a singularidade de cada um. Somente o amor enriquece o mundo que 

habitamos e o transforma em um lugar mais fascinante e agradável. 

Não é fácil entender a dimensão do amor cristão, principalmente nos dias de hoje, 

quando a palavra amor se encontra em desgaste. Infelizmente, o amor, muitas vezes, é 

entendido com um sentimento superficial, líquido, que desaparece aos primeiros sinais de 

provação ou de sofrimento. Na cultura do descartável, o desafio é amar com solidez, com 

consciência. Jesus indica o caminho para este modo de ser. 

A comunidade é a expansão do homem em um amplo grupo de pessoas que o 

complementam. Porém, também expressa as inevitáveis divergências entre seus membros; 

constitui um campo de conflitos e tensões entre os diversos egoísmos. 

No contexto da vivência comunitária cristã, abre-se, assim, um espaço à direção 

espiritual, para a qual se fará necessário um preparo cuidadoso para lidar com tensões oriundas 

dos relacionamentos pessoais. Cabe ao diretor espiritual uma formação teológica consistente e 

atualizada para responder às questões que dizem respeito a Deus: o problema do mal, da criação 

ou da evolução, a existência ou não após a morte, etc.. Isso se deve ao fato de a direção espiritual 

ter como finalidade dar suporte ao dirigido para exercer sua missão de anunciar e testemunhar 

o Evangelho no mundo do trabalho, na família, na escola, em qualquer lugar onde viva. 

A prática do ministério da direção espiritual envolve a ajuda fraterna em mutualidade, 

de irmão a irmão, como serviço facilitador ao dirigido para que ele caminhe a partir da práxis 

de Jesus, internalizando os valores do Reino de Deus, discernindo seus desígnios e se decidindo 

por eles. 

A direção espiritual não cabe somente ao poder eclesiástico jurisdicional. Ao não se 

exigir poderes jurisdicionais do diretor, ela pode ser exercida pelo sacerdote, pelo (a) religioso 

(a) ou pelo (a) leigo (a), desde que sejam capazes de acompanhar o dirigido e com ele trilharem 

o caminho de inserção na dinâmica do Reino de Deus. Neste processo, o dirigido comunica-se 

com outro membro da comunidade no que se refere à sua relação com Deus e com sua vida 

                                                           
39 FRANCISCO, Papa. Exortação Apostólica. Evangelii Gaudium – A Alegria do Evangelho: sobre o Anúncio 

do Evangelho no Mundo Atual. Nº 88. São Paulo: Paulus Editora/Edições Loyola, 2015, p. 59. 
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específica. A direção espiritual, como práxis cristã, requer abertura e diálogo entre diretor 

espiritual e dirigido. 

Este diálogo difere do estabelecido na pastoral da escuta, por meio do qual as pessoas 

– passando por uma situação de aflição, angústia, doença ou desespero – buscam o conforto 

através da oração e da evangelização individual. Neste caso, a prática não pode ser considerada 

direção espiritual. 

Na direção espiritual, o dirigido busca caminhos que levem ao melhor relacionamento 

não só com os irmãos, mas, sobretudo, com Deus, do qual decorre toda espécie de harmonia, 

seja em relação ao próprio ser humano, seja em relação aos outros elementos da criação. Nesse 

caso, cabe ao diretor espiritual o primeirear, como diz o Papa Francisco na Evangelii 

Gaudium40, nessa profunda união com o divino, capaz de traçar um caminho de 

amadurecimento da fé e de percorrer com o dirigido um processo que o ajude a descobrir o 

sentido de pertencer a uma família, a uma comunidade, a uma igreja, ao mundo. O diretor 

espiritual precisa estar atento para introduzir o dirigido no conjunto eclesial.  

Outra característica fundamental ao exercício da direção espiritual é o fato de o diretor 

haver internalizado dentro de si os aspectos da disciplina da oração, além de se distinguir por 

uma notável ilibação de vida e testemunho. Por se destacar como pessoa de fé e de experiência 

profunda de Deus, o diretor espiritual deverá ajudar o dirigido a encontrar o caminho da 

comunhão divina e com os irmãos, tarefa que requer paciência e método. 

O que se nota é que a Igreja sempre foi carente de pessoas com o carisma da direção 

espiritual. Fato é que perdemos, com o passar dos tempos, o seu real significado. No modelo 

de Igreja de Cristandade, a pessoa era conduzida mais pelas normas morais e a direção ficou 

circunscrita quase que apenas aos recintos dos conventos. 

Uma visão institucionalizada da fé é importante porque ajuda a viver 

comunitariamente o relacionamento com Deus. Porém, poderá ser perigosa enquanto submeter 

o próprio Deus aos critérios da razão humana e a costumes opressores e excludentes, como 

mostra Miranda: 

(...) durante muito tempo influenciada pela mentalidade medieval da “sociedade-já-

cristã” (a famosa cristandade), a direção espiritual girava sobre o pressuposto de que 

o diretor “dirigia” e impunha mandando, ainda que teoricamente não se admitisse que 

fosse assim.41  

 

                                                           
40 O Papa Francisco diz que “a Igreja ‘em saída’ é a comunidade de discípulos missionários que ‘primeireiam’, 

que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam” (EG, nº 24). 
41 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual. São Paulo: Paulus Editora, 

2009, p. 14. 
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O processo da direção espiritual, para que seja frutuoso e saudável, precisa favorecer 

um espaço livre para a espontaneidade, com o objetivo de transmitir a fé de coração para 

coração, na certeza de que educar na vida cristã é uma arte de escuta e vivência do amor 

recíproco. 

Entende-se, assim, que a direção espiritual passa a ser um serviço valioso, pois a fé se 

expressa na dimensão comunitária e requer a presença do outro no auxílio solidário do 

amadurecimento da experiência de Deus. Por ser um ministério cansativo e de alto grau de 

responsabilidade, que requer ética e discrição, muitas pessoas acabam por não mais exercê-lo. 

A relação que deve ser estabelecida não é apenas a de um encontro para desabafo ou 

uma conversa informal. Trata-se de um diálogo franco, aberto e com claro objetivo, que envolve 

o crescimento espiritual do dirigido. Na direção espiritual, não se pode considerar apenas a 

dimensão sobrenatural que envolve este ministério, mas também o desabrochar de um 

relacionamento entre duas pessoas, situadas dentro de um contexto humano, movidas pela fé e 

desejosas de alcançar a plenitude da vivência cristã. 

Na vida cristã, Deus sempre fala com a pessoa humana, utilizando a mediação também 

humana. O diretor espiritual, antes de tudo, deve estar aberto ao relacionamento humano e com 

Deus. Sua fé e experiência de Deus lhe outorgará o caminho do bom entendimento na ajuda 

humana e sobrenatural aos que o procurarem. Ele, por graça divina, realiza essa maravilhosa 

mediação. 

Esta relação, se não estiver sedimentada na experiência de que o diretor é digno de 

confiança, não tornará o relacionamento autêntico e fraterno. A falta de inspiração, de confiança 

e a imaturidade de muitos padres que se colocam no papel de diretores espirituais deixam 

transparecer suas próprias dificuldades e a inadequação para esse papel: 

 

A principal área em que padres pouco evoluídos manifestam a sua falta de 

desenvolvimento psicológico é a de seus relacionamentos com outras pessoas. Tais 

relacionamentos são, em geral, distantes, extremamente sistemáticos e com muita 

frequência nada compensadores para o sacerdote e para as pessoas (...). (...) eles têm 

poucos amigos íntimos (...). Padres pouco evoluídos apresentam evidências de 

passividades, exagerada docilidade e uma tendência a identificarem-se mais pelo 

papel de padres do que pelas suas próprias personalidades (...). Desconfiam de si 

próprios, não se autovalorizam e muitas vezes evitam usar plenamente suas 

capacidades (...). É surpreendente encontrar, em grupos, homens como esses, uma 

incapacidade geral de articular um nível profundo de fé religiosa pessoal.42  

 

                                                           
42BARRY, William A.; CONNOLLY, William J. A Prática na Direção Espiritual. São Paulo: Edições Loyola, 

1985, p. 130-131.   
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Nesse sentido, o diretor precisa, por vocação, ser um ótimo ouvinte, a fim de 

contemplar o mundo do dirigido e, no plano dialogal, possuir uma atitude de compreensão: 

saber perceber o que o outro sente e não se deixar levar pelo julgamento. Logo, esta atitude 

exige do diretor uma libertação interior do medo de que as autoridades, ou outros membros da 

Igreja, ou da família, possam pensar: 

 

A falta de confiança a que nos referimos significa um sentimento debilitante que 

nasce, não de perplexidade diante do Deus vivo, mas da preocupação consigo mesmo, 

da autoinsegurança e medo da vida. Os que temem a vida não podem estimular em 

outros um relacionamento aberto com Deus vivo.43  

 

A atitude contemplativa do diretor é de grande ajuda e, por isso, ele deve ter em mente 

que sua primeira preocupação precisa ser a de ver o dirigido, ouvi-lo e dar mais atenção a ele 

do que às suas próprias preocupações. Concentra-se, assim, na pessoa do dirigido, sem 

preconceitos e preferências, prestando-se atenção ao que está acontecendo com ele para 

reconhecer os indícios de resistências. 

O dirigido deve também clarificar a ideia de que sua relação com o diretor não é de 

obediência estrita, mas de certo grau de docilidade não alienante, nem servil, de escuta 

desarmada e sincera em relação ao processo de busca. O papel dos diretores é o de estabelecer 

com o dirigido uma relação de confiança e respeito que o estimule a viver sua autonomia, sua 

liberdade, tornando-o capaz de abrir-se a Deus e à sua ação transformadora. 

A relação do diretor espiritual com o dirigido torna-se uma relação contínua: o diretor 

não possui apenas um caso ou “problema” de vida espiritual para resolver, mas uma pessoa 

com a qual está conectado. Deve empregar tempo necessário para conhecê-la, saber quais 

caminhos têm percorrido e alinhar seus passos aos dela, muito atento à maneira como Deus 

conduz. Para iniciar uma relação, o valor fundamental entre diretor e dirigido é o conhecimento 

de que existe confiança. 

 O papel do diretor diante do dirigido se fundamenta na presença; a presença de um 

perante o outro e a presença de ambos diante do Espírito. A presença é atributo próprio da 

pessoa, e a pessoa é essencialmente comunicativa. Portanto, o dirigido não existe para ser 

“dirigido”, mas para encontrar sua própria direção em seu caminho, em presença e em 

comunicação com o diretor espiritual. 

Lembra Miranda: 

 

Jesus viveu muitos e diversos conflitos e frustações; mas em meio a eles sempre se 

manteve em liberdade interior absoluta (...) tantos conflitos quanto as frustações 

                                                           
43 BARRY, William A.; CONNOLLY, William J. A Prática na Direção Espiritual, p. 136. 
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produzem um tensão na personalidade que a fere e distorcem o exercício da liberdade 

e do comportamento (...) de fato, na vida humana sempre acontece a tensão porque 

sempre se apresenta a disparidade ideal-realidade, que é uma das principais fontes de 

frustações.44 

 

Na comunidade, os relacionamentos são ações de pessoas envolvidas. Essas ações que 

constituem os relacionamentos são motivadas pelo amor e pelo temor. O amor se constitui pelo 

outro, pela necessidade de cuidar do outro. O temor refere-se a si próprio, leva a pessoa a 

procurar o outro para que este se mostre sensível à necessidade alheia. Quando o temor se torna 

motivo predominante na vivência comunitária, os relacionamentos entre os membros mostram-

se defensivos e egocêntricos e a alteridade entre as pessoas é colocada em risco. 

Esses dois tipos de comportamento são derrotistas porque o que realmente as pessoas 

desejam e necessitam é a mutualidade de um relacionamento pessoal.  O diretor espiritual ajuda 

o dirigido a vencer o temor que predomina em sua motivação pessoal para que ele conquiste a 

sua liberdade na vivência comunitária da fé e na relação de confiança diante do outro. 

 

2.1 Diálogo e relação: o sentido humano-cristão 

 

Toda experiência da difusão do Cristianismo reside na irradiação evangélica das 

comunidades cristãs, através das quais se experimenta o novo e contagiante amor de Cristo. O 

impacto causado por essas comunidades na história do Cristianismo foi muito grande devido à 

estreita unidade entre seus membros, juntamente com sua abertura para o mundo e seu espírito 

missionário.  

Com o passar do tempo e, sobretudo, com a difusão do Cristianismo entre os povos, 

começou a predominar uma vivência de massas e multidões e, com isso, as relações 

interpessoais passaram a ceder lugar ao impacto emotivo das grandes massas, repletas de fervor 

contagioso. Assistiu-se à construção de templos capazes de abrigar milhares de pessoas, porém, 

não propícios ao verdadeiro encontro da comunidade cristã. Desta maneira, a dimensão 

comunitária ficou comprometida por diversas perturbações da sensibilidade e da emotividade, 

tais como: ansiedade, angústias, medos, fobias, obsessões, esgotamento e uma excessiva e 

concentrada atenção a si mesma. 

 O pensamento do filósofo Martin Buber é de grande valia para a direção espiritual por 

debruçar-se sobre o sentido do humano que ele compreende, essencialmente, como relação com 

o outro, com o mundo e com o transcendente. A sua filosofia do diálogo nos permite situar a 
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formação no âmbito de uma antropologia existencial, na qual encontramos referências para a 

constituição de princípios formativos. Em suas reflexões ético-antropológicas, Buber reconhece 

a possibilidade de compreender o ser humano em sua historicidade, e o mundo como lugar de 

compreensão e de realização da tão complexa humanidade. Esta elaboração possibilita a 

incorporação dos valores do reino de Deus concernentes ao humano e conduz os indivíduos a 

se desenvolverem de maneira autônoma e autêntica no processo de direção espiritual. 

Trata-se de uma reflexão sobre o sentido do humano, ao mesmo tempo em que se 

apresenta como um convite a uma existência autêntica, aquela expressada na vivência dialógica: 

o ser humano só pode ser compreendido na relação com o outro. Sem dúvida, o fato primordial 

para Buber é a relação, o diálogo; ele é a categoria existencial por excelência, aquela sobre a 

qual Buber procura fundar suas reflexões sobre o humano.  

Compreendendo o homem como ser de relação, Buber o caracteriza segundo as 

expressões – princípios que ele pronuncia – Eu-Tu ou Eu-Isso. O Eu-Tu é considerado mais 

integral e completo, pois representa o relacionamento entre dois seres com o todo um do outro, 

de forma ampla e plena, ou seja, com seus pensamentos, sensações e sentimentos, por exemplo. 

Por outro lado, o Eu-Isso se configura na relação entre o ser com apenas uma parte do todo do 

outro, num movimento mais distante e impessoal. 

Em outras palavras, ou Eu-Tu é o ser inteiro e o Eu-Isso, o não inteiro. Para Buber, é 

exatamente esta integridade que proporciona a completude do ser humano. Quando o melhor 

que habita na pessoa encontra o melhor que habita na outra, cria-se uma relação em que a 

mentalidade e as emoções alinham-se e ambas caminham na mesma direção. Para isso, é 

necessário que haja diálogo entre o diretor espiritual e o dirigido, e entre os membros da 

comunidade de fé, ou seja, uma intenção direta entre as pessoas, de modo que uma integre a 

realidade da outra de forma ativa. Do contrário, as relações se tornam pautadas pelo Eu-Isso, 

ou seja, pelo distanciamento. 

A relação entre diretor espiritual e dirigido gera a possibilidade de um encontro 

dialógico sempre novo, na condição de gratuidade, que nos permite reconhecê-la em sua 

dinâmica de abertura-espontaneidade. Com afirma Buber: “O tu encontra-se comigo por graça; 

não é através de uma procura que é encontrada. Mas endereçar-lhe a palavra-princípio é um ato 

do meu ser, meu ato essencial”.45 Isso significa que o esforço para atingi-lo não garante a sua 

consecução, embora que, sem essa disposição, dificilmente poder-se-ia falar de encontro. 

Assim, embora seja por minha espontânea vontade que eu entre em relação com um tu, 
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realizando assim o ato próprio do meu ser, o encontro não é feito ou decidido por mim. Ele se 

resulta na pura gratuidade. 

Na direção espiritual, desenvolve-se a habilidade de se relacionar com o dirigido e, 

nessa intersubjetividade, nasce a possibilidade de acessar o outro/dirigido que também acessa 

o diretor espiritual. Tal mutualidade é o que ajuda a criar conexão e um vínculo maior no 

processo de direção espiritual. 

Esse Eu-Tu e Tu-Eu é representado pela forma como olhamos o outro, como o outro 

nos vê e como nos reconhecemos a partir da forma como contemplamos o outro, como o outro 

nos contempla e como nos reconhecemos mutuamente. Na direção espiritual, leva-se em 

consideração três elementos que são respectivamente essenciais: o encontro, o diálogo e a 

responsabilidade. 

A relação Eu-Tu não admite reservas daquele que a ela se entrega, uma vez que a 

“palavra-princípio só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade”.46 Pois a “a relação de um 

homem com seu semelhante não envolve apenas parte do seu ser”.47 Contudo, ela não deve ser 

associada a uma experiência mística, o que requer uma intuição especial circunscrita a seres 

especiais. Ela é uma possibilidade que se coloca a todo ser humano, sendo um encontro real, 

situado na própria vida cotidiana. 

Na vivência do Evangelho, a relação Eu-Tu não trata apenas de um relacionamento 

dos homens entre si, mas de um comportamento assentado na reciprocidade. Tal relação se 

estende aos seres da natureza. Contudo, é inegável que a reciprocidade busca em seu sentido 

pleno encontros na esfera humana, e se faz presente de maneira limitada em outras. 

A existência autêntica encontra-se profundamente vinculada com o Tu Eterno. Uma 

relação que se constitui no mundo, pressupondo que aquele “que verdadeiramente vai ao 

encontro do mundo, vai ao encontro de Deus”.48 Uma experiência que não afasta o homem da 

vivência mundana, mas o compromete com sua existência e com as dos demais entes do mundo, 

enquanto confirmação do significado que não podemos experimentar mística ou 

intelectualmente, mas só podemos acolher e viver. 

A expressão maior desse encontro com o Tu Eterno é a relação entre os homens, uma 

vez que a “a relação com o ser humano é a verdadeira imagem da relação com Deus, na qual a 

                                                           
46 BUBER, 1979, p. 13. 
47 Ibidem, p. 16. 
48 Ibidem, p. 19. 
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verdadeira invocação participa da verdadeira resposta”49, pois só entre os homens é possível 

falar em reciprocidade plena. 

Diante das exigências evangélicas, quando o temor por si mesmo predomina, as pessoas 

afastam-se do amor ao outro e subordinam esse amor. O temor as motiva a comportamentos 

defensivos, a partir de atitudes submissas ou agressivas para com o outro. No primeiro caso, 

nota-se na relação entre diretor e dirigido que este tenta obter pela submissão o que não 

consegue livremente do diretor. No segundo, procura extorquir pela força o que deseja do 

diretor. Estes dois tipos de comportamentos são derrotistas porque o que se almeja, e necessita, 

é a mutualidade de relacionamento pessoal. 

Compreender o humano como ser de relação significa, por sua vez, a impossibilidade 

de fazê-lo isoladamente, mas apenas em sua relação com o mundo: sua família, seu trabalho, 

suas responsabilidades e obrigações, experiências que nos permitem caracterizá-lo como ser 

essencialmente vinculado à comunidade. Segundo Buber, “comunidade significa, aqui e agora, 

multiplicidade de pessoas, de modo que sempre seja possível para qualquer um que a ela 

pertença estabelecer relações autênticas, totais, sem finalidades...”.50 

O que caracteriza a comunidade são essencialmente as relações constituídas, que 

apresentam como pressupostos básicos a imediaticidade, pela supressão de toda forma de 

interesse, mediações; a totalidade das relações, posto que a vida em comunidade envolve todo 

o ser e não apenas uma parte, assim como a possibilidade de um evento real. Ela pressupõe, 

ainda, a superação de uma visão utilitarista, a partir da qual o eu vê o outro como um meio para 

alcançar um fim; quando o chamar o outro de Isso se sobrepõe ao Tu. 

É preciso pensar no processo de direção espiritual como um caminho que prepara o 

dirigido para viver em comunidade, como caracteriza Buber: “uma preparação para o sentido 

de Comunidade, na vida pessoal e com a vida pessoal”.51 Diante desta perspectiva, a direção 

espiritual assume um papel decisivo na educação do potencial de cada dirigido, aqui 

denominado de forças internas que precisam ser liberadas e não de impulso emocional, como 

Buber afirma: 

Não é à liberação de um impulso, mas sim às forças que vão ao encontro daquilo que 

foi liberado é que se há de atribuir a influência decisiva: às forças educacionais. Delas, 

de sua pureza e afetividade, de seu poder de amor e descrição em que ligações o 

elemento liberado vai agir e, com isso, o que ele se tornará.52  

 

                                                           
49 BUBER, 1979, p. 119. 
50 BUBER, Martin. Sobre Comunidade. Trad. Newton Aquiles von Zuben. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987, 

p. 87. 
51 BUBER, 1987, p. 89. 
52 BUBER, Martin. Reden über Erziehung. Heidelber: Verlag Lambert Schneider, 1969, p. 16. 
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A direção espiritual é assim compreendida como responsabilidade com o outro, o 

dirigido; responsabilidade para a escolha do ser, é um componente daquilo que chamamos 

relação. Uma relação que não se constitui por um ato impositivo, por decreto, mas que requer 

abertura e tem como única via a confiança. É a confiança que suplanta a resistência contra o 

estar sendo dirigido e possibilita que o dirigido aceite o diretor espiritual como pessoa. 

É nessa relação de confiança que se realiza o processo de direção espiritual, como 

afirma Buber: 

A confiança, obviamente, não se adquire quando nos esforçamos em adquiri-la, mas, 

sim, quando se participa de forma imediata e franca da vida das pessoas com as quais 

se lida – aqui, portanto, da vida do educando – e quando se toma para si a 

responsabilidade que daí surge.53 

   

Gratuidade e abertura, como dois pares que se complementam na relação dialógica 

entre diretor espiritual e dirigido. A confiança que só existe no diálogo autêntico requer daquele 

que assume o papel de diretor espiritual essa dupla postura: de um lado o esforço de ir ao 

encontro do dirigido e, do outro, o reconhecimento da condição da graça que permeia esse 

encontro. 

O reconhecimento do outro e o relacionar-se reciprocamente com ele abre-nos à 

presença suprema daquele Ser que nunca deixa de ser presença: Deus. A tarefa do diretor 

espiritual é a de libertar as forças internas de cada dirigido, a partir da reciprocidade, revelada 

no encontro na direção espiritual, relação puramente dialógica. Esta relação envolve todo o 

dirigido, na sua concepção relacional de vida, a partir da reciprocidade das relações como 

resposta pessoal, livre e em direção comprometida ao outro e com o Reino de Deus. 

Miranda explica:  

 

O ser humano, por ser de natureza social, necessita do outro, e necessita do outro 

também em sua busca da realidade de sua finalidade última. Mas ainda, a vida cristã 

é fundamentalmente dialogal. Através dela, a direção espiritual vem a ser como uma 

“expressão sacramental”, como um sinal visível dessa dialogicidade; e nesse sentido 

é possível afirmar sua necessidade mortal. Necessidade em um grau maior ou menor 

segundo as condições em que cada um se encontre. Mas sempre em algum grau será 

ao menos muito conveniente.54 

 

Na direção espiritual, essa abordagem dialógica buberiana se liga aos postulados 

educativos, porquanto ambos apelam a uma mesma raiz antropológica que aponta para uma 

convivência humana harmônica com a natureza, com a humanidade e com aquilo que a 

transcende.  

                                                           
53 BUBER, 1969, p. 56. 
54 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 47. 
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Para Sciadini: 

 

A direção espiritual se propõe ajudar alguém a encontrar Jesus até se identificar 

plenamente com Ele e poder dizer, como o apóstolo Paulo: “Não sou mais eu que 

vivo, mas é Cristo que vive em mim”. Esse caminho de encontro e de assimilação de 

Cristo não é fruto só do esforço humano, mas sim da graça e da ação do Espírito Santo 

em nós.55 

 

Na relação entre os homens, o encontro Eu-Tu nem sempre se realiza numa 

reciprocidade total, pois depende das limitações de nossa deficiência e encontra-se submissa às 

restrições das leis internas da existência com o outro. Tudo nos mostra que a plena mutualidade 

não é inerente à existência em comum entre os homens; ela é um dom ao qual devemos estar 

sempre receptivos e que nunca se tem como algo assegurado.  

Na direção espiritual, quando falamos do Eu-Tu nesse contexto, observamos a 

importância de considerarmos a necessidade que nós, seres humanos, temos de nos conectarmos 

ao outro e de criarmos os nossos próprios vínculos na comunidade de fé. 

 É através do tu (do outro) que o nosso eu se encontra e se descobre, afinal somos seres 

em construção e incompletos. E exatamente por estarmos em contato com outras pessoas nas 

mesmas condições que a jornada se torna menos estressante e mais equilibrada. Também é neste 

encontro (Eu-Tu/Tu-Eu) que podemos demonstrar quem somos; compartilhar nossas crenças e 

mapas de mundo, ouvir o outro, trocar informações e experiências, expressar nossa identidade 

e buscar nosso espaço na comunidade que está serviço do Reino de Deus. 

É somente em virtude de seu poder de relação que o homem pode viver no espírito. O 

espírito é palavra e em sua manifestação humana, é a resposta do homem a seu Tu. O espírito 

não está no Eu, mas entre o Eu e o Tu. Essa é a característica peculiar do mundo existencial: a 

categoria relacional do entre, lugar de revelação da palavra proferida pelo ser, o voltar-se em 

direção do outro, para comunicar-se dentro de uma esfera comum, mas que, ao mesmo tempo, 

transcende a esfera especial de cada um. 

Importante enfatizar que, de acordo com Miranda, 

 

(...) o dirigido deve ser consciente de que seu crescimento interior em amadurecimento 

dependerá muito da aceitação da realidade experimental de que alguém quer se fazer 

presente e de que ele, por sua vez, também tem de se fazer presente; de que alguém 

quer se dar, e que ele tem de se dar; que isso, definitivamente, é comunicação.56 

 

                                                           
55 SCIADINI, Frei P. O que é, como se faz Direção Espiritual?, p. 34. 
56 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 147. 
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A principal característica desta esfera é a espontaneidade, em que toda aparência, toda 

“dissimulação” seria fatal, onde a verdade assume uma dimensão quase corpórea, pois o homem 

se comunica com o outro naquilo que eles são. Esse é o diálogo autêntico, que desvela uma 

recíproca presentificação do Eu e do Tu. Este encontro é considerado por Buber como uma 

relação Pessoa-Pessoa ou Pessoa-Deus, encontro transcendência, pois o Tu não tem limites e 

cada Tu particular se encontra dirigido ao Tu Eterno. Diz Buber: “Toca-nos um sopro da vida 

eterna”.57  

Tanto o diretor como o dirigido devem saber que, quando duas pessoas se encontram, 

não permanecem sem compromissos. Ou seja, de alguma maneira, uma contribui para a outra, 

formando certo vínculo pessoal. Convém considerar que a compreensão do mundo não se dá 

unicamente no âmbito dialógico, pois, segundo Buber, a partir da dupla de vocábulos Eu-Isso 

se revela outro modo de existência, de relacionamento unidirecional, em que o Eu é separado 

do evento de relação porque carece de um interlocutor ativo. 

 Eu sou a pessoa, enquanto Isso é a coisa; entre ambos se dá a experimentação ou 

utilização da pessoa em direção à coisa, objeto manipulável. Neste caso, aproximação, contatos, 

experiência e reações comuns definem o social, que implica um estar ao lado do outro, em 

atitude monológica.  

A relação Eu-Isso resulta ser uma posição unilateral em que a pessoa, motivada por 

seu interesse, busca alcançar alguma coisa para satisfazer sua necessidade; é ególatra, daí a 

importância de se levar em conta que a vivência comunitária expressa as inevitáveis tensões 

entre indivíduos e grupos, acabando por gerar um campo de conflitos e tensões entre os diversos 

egos. 

Na medida em que o Eu egótico se afasta dos outros, ele se distancia do ser, e sua 

“individualidade” não pode lhe proporcionar substância alguma. Quando o diretor espiritual 

percebe a predominância da motivação egocêntrica no dirigido, isto significa que há o 

predomínio do temor por si mesmo e subordinação do amor pelo outro. Nasce assim, o 

subjetivismo58, que absorve Deus na alma. Já o objetivismo transforma Deus num objeto; este 

é uma falsa segurança, aquele é uma falsa libertação; ambos são desvios do caminho da 

atualidade. 

                                                           
57 BUBER, Martin. Eu e Tu. 10ª ed. São Paulo: Editora Centauro, 2006, p. 90. 
58 Subjetivismo: “atitude mental e afetiva na qual a validez de um juízo ou apreciação é medida não pelo que as 

realidades são em si ou objetivamente, mas pela situação do sujeito que julga. Se é certo que o sujeito sempre 

condiciona segundo seu ser o que lhe chega, qualifica-se de subjetividade a atitude fechada àquilo que o comum 

das pessoas vê como realidade objetiva”. PEDRO, Aquilino de. Dicionário de Termos Religiosos e Afins. Título 

original: Diccionario de términos religiosos y afines. Aparecida (SP): Editora Santuário, 1993, p. 368. 

 



49 
 

A atitude Eu-Isso não é necessariamente negativa, inferior ou maléfica. Ao contrário, 

essa atitude face ao mundo leva o homem a compreender todas as aquisições da atividade 

científica e tecnológica da história da humanidade. A vontade de utilização e a vontade de 

dominação do homem agem natural e legitimamente enquanto permanecem ligadas à vontade 

de relação e sustentadas por ela. Entretanto, a civilização se converteu em uma exaltação do 

Isso; a modernidade evidenciou uma atitude positivista preponderante na qual o Eu-Isso é 

utilizado como um meio de alcançar o mundo.  

A supremacia do Eu-Isso sobre o Eu-Tu desemboca em um ser humano incapaz de 

descobrir a humanidade e fechado em si mesmo, cujo único horizonte encontra-se circunscrito 

aos objetos-coisas, movido pelo interesse em pautar todos os valores de sua existência pelos 

valores advindos deste relacionamento, deixando fenecer o poder de decisão e responsabilidade, 

de disponibilidade para o encontro com o outro, com o mundo e com Deus. 

Podemos considerar que aqui, no mundo do Isso, o homem é, por assim dizer, um 

nada, e que o abandono do encontro com o outro poderá conduzi-lo a um abismo cruel. A 

relação, além de ser o princípio, é também a contínua atitude instauradora do tornar-se homem, 

ser humano. A melhor garantia será a decisão assumida pelo dirigido de entrar com lucidez e 

firmeza em um processo de busca para o crescimento. Ele deve assumir a responsabilidade e 

examinar a vivência dos valores do Reino a partir da plataforma de sua liberdade e compartilhar 

os acontecimentos de sua vida com seu diretor espiritual. 

A decisão pessoal do dirigido, guiada pelo mesmo discernimento contínuo, é o que 

determinará a duração de sua direção espiritual. O papel do diretor é o de sempre estar disposto 

a acompanhá-lo para ajudá-lo. Superando a coisificação pela conversão do movimento em 

direção ao outro, na reciprocidade autêntica, na responsabilidade, na presença no face a face, e 

na doação íntima de cada um. 

O dirigido que se volta para a relação Eu-Tu integra-se completamente com o mundo, 

em uma totalidade caracterizada pelo movimento, pela integração dos opostos, pois diálogo é 

plenitude, desaparecendo as peculiaridades e contradições individuais. 

Em toda forma de relação Eu-Tu, o ser se abre para o Tu Eterno, com quem realiza a 

relação suprema, que é uma relação de presença imediata. O encontro com o Tu Eterno, relação 

perfeita segundo Buber, revela um tipo peculiar de reciprocidade, de outra dimensão daquela 

que ocorre entre humanos. Essa reciprocidade se dá entre a revelação, de um lado, e a fé, do 

outro. 

A garantia de encontros verdadeiros entre irmãos na vida em comunidade se dará a 

partir do incremento de mais relações Eu-Tu e menos relações Eu-Isso. A troca e o diálogo 
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próprios das relações Eu-Tu tornam a vida cristã mais interessante e nos trazem sempre algo 

novo a ser descoberto, tanto sobre o outro como sobre nós mesmos. 

O diretor espiritual precisa compreender o dirigido como uma totalidade e afirmá-lo 

desta maneira no caminho da vivência do amor incondicional de Deus, que se oferece como 

base para que ele possa crescer em saudável autoestima. 

 Segundo Pagola: 

 

A fé cristã contribui de maneira decisiva para desencadear na pessoa um processo no 

qual o amor é a força curadora. Aquele que acredita no amor incondicional de Deus, 

ele próprio se ama e valoriza – autoestima –, e quem assim se ama e se valoriza 

inevitavelmente põe-se a serviço dos outros.59 

 

O curar, como o educar, não é possível senão àquele que vive no face a face, sem que, 

contudo, se deixe absorver numa mutualidade que não se pode tornar total, uma vez que se trata 

de uma relação com finalidade exercida de um lado sobre o outro. A limitação da mutualidade 

pode ser demonstrada mais claramente no exemplo do diretor de consciência, pois aí um 

envolvimento por parte de seu parceiro violaria a autenticidade sagrada de sua missão. 

O encontro verdadeiro é purificador, pois ele faz descobrir a impotência de cada um. 

Para vivê-lo, deve-se ser capaz de reconhecer as próprias fraquezas e a necessidade de ser 

ajudado. A história pessoal de cada um é frequentemente muito complexa, marcada, às vezes, 

por sofrimentos vividos no seio da família. Por meio de cada encontro verdadeiro ficam 

expostas as próprias fraquezas. Se numa relação de beneficência é possível manter o poder, em 

um encontro verdadeiro perde-se todo o poder e todo saber preconcebido. Isso pede muita 

humildade e também um crescimento em direção a um amor impregnado de sabedoria. 

Imoda recorda que: 

 

Todavia, qualquer que tenha sido a experiência de uma pessoa, qualquer que tenha 

sido a amplitude, a abrangência e a profundidade do seu ser vivido, a riqueza de sua 

experiência permanece sempre, ainda, um outro diante dela: um outro a quem se 

dirigir e que está para ser explorado, descoberto, conhecido, desejado, querido e mais 

amado.60 

 

A direção espiritual realiza sua missão à luz de uma concepção cristã do ser humano e 

da sociedade, em cujo meio se desenvolvem relações interpessoais baseadas em atitudes de 

respeito, solidariedade, amor e serviço. Enfatiza-se e promove-se o desenvolvimento da pessoa 

                                                           
59 PAGOLA, J. A.  É Bom ter Fé: uma Teologia da Esperança. São Paulo: Edições Loyola, 1998, p. 173. 
60 IMODA, Franco. Psicologia e Mistério: O Desenvolvimento Humano. São Paulo: Edições Paulinas, 1996, 

p. 61. 
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enquanto objeto de amor por parte de Deus e como ser essencialmente comunitário, isto é, 

orientado para o reconhecimento de sua atuação como membro de uma comunidade humana. 

A essência do Cristianismo é o amor, que requer como meio de expressão a 

comunidade, onde os homens se relacionam na dimensão Eu-Tu. É por isso que as chamadas 

comunidades de base encontram tão boa acolhida em muitos meios, pois se adaptam bem à 

vivência cristã e, ao mesmo tempo, à vivência moderna. Trata-se de grupos de pessoas com 

ideal comum de fé e amor, desejosos de influir no seu meio para transformá-lo em moldes 

cristãos; ao mesmo tempo, são grupos de oração fraternal, de reflexão evangélica, de apostolado 

social e de comunhão eucarística. 

 

2.2 Vocação e chamado vocacional   

 

A prática da direção espiritual pretende ajudar a libertar o dirigido durante a descoberta 

e a vivência dos valores do Reino de Deus. Objetiva conferir uma resposta ao chamado de Deus: 

chamado a ser, a ser humano, a ser humano-cristão e, especificamente, a descobrir nesse 

chamado os motivos que estimulam os dirigidos à realização concreta da vocação cristã, 

abraçando os desígnios de Deus sobre eles a cada momento. A direção espiritual também 

potencializa as opções e decisões do dirigido, ajudando-o a colocá-las em prática durante o seu 

caminhar autônomo. 

O dirigido percebe que sua vocação à vida é um chamado que precede todos os demais. 

E que Deus, em seu infinito amor, modelou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, 

os chamou à vida, para que, na liberdade de filhos e filhas, fossem continuadores de sua criação. 

O dirigido é chamado a ser responsável pela promoção da vida e a corresponder a esse convite, 

desenvolvendo uma relação consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com o próprio 

Deus. 

Não se pode se esquecer de que o primeiro chamado é o de ser sujeito e a realizar-se 

como pessoa. Ainda que a vocação primeira seja a humana, toda pessoa apresenta também uma 

vocação cristã e uma específica, quer dizer, uma maneira própria, pessoal e única de responder 

ao chamado de Deus. Possui também um lugar onde viver sua missão de serviço, na Igreja ou 

na sociedade.  

A vocação é sempre um chamado pessoal. Um chamado de um Deus que escolhe a um 

homem que escuta. Por isso, Deus costuma dirigir-se ao homem chamando-o por seu próprio 

nome. Uma das tarefas na direção espiritual é ajudar os dirigidos a descobrirem sua autêntica 
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vocação, como resposta ao apelo que brota do mais profundo de seu mistério, onde se realiza o 

encontro com Deus transcendente, que dá sentido à sua vida cristã. 

Pelo Batismo toda pessoa recebe, pela fé de seus pais e padrinhos, seu segundo 

chamado: a ser cristão. À medida que a pessoa cresce e toma conhecimento da própria fé, aos 

poucos assume uma identidade que a caracteriza como seguidora do próprio Cristo. 

Consequentemente, a pessoa é chamada a aderir à missão de Jesus, para ser sinal do Reino e 

comunicação da Boa-Nova do Evangelho. Cada pessoa vive e realiza a sua vocação cristã na 

família, na sociedade e na comunidade eclesial à qual pertence. 

O batismo é considerado fonte de todas as vocações porque é a partir dele que o cristão 

viverá sua vocação específica: vocação à vida matrimonial, à vida religiosa consagrada, 

vocação à vida sacerdotal e vocação de cristão leigo. 

O chamado a ser cristão é viver à luz da fé e da mensagem de Cristo. Ser cristão 

também significa viver sob a inspiração criadora do Espírito de Cristo. Este Espírito sempre 

nos levará a sermos fiéis ao Cristo dos Evangelhos. Por isso, ser cristão é viver a união com 

Cristo, que consiste em dar continuidade à missão do Senhor como membro ativo da 

comunidade, dando testemunho do Reino. 

No processo de vivência cristã, o chamado de Deus na História se dá através de sinais 

interpretados a partir de um olhar de fé. Assim, entre Deus que chama e a pessoa que responde 

ocorre um convite ao estabelecimento de um diálogo que manifeste o amor gratuito de Deus e 

a liberdade da pessoa humana. 

A iniciativa do chamado vem sempre de Deus. A vida cristã e a vocação são 

manifestações de seu amor. Diante da iniciativa de Deus que chama, a pessoa toma consciência 

de sua realidade de limitação e de pecado, e da distância que existe entre a grandeza do que 

Deus lhe propõe e as capacidades humanas que possui. Mesmo diante de tudo isso, responde 

com o olhar da fé, de quem se reconhece à imagem e à semelhança de Deus, um pecador 

redimido, chamado a viver uma nova realidade no seguimento de Cristo. 

Na direção espiritual, muitas vezes, inesperadamente, surge um olhar apaixonado, 

acompanhado de uma voz: “Segue-me” (Mt 9,9). Esse primeiro olhar coloca o dirigido diante 

de uma experiência nova, abre-o à oportunidade de perceber-se amado e, desde sempre desejado 

por Deus. Essa nova percepção e abertura dos sentidos do dirigido para Deus é o que se 

denomina de chamado vocacional. 

Essa abertura dos sentidos passa a ser o encontro decisivo na vida do dirigido, que 

agora tem um Mestre para sempre. Abre-se no seu coração a possibilidade de se relacionar com 
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Deus em Jesus Cristo. O que antes era distante e vago, e talvez até impossível, concretiza-se na 

vida do dirigido que passa a crer nesta nova Presença. 

O Documento de Aparecida acrescenta: 

 

A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza 

que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a Boa-Nova do amor 

de Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-

lo encontrado foi a melhor coisa que ocorreu em nossas vidas.61 

 

 

Toda vocação tem como objetivo uma missão e a sua realização se dá no serviço aos 

demais. Deus, de fato, chama para construir comunidade, para fazer cada pessoa irmão com os 

outros irmãos, para seguir construindo um mundo que seja a casa de todos, onde todos possam 

viver com dignidade, descobrindo horizontes possíveis para a própria realização pessoal.  

Paulo explica que Deus chama o homem para amar como ponto central da ética cristã. 

Para Paulo, tanto Deus como os cristãos são o sujeito do amor cristão. Este amor vem tanto do 

próprio Deus como da atividade do cristão, que é seu sujeito pleno; isto é, a vocação cristã é 

totalmente atividade de Deus, mas é realmente atividade do homem. É o trabalho de Deus no 

coração da pessoa livre, mas é também o trabalho da pessoa que é chamada a amar:  

 

Vós fostes chamados para a liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva 

de pretexto para a carne, mas para a caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. 

Pois toda lei está expressa num só preceito: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. 

(Gl 5, 13-14). 

 

Na vida cristã, o dirigido é chamado para a liberdade. Ora, que tipo de liberdade deve-

se testemunhar na vivência cristã? A liberdade cristã é da mesma natureza que aquela que o 

Jesus Histórico experimentou: a liberdade de fidelidade ao Pai e de sua consequência imediata, 

sua fidelidade ao irmão. Trata-se de um amor único a Deus e ao próximo. Esse amor único 

denominado teocêntrico, por apresentar Deus como sua fonte, leva o dirigido à verdadeira 

liberdade no amor. Na direção espiritual, o dirigido deve assimilar a liberdade interior do Jesus 

histórico como valor absoluto do seu ser e agir cristão. 

Uma direção espiritual para a liberdade contribui para a superação de esquemas de 

dominação internos e externos, favorece o discernimento e permite escolher o bem em qualquer 

circunstância; ajuda as pessoas dirigidas a amadurecerem e a serem capazes de tomar suas 

próprias decisões. Ao contrário, numa direção em que falta a liberdade, apenas leva-se a tensões 

e a comportamentos rígidos ou a um relacionamento despersonalizado. 

                                                           
61 DOCUMENTO DE APARECIDA. Texto Conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano e do Caribe, p. 24. 
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De acordo com Miranda: 

 

O diretor espiritual deve educar a liberdade psicológica do dirigido – que é a 

capacidade de escolher –, decidindo entre várias opções alternativas, de tal maneira 

que ele se sinta comprometido e consequente com essa opção, e possa levá-la a prática 

eficazmente. Essa liberdade é a que se sente afetada em seu funcionamento dinâmico 

(ser livre de... para...) pelas inconsistências-inconscientes, e é a que deve ser o objeto 

de ajuda e de formação. Nessa ajuda e formação, o papel primário do diretor deve ser, 

antes de mais nada, facilitar antes de instruir, ainda que também seja necessário que, 

ao mesmo tempo, o dirigido seja instruído com vistas a agir autonomamente; ele nunca 

deve ser reprimido, pois cada um deve ser resultado de si mesmo.62  

 

Para o amadurecimento ocorrer, um comportamento responsável é requerido, fruto da 

alegria serena e profunda, que brota da paz interior. Só assim é possível o crescimento e o 

amadurecimento em um ambiente saudável, ao modo de viver a missão na direção espiritual. 

A vivência cristã deve ser a tônica do ambiente na direção espiritual. Esse é o motivo 

pelo qual se destaca um forte acento em determinados valores evangélicos, como amor, 

solidariedade, simplicidade e aproximação no ambiente das relações pessoais que influenciam 

significativamente todo processo educativo e o despertar da vocação cristã. Estes valores levam 

a um contato do cristão consigo mesmo, com o outro e com Deus. 

Diante dos desafios educacionais, familiares e religiosos, a direção espiritual deseja 

estabelecer com cada dirigido um vínculo de amizade, relação de confiança e esperança, como 

forma de motivação positiva dentro do processo do despertar vocacional. E também como 

forma de encorajamento para responder com simplicidade e dignidade ao amor de Deus; para 

o dirigido experimentar esta comunhão já na fase de busca e discernimento e construir a sua 

vida sobre fundamentos sólidos. 

O estímulo que o dirigido deve receber serve como elemento motivacional que dá 

impulso às emoções por meio do cuidado, do sentir-se apoiado, procurado, consolado, 

valorizado, capaz de levá-lo a desabrochar para a vivência dos valores naturais e 

autotranscendentes. 

O dirigido precisa receber motivações para experienciar valores63 e perceber, assim, 

quais são as suas necessidades como elementos dinâmicos que conferem impulso e força para 

o desenvolvimento das emoções. O diretor espiritual necessita compreendê-las e transmitir 

atenção e cuidado para apoiar o dirigido no processo de internalização dos valores do Reino de 

Deus. Desta forma, o dirigido poderá edificar sua vida a partir de sua própria liberdade, a qual 

                                                           
62 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 165. 
63 Entende-se que “os valores são finalidades (ou ideais) consistentes e duráveis, através dos quais o ‘eu’ julga que 

vale a pena gastar de alguma maneira a vida. Os valores possuem um papel fundamental na personalidade”. 

MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 227. 
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será a base da resposta ao chamado do Criador. A liberdade psicológica é condição 

indispensável para viver a liberdade cristã e interagir com ela continuamente. 

A perspectiva de construir um caminho de verdadeira liberdade (integrando formação 

humana e espiritual) faz com que o diretor espiritual veja o dirigido de forma coerente, 

ajudando-o na construção de sua personalidade como um ser livre e, ao mesmo tempo, 

responsável, colaborando assim com a graça de Deus no seguimento de Jesus Cristo. 

Para Miranda: 

 

A história de Jesus é a história da liberdade. Ele, livre de todo impedimento, entregou-

se: ao Outro (seu Pai) e ao outro (seu irmão). Não teve nenhum autoprojeto 

egocêntrico, nenhuma autoafirmação para si (...). (...) nessa história e experiência de 

Jesus, fundamenta-se o ponto de partida de todo crescimento na direção espiritual, 

tanto a (sic) nível religioso quanto em nível psicológico. Esse crescimento coincide 

com o avanço no caminho do seguimento de Jesus.64 

 

A proposta do ministério da direção espiritual é evangelizar para os valores do Reino 

e perceber qual é o objeto de desejo e qual a resposta que o dirigido irá dar de acordo com seu 

agir. Os valores morais dizem respeito ao agir humano e, os religiosos, à relação da pessoa com 

Deus. Por meio do mistério da encarnação, o Verbo de Deus assumiu a vida humana em todas 

as suas dimensões, menos no pecado; amou com um coração humano, pensou como uma mente 

igual a nossa, se fez um irmão. 

Martini enuncia que evangelizar é: 

 

Portanto, comunicar, irradiar alguma coisa daquela “boa notícia” e daquela 

experiência do Reino que enche de vida. Para isto, nós recebemos um mandato 

explícito de Jesus, porque ele deseja que todas as criaturas participem destes 

horizontes de salvação. Nós temos um dever de solidariedade que nos obriga a pensar 

nos outros, a nos preocupar com eles, a não querer que eles se privem destas 

perspectivas de sentido da vida que dão a resposta adequada aos anseios mais 

profundos do coração humano.65  

 

O trabalho da direção espiritual leva sempre em consideração a dignidade daqueles 

que se colocarão na posição de dirigidos. Necessita-se de afirmar determinados valores do 

diretor espiritual em relação aos dirigidos. O objetivo é inspirá-los a tomar atitudes de respeito, 

de igualdade e fraternidade. Esta é a base para que a evangelização aconteça de fato, envolvendo 

o corpo, os sentimentos, a inteligência e para que seja sempre permeada pelo amor de Deus. 

A direção espiritual orienta e apresenta como alicerce a evangelização. Deve ser lugar 

de encontro da comunidade cristã, onde diretor e dirigidos mantenham relações abertas, 

                                                           
64 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 166.  
65 MARTINI, Carlos M. Viver os Valores do Evangelho. São Paulo: Edições Paulinas, 1997, p. 109-110. 
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inspiradas no Evangelho, e vivam de maneira que os valores cristãos sejam sua característica 

mais forte. Busca-se o desenvolvimento harmônico da personalidade em todas as suas 

dimensões, de forma que os dirigidos adquiram, através da assimilação crítica e sistemática da 

cultura, em harmonia com a fé, uma visão cristã do mundo e da vida.  

 

2.3 Caminho do discernimento vocacional 

 

A vida cristã não pode ser construída pela pessoa isoladamente. A comunidade deverá 

estar presente para ajudar o dirigido a integrar as necessidades e as exigências que estabelecem 

os valores cristãos. É preciso um diretor espiritual que o acompanhe e o ajude a se confrontar 

com a Palavra de Deus e com a comunidade para que adquira uma experiência eclesial, 

aprendendo a dialogar sem se impor; que lhe forneça ferramentas necessárias para o 

amadurecimento cristão e lhe proporcione um processo de vivência cristã e comunitária 

marcado pela paciência e misericórdia.  

Como afirma o Novo Testamento, é o duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo 

que resume a Lei e os Profetas, incluindo-se mutuamente. É esse amor de Deus que leva a amar 

o irmão, pelo fato de Ele amar primeiro e comunicar seu amor, habitando em cada cristão, como 

o amor com que Deus ama seu Filho e cada pessoa.  

O processo de direção espiritual não acontece fora da realidade, mas dentro da 

perspectiva da educação da fé, na vivência cristã que ocorre numa comunidade concreta para 

que se adquira uma experiência de vida eclesial. Construir esse caminho ajuda o dirigido a 

discernir e o faz aterrissar na vida concreta e, consequentemente, assumir responsabilidades na 

vida eclesial, profissional, familiar, estudantil, política, social, e assim por diante. 

Como afirma Baldissera: 

 

A Igreja, ciente de sua missão de continuadora da obra salvífica de Jesus, foi 

crescendo sempre mais em número e ampliando sua consciência de missão no mundo. 

Daí a vocação a que são chamados os que dela participam (os cristãos), desenvolve-

se não somente em uma conotação íntima e pessoal, mas possui também hoje uma 

perspectiva social, comunitária, eclesial. 66 

 

 

Como o chamado de Deus é um chamado para a vivência cristã que não tem fim, na 

descoberta e conscientização de seu engajamento em outras demandas pastorais, é importante 

que o dirigido esteja vinculado a uma comunidade de referência que o ajude a garantir sua 

continuidade e sua eficaz realização. 
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É necessário que o dirigido conheça a si mesmo e que esteja vivendo e realizando a 

sua vocação cristã, inspirado nos valores da proposta de Jesus. Que cultive e promova atitudes 

humanas tais como: a capacidade de animar, motivar e orientar; a responsabilidade; a 

perseverança e a vocação de serviço; o respeito pelos outros; o sentido crítico e a tolerância; a 

abertura e a criatividade; a capacidade de escutar e propor; a autenticidade e a coerência entre 

o que diz e o que faz; a solidariedade; a participação ativa na vida social e a enculturação em 

seu meio. 

A resposta vocacional une o vocacionado também com os outros irmãos na 

comunidade viva da fé que é a Igreja, para com ela partilhar a missão evangelizadora.  

Por sua própria natureza, a vocação é dialogal. É um apelo em que Deus oferece sua 

graça e procura suscitar uma resposta. Quem é chamado não perde sua liberdade, mas, a partir 

de sua participação pessoal, configura, pela mediação de sua experiência de fé e de sua 

capacidade de discernir, as formas concretas que deve assumir sua missão de serviço à Igreja e 

à história dos homens. Por isso, vocação é um dom que não apenas a pessoa, mas toda a 

comunidade deve buscar no diálogo com Deus, na oração, como ensinou Jesus. É um dom que 

precisa ser desenvolvido.  

Deus é o companheiro do caminho, o qual se abre à vida verdadeira e plena. Cada dia 

nos é dado para responder ao chamado vocacional de criaturas de Deus, como um modo de 

conceder e projetar a vida cristã. Em cada pessoa há um dom original de Deus que espera ser 

descoberto e desenvolvido para dar frutos. A busca do sentido da vida é um eco da vocação de 

Deus. 

Segundo Pagola:  

 

Aquele que segue Jesus não deve ignorar o sofrimento dos outros em seu caminho 

para a felicidade. A felicidade cristã inclui o amor por aqueles que sofrem. Aquele 

que segue os passos de Jesus deve lembrar que “não se tem direito a ser feliz sem os 

outros, nem contra os outros”. A maneira cristã de procurar a felicidade é procurá-la 

para todos.67   

 

 

Deus chama o homem não apenas à vida e ao seu desenvolvimento; chama-o também 

para colaborar com Ele numa história de libertação. O povo de Deus, outrora Israel, hoje a 

Igreja, é um povo de convocados à fé e à libertação e a responder e corresponder à Palavra do 

Senhor. 

A vocação se dá no encontro com Cristo, no fato de que Jesus, o Filho de Deus feito 

homem, o Deus vivo, no excesso do Seu amor, entra em pessoa na história, vem ao nosso 
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encontro, aproxima-se de cada um, torna-se amigo, partilha o mistério do Seu amor para que se 

tenha vida em abundância.  

Toda vocação vem de Deus e possui um único objetivo: anunciar o Reino de Deus na 

história, tornar visível e testemunhar o mistério de Cristo Salvador. Numa palavra, na 

comunidade cristã há muitas vocações, mas uma única é a missão. Neste percurso, é de 

fundamental importância a chamada direção espiritual, forma privilegiada de acompanhamento 

personalizado e de discernimento vocacional.  

No próximo capítulo, serão abordados aspectos do sistema motivacional e suas 

possíveis influências sobre o dirigido. O interesse principal concentrará sobre os elementos 

relacionados ao mundo individual (interno), tendo-se em vista o crescimento para a maturidade 

vocacional. Este assunto é discutido à luz da obra de Padre Luigi Maria Rulla, cujo objeto de 

pesquisa é a vocação cristã.  

Rulla elaborou a Teoria da Autotranscendência, que fornece um quadro interpretativo 

global da dinâmica vocacional, integrando aspectos teológicos, filosóficos e psicossociais da 

vocação cristã, contemplada como chamado de Deus e resposta livre do homem. A teoria 

apresenta os aspectos da motivação vocacional e o favorecimento de uma melhor compreensão 

de seu processo de maturidade, conferindo consistência vocacional ao cristão.  

A Teoria da Autotranscendência torna-se um precioso instrumental, pois facilita a 

compreensão sobre a origem dos conflitos e tensões por parte do diretor espiritual na ajuda que 

presta ao dirigido na vivência da vocação cristã e no processo de internalização dos valores do 

Reino de Deus no caminho do discernimento vocacional. A mensagem central da teoria da 

Autotranscendência na Consistência elaborada pelo autor é a seguinte:  

 

Salvo o primado e a proveniência insubstituíveis da graça divina, os dinamismos, as 

forças psicossociais do homem, conscientes e subconscientes, influenciam na 

liberdade para a autotranscendência do amor próprio da vocação cristã, e assim podem 

afetar o processo vocacional em maneiras diversas.68 

 

Para Miranda, a autotranscendência significa: 

 

Defender a própria autonomia de sentido, elevando-se sobre os condicionamentos, 

quaisquer que eles sejam, inclusive indo além da emotividade. Observando que a 

autotranscendência complementa a integração, ou seja, ajuda e complementa a 

realização da unidade interior (...). Alguém é “único” para – transcendendo-se – poder 

doar-se ele mesmo. Também dizemos consistentemente. Com essa palavra, queremos 

dizer que, de fato, essa autotranscendência deve ter efeito real; que não fique em um 

simples esforço mental, mas que verdadeiramente aconteça uma experiência de 
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unidade interna que se perceba como independente e livre, apesar do que seja, e que 

supere a si mesmo.69 

 

Na prática da direção espiritual, a autotranscedência implica, de certo modo, dar a vida 

por algo ou alguém que está fora da pessoa. Isso possui uma íntima conexão com a atitude e 

modo de proceder de Jesus de Nazaré. A autotranscendência é a arte de perceber a diferença 

entre o próprio eu e o problema que está além do eu. Inclui distinguir e superar o próprio eu, 

separando-se de si mesmo. Não é desprezar, nem negar ou recusar nada, mas distinguir, nomear, 

qualificar a procedência e a importância de todos aqueles elementos que são apresentados a si 

e, desta forma, exercer o poder de escolha e assumir-se em total liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 299. 



60 
 

3. A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DA AUTOTRANSCENDÊNCIA DE LUIGI 

MARIA RULLA NO DISCERNIMENTO VOCACIONAL  

Atualmente, tanto as ciências da natureza quanto as ciências do espírito, como dizia 

Husserl70, nos proporcionam várias ferramentas para forjar o caminho do conhecimento do ser 

humano. Neste capítulo, vamos nos apropriar do instrumental de Luigi Maria Rulla, que 

desenvolveu a Teoria da Autotranscendência na Consistência. 

 Essa teoria apresenta um referencial importante para o entendimento do papel das 

motivações inconscientes e sua influência sobre o nível da consciência. É uma teoria 

interdisciplinar, que conjuga Filosofia, Teologia e Psicologia Social. Parte do pressuposto de 

que a vocação cristã apresenta sua origem no encontro de duas liberdades: a liberdade de quem 

chama (Deus) e a de quem lhe responde (o ser humano). Mas, para que realmente haja liberdade 

humana na resposta àquilo que se acredita ser um chamado de Deus, é necessário que se 

reconheçam as reais tendências motivadoras que estão presentes na pessoa. 

Neste âmbito, a teoria pode oferecer elementos operacionais que colaboram para uma 

integração progressiva das estruturas psíquicas da personalidade frente às exigências dos 

valores cristãos. O centro de interesse da Teoria da Autotranscendência na Consistência é o 

exame das motivações do processo de escolha, mais precisamente, as necessidades 

inconscientes incompatíveis com os valores vocacionais. 

Luigi Maria Rulla (1922-2002) foi padre jesuíta, psiquiatra (McGill University) e doutor 

em Psicologia (Ph.D., The University of Chicago). Rulla nasceu na Itália e obteve o doutorado 

em medicina pela Universidade de Turim. Exerceu a atividade de cirurgião durante oito anos e 

contribuiu para a pesquisa com muitas publicações na Faculdade de Medicina da mesma 

universidade. Durante sua formação como jesuíta, obteve o mestrado em Filosofia 

(Aloysianum, Gallarate) e mestrado em Teologia (Woodstock College, Maryland-USA). Após 

esta formação, fez seus estudos em Psiquiatria e Psicologia. 

Rulla foi, ainda, professor e principal fundador do Instituto de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Gregoriana de Roma. Concretamente, pode-se dizer que o nascimento deste 

instituto ocorreu como resultado da experiência de Rulla, amadurecida durante as suas 

pesquisas em Psicologia. 

Os longos anos de pesquisa realizados por Rulla e dois colaboradores em Psicologia da 

Vocação resultaram em dois volumes publicados em Roma pela Gregoriana University Press, 

                                                           
70 Cf. HUSSERL, Edmund. A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Introdução e Tradução de Urbano 
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em 1986 e 1989, intitulados Antropology of Christian Vocation. O primeiro volume, escrito 

apenas por Rulla, apresentou o subtítulo Interdiciplinary Bases; no segundo, Rulla teve como 

colaboradores Jorge Riddick e Franco Imoda, e o volume apresentou o subtítulo Existencial 

Confirmation. 

Em termos gerais, a obra trata do exercício da intencionalidade consciente que permite 

à pessoa desvendar, aprender e a intuir a realidade, os valores que a impulsionam a viver a sua 

fé por meio da direção espiritual. Quando a pessoa busca ajuda, o diretor precisa possuir a 

clareza do percurso que ela deseja trilhar, que ajude o dirigido a aprofundar os valores morais 

e religiosos para conduzi-lo a uma internalização harmoniosa no caminho da 

Autotranscendência na Consistência. 

 

3.1 Os elementos da Teoria da Autotranscendência de Luigi Maria Rulla na direção 

espiritual 

 

A partir da Teoria da Autotranscedência na Consistência, Rulla explica o conceito de 

autotranscendência como o processo de superação do indivíduo que busca a realização de 

valores objetivos que o transcendem. Para o autor, este caminho supera a realização das próprias 

potencialidades (autorrealização) e corresponde a um chamado que vem de Deus: 

 

(...) e, portanto, supera o projeto do homem, que o aceita em uma visão de fé. Na 

mesma perspectiva de fé, existe no crente a convicção de que na realização dos ideais 

autotranscendentes, o homem realiza plenamente também a si mesmo, como uma 

consequência de sua adesão ao convite de Deus (...). (...) essa tarefa não é tão fácil e 

nem automática, mas pressupõe e exige um esforço no conhecimento de si e uma 

liberdade interna que leve a uma consistência nas atitudes do indivíduo entre seus 

valores proclamados e suas necessidades, tanto a nível (sic) consciente como 

subconsciente, isto é, entre o eu ideal e o eu-atual.71 

 

 

A prática da direção espiritual pressupõe o investimento em uma direção pautada no 

modelo formativo da integração, ou seja, na proposta de levar o dirigido a assumir um processo 

de vida livremente escolhido, envolvendo todas as forças dinâmicas (conscientes e 

inconscientes) da sua personalidade. 
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62 
 

Para a vivência da vocação cristã a partir do dinamismo de base do agir humano, Rulla 

utiliza o método transcendental de Lonergan72 com o objetivo de constituir uma base 

antropológica capaz de fornecer uma autêntica interdisciplinaridade à sua teoria:  

 

Partimos da ideia de que o espírito do homem, sua mente e seu coração, são uma força 

ativa, um poder de atuação para a transcendência; por isso, o sujeito é intrinsicamente, 

aliás constitutivamente relacionado com o objeto na direção do qual transcende. Essa 

relação acontece por meio de um esquema fundamental de operações que constituem 

o método transcendental. Há quatro níveis de operações: experiência, inteligência, 

juízo, decisão.73  

 

A pessoa dirigida, embora tenha a capacidade de autotranscender-se, se encontra 

também limitada na consecução de sua autotranscendência. Existe nela uma dialética de base, 

uma oposição entre sua tendência para autotranscendência e a própria limitação.  

 

Em ambos os casos, existe o que Lonergan chama de “willingness” e que poderíamos 

chamar também de “prontidão para responder”. Lonergan distingue, na noção da 

vontade: will, isto é, a capacidade de querer; willing, isto é, o ato de querer; e 

willingness, isto é, “(...) estado em que não há necessidade de persuasão para levar a 

pessoa a decidir”.74  

 

O sistema motivacional comporta dois aspectos: um racional e outro emotivo. O racional 

permite uma avaliação mais realista e objetiva da realidade, enquanto o emocional pode estar 

mais relacionado a aspectos distorcidos, aos objetos que afetam o sujeito, impossibilitando-o 

de traçar o caminho de Autotranscendência na Consistência. 

O primeiro conjunto é constituído pela fórmula: valores, avaliação, reflexo racional e o 

importante em si mesmo. Prevalecem os ideais do sujeito, aquilo que ele pretende alcançar. 

Esses dois aspectos influenciam as opções do objeto e de conteúdos. O segundo é composto 

pela fórmula: necessidades, avaliações intuitivas emotivas e o importante para a pessoa. 

Apresenta a tendência de levar o indivíduo à escolha em base ao que é agradável ou satisfatório 

para ele; predominam os afetos. 

                                                           
72 O padre jesuíta canadense Joseph Francis Bernard Lonergan (1904-1984) desenvolveu o método transcendental 

a partir de uma nova abordagem teológica, que pressupõe o autoconhecimento do ser a partir de uma mudança de 

paradigma da objetividade para a interioridade ou intersubjetividade. Tal mudança permite à pessoa conhecer-se 

e afirmar-se como ser, cujo dinamismo básico se volta para a sua autotranscendência em conhecimento e amor. 

Rulla parte dos estudos de Lonergan para criar a Teoria da Autotranscendência na Consistência: “(...) é ativa na 

pessoa a interação entre dois “eus”, entre dois construtores hipotéticos da mesma realidade, do mesmo único eu 

funcional: o eu do desejar emotivo e o eu do desejar racional. Lonergan (1958) descreve-os como o eu egocêntrico 

e o eu egotranscendente, respectivamente. O primeiro é o eu que percebe e sente, que goza e sofre, que está apegado 

a si mesmo, que é interessado em si mesmo. O segundo, mas o mesmo eu, é descrito como indagador e reflexivo, 

como levado a conceber inteligentemente e a julgar racionalmente, como objeto desapegado e desinteressado que 

está a coordenado com outros objetos e, com eles, subordinado a algum destino que tem que ser descoberto ou 

inventado, aprovado ou desenhado, aceito ou repudiado”. RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, 

p. 163. 
73Ibidem, p. 164-165.  
74Ibidem, p. 198-199. 



63 
 

Quando aplicada na direção espiritual, a Teoria da Autotranscendência na Consistência 

mostra o aspecto psicossocial da vocação humana cristã, uma vez que a autorrealização e a 

felicidade são consequências da concretização de valores morais e religiosos que levam em 

consideração a liberdade do homem, mas também sua fragilidade e abertura ao absoluto. 

No processo de direção espiritual tem-se constatado que o indivíduo, embora maduro 

física e intelectualmente, continua imaturo emocionalmente, dificultando uma resposta 

autêntica para a vivência cristã. Mesmo apresentando um potencial para o crescimento e 

desenvolvimento, torna-se um ser limitado por natureza e que precisa de ajuda para se libertar. 

O diretor espiritual precisa entender o mundo interno do dirigido, relacionando a 

maturidade da vida cristã com a sua capacidade de internalização: 

 

(...) uma pessoa internaliza um valor revelado e vivido por Cristo quanto mais está 

disposta, é livre de aceitar esse valor que a leva a se transcender teocentricamente 

(e não egocentricamente ou só filantrópico-socialmente), de ser mudada por esse 

valor, e de fazer tudo por amor da importância intrínseca que o valor tem, e não pela 

importância que ele pode ter para a pessoa.75 

 

O desafio da direção espiritual é traçar um caminho no qual o dirigido possa apresentar 

um contato consigo mesmo e ser capaz de viver a própria vida. Que possa gerir seus problemas 

de forma eficaz e construtiva, rumo à obtenção da maturidade humana e cristã. Deve-se evitar 

comportamentos infantis e desenvolver a habilidade de superar o caráter emotivo observado no 

isolamento social, manifestado como: ansiedade crônica, pouco controle sobre os impulsos e 

uso de fantasias em vez de trabalho produtivo na vida cristã. 

Na direção espiritual deve-se se ocupar com o problema relacionado à motivação 

vocacional da vida cristã, que impulsiona o indivíduo a optar por uma vida autêntica, por meio 

da análise dos componentes básicos da vida psíquica: o nível psicofisiológico, o psicossocial e 

o psico-racional-espiritual. 

Esta análise ajuda a entender as características de cada um, conforme Baldissera explica: 

 

(...) nível psicofisiológico, (...) trata-se das necessidades fisiológicas fundamentais, 

como fome, sede, saúde, movimentar-se, sobrevivência física (...). (...) a motivação 

que regula esse nível é a busca da satisfação imediata das necessidades (...) a realidade, 

no caso, será vista em função da própria necessidade fisiológica. Decorre, portanto, 

uma visão limitada e utilitária e individualista. A percepção da realidade é parcial e 

subjetiva, isto é, em vista da satisfação da necessidade sentida (...) nível psicossocial 

(...) o homem é um animal social, isto é, um ser como os outros e para os outros (...) 

todos temos necessidades de amizade, de dar e receber ajuda, de amar e ser amado 

(...) o que motiva a pessoa a agir neste nível é a tomada de consciência das próprias 

limitações (...) percebe a necessidade que tem dos outros. Somos feitos uns para os 

outros, nosso crescimento psicossocial se dá na e pela inter-relação (...) nível psico-
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racional-espiritual (...) a atividade psíquica neste nível é dada pela capacidade do 

homem de descobrir pela razão a natureza das coisas e a capacidade de conhecer a 

verdade (...) este poder de abstração é o que chamamos razão, inteligência (...) dito 

em outras palavras, é o poder que o homem tem de conhecer as coisas abstratas, julgar 

e transcender o aqui e agora para afirmar valores espirituais.76 

 

 O diretor, por intermédio da relação que estabelece com o dirigido, consegue identificar 

em que nível a pessoa se encontra, uma vez que todo ser humano passa por essas fases de 

identificação. Assim, consegue ajudar o dirigido a avançar no processo de maturidade, fazendo-

o perceber que é possível partilhar o dom recebido e o desejo de doar-se como via de perfeição 

cristã. Contudo, o diretor espiritual precisa despertar no dirigido o desejo de procurar a verdade 

que o liberta para viver sua verdadeira vocação de cristão.  

 

Examinar a vocação num espírito de fé, mas também numa busca de verdade em uma 

condição de diálogo com os outros homens, de caridade fraterna pelo seu próximo, 

que também se interroga sinceramente, com pureza de intenções e com ampla 

disponibilidade de coração. Significa abrir-se a uma compreensão e a uma 

participação mais profunda na condição comum com os outros homens, que sentem e 

vivem com as mesmas interrogações, manifestas ou não.77  

 

Somente buscando a verdade o dirigido conseguirá fazer uma escolha livre e 

responsável entre as coisas e as pessoas. Ele não as usará para o seu próprio fim, como se vê 

nos níveis psicofisiológicos. Tornando-se livre no nível psicossocial, o dirigido será capaz de 

perceber as novas dimensões da vida cristã, descobrindo-se responsável por aquilo que faz. 

Para Miranda, as consistências ou inconsistências no comportamento do indivíduo 

interferem diretamente na libertação do mesmo em direção ao objetivo final que se almeja na 

direção espiritual: 

A liberdade da pessoa, enquanto e tão logo é libertada de impedimentos psicológicos, 

ideológicos e situacionais, produz mais consistência em seu comportamento real. Por 

sua vez, quanto mais consistência e coerência há no comportamento da pessoa, mais 

ela se vê atraída para seu “valor final definitivo”, que é o que, de fato, se pretende.78 

 

Uma pessoa agitada interiormente dificilmente apresenta condições de refletir com 

serenidade sobre algo. Tal situação perturba também sua relação com os outros e, por certo, lhe 

provoca um desconforto físico. A atividade espiritual liga-se ao funcionamento dos outros 

níveis, como sistema nervoso e estrutura fisiológica, que permitem acesso à mente do pensar, à 

memória do relembrar e à palavra do comunicar. 

                                                           
76 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional. São Paulo: 2010, p. 81-83.  
77 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 41.  
78 MIRANDA, T. R.  A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 259. 
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  É preciso levar o dirigido a se conscientizar de que necessita viver em harmonia, com 

senso da própria individualidade e com a consciência de pertencer a um grupo de pessoas. 

Conscientizá-lo a ser uma pessoa em busca da verdade, mas que é impulsionado por ela a 

transcender o equilíbrio entre a própria verdade e a totalidade da verdade. Essas são 

características da pessoa que se encontra no nível racional-espiritual. 

Sem dúvida, é importante que entre os três níveis haja um funcionamento harmônico 

para a compreensão do agir humano, livre e responsável. E não basta possuir a compreensão 

dos três níveis para que a motivação que impulsiona esse agir seja notada; outro mecanismo 

precisa ser avaliado, o inconsciente. 

Segundo Baldissera:  

 

(...) os processos conscientes são diretamente conhecidos, enquanto os processos 

inconscientes só o são indiretamente por inferência. Uma maior distinção pode ser 

feita entre os limites consciente e inconsciente. Pode-se dizer que o modo do homem 

ser presente a si mesmo pode variar de um máximo de autoconhecimento (consciente) 

a uma quase ausência de conhecimento (inconsciente) (...). (...) o inconsciente 

compreende os conteúdos psíquicos que só podem ser levados ao conhecimento 

através de instrumentos profissionais (por exemplo, técnicas psicoterapêuticas).79 

 

Para o inconsciente, não há contradição; o amor e o ódio convivem sem um anular o 

outro. Quantas vezes, na direção espiritual, um ato de caridade, que deveria ser de altruísmo, 

pode apresentar origem inconsciente para a obtenção de gratificações das próprias necessidades, 

como a dependência afetiva? Outro fator que se observa no comportamento dos dirigidos muito 

submissos e obedientes às normas, aos preceitos religiosos e aos dogmas, é uma proteção contra 

o seu sentimento de inferioridade. 

Este sentimento de inferioridade pode levar a pessoa a um estado de agressividade, 

resistindo à mudança não só daquilo que é traumático, mas do que pode ser uma oportunidade 

de crescimento até então desconhecida. Logo, deve-se pensar no inconsciente (e não apenas 

apresentar uma visão negativa e traumática desta força), liberar suas potencialidades, conduzir 

o dirigido ao processo de libertação, fazendo-o descobrir sua verdadeira liberdade e 

criatividade. 

Quando se trata da direção espiritual, o campo motivacional e as influências das 

emoções que o dirigido experimenta no seu dia a dia como cristão, suas sensações e reações 

frente aos acontecimentos, revelam seu mundo interno e a forma como manifesta suas emoções: 

ora frio, ora calculista, ou de maneira mais sensitiva e aberta, colorindo o modo próprio de cada 

um. 
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Baldissera explica como as emoções e a razão influenciam o comportamento humano: 

 

(...) poder do envolvimento emotivo sobre o comportamento humano, bastaria pensar 

no torcedor apaixonado que vai ao estádio torcer pelo seu time. Cada ação do jogo é 

acompanhada por ele com palpitações, com manifestações de júbilo ou de tristeza, 

com gritos de alegria ou expressões de raiva. Seu coração dança dentro de si ao ritmo 

das emoções que o envolve. Levanta-se, senta-se, põe as mãos sobre a cabeça, grita, 

chora, pula, sacode as bandeiras, etc. É dominado pelas emoções que o invadem. Esse 

exemplo nos ajuda a perceber o envolvimento que as emoções podem exercer sobre 

nós (...). (...) no homem existe também o nível racional, que é capaz de direcionar, de 

refletir sobre os seus atos, e tomar decisões guiadas pela razão. Assim sendo, as 

emoções podem ser uma avaliação intuitiva quando o objeto pela percepção é 

agradável ou desagradável, e a avaliação reflexiva é consciente e o objeto é analisado 

se me serve ou não, à luz de critérios universais.80 

 

Para a direção espiritual, a avaliação reflexiva proporciona ao dirigido o 

desenvolvimento de sua capacidade de pensar e de tomar decisões e a não se tornar escravo de 

suas emoções e reações imediatas. Por meio da releitura da vida do dirigido, toma-se 

consciência de como certas atitudes emotivas começaram a se formar e em que época; 

conscientizando-o de sua história e desenvolvimento, ele passa a vislumbrar uma vida nova. 

O dirigido precisa perceber que, inconscientemente, sente atração ou repulsão por uma 

determinada pessoa, ou fato, devido a algo significativo do seu passado. Ele poderá distorcer 

ou fugir completamente da relação que esse sentimento resgata do seu passado. Neste caso, a 

memória afetiva poderá deturpar a avaliação reflexiva presente. 

Rulla explica o papel do inconsciente na vida emotiva:  

 

(...) quanto mais as emoções são inconscientes, tanto maior seu papel para tornar 

seletiva a memória, a imaginação. E essa seletividade limita ou pré-condiciona nossos 

conhecimentos como nossa decisão e ação diante das informações, valores, pessoas, 

acontecimentos, que se consideram, inclusive, os valores que dizem respeito à 

vocação cristã e ao relacionamento com Deus. Alguns deles serão distorcidos, outros 

terão uma atração privilegiada, outros serão descuidados.81 

 

 O inconsciente afeta, assim, o modo de percepção dos estímulos que atingem os 

sentimentos dos que buscam na direção espiritual uma solução imediata para seus conflitos 

internos e para a vivência dos valores morais e religiosos. 

Retornando ao assunto da avaliação intuitiva e reflexiva na direção espiritual, é preciso 

considerar as duas categorias de importância: “importante para mim” e o “importante por si”. 

Aparecem aqui dois elementos dinâmicos distintos que se classificam como o desejo emocional 
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da avaliação intuitiva e o desejo racional da avaliação reflexiva do objeto. Estes elementos 

influenciam de forma determinante a vida daquele que deseja levar a sério a vida cristã. 

Refletir sobre a avaliação intuitiva e reflexiva dentro da perspectiva da vida cristã 

distingue duas categorias de importância do objeto. Quando ele é “importante para mim”, “aqui, 

agora”, ligado a uma emoção, e é caracterizado como agradável, poderá gerar uma atitude 

emotiva vinculada à satisfação de necessidades, seja do nível fisiológico ou não, sempre 

trazendo uma conotação afetiva. 

Já na avaliação reflexiva, o objeto observado segundo o critério do “importante em si 

mesmo”, de onde provêm as emoções, leva a pessoa cristã a percorrer o caminho da 

autotranscendência, com gestos que contêm um valor intrínseco. A pessoa é movida por uma 

emoção originada no desejo racional.  

Na direção espiritual, a constatação da origem das atitudes82 facilita ao diretor conduzir 

o dirigido a uma iniciação da vida cristã adulta, embora tanto o desejo emocional como o 

racional possam agir juntos no caminho espiritual; faz-se necessário usar a avaliação reflexiva. 

Muitas pessoas que buscam a orientação espiritual encontram-se movidas pela emoção 

e pelo que é importante para elas no “aqui, agora”, permanecendo ligadas diretamente à 

satisfação de suas necessidades fisiológicas e afetivas. Logo, o desafio na direção espiritual é 

conscientizá-las do processo libertador pelo qual necessitam passar para assumirem sua vida 

adulta na fé. 

Por intermédio da relação estabelecida com o diretor espiritual, o dirigido consegue, aos 

poucos, reconhecer o que é importante e o valor intrínseco que o objeto observado tem em si, 

ou da situação que está vivendo. O valor do objeto se tornará a atração que levará o dirigido a 

avaliar naturalmente, impulsionado pelo desejo reflexivo. Ele irá reconhecer valores e descobrir 

que sua vida cristã tende a se configurar de acordo com eles, e não a ser movida pelas suas 

necessidades. 

Para Baldissera, a obtenção desta maturidade pelo dirigido 

 

(...) significa que o homem é capaz de autotranscender-se. Segundo Lonergan, 

autotranscender-se é a conquista da intencionalidade consciente, e a operacionalidade 

                                                           
82 Para Miranda, “as atitudes vêm a ser o ‘exercício’ dos valores que o eu assumiu e das necessidades que o eu está 

sentindo. Na verdade, as atitudes são predisposições da vontade para agir, decidida segundo valores, e as 

necessidades que a pessoa está vivendo. Portanto, as atitudes têm suas raízes nos valores e necessidades e, a partir 

daí, tomam suas motivações. Ou seja, as atitudes se formam sempre a partir das motivações que os valores e as 

necessidades lhes proporcionam, não uma simples razão intelectual, isto é, um porque frio e racional, mas sim uma 

força (um motor) que induz a vontade a agir com um comportamento determinado em fatos determinados. Quanto 

maior é a força do valor assumido, maior será a necessidade concomitante a esse valor e maior será também a 

motivação para o agir”. MIRANDA, T. R. A Direção espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 227-

228. 
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para autotranscendência se dá em quatro níveis de operação consciente: do empírico 

ao intelectual, ao juízo, ao desional. Os três primeiros níveis estão ligados ao processo 

de conhecimento, enquanto que o quarto implica a responsabilidade e decisão, 

portanto deliberação da vontade, que envolve a liberdade pessoal. Essas quatro 

operações propostas por Lonergan pressupõem certas capacidades do homem já 

desenvolvidas.83 

 

No processo de direção espiritual, o diretor precisa ser capaz de libertar o dirigido de 

seu estado de infantilidade, que é movido pelo importante “para mim”, vivendo sua vida em 

função de suas necessidades. Deve fazê-lo entender o objeto, por meio do uso da razão, a partir 

do valor que, de fato, o objeto possui, levando-o a construir sua vida cristã com base nos valores 

religiosos e morais. Neste caso, vale relembrar a importância da memória afetiva inconsciente 

e sua influência sobre o dirigido numa eventual tomada de decisão, ou melhor, frente ao seu 

agir cristão. Embora se observe que, em muitos casos, o dirigido consegue refletir sobre o ponto 

de vista religioso e moral e até faz escolhas com base nessa reflexão.  

Mas, em alguns casos, o dirigido toma atitudes e age ajudando as pessoas (altruísmo), 

porém, inconscientemente, o faz para satisfazer uma necessidade de dependência afetiva, uma 

vez que ajudando os outros recebe o afeto do qual sente carência. Na direção espiritual, é 

comum encontrar casos em que o dirigido expressa esse desejo, agindo mais em função de sua 

necessidade do que de um valor proclamado. 

O dirigido busca resolver, solucionar os conflitos que, muitas vezes, derivam de suas 

necessidades. O fato mais comum é a necessidade de afeto, quando apresenta dificuldade em 

expressar seus sentimentos pelas pessoas. De forma prática, é importante que o dirigido perceba 

o quanto o diretor espiritual se importa com ele, por meio de gestos e de expressões de 

sentimento, de cuidado e de atenção. O dirigido sente-se mais amparado e aceito apenas por 

saber que há quem se importe com ele durante o caminho. 

A necessidade de afeto é o fator que mais leva o dirigido a buscar o apoio necessário na 

direção espiritual. Caracteriza-se por uma ansiedade constante, um desconforto. O dirigido 

sente um vazio e percebe-se vítima dos acontecimentos da vida. Sintomas que podem levar à 

ansiedade e ao estresse se não forem trabalhados na direção espiritual. 

Devido ao narcisismo, ou a necessidade de se sentir importante, nasce o desejo de 

compensar o vazio que sente na alma. Na verdade, o que ocorre é que o dirigido não se ama o 

suficiente. Neste caso, estimular a relação de reciprocidade entre o diretor e o dirigido, por meio 

do estímulo emocional, faz com que este aprenda a amar de maneira autêntica a si mesmo. Por 

intermédio da releitura de sua vida, o dirigido passa a reconhecer o erro e a se arrepender. 
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Outra necessidade comum é o desejo de possuir coisas desnecessárias. Este desejo é 

produzido pelo emocional para encobrir, com bens materiais, o vazio da alma. Quanto maior a 

necessidade de acumular coisas, maior será o vazio e, nesse caso, o dirigido necessita apresentar 

consciência de seus erros e buscar suas riquezas no intelecto, no espírito e nos sentimentos. 

Na direção espiritual, é comum a percepção da necessidade de ser perfeito por parte do 

dirigido e, talvez, esta seja uma das falhas mais perigosas porque gera diretamente a ansiedade, 

o estresse e a baixa autoestima. Um perfeccionista busca incansavelmente o sucesso e, com o 

tempo, a insatisfação produz estresse e exaustão. Isto o torna incapaz de tomar consciência do 

que ele é, de fato, e de avaliar seus defeitos para prosperar no caminho da virtude. 

Já as pessoas passivas, devido a um senso de inferioridade, evitam assumir 

responsabilidades. Isto acontece por causa do medo que sentem de se mostrarem como são 

porque, na realidade, sentem-se inferiores e desejam que outros assumam responsabilidades por 

elas. Este bem proclamado, que é aparente, comprometerá o caminho do dirigido na direção 

espiritual.  

A teoria de Rulla e de seus colaboradores surge então como instrumental de grande 

ajuda e eficácia84 na percepção dos aspectos motivacionais vocacionais e suas possíveis 

influências sobre o dirigido. Auxilia a compreender seu mundo interior para que se conduza a 

um verdadeiro crescimento na vida cristã, integrando aspectos teológicos, filosóficos e 

psicossociais do chamado que Deus faz ao homem e que exige uma resposta livre. 

Para compreender a Teoria da Autotranscendência é preciso avaliar melhor o processo 

de crescimento na vida cristã que os dirigidos buscam na direção espiritual. Este processo se 

denomina maturidade cristã, fruto de uma identidade cristã e da capacidade de internalizar 

valores propostos pelo Evangelho. 

Para Rulla, vários são os mecanismos capazes de influenciar a liberdade do cristão no 

processo de autotranscendência:  

 

(...) salvo o primado e a proveniência insubstituíveis da graça divina, os dinamismos, 

as forças psicossociais do homem, conscientes e subconscientes, influenciam a 

liberdade para a autotranscendência do amor próprio da vocação cristã, e assim podem 

afetar o processo vocacional em maneiras e graus diversos.85 

 

O homem possui a liberdade para autotranscender-se no amor que envolve toda sua 

personalidade, ou seja, todo o seu “eu”. A teoria de Rulla aborda os seguintes elementos: a 

                                                           
84 Por eficácia vocacional entende-se “a manifestação e a comunicação dos valores proclamados por Cristo”. 

RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 572. 
85 Ibidem, p. 110. 
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estrutura do “eu”, com seus conteúdos influenciados pelas necessidades, atitudes e valores; a 

dialética de base e suas três dimensões; e o processo de simbolização de importantes elementos 

que precisam ser considerados na direção espiritual por aqueles que desejam viver uma vida 

em comunhão com Deus e conduzir seus dirigidos para uma eficaz vivência do Evangelho. 

 

3.1.1 Elementos principais que compõem a Teoria 

 

Para Rulla, a maneira como a pessoa do dirigido interage com o mundo interno e externo 

se verifica da seguinte forma: 

 

Eu ideal: a) como ideais institucionais (II), trata-se da percepção que o indivíduo tem 

dos ideais que a instituição vocacional propõe aos seus membros. b) como ideais 

pessoais (IP), trata-se dos ideais que o indivíduo escolhe para si mesmo, isto é, o que 

gostaria de ser ou de fazer. Eu-atual: a) como eu-manifesto (EM), trata-se do 

conhecimento que o sujeito tem de si mesmo e de seus atos, o que acha que é ou faz 

habitualmente; b) como eu latente (EL), trata-se das características da personalidade 

revelada pelos testes ou por outros instrumentos de tipo projetivo; características que 

o indivíduo possui, mas não conhece.86 

 

A estrutura básica do “eu” é composta por dois elementos: o “eu atual” e o “eu ideal”. 

O “eu atual” refere-se àquilo que a pessoa, de fato, é na realidade, com suas necessidades e 

atitudes. Este compõe-se do “eu manifesto” e do “eu latente”. O “eu manifesto” é consciente, 

revela o conhecimento que a pessoa tem de si mesma e de seus atos. O “eu latente” é 

inconsciente e diz respeito às características que a pessoa possui, mas que não tem 

conhecimento delas por estarem ligadas às emoções, necessidades, atitudes emotivas. 

O “eu ideal” reflete aquilo que a pessoa deseja ser. Esse desejo é alimentado pelo ideal 

pessoal, fruto da escolha que faz para si. E também pelo viés institucional, devido à maneira 

como interpreta os valores que a instituição, da qual participa, apresenta como proposta de vida. 

No caso da vida cristã, esse ideal é permeado pelos valores religiosos e morais como critério 

assumido para a eficácia vocacional, que é a manifestação e a comunicação dos valores relativos 

ao Reino de Deus proclamados por Jesus Cristo. 

Para compreender os conteúdos do “eu”, apresentados pela Teoria da 

Autotranscendência, Rulla e seus colaboradores consideram as necessidades, atitudes e valores 

do dirigido. Baldissera explica que: 

 

(...) os valores são ideais abstratos e perduráveis que dizem respeito a modos ideais 

de existência (valores terminais) ou modos ideais de conduta (valores instrumentais). 

Essa definição de valores inclui duas categorias de valores: os terminais, que dizem 
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respeito ao fim último que o indivíduo quer atingir em sua vida; e os instrumentais 

que indicam os modos de agir, necessários para atingir os valores terminais (fim 

último). Dito de outra maneira, um indivíduo adulto necessariamente deve tomar 

decisões sobre sua vida.87 

 

A teoria de Rulla fornece esta ferramenta indispensável ao caminho da direção 

espiritual: os valores terminais, uma adesão ao seguimento de Cristo e união com Deus. Para o 

dirigido, estes valores são essenciais à vivência cristã. Para os que procuram abraçar a vida 

religiosa, os valores instrumentais da pobreza, obediência e castidade representam o modo de 

seguir mais radicalmente a proposta de Jesus. 

Dentro do processo de direção espiritual, os valores morais e religiosos precisam ser 

apresentados ao dirigido, evidenciando-se suas diferenças com os valores naturais. Para tanto, 

é útil compreender as diferenças entre eles no contexto da teoria de Rulla, como explica 

Baldissera segundo a seguinte hierarquia: 

 

1 – Valores com base não especificamente humana: são aqueles valores relativos à 

sensibilidade e à vida biológica, como dor, saúde, doença; podem ser encontrados 

também nos animais. 2 – Valores humanos inframorais: tais valores, embora 

pertençam ao homem, não empenham o exercício da liberdade e responsabilidade do 

próprio eu. Por exemplo, os valores econômicos, espirituais, estéticos e artísticos. 

3 – Valor moral: esse valor afeta o sujeito no seu agir livre. Diz respeito à própria 

ação humana enquanto procede da vontade livre, e não diz respeito somente e nem 

diretamente à obra que é fruto da ação humana. 4 – Valor religioso: diz respeito à 

relação do indivíduo com o supremo do valor. Do ponto de vista objetivo, o valor 

religioso é o sagrado, o divino, Deus.88 

 

Esses valores possuem uma influência marcante no sistema motivacional do dirigido 

que deseja viver a vida cristã e apresentam as seguintes funções: a primeira é utilitária, que 

pode ser consciente ou inconsciente em virtude de uma gratificação imediata ou para evitar uma 

punição. Já a defensiva existe para proteger o dirigido de seu mundo interno e de suas ameaças, 

pode ser consciente e inconsciente. Essas duas funções impedem o indivíduo de 

autotranscender-se, mantendo o dirigido preso em si mesmo e tornando-o incapaz de passar por 

uma direção espiritual libertadora. 

A direção espiritual libertadora é aquela em que o dirigido consegue expressar valores 

nos quais crê e facilita uma iluminação de si e do mundo real, impulsionando-o a 

autotranscender-se e a superar suas necessidade 

Para Baldissera: 

 

Rulla e seus colaboradores distinguiram sete delas como relevantes para a motivação 

vocacional (dissonantes), e outras sete como menos relevantes (neutras) (...). (...) na 
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88 Ibidem, p. 112. 
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verdade, à luz dos valores evangélicos, algumas necessidades podem facilitar o 

crescimento vocacional, enquanto que outras dificultam. Algumas necessidades inatas 

à natureza humana são dissonantes, isto é, contrárias aos valores vocacionais, porque 

impulsionam em uma direção oposta àquela de tais valores. Outras necessidades ao 

invés, são neutras, isto é, se bem usadas podem ajudar a viver tais valores.89,90  

 

As necessidades dissonantes existem para alimentar o “eu”, enquanto as neutras 

motivam o dirigido a avançar no caminho espiritual de forma livre e consciente. Esse avanço 

só é possível quando o diretor espiritual consegue perceber as necessidades do dirigido e a 

verdadeira motivação que o leva a desejar viver a vida cristã. Quando o dirigido percebe seu 

potencial para o altruísmo, torna-se possível ajudá-lo a vencer seu próprio egoísmo e a não fazer 

da religião um meio para buscar seus interesses pessoais. 

Enquanto as necessidades são tendências inatas, estudadas pela Psicologia, e os valores 

pela Axiologia, as atitudes, segundo, Rulla: 

 

(...) cada um de nós forma o seu próprio conjunto de atitudes, isto é, suas disposições 

habituais para responder aos objetos, e escolher os próprios valores, necessidades. 

Desenvolvem-se, assim, juízos habituais e ações habituais (do latim “habitus”), que – 

se conscientes – podem tornar-se as nossas virtudes e os nossos vícios.91  

 

As necessidades são estados mentais e neurológicos adquiridos durante a vida. Elas são 

desencadeadas por: fatores fisiológicos; fatores sociais; influência de grupos com os quais o 

dirigido interage; fatores de comunicação social; mensagens emitidas pelo emissor que levam 

o receptor a tomar determinada atitude repentina; fatores institucionais, como normas 

eclesiásticas (por exemplo, as constituições religiosas no caso do dirigido pertencer a um 

instituto religioso). Esses fatores exercem sobre o dirigido um papel fundamental, pois 

determinam a forma como ele capta a realidade de maneira experimental. 

Neste caso, a influência da memória afetiva, seus traumas e o problema enfrentado para 

desenvolver sua capacidade reflexiva e, sobretudo, as atitudes emocionais formadas na infância 

(e ao longo da vida) podem distorcer a percepção da realidade. O diretor espiritual precisa 

sempre se perguntar por que o dirigido expressa determinadas atitudes, notar como se formaram 

e se estão a serviço dos valores ou das necessidades do Reino. 

De acordo com Baldissera, as atitudes podem apresentar: 

 

                                                           
89 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional, p. 114-115. 
90 As sete necessidades dissonantes para a vocação são: exibicionismo, inferioridade, agressividade, dependência 

afetiva, gratificação erótica, evitar a inferioridade e defender-se. As sete consideradas neutras são: afiliação, 

reação, domínio, ajuda aos outros, ordem, conhecimento e realização. (Ibidem, p. 115).  
91 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 184. 
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(...) a função utilitária (...). (...) o indivíduo que defende uma opinião porque esta lhe 

favorece obter favores. O objetivo da função utilitária é de natureza social, proteger-

se dos outros (...). (...) a função da defesa do eu (...). (...) os mecanismos pelos quais 

o indivíduo protege seu eu de seus impulsos inaceitáveis e do conhecimento das forças 

que o ameaçam e os métodos pelos quais reduz sua ansiedade criada por tais 

problemas, são os assim chamados mecanismos de defesa do eu (...). (...) atitudes 

defensivas têm como objetivo salvar a autoestima das ameaças conscientes ou 

inconscientes percebidas (...). (...) esse tipo de atitude cancela uma imaturidade que 

não quer admitir em si (...). (...) por exemplo, o indivíduo com forte agressividade que 

multiplica gestos de delicadeza e amabilidade. O problema não está no 

comportamento externo, mas na causa que o motiva (...). (...) a função expressiva e 

valores (...). (...) manifestam as convicções profundas nas quais o indivíduo crê. 

Aquilo que ele realmente pensa, suas convicções, seus valores, os ideais de sua vida, 

de sua vocação. Nesse caso, portanto, há uma correspondência entre gesto e intenções, 

entre verdade interna e externa (...). (...) esse tipo de atitude podemos caracterizar a 

pessoa madura. Ela não só conhece os valores e os aceita intelectual e afetivamente, 

mas os vive também nos comportamentos concretos (...). (...) função do 

conhecimento: os indivíduos não só adquirem conhecimentos, crenças, em vista de 

satisfazer necessidades específicas, mas também procuram conhecer para dar um 

significado, uma ordem ao mundo externo em que vivem.92 

 

Essas são as funções nas quais as atitudes prestam serviço e que precisam ser 

identificadas na direção espiritual para que, de fato, o dirigido possa construir um caminho que 

o leve a abraçar os valores que a vida cristã apresenta. É preciso compreender o que o Senhor 

está pedindo e verificar se escolhas pessoais e internas do dirigido se encontram radicadas em 

um sistema de valores transcendentes. Valores que não se apoiem em prêmios ou punições, mas 

no desejo sincero de colaborar para que o Reino de Deus aconteça. 

Relembrando que, para o dirigido, o importante “para mim” e o importante “em si” 

(tema tratado na sessão anterior) travam uma tensão denominada de dialética de base, com o 

“eu que transcende com o transcendido”, originando as consistências e inconsistências. 

Segundo Rulla, a dialética presente em nosso ser se estabelece “entre o infinito a que tendemos 

com nossos ideais e o finito de nossa realidade”.93 

Outra contribuição da teoria de Rulla são os três tipos de dialéticas entre a estrutura do 

“eu atual” e do “eu ideal”, que denomina de três dimensões como afirma Baldissera: 

 

A primeira dimensão forma-se em relação à dialética com a força motivadora dos 

valores autotranscendentes; a segunda dimensão forma-se em relação à dialética com 

os valores autotranscendentes e naturais em conjunto; e a terceira dimensão em 

relação à dialética com os valores naturais. As dialéticas das primeiras duas dimensões 

(primeira e segunda), são chamadas de consistência e as da terceira dimensão de 

conflitos.94 

 

                                                           
92 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional, p. 117-118. 
93 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 177. 
94 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional, p. 121. 
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Na vida do dirigido, elas são influenciadas pelos valores naturais, os autotranscendentes, 

e os naturais e autotranscendentes em conjunto nestas relações dialéticas. Para Rulla, estes 

valores são entendidos da seguinte maneira: 

 

Valores naturais compreendem os valores sociais, econômicos, estéticos, 

profissionais. Valores autotranscendentes são constituídos pelos valores morais e 

religiosos. Os valores autotranscedentes distinguem-se dos valores naturais, porque, 

diferentemente destes últimos, empenham toda a pessoa no exercício de sua liberdade 

para a autotranscedência.95 

 

 É importante lembrar: 

 

(...) que os três níveis da vida psíquica não devem ser confundidos com as três 

dimensões da pessoa humana. Cada uma das três dimensões inclui os três níveis da 

vida psíquica, isto é, cada dimensão tem componentes dos três níveis. Além disso, as 

três dimensões são três disposições não expressas pelos três níveis. Antes de tudo, as 

três dimensões indicam os aspectos dialéticos da pessoa humana, isto é, sua 

maturidade ou não maturidade (harmonia ou desarmonia entre o eu-ideal e o eu-atual, 

consciente ou inconsciente).96  

 

Nas três dimensões, cada uma apresenta seu próprio valor: a primeira se caracteriza pela 

disponibilidade que o indivíduo tem para a liberdade, responsabilidade e a resistência para a 

autotranscedência; logo, essa dimensão dispõe o dirigido à virtude ou ao pecado. Na segunda 

dimensão, a liberdade e a responsabilidade são mais limitadas pela influência do inconsciente 

sobre o consciente, estabelecendo o jogo entre o bem aparente e o bem real. Já na terceira 

dimensão, caracterizada pela anormalidade ou patologia (psicoses ou estado bordeline, 

neuroses), gera-se conflito e uma possível desorganização do eu. 

Constata-se na direção espiritual que, muitas vezes, o dirigido fala de seus ideais de vida 

cristã e manifesta uma boa intenção em viver orientando sua vida por esses valores 

autotranscendentes, mas não é capaz de perceber que, inconscientemente, é motivado pela 

satisfação de suas necessidades dissonantes (inconsistência). Neste caso, o indivíduo vive 

segundo um bem aparente. Veja a definição de inconsistência e consistência fornecida por 

Miranda: 

Uma pessoa é consistente quando seu comportamento real responde de fato aos 

valores pelo quais optou; ao contrário, é inconsistente, quando seu comportamento 

real não responde de fato aos valores de sua opção. É possível constatar a 

inconsistência no texto de São Paulo: “Não entendo o que acontece comigo: desejo 

fazer o bem, mas faço o mal que detesto” (Rm 7,15).97 

 

                                                           
95 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 186. 
96 Ibidem, p. 580. 
97 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 256. 



75 
 

Outro caso é o dirigido apresentar-se muito instável e não ser capaz de viver a vida cristã 

reconciliada consigo mesmo, com os outros, com o mundo ao seu redor. Possui uma percepção 

da realidade bastante distorcida, não é capaz de integrar aspectos positivos e negativos e realiza 

uma separação das coisas, próprio de quem possui uma desorganização do eu. Em alguns casos, 

chega a perder a capacidade de autogerir sua responsabilidade e liberdade, comprometendo-as 

e anulando a sua “percepção”.98,99  

Na direção espiritual deve-se sempre avaliar a psicodinâmica de cada uma das 

dimensões. Raras são as vezes em que a força motivacional (dos valores morais e religiosos) é 

capaz de atuar de acordo com as convicções profundas, colocando tanto a necessidade como as 

atitudes em função do crescimento nos valores autotranscendentes. Construir o caminho de 

maturidade é um processo lento, que demanda muito tato e disponibilidade interior para orientar 

o dirigido em direção a um caminho seguro. 

Outro elemento a ser considerado na teoria de Rulla é o processo de simbolização, como 

destaca Baldissera:  

(...) a palavra-símbolo mãe pode provocar reações emotivas diferentes: para uns, de 

amor, de afeto; para outros, de abandono, e para outros ainda, de culpa, de revolta, de 

medo, etc. Basta lembrar o tipo de conotação que pode vir da memória afetiva. Para 

Rulla, o processo de simbolização deve ter em consideração dois elementos. O 

primeiro está ligado à capacidade do homem autotranscender-se. É aquele onde estão 

implicados dois polos. O sujeito que se autotranscende e o objeto (Deus ou outras 

pessoas). O segundo elemento é aquele da relação intencional entre os dois polos 

(entre o homem e Deus ou outras pessoas). Surge daí a distinção de dois tipos de 

símbolos: 1) os símbolos polares, ligados aos dois polos de referência (sujeito de um 

lado, e Deus ou valores do outro lado) e 2) o símbolo como elaboração, que é a relação 

que o sujeito estabelece entre os dois polos. O símbolo como elaboração reflete o 

modo pelo qual o sujeito percebe e reage ao objeto, e o modo pelo qual o objeto influi 

sobre o sujeito (...). Ora, é possível que o mesmo indivíduo tenha um símbolo polar 

que é progressivo e um símbolo como elaboração que é regressivo.100 

 

O efeito do processo de simbolização, se é progressivo ou regressivo na direção 

espiritual, é uma verdadeira arte, pois, muitas vezes, o dirigido proclama valores 

autotranscendentes mas não os vive na prática. É necessário educar o dirigido na vida cristã 

para o crescimento e para assumir seu projeto de vida em função da internalização de valores 

morais e religiosos. A integração de sua vida em união com Deus e com o seguimento de Cristo 

nem sempre é um trabalho fácil e instantâneo. 

                                                           
98 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 576.

 
 

99 A explicação para percepção, segundo Rulla: “operação pela qual o organismo, através dos receptores sensoriais, 

adquire consciência do ambiente e reage a ele. Por consciência, não se entende aqui necessariamente conhecimento 

intelectivo mediante representação imaginativa dos acontecimentos percebidos, mas simplesmente relacionamento 

entre o organismo e o ambiente em qualquer nível que se instaure”. RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação 

Cristã, p. 161.  
100 BALDISSERA, Deolino P. Identidade Vocacional, p. 125-126. 
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Para o dirigido, não é simples perceber as manifestações inconscientes. Muitas vezes, 

fugir do controle de sua intencionalidade consciente resulta na dificuldade de discernimento e 

combate, reduzindo a liberdade efetiva101 do indivíduo. Deve-se educar o dirigido para a vida 

cristã a tal ponto que ele possa adquirir uma vida consistente e madura.  

O diretor espiritual não pode se esquecer de tornar o dirigido capaz: de enfrentar a 

realidade sem distorções; de integrar suas necessidades aos valores morais, religiosos e atitudes; 

de tomar decisões e ser sensível às necessidades dos outros; de saber distinguir o que é essencial 

do que é acidental; de elaborar uma confiança de base e em si mesmo; de respeitar a liberdade 

do outro; de reler sua experiência de vida cristã. Mesmo vacilando, que possa retomar o bom 

caminho, enfrentando sempre novos desafios com realismo e determinação.  

Para isso, a teoria de Rulla tem muito a influenciar na eficácia apostólica, na tensão que 

a vida hodierna gera, fazendo uso do desejo racional na direção espiritual com a finalidade de 

gerar pessoas consistentes e maduras na vida cristã. 

No processo de direção espiritual faz-se necessário desenvolver a sensibilidade à opção 

preferencial pelos pobres. Embora muitos casos incorram na internalização de valores 

religiosos, não chegam a constituir uma opção pelos pobres. 

Para Cencini:  

 

(...) isso implica compreender que o acompanhado ainda não compreendeu sua própria 

dignidade, identificando-se apenas no nível psíquico. Pois o contrário é ter um coração 

livre e transparente, sem querer buscar seus próprios interesses e nem amar as coisas 

mais do que o próprio ser humano.102 

 

É notável que a rejeição aos pobres acaba sendo a recusa de sua própria pobreza como 

uma projeção de si próprio. Ao perceber essa falta de sensibilidade, o diretor espiritual precisa 

levar o dirigido a tomar consciência de sua fraqueza, impotência e de sua miséria pessoal. É 

necessário percorrer um caminho em que a pessoa experimente a misericórdia de Deus, que se 

abra na esperança, em vez da raiva e do desespero, a tal ponto que perceba que não é melhor 

do que os outros, pois foi amado na sua própria pobreza, experiência esta que muda a vida da 

pessoa. 

                                                           
101 Veja o exemplo proposto por Rulla: “(...) uma pessoa que deseja parar de fumar pode ser essencialmente, mas 

não efetivamente, livre para isso. Isto é, ela é capaz de compreender e de refletir sobre os motivos para não fumar, 

e tem até a força de vontade para colocar em ação essa força (liberdade essencial), mas não realiza essas 

capacidades, não executa a decisão porque é limitada na escolha de possíveis alternativas para o hábito de fumar, 

permanecendo sobre a pressão do hábito. E, assim, sua liberdade efetiva é limitada.” RULLA, Luigi M. 

Antropologia da Vocação Cristã, p. 235-236. 
102 CENCINI, Amedeo. Amarás o Senhor teu Deus. Psicologia do Encontro com Deus. São Paulo: Edições 

Paulinas, 2004, p. 70. 
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Novamente, Cencini recorda: 

 

(...) existe algo de divino no coração de quem ama e socorre os que sofrem, os pobres, 

os marginalizados por causa de sua pobreza, e, sobretudo, os desesperados. Pelo 

contrário, como é farisaico e sutilmente diabólico pretender simplesmente ajudar o 

pobre, sem amá-lo de verdade, ou apenas fazê-lo “pelo amor de Deus”.103  

 

Na direção espiritual, é preciso percorrer o caminho com os dirigidos de tal modo que 

possam assumir o estilo de vida evangélica sem ares de superioridade, sem impor nada, nem a 

própria presença; sem condenar ninguém, suscitando esperança onde há desespero. Aqui nasce 

a experiência autêntica do Evangelho, quando se abre o coração a esse amor sincero e profundo. 

Despertar esse amor na pessoa requer “uma formação autêntica, ou seja, integral, capaz de 

educar o ser humano todo: primeiramente suas faculdades psíquicas: mente-vontade-

coração”.104  

Esta experiência autêntica leva ao amor aos pobres, sobretudo, às pessoas mais idosas, 

às enfermas, àquelas de caráter difícil. Despertar o respeito, a compreensão, a capacidade e a 

vontade de amar os irmãos faz com que aprendamos a amar os mais pobres, percebendo o 

sofrimento do próximo.  

Ser fiel a si mesmo é a única via para encontrar o sentido e a realização do seu próprio 

eu, logo, a dignidade e a beleza do ser humano. Toda pessoa que procura a direção espiritual 

chega, na verdade, à procura de uma experiência autêntica de Deus. Assim, o diretor espiritual 

deve estar atento para que o indivíduo não registre apenas uma experiência do coração, mas que 

procure uma mudança na vontade e uma lúcida adesão da mente.  

Dentro da perspectiva psicológica, há duas condições decisivas para se conseguir uma 

experiência de Deus abordadas por Cencini: 

 

(...) a harmonia estrutural interior deve ser uma experiência unitária, que unifique a 

pessoa, envolvendo todos os seus dinamismos psíquicos: coração, mente, vontade; e 

a segunda, a profundidade da própria experiência; é preciso amar a Deus com a 

totalidade do nosso ser, comprometendo nossa vida por ele.105 

 

É muito comum a experiência de Deus permanecer apenas na sensação interior, 

absolutizando-se o dado sentimental, o que reduz o amor a uma emoção agradável. Isso causa 

consequências dolorosas para a vida da pessoa que se propõe a ser dirigida. O diretor espiritual 

                                                           
103 CENCINI, Amedeo. Amarás o Senhor teu Deus. Psicologia do Encontro com Deus, p. 70.  
104 Ibidem, p. 75. 
105 Ibidem, p. 98. 
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precisa estar atento ao estado de emoção em que a pessoa se encontra. Se for um estado emotivo 

instável, logo, sua experiência de Deus também será. 

Este caso abriga o perigo dos momentos de entusiasmo que vêm acompanhados de 

frieza, descompromisso e pouca capacidade de reação, quando não seguidos de falta de coragem 

e de depressão. O estado emocional instável faz com que a pessoa comece a medir seu encontro 

com Deus. Ela sente algo que a entusiasma e confunde sensações com a experiência mística, 

pois entra num processo de vivência ilusória sem a transformação da mente, do coração e da 

vontade.  

O dirigido se refugia no espiritualismo desencarnado, apegando-se a coisas que lhe 

possam oferecer afeto. Em outro caso, fica preso apenas a observar determinado código de 

comportamento moral como sendo o único caminho da ascese. Nota-se que a pessoa vive sob 

a ótica narcisista-individualista, como se a sua própria imagem fosse de “santo”. Este título lhe 

permite sentir-se bem com Deus e com os outros, vivendo, assim, o caminho da autojustificação 

e não o da autotranscendência. A regra, neste caso, é o papel principal a ser observado. 

O narcisismo moral torna a pessoa incapaz de reconhecer as suas próprias limitações e 

não a deixa experimentar a misericórdia que vem ao seu encontro de forma gratuita. A 

observância da lei à risca acaba transformando-a em uma pessoa legalista-perfeccionista, o que 

a impede de viver uma intimidade profunda com o valor religioso; ela não penetra no mistério 

celebrado. 

Devido à sua mudança apenas aparente, a pessoa vive em função de suas necessidades. 

Mais cedo ou tarde, ela irá prejudicar a si mesma. Neste momento, entra num processo de 

desestruturação e, automaticamente, passa a necessitar do apoio de alguém capacitado à ajudá-

la a reconstruir sua vida espiritual. 

Aqui nota-se que a pessoa está, de fato, vivendo uma transformação, um renascimento, 

deixando para trás certos vínculos e ilusões que a impediam de percorrer um processo de 

libertação conquistada pela ajuda do diretor espiritual. Para Cencini, “o guia espiritual é o sinal 

de que Deus se serve para encontrar-se com as pessoas, sinal que ajuda a encontrar pistas no 

deserto”106, uma vez que Deus não é objeto de consumo que se pode manipular a bel-prazer, 

medir e até controlar por meios humanos. Por isso, a tradição da Igreja sempre insistiu sobre a 

importância do discernimento dos espíritos para perceber a verdadeira e a falsa experiência de 

Deus. 

                                                           
106 CENCINI, Amedeo. Amarás o Senhor teu Deus. Psicologia do Encontro com Deus, p. 118.  
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Na verdadeira experiência, a pessoa é conduzida a amar-se ainda mais, adquirindo um 

conhecimento novo provado na mente e no coração, diferentemente das vicissitudes de 

momentos ou sentimentalismos religiosos, ligados ao estado de ânimo. No caminho espiritual 

real, a pessoa descobre que Deus é Pai, e esse aprendizado é um progressivo caminhar que a 

leva a desenvolver iniciativa e a ser protagonista do seu próprio progresso da fé. 

Nos dias atuais, não é fácil falar de Deus, que é Pai, diante da psicose de um pai/patrão 

frente a uma sociedade órfã de paternidade. Muitos têm um relacionamento com Deus feito de 

medo, de temor, talvez por senti-lo como alguém que vigia a todos dia e noite. Diferentemente 

do Pai que manifesta a plenitude de seu amor precisamente quando perdoa, quando oferece 

amor, gratuito e livre. 

Levar a pessoa a descobrir que é filho de Deus implica condividir tudo com o Pai, pois 

ele sempre partilhou tudo conosco. Assim sendo, para vivenciar a experiência de Deus é preciso 

ter a coragem de fazer opções que se manifestam nas atitudes. Por isso, Cencini afirma: “que a 

própria Psicologia confirma isso; os valores que professamos continuam vivos em nós à medida 

que os manifestamos com atitudes correspondentes”.107 Isto significa viver uma vida coerente 

com o ideal, evitando os fechamentos egoístas e infantis, e não se deixando ser atraído por 

falsos fins. 

Na direção espiritual, nota-se muitas vezes que a mentalidade hodierna apresenta duas 

realidades opostas que distinguem entre ser filho e ser servo. Essas duas maneiras são 

completamente diferentes de compreender a si mesmo e de viver como “filhos”108 de Deus.  

 

3.2 O caminho eficaz que a Teoria da Autotranscendência de Luigi Maria Rulla oferece à 

direção espiritual  

 

A fé cristã repousa sobre a confiança de Deus e, portanto, na sua Palavra. Deus tem o 

poder de transformar o mundo, logo, a esperança é o coração da fé. Para contribuir para o Reino 

de Deus, deve-se mudar o modo de olhar o mundo, rever alguns julgamentos e modificar 

comportamentos. Ser testemunha do amor de Deus significa sair à procura do outro, daquele 

que não se assemelha a nós. 

                                                           
107 CENCINI, Amedeo. Amarás o Senhor teu Deus. Psicologia do Encontro com Deus, p. 135. 
108 Cencini percebe que “a análise psicológica da experiência da fé reafirma e aprofunda esse nexo: se ser filho 

significa ser dom, então, somos servos. Não poderia ser de outro modo. Ter recebido do Pai a vida não quer dizer 

ter recebido apenas um grande e imerecido dom, mas ser dom, ter sido desde sempre pensado como dom, e por 

isso, encontrar a própria identidade no fato de ser vida que se doa. É isso que significa ser servo: servo porque 

filho (...). (...) não por esforço ascético ou por penitência, nem por excesso de bondade ou humildade. Tampouco 

por regra ou situação externa, mas porque ‘o sou’ na profundidade do meu ser”. Ibidem, p. 140-141.  
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Ser cristão é arriscar a se expor com confiança a esse fogo que Jesus veio trazer sobre a 

terra. O preâmbulo da Constituição Pastoral Gaudium et Spes convida: 

 

(...) para desempenhar tal missão, a Igreja a todo momento, deve de perscrutar os 

sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho de tal modo que possa responder, 

de maneira adaptada a cada geração, às interrogações eternas sobre o significado da 

vida presente e futura e de suas relações mútuas.109  

 

 Conhecer e compreender o mundo em que estamos, as suas esperanças e aspirações, e 

o seu caráter tantas vezes dramático. Algumas das principais características do mundo atual se 

delineiam do seguinte modo: a humanidade vive hoje uma fase nova de sua história, na qual 

profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente por toda terra. Provocadas 

pela inteligência e atividade criadora do homem, elas reincidem sobre o mesmo homem, sobre 

o seu juízo, desejos individuais e coletivos; sobre o seu modo de pensar e agir, tanto em relação 

às coisas como às pessoas. 

De tal modo que é possível falar de uma verdadeira transformação social e cultural 

também refletida na direção espiritual. Nunca o gênero humano obteve ao seu dispor tão grande 

abundância de riquezas, possibilidades e poderio econômico e, no entanto, uma imensa parte 

dos habitantes da terra é atormentada pela fome e pela miséria, e inúmeros ainda são os 

analfabetos. 

Jamais os homens possuíram um tão vivo sentido da liberdade como hoje, em que 

surgem novas formas de servidão social e psicológica. Ao mesmo tempo, o mundo experimenta 

intensamente a própria unidade e a interdependência mútua de seus membros, gravemente 

dilacerados por forças antagônicas; persistem, ainda, com efeito, agudos conflitos políticos, 

sociais, econômicos, raciais e ideológicos.  

O intercâmbio das ideias aumenta, mas as próprias palavras com que se exprimem 

conceitos da maior importância assumem sentidos muito diferentes segundo as diversas 

ideologias. Procura-se, com todo empenho, uma ordem temporal mais perfeita, mas sem que a 

acompanhe um progresso espiritual proporcional. 

Marcados por circunstância tão complexa, muitos de nossos contemporâneos são 

incapazes de discernirem sobre os valores verdadeiramente permanentes e de harmonizá-los 

com os novamente descobertos. Agitados entre a esperança e a angústia, sentem-se oprimidos 

pela inquietação quando se interrogam acerca da evolução atual dos acontecimentos. Mas esta 

                                                           
109 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje. 

Nº 4. São Paulo: Paulus Editora, 2008, p. 145. 
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evolução desafia a pessoa que busca a direção espiritual, forçando-a a responder de acordo com 

os princípios cristãos. 

Para agir adequadamente no processo da direção espiritual, faz-se necessário enfatizar 

e promover o desenvolvimento da pessoa enquanto objeto de amor por parte de Deus. E também 

trazer a informação de como se tornar essencialmente comunitário, isto é, orientá-la para o 

reconhecimento de sua atuação como membro de uma comunidade humana. Para Imoda:  

 

(...) o início do caminho de crescimento humano e espiritual segue as manobras de 

uma dupla experiência. De um lado, a experiência de insuficiência e de insatisfação 

de certo ambiente, entre os quais a família, a sociedade e a cultura, e como reflexo 

uma insatisfação consigo mesmo; e, de outro, a experiência do encontro e da 

descoberta de novas possibilidades e, portanto, de uma presença sugerida mais ou 

menos implicitamente por outro, de uma pessoa ou de uma realidade diferente que 

inspira e convida para uma descoberta.110  

 

 

Exercer o ofício de diretor espiritual significa ensinar com alegria e amor, atendendo 

sempre os necessitados dentro de uma forma ética e justa. No processo de direção espiritual, 

saber direcionar a pessoa para descobrir a sua capacidade de transformar o mundo, fazendo uso 

da ciência e da técnica, corresponde perfeitamente aos desígnios de Deus.  

 

(...) a norma da atividade humana é, pois, a seguinte: segundo o plano e vontade de 

Deus, ser conforme com o verdadeiro bem da humanidade e tornar possível ao 

homem, individualmente considerado ou em sociedade, cultivar e realizar a sua 

vocação integral.111  

 

A ciência e a técnica são recursos preciosos para facilitar o progresso humano, mas 

deve-se cuidar, como nos exorta São Paulo (Rm 12,2), para que o “espírito da vaidade e da 

malícia não modifique a atividade humana ordenada ao serviço de Deus e do homem, em 

instrumento do pecado”.112  

Partindo de uma atitude de discernimento, a missão na direção espiritual é a de 

responder e atuar para a integração da pessoa. E como resposta a essa exigência fundamental 

da vocação cristã, levar em consideração que a ação deve realizar, trabalhar, para gerar um novo 

tipo de pessoa e de sociedade, conforme os valores do Evangelho. Logo, atendendo ao 

desenvolvimento integral da pessoa em todos os seus aspectos, numa perspectiva evangélica.  

Na relação educativa, Imoda afirma que: 

 

                                                           
110 IMODA, Franco. Psicologia e Mistério. O Desenvolvimento Humano. São Paulo: Edições Paulinas, 1996, 

p. 316. 
111 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no Mundo de Hoje. 

Nº 35, p. 172 
112 Ibidem, nº 37, p. 180.  
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(...) a obra de discernimento consiste também em dar voz a estes dois momentos de 

ausência e de presença: no relacionamento das perguntas que não satisfazem mais, 

com o surgimento de uma nova possível pergunta ou busca. Ligar uma insatisfação, 

muitas vezes confusa e sem nome, a uma nova presença, para um possível novo 

horizonte; suscita um anseio mais profundo que perspectivamente dá sentido a um 

anseio mais superficial e limitado: é assim que frequentemente começa um projeto, 

uma vocação.113 

 

Projeto este em que a pessoa percorre um caminho de adesão à pessoa de Jesus, como 

resposta a seu chamado. Nesta delicada tarefa, o diretor espiritual precisa apresentar Deus às 

pessoas que educa, ajudá-las a encontrá-lo e a comprometerem-se com ele, desvelando a 

vocação cristã de todo batizado. Vale a pena lembrar a colocação de Rulla:  

 

(...) as antropologias “humanistas”, as que são orientadas para a autorrealização e não 

para a autotranscendência ou que buscam uma autotranscendência só egocêntrica e/ou 

filantrópica-social e não teocêntrica, são inadequadas, insuficientes para compreender 

e viver de modo apropriado a vocação cristã.114 

 

Deste modo, a direção espiritual deve ser feita à luz de uma concepção cristã do homem 

e da sociedade, em cujo meio se desenvolvem relações interpessoais baseadas em atitudes de 

respeito, solidariedade, amor e serviço. Deve-se enfatizar e promover o desenvolvimento do 

homem enquanto objeto de amor por parte de Deus e como ser essencialmente comunitário; 

isto é, orientar para o reconhecimento de sua atuação como membro de uma comunidade 

humana.  

Todo processo de direção espiritual decorre do clima em que essa relação se desenvolve, 

permeada por valores que respaldam uma convivência saudável, fraterna e solidária, porquanto 

essa convivência seja sedimentada pelo senso de dignidade peculiar ao ser pessoa, 

independentemente das condições socioeconômicas, de raça ou sexo. Como lembra Miranda: 

 

A direção espiritual, ao abranger o que é meta do diálogo pastoral, aprofunda mais e 

se compromete com um processo de busca: é acompanhamento qualificado de ajuda 

para um discernimento explícito sobre o estímulo do Espírito Santo na vida do 

dirigido, acerca do “que Deus quer de mim”. Tendo como pano de fundo a totalidade 

integral da pessoa.115 

 

A vivência cristã deve ser a tônica na direção espiritual. Esse é o motivo pelo qual se 

coloca um forte acento em determinados valores evangélicos: amor, solidariedade, simplicidade 

e aproximação no ambiente das relações pessoais, que influenciam significativamente todo o 

processo educativo e o despertar da vocação cristã no modo de educar. O que leva o dirigido a 

                                                           
113 IMODA, Franco. Psicologia e Mistério. O Desenvolvimento Humano, p. 549. 
114 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 321. 
115 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual, p. 57. 
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um contato consigo mesmo, com outro e com Deus, abrindo-se assim um caminho para a 

autotranscendência, como afirma Rulla:  

 

(...) a autotranscendência é o meio de autorrealização do homem. O homem realiza 

seu próprio e autêntico ser-ele-mesmo só no transcender a si mesmo, no sair de si para 

além de si mesmo, na entrega de si mesmo no outro. Quanto mais transcende, tanto 

mais atua sua própria essência.116 

 

Uma direção espiritual adequada, para a liberdade, contribui para a superação da 

escravidão nos fóruns interno e externo, favorece o discernimento e permite escolher o bem em 

qualquer circunstância; ajuda as pessoas a amadurecerem e a serem capazes de tomar suas 

próprias decisões. Ao contrário, uma direção espiritual em que falta liberdade leva apenas a 

tensões e a comportamentos rígidos, ou a uma direção despersonalizada. 

Para o amadurecimento acontecer requer-se um comportamento responsável, fruto da 

alegria serena e profunda que brota da paz interior. Só assim são possíveis o crescimento e o 

amadurecimento em um ambiente saudável. Para isso, os estímulos que o dirigido deve receber 

servem como elementos motivacionais que dão impulso às emoções por meio do cuidado, do 

sentir-se apoiado, procurado, consolado, valorizado, levando-o a desabrochar para a vivência 

dos valores morais e religiosos. 

Para Rulla, os valores autotranscendentes de Cristo  

 

(...) devem ser apresentados como ideal supremo e mais importante de viver, ao qual 

todo o resto deve ser subordinado. Devemos perder a vida por Cristo, reencontrando-

a dessa maneira (Mt 10,37-39; 16,24-25). Devemos autotranscender no amor por 

Cristo para sermos transformados nele.117 

 

 

Na direção espiritual, em meio à comunidade eclesial, o processo educativo necessita 

receber motivações para a experimentação de valores cristãos, ao mesmo tempo, a percepção 

de quais são as necessidades que a pessoa apresenta como elementos dinâmicos que conferem 

impulso e força ao desenvolvimento das emoções. O diretor espiritual precisa compreender, 

transmitir atenção e cuidado para o apoio no processo de internalização de valores.  

Ao evangelizar para os valores morais e religiosos, deve-se notar qual é o objeto 

desejável e qual a resposta que o ser humano irá dar de acordo com seu agir. Os valores morais 

dizem respeito ao agir e, os religiosos, à relação da pessoa com Deus. Por intermédio do mistério 

da encarnação, o Verbo de Deus assumiu a vida humana em todas as suas dimensões, menos 

                                                           
116 RULLA, Luigi M. Antropologia da Vocação Cristã, p. 285. 
117 Ibidem, p. 440. 
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no pecado; amou com um coração humano, pensou como uma mente igual a nossa, se fez um 

irmão. 

Faz parte da missão do diretor espiritual a alegria de conviver como irmão para que a 

experiência do Evangelho se concretize. Este estilo deve acompanhar o diretor para não impedir 

que a transmissão de valores aconteça, o que deve ser sempre feito por meio de um bom diálogo. 

 

3.3 A comunidade como locus desafiador, mas essencial à vida cristã 

 

Um dos grandes desafios que a fé enfrenta hoje, particularmente no processo de direção 

espiritual, é o de não ficar restrita ao âmbito pessoal do dirigido. É grande a pressão da 

sociedade contemporânea para que, em nome de uma tolerância maior e um respeito a todos, 

cada um viva a sua fé como lhe parece melhor, desde que não crie tensão, conflito com o outro. 

Mas a realidade atual clama por um olhar que vá além dos próprios muros que cada dirigido 

constrói. 

O dirigido que vive uma fé pessoal não transformada num conjunto de bons hábitos 

cristãos no seu dia a dia, como a oração em grupo e a participação ativa na vida da comunidade, 

corre o risco de viver uma fé sem obras, logo, uma fé morta. Por isso, a comunidade da qual ele 

faz parte é o local onde vive o amor de forma concreta, com pessoas concretas, num esforço 

para testemunhar a fé e levar outros ao encontro dos valores do Evangelho. 

A fé deve ser algo que comprometa a vida da pessoa com aqueles que a rodeiam porque, 

sem essa atitude, deixa-se de ser luz o que está chamando o ser. Sem dúvida alguma, a fé 

realmente possui uma dimensão pessoal que é importante ser lembrada, porém, o cristão não é 

somente alguém que se encontrou com Cristo, por mais importante que seja esse encontro que 

transforma a vida da pessoa.  

Por exemplo, uma experiência que acontece junto com outros em um grande retiro é 

sempre um encontro pessoal. É um tesouro que precisa ser guardado com carinho. Deve-se 

frutificá-lo por meio de uma vida de intimidade com o Senhor, o que levará o cristão a viver 

um segundo momento, no qual escuta o chamado de anunciar o que viu e experimentou. Sem 

essa segunda parte, pode-se dizer que a vida cristã se torna incompleta e enferma. 

Para que a Palavra de Deus possa crescer no interior da pessoa, ela necessita ir ao 

encontro do outro e colocar-se a serviço, numa fé comprometida com aqueles que estão à sua 

volta; sua fé precisa, de alguma maneira, iluminar a realidade e a vida das pessoas.  

 

(...) vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que se salgará? Não servirá 

para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do 
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mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende 

uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela 

brilha para todos os que estão em casa (Mt 5,13-16). 

 

A vida cristã é um desafio que precisa ser encarado com decisão, coragem e criatividade, 

uma vez que muitas pessoas têm vivido uma vida eclesial fragmentada. O Documento de 

Aparecida já alerta: “Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus 

Cristo e convidando-as para seu seguimento, ou não cumpriremos nossa missão de 

evangelização”.118  

Neste sentido, a comunidade cristã não pode se descuidar ao fazer do Evangelho um 

meio para reencontrar-se com o Reino de Deus e limitar-se a cumprir ritos e a ouvir homilias 

acerca Dele. Deve, sim, recuperar o sentido religioso da práxis histórica de Jesus de Nazaré, 

inspirada na centralidade do Reino de Deus. É mediante a práxis que a pessoa inserida na 

comunidade encontrará o caminho de salvação. 

Na comunidade, encontra-se um terreno fértil para viver os valores teocêntricos que 

levam o dirigido a entender a importância de se estar voltado a Deus e ao próximo, mas com o 

pé na realidade. A partir da Teoria da Autotranscendência de Luigi Maria Rulla, o diretor 

espiritual consegue perceber se o dirigido, impulsionado por Deus, é naturalmente capaz de 

autotranscender-se, ou seja, ir além de si mesmo e optar pelos valores da vida de Cristo no seio 

da comunidade. Vivenciar na práxis ideais autotranscendentes faz parte do viver da pessoa em 

qualquer período da vida comunitária. 

Neste esforço contínuo que o dirigido faz na comunidade, de ir ao encontro do infinito 

que o atrai, não é suficiente apenas possuir a vontade. É necessário um movimento cotidiano e 

uma escolha consciente para este fim. O dirigido que opta por viver o projeto de Deus e a 

autotranscendência deve estar fascinado por este ideal, a fim de que sua vida se torne uma 

parábola viva daquilo que acredita, sabendo responder na comunidade aos apelos de Deus em 

sua vida. E não apenas ao ideal, mas a um projeto de vida cristã que perpasse todo o seu viver.  

No próximo capítulo, vamos mostrar a importância de alertar o dirigido e o diretor 

espiritual para os dispositivos de dominação que podem se instalar na direção espiritual. 

Apresentaremos as contribuições de Michel Foucault que mostram como a espiritualidade e o 

poder pastoral cristão influenciaram a separação entre a espiritualidade e a ética, e de como a 

espiritualidade separou-se do “cuidado de si”.  

                                                           
118 CONFERÊNCIA EPISCOPAL LATINO-AMERICANA (CELAM). Documento de Aparecida. Brasília: 

Edições CNBB, 2007, p. 287. 
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O “cuidado de si” refere-se a um grupo de técnicas para o cultivo moral e político da 

pessoa. O praticante do “cuidado de si” tinha como principal objetivo transformar-se a si 

mesmo, conformando sua subjetividade autônoma. Dentre as diferentes “técnicas de si” 

problematizadas por Foucault, duas serão priorizadas: o exame de consciência e a confissão. 

Estas técnicas correspondem à categoria do “cuidado de si” trabalhada por Foucault. 

Destaca-se o deslocamento destas práticas do “cuidado de si” no início do Cristianismo 

Primitivo, práticas que já eram usadas na Grécia Clássica e no Período Helenístico. Segundo 

Foucault, esse “cuidado de si”, que inicialmente visava a emancipação do indivíduo, foi 

ressignificado em um conjunto de práticas que passaram a sujeitar o indivíduo a padrões de 

conduta externos, alheios à sua vontade. 

O que inicialmente eram técnicas que transformavam o indivíduo num cidadão capaz 

de ascender à verdade e de viver uma vida bela e digna de ser vivida foram, ao final, utilizadas 

como modo de subjetivação com vistas ao controle das individualidades, culminando num rol 

de subjetividades sujeitadas. Para Foucault, o exame de consciência e a confissão acabaram por 

se tornar dispositivos privilegiados para a constituição da subjetividade. 
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4. AS CONTRIBUIÇÕES DE MICHEL FOUCAULT SOBRE A DIREÇÃO DE 

CONSCIÊNCIA COMO ALERTA À TENDÊNCIA CRISTÃ DA RENÚNCIA DE SI 

 

Neste capítulo, enfocaremos as pesquisas de Michel Foucault, nas quais, através da 

presença da espiritualidade na direção espiritual, o sujeito pode experimentar a liberdade. Essa 

espiritualidade se apresenta como dispositivo para a produção de novas subjetividades, como 

meio de o indivíduo explorar novas formas de se constituir como sujeito de maneira concreta e 

efetiva. Alertando-se o dirigido para os dispositivos de dominação que podem se instalar na 

direção espiritual. 

Foucault contrapõe a prática monástica da direção de consciência e sua busca pela 

apatheia (ausência de sofrimento) à direção de consciência dos períodos grego e helenístico. 

Ele alega que a direção de consciência grega e helenística é incompatível com a obediência 

irrestrita, na medida que seu fim último é o domínio racional das paixões. Este fim não estaria 

mais presente na prática cristã, pois o domínio das paixões teria sido substituído pela “renúncia 

de si”. 

Para Foucault, a direção de consciência praticada pelos gregos e helenísticos foi 

transformada em um ritual de confissão, o qual perdurava indefinidamente e tinha como 

objetivo a exposição exaustiva dos pensamentos do confessante ao diretor de consciência, o que 

acarretava em uma relação de obediência total deste em relação ao confessor. 

No Cristianismo atual, mais do que um simples método ou técnica, o que se faz 

necessário é estabelecer um caminho autêntico de encontro com Jesus Cristo, por meio do qual 

o dirigido busca gradativamente o conhecimento de Deus, das pessoas e da natureza. Esse 

processo de amadurecimento da fé na direção espiritual deve motivar o dirigido a vivenciar o 

projeto de Jesus Cristo, tornando-o um discípulo no meio em que vive. O processo precisa 

proporcionar ao indivíduo uma formação integral, com seu testemunho cristão e trabalho para 

uma sociedade mais justa e fraterna. 
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4.1 A direção espiritual e as pesquisas de Michel Foucault sobre o cuidado de si 

 

A espiritualidade como “cuidado de si”, própria à tradição greco-romana, aparece no 

conjunto dos escritos do filósofo Michel Foucault como decorrência de suas pesquisas em torno 

das relações entre o sujeito e a verdade, enquanto ministrava aulas sobre as práticas 

subjetivadoras dos períodos grego-clássico, helenístico e romanos dos séculos I e II d.C, no 

Collège de France119.  

No final dos anos setenta, em decorrência de suas pesquisas sobre o biopoder, poder 

sobre a vidas das populações, Foucault passou a se preocupar com a dimensão repressiva do 

poder, conferindo um enfoque maior às práticas produtivas de poder. No rastro de Nietzsche, 

Foucault afirma que o poder permeia todas as relações humanas, exercendo sua força de forma 

livre, na relação de um indivíduo sobre o outro, ao destacar o poder e suas relações, uma vez 

que o poder não existe em si mesmo. Para Foucault, a relação de poder constitui um campo de 

saber que se constrói a partir de discursos que se apresentam como verdadeiros. 

 Segundo o filósofo, não existe relação de poder sem que haja um campo do saber, ou 

melhor, não há exercício de poder sem o apoio da verdade. De igual modo, não há saber nem 

verdade que não estejam circunscritos à relação de poder. Isto indica que não há qualquer 

espécie de saber e verdade que não digam respeito à relação de poder. No entanto, essa verdade 

não é algo dado, que se encontra em um lugar determinado, aguardando o momento de ser 

apropriado por alguém (como as leis físicas na (da) natureza, por exemplo. Antes, as pesquisas 

de Foucault apontam para o caráter histórico da verdade enquanto um saber constituído. Em As 

Palavras e as Coisas (1966)120, Foucault procura mostrar como são constituídos os regimes de 

verdade próprios também às ciências da natureza, tal qual a história natural (do século XVII, 

baseada na taxinomia e na morfologia) e a biologia (própria ao século XIX, privilegiando o 

organismo vivo). Os critérios para identificação e classificação dos seres vivos mudam de 

acordo com o critério estabelecido. É o caso, por exemplo, das questões de gênero, tão 

discutidas nos dias de hoje, que não levam em consideração somente a diferença sexual (própria 

à classificação biológica), mas muitos outros fatores (culturais, antropológico e psicológicos) 

para estabelecer o gênero de alguém. Como afirma Gonçalves: “Não existe uma verdade 

absoluta e universal que precisa ser descoberta e sim, que nossas verdades são históricas e 

                                                           
119 Estas aulas foram editadas no Brasil como livro, em 2014, sob o título A Hermenêutica do Sujeito. 
120 Cf. FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. 8ª ed. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999. 
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contingentes.”121 O que importa para Foucault são as condições que possibilitam investigar os 

critérios segundo os quais determinados discursos são aceitos como verdadeiros e outros não. 

Voltemos agora nossa atenção para a noção de espiritualidade ministrada no curso em 

1982, no Collège de France. Na primeira aula, Foucault menciona esta noção a partir de um 

diálogo entre Sócrates e Alcibíades relatado por Platão. Nesta aula, Alcibíades, um jovem rico 

e belo, pretende tirar vantagens de seu status social e aplicá-las na habilidade política. 

Na verdade, Alcibíades quer aprender sobre o que é necessário para governar os outros. 

Sócrates aconselha um preceito: “Conhece-te a ti mesmo”, que está estritamente ligado a outro 

preceito, o “cuidado de si” (Epiméleia heautou). No marco da governamentalidade, as técnicas 

que compõem o “cuidado de si” foram gradativamente deslocadas para o “cuidado do outro” 

(Epimeleia ton allon). Para Alcibíades, Sócrates aconselha que, para cuidar dos outros, o 

princípio fundamental é cuidar de si mesmo. 

Para Salma Tannus Muchail, a partir do “conhecimento de si” e o “cuidado de si”, que 

Foucault identifica como nexos entre o sujeito e a verdade, surgem os modos de subjetivação: 

 

O conhecimento de si corresponde a uma concepção do homem como sujeito do 

conhecimento, cuja identidade é estruturalmente já construída e substancialmente 

sempre a mesma; sujeito que conhece, é ele a condição de possibilidade e origem da 

verdade. Assim, a verdade – privilégio do sujeito em virtude de sua natureza 

cognoscente – é verdade de representação, de cognição ou intelectiva, estabelecendo-

se numa relação línea com o sujeito do qual descende.122 

 

Enquanto, o “cuidado de si” 

 
 

(...) corresponde ao sujeito de ações, sem essência substancial, cujo modo de ser é 

autoconstituído em exercício ou práticas que o transformam continuamente. A 

verdade, neste caso – não sendo resultado exclusivo do ato de conhecimento –, é antes 

de mais nada, verdade praticada, exercida, verdade de vida, cujos efeitos retornam 

sobre o sujeito e o modificam, com ele estabelece uma relação circular.123 

 

Foucault chama de formas de pensamentos a derivação destes dois modos de pensar os 

nexos existentes entre sujeito e verdade. Para ele, em primeiro lugar encontra-se a filosofia e, 

em segundo, a espiritualidade, como destaca:  

 

Chamemos de filosofia a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite 

o sujeito ter acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as condições 

e os limites do acesso do sujeito à verdade. Pois bem, se a isto chamarmos “filosofia” 

                                                           
121 GONÇALVES, Daniel L. C. Michel Foucault e a Espiritualidade como Prática da Liberdade. Ferramentario. 

Vol. 8, p. 3. 2014. 
122 MUCHAIL, Salma T. Foucault, Mestre do Cuidado: Textos sobre Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Loyola, 

2011, p. 90. 
123 Ibidem, p. 91. 



90 
 

creio que poderíamos chamar de “espiritualidade” o conjunto de busca, práticas e 

experiências tais como as purificações, as asceses, as renúncias, as conversões do 

olhar, as modificações da existência etc., que constituem, não para o conhecimento, 

mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço para ter acesso à verdade.124 

 

Uma vez que entendemos a diferença entre filosofia e espiritualidade para Foucault, é 

notório que o sujeito não pode chegar à verdade por meio da simples razão, mas deverá passar 

por um processo de transformação de si para que a verdade possa alcançá-lo. Essa 

transformação de si começa quando o “conhecimento-cuidado de si” por meio de técnicas 

espirituais permite-lhe vivenciar um existir verdadeiro. 

O exame de consciência é situado por Foucault no contexto do “cuidado de si” grego e 

helenístico, no qual a “técnica de si” consistia no autoexame que o indivíduo fazia de seus 

pensamentos, sentimentos e emoções. Era um exercício que poderia ser feito na solidão ou 

acompanhado de um diretor de consciência. O exame de consciência foi uma prática bastante 

difundida nos períodos grego e helenístico e estava presente em diversas escolas filosóficas, 

dos pitagóricos aos cínicos. 

A prática do exame de consciência acarretava, não poucas vezes, em outra “técnica de 

si” que foi a direção de consciência. À medida que o indivíduo apresentava a necessidade de 

passar em revista sua conduta, seus pensamentos e sentimentos, começava a aparecer à figura 

do diretor de consciência. Ele era responsável por escutar aquele que examinava sua consciência 

e verbalizava os resultados de tal exame para lhe dar conselho ou compartilhar uma experiência.  

No curso Hermenêutica do Sujeito, Foucault apresenta a modalidade do exame de 

consciência da seguinte forma: 

 

Em que medida, até que ponto sou efetivamente alguém capaz de ser idêntico como 

sujeito de ação e sujeito de verdade? E ademais: até que ponto as verdades que 

conheço e que comprovo conhecer, porque as recordo como regra através do meu 

exame de consciência, são, com efeito, as formas de ação, as regras de ação, os 

princípios de ação de minha conduta ao longo de todo dia e de toda vida? Em que 

ponto me encontro nesta elaboração (...)? Onde estou na elaboração de mim mesmo 

como sujeito ético e verdade?125 

 

Diante desta passagem, é possível constatar que o exame de consciência estava 

direcionado tanto a uma cura da alma como a um progresso contínuo de formação da própria 

subjetividade. O indivíduo fazia uso da “técnica de si”, por um lado, para se curar e se ver livre 

                                                           
124 FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2004, p. 19. 
125 FOUCAULT, Michel. La Hermenéutica del Sujeito. Curso em el Collège de France (1981-1982). Tradução de 

Horacio Pons. 3ª ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2009, p. 461. 
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das inquietações e perturbações em sua alma. Por outro lado, apresentava uma trajetória 

contínua de autoaperfeiçoamento, à medida que se constituía como sujeito ético. 

A noção que caracteriza a espiritualidade para Foucault será autêntica quando o sujeito, 

transformado pela verdade, percebe que não é mais o mesmo, descobrindo as condições que o 

levam a acessar a verdade. O sujeito amadurece como pessoa e cidadão, a fim de viver uma 

vida digna. 

Neste caso, o sujeito experimenta a liberdade através da espiritualidade como 

dispositivo para a produção de subjetividades, como explica Gonçalves: “É justamente nessa 

possibilidade de explorar novas subjetividades, ou seja, explorar novas formas de nos 

constituirmos como sujeitos (...) que podemos encontrar uma liberdade concreta e efetiva”.126 

Logo, no processo de direção espiritual, quando a liberdade é libertada, o diretor poderá ampliar 

ainda mais essa liberdade. E quanto mais ampla é a capacidade de liberdade do dirigido, mais 

a graça poderá agir nele. 

Essa experiência genuína permite uma contínua libertação, inclusive das próprias 

estruturas que o dirigido cria para si mesmo. O dirigido tende a se superar em cada momento, 

e precisa fazê-lo. Necessita de uma crescente libertação; não deverá apenas possuir liberdade, 

mas experimentá-la em crescimento. 

A contribuição de Foucault em relação à liberdade encontra-se em afirmar que esta não 

trata de “essência” ou algo inscrito na natureza da espécie humana. Tampouco se encontra na 

forma de satisfação plena dos desejos individuais humanos: “A liberdade é a condição 

ontológica da ética”.127 E ética para Foucault diz respeito aos exercícios operados por si e sobre 

si através dos quais os sujeitos podem se transformar a si próprios de maneira livre. 

É importante lembrar que, para Foucault, as relações de poder estão em toda a parte e 

que não é possível vivermos alienados delas. Por isso, o termo livre aqui não diz respeito a total 

ausência de dominações externas, mas tão somente à possibilidade de os sujeitos resistirem 

criativamente a elas. 

O sujeito praticante do “cuidado de si” buscava a possibilidade de transformação de si 

mesmo, com o intento de se tornar livre para conseguir modificar o seu modo de ser. No caso 

da direção espiritual própria ao Cristianismo das primeiras comunidades cristãs, quando os 

dirigidos conseguem construir a si próprios, e ajustam a sua liberdade aos valores do Reino de 

Deus, cria-se uma base capaz de constituir o ser do dirigido de forma ética e moralmente 

                                                           
126 GONÇALVES, Daniel L. C. Michel Foucault e a Espiritualidade como Prática de Liberdade, p. 6.  
127 FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito, p. 8. 
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verdadeira. No entanto, isso irá mudar à medida que o Cristianismo se verá cada vez mais 

enlaçado nas estruturas do poder imperial romano.  

Ao analisar as técnicas do cuidado e do conhecimento de si, e consequentemente da 

relação entre subjetividade e verdade, o filósofo francês indica a base de subjetivação dos 

períodos grego-clássico e helênico na retomada do diálogo de Platão. Para melhor governar os 

outros, Alcibíades é aconselhado por Sócrates a praticar a espiritualidade, isto é, conhecer e 

cuidar de si mesmo. Na direção espiritual, é necessário atenção para que o processo do “cuidado 

de si” não se torne o “cuidado pelos outros”. O “cuidado de si” ocorre por meio do “controle 

de si”. É o que buscamos destacar nos dois momentos históricos fundamentais na história da 

espiritualidade em Foucault. 

 

4.1.1 Direção espiritual: renúncia de si e os dispositivos de dominação 

   

Foucault identifica dois momentos históricos fundamentais na história da 

espiritualidade. O filósofo remete o primeiro momento ao período socrático-platônico. Se por 

um lado, em Platão, há o ingresso da espiritualidade no pensamento filosófico, por outro, 

aparece o germe de um conhecimento puro que se esboça na ausência de espiritualidade. De 

acordo com Foucault, é em Platão que o conhecimento puro começa a se tornar autônomo e a 

espiritualidade a desaparecer. Segundo Muchail, Foucault chama este primeiro momento de 

“paradoxo do platonismo”128. 

  O segundo momento refere-se ao século XVI, o qual Foucault denomina “momento 

cartesiano”, quando, de fato, a espiritualidade desaparecerá da filosofia. O ser espiritual passa 

a configurar-se como sinônimo de irracionalidade. Para Descartes, há “a passagem do exercício 

espiritual ao método intelectual”.129 

Para Foucault: 

Se definimos a espiritualidade como gênero de práticas que postulam que o sujeito, 

tal como ele é, não é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é, é capaz de 

transfigurar o sujeito, diremos então que a idade moderna das relações entre sujeito e 

verdade começa no dia em que postulamos que o sujeito, tal como ele é, é capaz de 

verdade, mas que a verdade, tal como ela é, não é capaz de salvar o sujeito.130 

 

 

                                                           
128 MUCHAIL, Salma T. Foucault, Mestre do Cuidado: Textos sobre Hermenêutica do Sujeito, p. 92. 
129 FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito, p. 281. 
130 Ibidem, p. 24. 
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Desta forma, segundo Foucault, a noção de espiritualidade foi sendo golpeada pelo 

que ele define como poder pastoral. Neste momento, faremos esforço a fim de 

compreendermos a separação entre teologia e ética da espiritualidade.  

Olhemos para o Cristianismo com seus discursos e disciplinas. Foucault constata que 

o Cristianismo opera um deslocamento em transformação de práticas espirituais referentes ao 

“cuidado de si”. A este conjunto de exercícios e disciplinas Foucault classificará como poder 

pastoral. É através dele que ocorrerá a transição do “cuidado de si” para o “cuidado pelos 

outros”. 

Sobre o poder pastoral, afirma Kleber: 

 

O pastor exerce seu poder sobre o rebanho, e não exatamente um território: o que 

importa é a relação entre o pastor e seu rebanho; este reúne e guia seu rebanho, que se 

forma na sua presença, pela sua ação de agrupar indivíduos dispersos – basta que 

desapareça o pastor para que o rebanho se desmembre; a principal tarefa do pastor diz 

respeito a garantir a salvação do seu rebanho, que não se dá em conjunto, mas de 

forma individualizada, implicando um exercício de poder constante e individualmente 

bondoso, que estabelece metas para o todo e para cada um; o poder pastoral é exercido 

como dever e abnegação – o pastor vela o sono de suas ovelhas – em que a vigília se 

torna questão fundamental. Ele deve vigiar o conjunto sem perder ninguém de vista, 

deve conhecer as necessidades de todo e de cada um, no conjunto e nos detalhes, 

envolvendo atenção individualizada para cada ovelha.131 

 

Foucault lembra que, para os hebreus, Javé manifesta-se como o Pastor: “A salvação do 

povo judeu seria conseguida, garantida no dia em que o rebanho finalmente tivesse chegado a 

sua terra natal e tivesse sido conduzido ao seio de Deus”.132 Sendo assim, a noção de poder 

pastoral apresenta um carácter fundamentalmente teológico. De qualquer maneira, na cultura 

hebraica, os pastores deveriam zelar pela manutenção do rebanho durante a travessia do deserto 

até que ele chegasse são e salvo em pastos verdejantes. 

Com o surgimento do Cristianismo, Foucault irá identificar uma transformação no papel 

do pastor. Com a preocupação pastoral cristã, o papel desloca-se para a vida espiritual de suas 

ovelhas. Vida que será conquistada somente por aqueles que tiverem o coração puro; isso é o 

que importa para entrar na vida eterna. 

Como afirma Costa: 

 

Se o poder pastoral judeu no seu exercício individualizante de conduzir os indivíduos 

para a salvação zelava pelo corpo, os gestos, os alimentos, os lugares, tendo o corpo 

como ponto de aplicação do seu poder benevolente, o poder pastoral cristão se 

exercerá sobre a alma, sede das decisões humanas, lugar da razão e da vontade, fonte 

                                                           
131 FILHO, Prado K. A Política das Identidades como Pastorado Contemporâneo. In: CANDIOTTO, C; SOUZA, 

P. de. Foucault e o Cristianismo. São Paulo: Autêntica, 2012, p. 113. 
132 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos. Vol. IV. Estratégia Poder-Saber. Rio de Janeiro: Editora Forense 

Universitária, 2003, p. 78. 
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da maldade humana, poço das impurezas que precisa ser vigiado, examinado, 

compreendido, controlado, disciplinado.133 

 

Para os pastores cristãos, a preocupação se encontra na consciência pessoal de cada uma 

das ovelhas, naquilo que “mancha” o homem, não em aspectos exteriores. A sede do pecado é 

o lugar de onde surgem os pensamentos. Por isso, a direção espiritual precisa tomar cuidado 

para não fixar essa visão exterior na direção da alma. Somente sujeitando-a a técnicas precisas 

poderá purificá-la.  

O diretor espiritual não deve assumir o papel de “portador da verdade revelada por 

Deus” e nem se preocupar com a conquista do status de “diretor de consciência”. Sua tarefa é 

conhecer cada dirigido em particular, investigar seus mais profundos desejos:  

 

O pastorado cristão implica uma forma de conhecimento particular entre o pastor e 

cada uma de suas ovelhas que a individualiza. Ele deve conhecer as necessidades 

pessoais de cada membro do rebanho e, mais que isso, deve saber o que faz cada um, 

o que lhe acontece, o que se passa em suas almas, seus pecados, seus segredos.134 

 

A disciplina da confissão ocorre por meio desta pratica de individualização, através da 

direção de consciência. É importante lembrar que, para Foucault, as disciplinas são “métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade”.135 

Barros afirma que: 

 

No ato da confissão, o confessor funciona como um condutor de enunciados, 

buscando extrair do confessante seus prazeres e confrontando-os com os dogmas da 

igreja, sinônimos de verdade. Assim, o sacerdote acaba por extrair intensidades do 

corpo através do exercício do poder, criando, com eles, uma verdade sobre o 

confessante.136 

 

No seminário Os Anormais, ministrado por Foucault no Collège de France, o filósofo 

afirma que: 

(...) a confissão cristã foi uma prática que serviu de base para procedimentos 

perfeitamente codificados, absolutamente exigentes e extremamente 

institucionalizados que buscavam a revelação da sexualidade durante os séculos 

XVIII e XIX, justamente o tempo a partir do qual a biopolítica começa a ser 

desenvolvida.137 
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Segundo esse argumento, os Estados Modernos, apropriando-se das técnicas de 

direção de consciência cristã postas em prática no ato confessional, desenvolveram um 

imenso dispositivo de discurso e exame, análise de controle. 

A partir da disciplina da confissão, o dirigido expõe a esfera íntima de seus 

pensamentos, alinhando-os à verdade da Igreja: “O pastor disporá de meios de análises, de 

reflexão, de detecção do que se passa, mas também o cristão será obrigado a dizer ao seu 

pastor tudo o que se passa no âmago da alma”.138 

Segundo Costa, o dirigido deverá “fazer uma infinita hermenêutica de si mesmo: 

conhecer, descobrir e desvelar a sua subjetividade para si e para o outro, para converter-se a 

um princípio, a uma lei, um modelo (Deus) e a uma autoridade (Igreja)”.139 Este modo de 

proceder é influenciado pelas asceses monásticas do deserto, que pregavam a rejeição total 

do mundo e de si mesmo como caminho para a salvação. 

A prática monástica da direção de consciência foi decisiva para produzir uma ruptura 

com a tradição vinda dos gregos. Para Foucault, esta prática não era esporádica como para 

os gregos e helenísticos. E tampouco objetivava o domínio de si contra as paixões que 

pudessem afetar a alma. 

O filósofo alega que a direção de consciência grega e helenística é incompatível com 

a obediência irrestrita, na medida que seu fim último é o domínio racional das paixões. Este 

fim não estaria mais presente na prática cristã, pois o domínio das paixões teria sido 

substituído pela “renúncia de si”. 

Para Foucault, o ato de confissão consistia na verbalização, além da enunciação das 

faltas cometidas e da exposição total da alma ao confessor. Fazia parte do ato a verbalização 

permanente de todos os movimentos do espírito. A partir desta atitude, o confessor exercia 

um poder sobre o confessante, induzindo-o a criar uma verdade sobre si mesmo. 

Essa construção da verdade sobre o confessante é o que, segundo Foucault, marcou 

a diferença fundamental entre o exame da consciência e a confissão. No primeiro caso, o 

indivíduo empregava uma técnica buscando purificar sua alma e constituir uma conduta 

autônoma. No segundo, o indivíduo era levado a forjar uma verdade sobre si mesmo, revelar 

seu eu de maneira explícita a ponto de ficar totalmente sujeitado à direção de seu confessor. 
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O exame de consciência visava a constituição de uma conduta livre e autônoma. 

Proporcionava a formação de uma subjetividade que conferia suporte a uma conduta ética. 

Já a confissão marcava a constituição de uma subjetividade sujeitada. A exposição constante 

do eu por parte do confessante era sucedida pela constituição de uma subjetividade 

totalmente sujeitada. 

Com o Cristianismo, a verbalização das faltas para um diretor de consciência, antes 

restrita ao âmbito privado, passou a ser considerada como algo público. O arrependimento 

dependia de uma expressão pública e dramática do próprio sofrimento, tal como o castigo 

inevitavelmente subsequente e indispensável para o desfecho pecado-absolvição: 

 

O que era privado para os Estoicos, era público para os cristãos (...). Esse é o paradoxo 

no núcleo da exomologêse, apaga o pecado e revela o pecador de modo simultâneo. A 

maior parte do ato de penitência não consiste em dizer a verdade, mas em mostrar o 

ser verdadeiro cheio de pecados do pecador. Não era uma forma, para o pecador, de 

explicar seu pecados, mas uma maneira de apresentar-se (publicamente) a si mesmo 

como pecador.140 

 

 

O esforço da confissão acontecia em prol da renúncia de todas as paixões naturais 

humanas, uma vez que, para a Igreja, elas eram más por natureza. É importante observar 

que, com o advento do Cristianismo, aos poucos, a espiritualidade foi sendo concebida num 

conjunto de práticas relacionadas à “renúncia de si”. Ao invés de estipularem o “cuidado de 

si”, estas práticas efetivaram um “controle de si”, mediante o “cuidado do outro”. 

Tal compreensão é fundamental no processo de direção espiritual para que o dirigido 

não se sinta culpado pelos seus pecados e se torne incapaz de conviver com os próprios 

pensamentos, decisões e desejos, de renunciar ao mundo e a si mesmo. O dirigido deve evitar 

entregar-se, mediante a obediência e constante exame, à direção e governo de outrem, no 

caso, o diretor espiritual.  

De acordo com Foucault, devido à separação entre ética e espiritualidade 

proporcionada pela teologia do poder pastoral cristão nos períodos grego-clássico e helênico, 

a espiritualidade no pastorado cristão não se encontra mais voltada à construção do sujeito 

eticamente maduro e responsável, por si e pelos outros. Ao contrário da proposta feita por 

Sócrates a Alcibíades para a teologia do poder pastoral, na qual o ser espiritual é, sobretudo, 

aquele que se deixa submeter à obediência e aos cuidados dos outros.  

O que se vê é a transformação do poder pastoral do “cuidado de si” em “renúncia de 

si”, “controle de si” e cuidado dos outros. A direção espiritual não pode lançar mão de um 
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processo de poder pastoral que transforma os conjuntos de práticas espirituais em 

dispositivos disciplinares de melhor governabilidade. 

A direção espiritual deve direcionar todo o seu processo na criação de um conjunto 

de “técnicas de si” que proporcionem uma base subjetivadora em atos éticos de liberdade. 

Atos que possibilitem a construção de um eu maduro e moralmente responsável por si 

mesmo e pelos outros. Atos pelos quais o sujeito possa transformar-se e ser capaz de viver 

uma vida digna em harmonia com os demais.  

Deve-se evitar um Cristianismo cheio de regras e proibições, que submeta o cidadão 

a somente aceitar a verdade das instituições e que seja dócil e obediente a elas. A cisão entre 

a espiritualidade e a ética enquanto “cuidado de si” acentuou ainda mais a ideia do “controle 

de si” e o cuidado pelos outros, deixando para a trás o “cuidado de si”.  

O diretor espiritual precisa se conscientizar de que seu papel não é fazer uso dos 

conhecimentos teológicos, mas possuir uma habilidade para transformar este material em 

ferramentas úteis para o exame, a análise, a correção e a condução do dirigido. Sobretudo na 

confissão, deve evitar ser um condutor de dogmas da Igreja, como sinônimos de verdades 

para exercer seu poder. Esta prática potencializa o poder subjetivante da Igreja sobre o 

dirigido. 

Esta análise permite acompanhar a metamorfose à qual foram submetidas as 

“técnicas de si” na obra de Foucault. Com o advento do Cristianismo, elas passaram a ser 

usadas visando a negação do próprio eu e não a formação de uma subjetividade autônoma. 

Neste cenário, as “técnicas de si” foram transformadas em “tecnologias do eu”, servindo a 

uma maior dependência do indivíduo quando este exteriorizava seus sentimentos e 

pensamentos. Assim era formada uma das matrizes da governamentalidade141. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141A noção de governamentalidade está articulada à economia política da população entendida como “conjunto 

constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta 

forma principal de saber a economia política e, por instrumentos técnicos essenciais, os dispositivos de segurança”. 

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio Janeiro: Graal, 1998b, p. 291-292. 
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4.2 Jesus, o Reino e a renúncia de si 

 

Para entender a relação entre Jesus e o Reino, a primeira questão que surge é o 

conhecimento da identidade de Jesus para que cada dirigido possa seguir os passos Dele no 

itinerário proposto pela direção espiritual. O conhecimento da Pessoa de Jesus Cristo acontece 

à medida que o dirigido consegue abrir-se para a ação da sua graça, quando se coloca a meditar 

a Palavra, quando se abre ao relacionamento com as pessoas, em particular aos que mais sofrem. 

Segundo Paulo, ele é o Crucificado que olha para cruz não com pessimismo, como um 

derrotado, mas como Aquele que venceu o maior inimigo da humanidade, a morte, pela sua 

paixão, morte e ressurreição. A linguagem da cruz que Paulo assume na sua missão existe para 

mostrar que através de Jesus, morto e ressuscitado, e por meio da fé, todos têm acesso à graça: 

“Por ele não só tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos 

ufanamos da glória de Deus” (Rm 5,2). 

No processo de transformação que o dirigido faz é importante compreender Jesus como 

o Bom Pastor. Jesus mostra-se, no evangelho de João, como o pastor que cuida, ampara, 

acompanha com afeto e defende de toda maldade. “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a 

vida por suas ovelhas” (Jo 10,11) enquanto o mercenário:  

 

(...) que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, 

abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O 

mercenário foge porque trabalha só por dinheiro, e não se importa com as ovelhas. 

“Eu sou o bom pastor: conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o 

Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas” (Jo 10,12-

15). 

 

 

Veja a situação em contraste com os mercenários. Jesus mostra que nele existe a 

verdadeira liberdade porque ele ama cada ovelha e sempre deseja salvá-la de todos os perigos. 

Esse comportamento de Jesus demonstra que Ele não busca seus próprios interesses, mas 

devolve a liberdade a todos que se colocam no processo de acompanhar o seu seguimento. 

A afirmação de Pagola mostra que com Ele tudo muda: 

 

Com Jesus tudo começa a ser diferente. O temor do juízo dá lugar à alegria de acolher 

a Deus, amigo da vida. Ninguém mais fala de sua “ira” iminente. Jesus convida à 

confiança total num Deus Pai. Não só muda a experiência religiosa do povo. A própria 

figura de Jesus se transforma. Ninguém o vê agora como um discípulo ou colaborador 

do Batista, mas como o profeta que proclama com paixão a chegada do reino de 

Deus.142 

 

                                                           
142 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2010, p. 106. 
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Viver no Reino de Deus é experimentar a liberdade que Jesus deseja conceder a todos 

que o encontram pelo caminho. É, acima de tudo, fazer a experiência de deixar-se inspirar por 

Ele e na revelação do rosto misericordioso de Deus. Jesus convida e dá exemplo de como Deus 

gostaria que nos relacionássemos uns com os outros a fim de instaurar uma sociedade onde 

reine a prática da justiça e a defesa do direto dos pobres, sem discriminação e sem práticas de 

dominação.  Paulo afirma: “A vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). O convite de Paulo deve ressoar no processo de direção 

espiritual, pois somente quem faz a experiência de ser discípulo, de escutar a voz do Pastor, 

pode ser evangelizado. 

O processo de direção espiritual tem como meta responder ao desafio pastoral que venha 

ao encontro do processo de personalização sadia da fé. Nestes tempos difíceis, os dirigidos 

necessitam redescobrir qual a mensagem central do Evangelho anunciado pela vida itinerante 

de Jesus: 

Ele não vive de um trabalho remunerado; não possui casa nem terra alguma; não 

precisa responder diante de nenhum arrecadador; não leva consigo moeda alguma com 

a imagem de César. Abandonou a segurança do sistema para entrar confiantemente 

no Reino de Deus. Por outro lado, sua vida itinerante a serviço dos pobres deixa claro 

que o reino de Deus não tem um centro de poder a partir do qual deva ser controlado 

(...). (...) o reino de Deus vai gestando ali onde ocorrem coisas boas aos pobres.143 

 

No decorrer da direção espiritual, a evangelização não consiste somente em crer em 

Jesus como enviado de Deus, mas principalmente em praticar a sua palavra, que liberta e gera 

a liberdade. Como afirma Bento XVI: 

 

É necessário descobrir cada vez mais a urgência e a beleza de anunciar a Palavra para 

a vinda do Reino de Deus, que o próprio Cristo pregou. Neste sentido, renovamos a 

consciência – tão familiar aos Padres da Igreja – de que o anúncio da Palavra tem 

como conteúdo o Reino de Deus (cf. Mc 1,14-15). (...) não se trata de anunciar a 

Palavra anestesiante, mas desinstaladora, que chama à conversão, que torna acessível 

o encontro com Ele, através do qual floresce uma humanidade nova.144 

 

 O Evangelho para Paulo é o Evangelho da liberdade. Basta conferir o que afirma em 

Gálatas: “Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres” (Gl 5,1). Surge, então, 

a pergunta: libertar do quê? Libertar da Lei de Moisés e das tradições, não rompendo com as 

tradições bíblicas, mas fornecendo um verdadeiro sentido. Paulo entende que a Nova Aliança, 

concretizada em Jesus, era a continuação da Antiga, porém, trazia um novo sentido e um 

avanço, a libertação do passado e o crescimento no conhecimento de Jesus Cristo. 

                                                           
143 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica, p. 114. 
144 BENTO XVI, Papa. Exortação Apostólica Pós-Sinodal: Verbum Domini. Sobre a Palavra de Deus na Vida e 

na Missão da Igreja. 4ª ed. São Paulo: Paulinas Editora, p. 173-174. 
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Miranda lembra que: 

 

A direção espiritual pede liberdade, sem liberdade a pessoa não pode se abrir 

ativamente ao Deus vivo e imprevisível, porque a disponibilidade a esse Deus é o 

fruto direto da liberdade. Livre para fazer-se disponível. A práxis de uma boa direção 

abre caminho para que a liberdade se desenvolva enquanto a pessoa realiza sua 

procura no passo e no ritmo do Senhor. O crescimento em liberdade é a atmosfera 

necessária da direção (...). (...) se o dirigido não aceita a dor de crescimento sempre 

maior de sua liberdade ao menos precisa exercer sua liberdade.145 

 

 

Paulo testemunha que a “lei mata, o Espírito é que dá vida” (2Cor 3,6). A descoberta de 

que com Jesus criou-se uma Nova Aliança de Deus com a humanidade foi como retirar o véu 

que impedia Paulo de contemplar a luz de Cristo. O caminho para Deus, desde então, não era 

mais a Lei, mas uma pessoa: Jesus, o Messias. 

Segundo Pagola: 

 

A mensagem de Jesus impressionou desde o princípio. Aquela maneira de falar de 

Deus provocava entusiasmo nos setores mais simples e ignorantes da Galileia. Era o 

que eles precisavam ouvir: Deus se preocupa com eles. O reino de Deus que Jesus 

proclama corresponde ao que eles mais desejam: viver com dignidade.146 

 

Assim deve ser a vida do cristão: como aquele que, pela fé, acolhe a ação do Espírito e 

o comunica não pressionado por leis, mas livremente, com a prática da fé e do amor. O cristão 

é chamado a guiar-se pelo Espírito, o mesmo que tornou Jesus livre para falar e agir. O mesmo 

que o enviou a anunciar a Boa Notícia, que consiste na libertação aos presos, em dar visão aos 

cegos, em libertar os oprimidos. 

A vida responsável que o Espírito concede é o uso responsável da liberdade: “Tudo é 

permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido. Mas nem tudo edifica” (1Cor 10,23). Essa 

liberdade é uma conquista no decorrer do processo de direção espiritual, a liberdade 

responsável, que nasce do amor e se transforma em serviço ao próximo. 

A experiência ocorrida com Paulo passa por essa profunda transformação que repercutiu 

em seu modo de agir. Ele olhou para si mesmo, para o mundo e para as outras pessoas de 

maneira diferente, como parte do projeto de Deus que desejava para todos. O encontro com 

Jesus ajudou-o a entender que a salvação não ocorria somente ao povo judeu, mas a favor de 

toda humanidade. Era importante largar as coisas antigas e tudo o que o impedia de viver o 

seguimento de Jesus e entrar na dinâmica do Reino de Deus, instaurado por Ele de forma livre 

e responsável. Tornar-se nova criatura em Cristo leva a relações novas, como irmãos e irmãs, 

                                                           
145 MIRANDA, T. R. A Direção Espiritual: Pastoral do Acompanhamento Espiritual. São Paulo: Paulus 

Editora, 2009, p. 160-161. 
146 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica, p. 124. 
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que derrubam todas as barreiras do preconceito: “Não há mais diferença entre judeu e grego, 

entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos são um só em Jesus Cristo” 

(Gl 3,18). 

O dirigido consegue crescer como pessoa somente quando aceita o limite e abraça a 

realidade humana. Caso contrário, não se desenvolve e, consequentemente, não é possível que 

se torne humano; recusa o próprio limite e não aceita o limite dos outros. Paulo é profundamente 

humano e sabe que seu limite não é obstáculo para estar a serviço do Reino de Deus. Sabe que 

é a partir de sua realidade humana que deve avançar no caminho da fé. 

O caminho do crescimento da fé deve passar por uma identificação afetiva, pela 

assimilação de valores e de compromisso que o dirigido assume durante o processo. O diretor 

espiritual necessita possuir o traço de um profeta, capaz de discernir o conflito que o dirigido 

está vivendo para conduzi-lo ao caminho do Evangelho e à intimidade com seu grande Mestre, 

Jesus. 

A direção espiritual não apresenta apenas um discurso intelectual, mas uma postura de 

partilha de vida carregada de mística. Não se trata de caminhar pelo dirigido, mas de caminhar 

com ele para evitar uma direção racionalizada e positivista, caracterizada pela apresentação 

lógica, intelectual e fria. Não se pode deixar de lado aspectos bíblicos e simbólicos que precisam 

estar presentes, tanto na explicação como na vivência dos diversos momentos do encontro na 

direção espiritual. 

Para que se torne um caminho eficaz à evangelização e à descoberta do poder educativo 

da fé, a assimilação da essência do Cristianismo deve acontecer por meio da leitura da Bíblia, 

ou seja, do contato com o Evangelho: 

 

Precisamos voltar ao Evangelho e recordar este Livro-Vida nas mãos de todas as 

pessoas que nos procuram para serem orientados na busca da verdade. Jesus não exige 

exercícios físicos para chegar a imitá-lo, tampouco uma inteligência brilhante e 

superior à medida, nem um poder aquisitivo para ser vedete no mundo econômico, 

mas tão-só que sejamos pessoas determinadas a viver a Sua única Palavra, igual para 

todos.147 

 

O papel da leitura da Sagrada Escritura no caminho da direção espiritual é o estímulo 

necessário para que o dirigido viva em comunidade e se recorde de que faz parte da Igreja. 

Logo, o diretor espiritual não poderá apenas entregar um conjunto de dogmas, preceitos e ritos, 

mas deverá colocar o dirigido em contato com a Palavra para que, ao meditar, encontre nela a 

fonte de vida e a luz necessária para amadurecer a sua fé. 

                                                           
147 SCIANDINI, F. P.  O Que é, Como se Faz Direção Espiritual? São Paulo: Edições Loyola/Edições 

Carmelitanas, 2008, p. 71. 
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O contato com a Palavra faz o dirigido compreender que: 

 

Se Deus cuida de umas aves tão pouco atraentes como os corvos e adorna com tanto 

primor umas flores tão pouco apreciadas, como os lírios, como não irá cuidar de seus 

filhos e filhas (...). (...) depois Jesus presta atenção nos pardais, os menores pássaros 

da Galileia e torna a pensar em Deus. São vendidos no mercado de alguma aldeia, mas 

Deus não os esquece (...). Jesus capta a ternura de Deus até no mais frágil: os pequenos 

passarinhos do campo ou os cabelos das pessoas.148 

 

 

Na direção espiritual, a meta é não medir esforços para o advento do Reino de Deus. 

Essa é a missão evangelizadora do diretor espiritual: orientar, exortar, conduzir para o caminho 

da vida cristã, tomando o exemplo do próprio Jesus que: 

 

Não trazia apenas uma melhora física. Sua ação sanadora vai além da eliminação de 

um problema orgânico. A cura do organismo fica englobada numa cura mais integral 

da pessoa. Jesus reconstrói o enfermo a partir da raiz: suscita sua confiança em Deus, 

arranca-o do isolamento e do desespero, liberta-o do pecado, devolve-o ao seio do 

povo de Deus e abre-lhe um futuro de vida mais digno e saudável. Com faz? Jesus 

começa reativar a fé dos enfermos. De diversas maneiras, procura levá-los a confiar 

na bondade salvadora de Deus.149 

 

A direção espiritual apresenta como ponto de partida a pessoa de Jesus Cristo e a 

situação concreta de cada ser humano. Tem-se consciência de que Deus age com sua graça na 

realidade humana frágil e limitada, resultando no processo de evangelização. Porém, a missão 

não consiste apenas em um trabalho individual, mas a partir da comunidade.  Aconteceu assim 

no início do Cristianismo, quando Jesus enviou seus discípulos em missão. Enviou-os dois a 

dois depois de afirmar que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. 

Mesmo Paulo, com todo seu ardor missionário, não desenvolveu sozinho seu trabalho 

de evangelização. Sentia-se parte de um corpo com os outros companheiros de missão que 

respondiam, como ele, ao chamado do Senhor para evangelizar. Dentre seus colaboradores mais 

diretos, podemos destacar Timóteo, Barnabé, Tito, Lucas e Silas. Outras pessoas, homens e 

mulheres também são mencionados em suas cartas. 

Todos os seus colaboradores estavam a serviço das comunidades que Paulo chamava de 

Igreja. O termo Igreja para Paulo não se referia ao prédio que abrigava as pessoas, mas à 

assembleia dos crentes cristãos e, antes de tudo, ao conjunto das pessoas que se reuniam 

geralmente em casas de família e buscavam em Cristo o sentido para suas vidas. 

O cristão testemunha sua fé pelo serviço que nasce do amor, e que exclui todo tipo de 

competição e de escravidão. Quando Paulo incentivou os cristãos a aspirarem aos dons mais 

                                                           
148 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica, p. 146. 
149 Ibidem, p. 204. 
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altos, ele indicou esse caminho que ultrapassa todos os outros. Mostrou que o amor afetivo é o 

sentido de todo os dons. Os membros da comunidade são chamados a viver o amor. Sem o dom 

do amor que edifica, qualquer outro dom perde sentido. 

O amor é o principal mandamento deixado por Jesus aos seus discípulos: “Eu dou a 

vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem 

se amar uns aos outros” (Jo 13,34-35). Amar o próximo como se ama a si mesmo leva ao 

respeito da singularidade de cada um. Somente o amor enriquece o mundo que habitamos e o 

transforma em um lugar mais fascinante e agradável. 

Durante o amadurecimento na direção espiritual, o dirigido pode deparar-se com 

descobertas, dúvidas, conversas, preguiça, relaxamento. Trata-se de inúmeros episódios que 

ocorrem por trás da direção, pois é assim a vida do dirigido. Caminha-se entre entusiasmo e 

decepções, esperanças e desafios.  

O dirigido torna-se mais maduro quando consegue observar o que ocorre dentro de si: o 

processo de transformação ligado ao seu crescimento, à maturidade, à percepção de que é uma 

pessoa e não objeto; descobre que é um cidadão. O processo de direção espiritual carrega dentro 

de si esta vibração, uma alegria de sentido que denominamos de mística. 

A vocação cristã é despertada apenas no contínuo exercício realizado na convivência 

com o outro. Na vivência comunitária, o dirigido aprende a viver, e a convivência o ajuda a 

conferir sentido à afetividade e às experiências do mundo. A comunidade é um espaço de 

desenvolvimento no qual as pessoas preservam sua singularidade, ao mesmo tempo que se 

complementam e se humanizam, abrindo-se a relações de comunhão entre si. 

Na direção espiritual, o diretor precisa despertar a opção vocacional que leva o dirigido, 

inspirado em Jesus Cristo, a assumir-se como sujeito histórico e a se comprometer com os 

outros na construção de um mundo mais justo, mais livre e igual. É também o período de viver 

a coerência cristã e de vivência de atitude na qual a consciência abraça uma causa, fruto da 

leitura da realidade. O dirigido é capaz de discernir, interagir e protagonizar ações 

transformadoras. 

O caminho da direção espiritual torna o lugar de conflito um espaço de serviço, 

aprendizado e desafios. É o caminho seguro inspirado na construção do Reino de Deus e o 

terreno fértil onde a semente do Reino germina para a construção de uma proposta de libertação. 

Pagola afirma: 

O reino é a resposta de Deus ao sofrimento humano (...). É isto o reino de Deus que 

ele tanto deseja: a derrota do mal, a irrupção da misericórdia de Deus, a eliminação 

do sofrimento, a acolhida dos excluídos na convivência, a instauração de uma 

sociedade libertada de toda aflição. Ainda não é uma realidade acabada, muito pelo 
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contrário. É preciso continuar realizando sinais da misericórdia de Deus no mundo. 

Essa será precisamente a missão que ele confiará a seus seguidores.150 

 

 

O Reino de Deus começa onde as pessoas se perdoam e o espírito de vingança é 

sepultado em nome da reconciliação, uma vez que a fraternidade é a base para a convivência e 

o critério fundamental para viver e celebrar a fé. Além de toda preocupação com a misericórdia, 

com o perdão, com a reconciliação, é preciso ajudar as pessoas a serem, antes de tudo, 

“pessoas”, para que depois possam orientar a própria existência à vocação cristã. 

Sciadini lembra:  

 

A primeira vocação a ser vivida com intensidade e com profunda decisão e amor é a 

vida. É o dom de Deus recebido gratuitamente que nos é dado sem tê-lo pedido. 

Ninguém pediu para nascer, encontramo-nos inseridos na história e nos tornamos 

protagonistas da nossa história e do nosso futuro. Viver a vida não é vegetar ou apenas 

suportar a vida. Muitíssimos dos nossos irmãos e irmãs, pelas condições de vida 

subumana a que estão submetidos, veem-se forçados a viver pensando somente na 

sobrevivência, e nada mais. Não tem opção para pensar na qualidade de vida (...). (...) 

a missão de todos os formadores de opinião ou evangelizadores é provocar a 

consciência para que despertem do seu sono e assumam de verdade as rédeas do seu 

futuro.151 

 

 Neste sentido, é necessário que o dirigido descubra como Deus é experimentado pelos 

mais pobres e excluídos, despertando-se, assim, a vocação missionária em relação aos 

desamparados. Desta forma, cultiva-se a esperança de que a direção espiritual venha a tornar-

se acessível ao povo de Deus num mundo que clama por justiça, alimento e cuidado. Estimula-

se, portanto, o crescimento pessoal do dirigido, o desenvolvimento de suas capacidades e 

desejos em vista da maturidade e felicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 PAGOLA, J. A. Jesus, Aproximação Histórica, p. 214. 
151 SCIANDINI, F. P.  O Que é, Como se Faz Direção Espiritual, p. 123. 
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CONCLUSÃO  

 

Este trabalho enfatiza que o exercício de ajuda na direção espiritual deve se manifestar 

no serviço que presta ao dirigido, conhecendo-se a estrutura de sua personalidade de forma 

específica e sua problemática no momento em que se encontra. A pessoa é composta pelo eu 

(profundo, único, espiritual, simples) e, a personalidade, pelos conteúdos por ele incorporados 

por meio dos quais interpreta a realidade e age. 

Neste caminho, o diretor espiritual necessita considerar os conteúdos estruturais do “eu” 

que são: necessidades, atitudes e valores. Em cada um de nós existem energias ligadas aos 

instintos (as necessidades), como também uma força de tração dos ideais que acreditamos (os 

valores). A pessoa consistente é aquela que vive inspirando suas atitudes nos valores, mas busca 

força nas necessidades; existe, em suma, harmonia entre os seus conteúdos intrapsíquicos. 

Essa harmonia entre valores e necessidades é um ideal acompanhado sempre de um 

desnível entre vida ideal e vida real, como mostra Luigi Maria Rulla. Ou seja, entre o eu-ideal 

e o eu-atual como uma realidade que precisamos conhecer e aceitar para não criar falsos ideais 

e impor fardos pesados sobre os outros. Na direção espiritual, é importante a capacidade de 

saber conduzir o dirigido a fazer uso de tais forças psicodinâmicas como uma busca contínua 

para que a caminhada não seja em vão. 

Algumas vezes, exteriormente no comportamento do dirigido, é possível observar uma 

série de incoerências entre os seus ideais, propósitos e motivações conscientes e seu 

comportamento concreto. O dirigido organiza, racionaliza com perfeição suas decisões a partir 

de suas motivações, inclusive optando por elas definitivamente, mas, no momento da execução 

real, faz outra coisa: escolhe um valor, mas atua segundo o impulso de uma necessidade 

inconsciente, cujo objetivo é diferente do valor eleito. É uma inconsistência. Isso quer dizer 

que, no inconsciente, existem motivações que atuam com mais força que as conscientes, 

provocando a inconsistência ou incoerência de comportamento. 

Essas motivações inconscientes habitam o inconsciente, ou porque são pulsões 

primárias que o dirigido julgava superadas, ou porque no inconsciente se fixaram diversos 

“clichês” que impõem sua marca no comportamento concreto, prescindindo da decisão do eu. 

Na verdade, o desnível que o dirigido percebe entre o eu-ideal e o eu-atual o faz sofrer 

e, na maioria das vezes, não percebe o porquê. As consistências, ao contrário, acontecem no 

dirigido quando todas as faculdades se ordenam para facilitar a coerência entre o decidido e o 

comportamento real. 
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Na medida e grau em que é consistente, o dirigido pode levar adiante o processo de 

direção espiritual, dada sua grande liberdade interior que a própria consistência lhe proporciona 

e vice-versa; isto é, na medida e grau em que é inconsistente, encontrará impedimentos e 

dificuldades, especialmente no exercício da liberdade. 

O dirigido é consistente quando seu comportamento, seja em nível consciente ou 

inconsciente, é motivado por necessidades que são congruentes com os valores pelos quais 

optou. E, ao contrário, é inconsciente quando seu comportamento está motivado por 

necessidades que não são congruentes com os valores de sua opção. 

A consistência ou inconsistência fará com que o dirigido seja ou não harmônico no 

centro de sua existência, possuindo ou não a integração de todos os componentes de sua 

personalidade. A nitidez e transparência nos processos internos e em seu proceder externo serão 

características do dirigido consistente. A obscuridade, a má intenção e a simulação, 

características dos processos do dirigido inconsistente. 

O dirigido consistente unifica e coordena todas as suas forças na realização dos valores 

escolhidos, enquanto, no inconsistente, as forças se dispersam e é difícil a concretização e a 

realização do projeto eleito. A inconsistência desintegra-lhe as forças. 

A maior parte das inconsistências provêm, de um modo ou de outro, de frustrações e 

conflitos que não se resolveram de uma maneira construtiva para o dirigido. Por isso, no 

processo de direção espiritual, é preciso ver que conjuntos de consistência ou inconsistência 

predominam no dirigido e qual é a qualidade deles. Isso porque nem todas as inconsistências 

têm a mesma importância para o desenvolvimento da personalidade. Por outro lado, podemos 

compreender facilmente que não há pessoas perfeitamente consistentes. E, além disso, cada 

pessoa sempre encontrará posições de consistência a partir das quais possa empreender a 

procura de suas próprias inconsistências e suas respectivas motivações inconscientes. 

Os valores ocupam um papel central. De fato, eles constituem a força de tração do nosso 

dinamismo psíquico. Na prática, conferem uma direção exata à nossa confusa vida de instinto, 

apontando-nos a estrada certa e, ao mesmo tempo, empurrando-nos com força para a mesma 

direção. Na distração provocada pelas tendências que nos dividem, oferecem um ponto de 

referência, o qual reordena as nossas pulsações, conferindo-lhes sentido. 

É por isso que, na direção espiritual, deve-se sempre apresentar valores transcendentes 

para a pessoa. Isso a torna capaz de responder com maturidade e evita o risco de o valor surgir 

apenas como forma de satisfazer suas necessidades. É preciso ser capaz de notar que, durante 

o processo, o estímulo do valor oferecido é um meio para adequar as necessidades, o que leva 

o dirigido a trilhar um caminho sedimentado no testemunho.  
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Evita-se, assim, o perigo de viver ideais desligados de nossa humanidade, artificiais, 

vazios, abstratos e desencarnados. A pessoa toma consciência que ama, sofre, quer possuir, que 

tende a dominar. E, ao mesmo tempo, que não pode jogar fora essa força.  

O estímulo das necessidades em relação aos valores exige a reflexão de alguns pontos. 

Em primeiro lugar, a aceitação serena das necessidades. Sem medo de se colocar no processo 

de internalização de valores e passando a assumir uma forma de viver o ideal escolhido para se 

tornar uma pessoa madura. É necessário trabalhar com o dirigido para que ele compreenda com 

serenidade e honestidade que possuímos esses desejos ou necessidades e é condição 

fundamental controlá-los para impedir que se tornem muito exigentes. 

O dirigido precisa ser estimulado a viver com coragem os valores, ou seja, não ter medo 

de se colocar no processo de internalização destes para viver o ideal escolhido. Vale a pena 

lembrar que, enquanto o valor não for vivido, não se pode dizer que foi internalizado. Portanto, 

não basta observar os valores, mas adaptá-los aos próprios instintos. 

Observa-se também que as necessidades enriquecem a vida da pessoa quando ela 

consegue tirar proveito de suas energias e aceita que a realidade é uma mola propulsora para a 

vivência dos valores. Na direção espiritual, o dirigido percebe que um desejo vibrante e original 

brota do processo e que o ajuda de maneira criativa no anúncio do Evangelho. Esse anúncio 

chega ao coração, sensibiliza-o e evita uma mensagem fria.  

Na Teoria de Rulla, é a integração do eu-atual ao eu-ideal a partir dos Valores do Reino 

vividos por Jesus Cristo a responsável pela transformação e reestruturação do eu-atual, 

conferindo-lhe consistência interna. A direção espiritual apresenta como finalidade fomentar, 

direta ou indiretamente, essa capacidade de integração interior, de reestruturação da unidade 

profunda do ser. Tal processo é o único capaz de realizar um projeto de vida com garantia. 

Porém, Michel Foucault nos lembra que essa passagem não é isenta de problemas.  

A partir das reflexões realizadas por Foucault acerca da história da espiritualidade no 

Ocidente, mencionamos que o poder pastoral cristão transformou o “cuidado de si” em 

“renúncia de si”, “controle de si” e cuidado pelos outros. A espiritualidade como conjunto de 

“técnicas de si”, enquanto plataforma subjetivadora assentada nos atos éticos de liberdade que 

possibilitam a construção de dirigidos maduros e moralmente responsáveis por si mesmos e 

pelos outros, deu lugar a uma direção espiritual cheia de regras e proibições que não levam o 

dirigido a uma transformação autêntica, impedindo-o de viver sua verdadeira vocação cristã.  

A vocação cristã implica em fazer uma opção pelo anúncio do Reino para todos, pobres 

e ricos. Mas Jesus o anuncia a partir dos pobres e excluídos. A maior parte de seu tempo, Jesus 

conviveu com aqueles que não apresentavam lugar na convivência humana do sistema social 
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de sua época. A opção de Jesus é clara e seu apelo também: não é possível conviver com ele e 

continuar apoiando um sistema que marginaliza. Em uma sociedade como essa, seguir Jesus 

significa assumir com ele a mesma luta em defesa da vida, inclusive na perseguição e na morte 

(Mt 10, 24-25). 

Na época de Jesus, a base da vivência comunitária não era o poder, mas a igualdade de 

todos como irmãos e irmãs. A fraternidade ou a irmandade ao redor do mesmo Mestre, que é 

Jesus (Mt 23,8-10); cada pessoa exercendo sua função a serviço da comunidade em que todos 

conviviam como irmãos. A comunidade como amostra do Reino para que seu estilo de vida 

pudesse ser, de fato, uma revelação do rosto de Deus transformado em Boa Nova para o povo. 

Logo, a convivência com Jesus até hoje serve como critério para o processo de direção 

espiritual. 

Na direção espiritual, essa convivência nunca pode ser estabelecida a partir de uma 

relação de poder, sobretudo entre diretor espiritual e dirigido. Pois, atrás do mecanismo de 

poder encontram-se presentes os dispositivos de coação, disciplina e controle do dirigido. Para 

Michel Foucault, cabe resistir a esse tipo de dispositivo de poder que impede a subjetividade 

autônoma de fluir na direção espiritual e, consequentemente, o advento da liberdade do dirigido.   

O fato é que Foucault contrapõe o “cuidado de si” à prática monástica da direção de 

consciência e sua busca pela apatheia, ou seja, um estado em que a pessoa deveria renunciar à 

sua vontade, pois, para a prática cristã, toda vontade própria era considerada má por natureza. 

Ele alega que a direção de consciência grega e helenística é incompatível com a obediência 

irrestrita à medida que seu fim último é o domínio das paixões. Esse fim não estaria mais 

presente na prática cristã, pois o domínio das paixões teria sido substituído pela renúncia de si, 

e pela identificação com o corpo de Cristo. 

Para Foucault, o Cristianismo visava a uma relação de dependência como fim em si 

mesmo. Essa relação estava inscrita em um contexto muito maior, no qual é possível constatar, 

junto de Foucault, que o Cristianismo não era uma religião da lei, mas da renúncia da vontade, 

em que o exame de consciência é feito, então, para marcar, ancorar ainda mais a dependência 

do outro. A religião aparece como um constante princípio de opressão e um mecanismo de 

poder. 

 Quem se dedica à direção espiritual, sobretudo em nome da Igreja, não deve 

desconsiderar essas observações e resistir a toda tentação de dominação e controle do outro. 

Deverá respeitar a vida do dirigido em todas as suas fases, abrindo-se a ele e operar para o seu 

bem, cultuando os valores do Reino de Deus e vivendo segundo os princípios do Evangelho, 
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com referência às Bem-Aventuranças. É preciso estimular o dirigido a combater tudo o que o 

fecha em si mesmo e favorece a vontade de instrumentalizar os outros, isto é, dominar. 

  Concluímos que, na direção espiritual, o dirigido necessita se tornar um sujeito da 

verdade, no sentido de ocupar-se com os discursos verdadeiros. Um dos objetivos da direção 

espiritual é que o dirigido mesmo possa ser capaz de dizer a verdade. Pois é necessário testá-lo 

como sujeito suscetível de dizer a verdade, justamente para que ele saiba em qual ponto se 

encontra em seu processo de subjetivação. 
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