
DISCERNIMENTO



REALIDADE DA CRISE 
ECOLÓGICA GLOBAL

Estamos dentro do 
aquecimento global. 

A terra está 
perdendo o 
equilíbrio e 

buscando outra.

Temos até 2030 
para mudarmos 
a relação com a 

natureza. 



1) Inclusão da Covid-19 2) Aquecimento global, que 
resulta também, do excesso do 
dióxido de carbono na atmosfera e 
o descongelamento das geleiras 
que espalham bactérias e vírus

Atualmente temos dois grandes problemas: 



NOVOS VALORES E 
VIRTUDES

Como nasce a ética e os valores
A partir da prática do amor
– solidariedade – compaixão

Responsabilidade coletiva
- Cuidado da casa comum com a 
participação pessoal e coletiva, 
assumindo os valores humanos e 
naturais. 



-Aliança de irmãos que se ajudam. A ação de mãos 
dadas.

Justa medida e alta contenção

Tendo atenção contra as agressões: as 
pessoas, a si mesmo, a natureza...

Solidariedade de todos

- Estamos ligados uns com os outros. Temos a 
mesma origem. Precisamos assumir 
comportamentos novos.

Cuidado necessário 

- Elemento essencial que recebemos de nossas 
mães que cuidaram de nós. É necessário à 
nossa parte de uns para com os outros, com a 
natureza. A convivência.

Fraternidade sem fronteira



- Água, não a que entra no
supermercado. Há um
movimento de 3 bilhões
de reais com ela.

- Sementes, infelizmente
grandes empresas estão
fazendo altos negócios.

- Todos têm direito a comer!
Sentar-se à mesa! Nos domingos as
famílias reunidas, comer juntos,
entrar em comunhão uns com os
outros!

-O Brasil pode ser a casa comum!
Tem a maior parte de água doce do
mundo e um solo muito fértil.

ComensalidadeBens Comuns



O discernimento para escolha, não é feita ‘contra outras
pessoas’, é na busca do melhor e na comunhão com todos!
nosso processo de discernimento em perspectiva diferente
daquela do estilo leigo-burocrático; político, parlamentar.
Queremos que venha sobre nós a sabedoria de Deus, que não se
confunda com a sabedoria humana (I Cor 2,6-16). É nosso desejo
realizar as palavras do Pai Nosso: “Seja feita a tua vontade”. A
chave, a perspectiva é contemplativa, mística, profética.
Queremos que o Espírito Santo nos acompanhe e nos preceda
em momento de discernimento e na hora de tomar as decisões.

DISCERNIMENTO como passos de escolhas



Para discernir é necessário permanecer à escuta do Espírito: Isto exige
exercício de fé e de caridade, abertura ao Espírito, capacidade de superar as
preferências pessoais, os desejos, as inquietudes e temores, colocando no
centro o bem comum.

É necessário discernir olhando em profundidade a nossa realidade humana,
Para discernir bem é necessário ver, verificar, distinguir, confrontar, escolher,
para depois decidir. A análise é necessária para poder oferecer um parecer
seguro e decidir adequadamente. Para poder realizar tudo isso, é necessário
favorecer um clima de oração, de misericórdia, de reconciliação.

DISCERNIR



Evangelho de João 12, 35-36
Jesus respondeu: “A luz ainda estará no meio de vocês por um pouco de tempo.
Procurem caminhar enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não alcancem
vocês. Quem caminha nas trevas não sabe onde está indo. Enquanto vocês têm
a luz, acreditem na luz, para que vocês se tornem filhos da luz”.

Somos convidados a entrar no coração da Trindade. Agora, é a luz, o fogo de
Jesus que quer modelar nossa mente, o coração e a vontade para que sejam
conformes a mente, o coração e a vontade D’Ele.

ASPECTOS BÍBLICOS DO DISCERNIMENTO



 “Entre vocês, entoe salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e
salmodiando de coração ao Senhor. Sempre e por tudo deem graças
a Deus, o Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo”.

A capacidade de amar. Louvar e bendizer a Deus, dá qualidade ao
discernimento do qual depende a qualidade do amor, que é doação
na gratuidade, sem esperar recompensa.

Carta aos Efésios 5,19-20



 “Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que
a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida”.

 O homem que tem a abertura de coração, recebe a graça de
Deus para fazer escolhas segundo a sua vontade.

Carta de Tiago 1,5



O discernimento requer oração e reflexão, condições fundamentais

para o contato com o Senhor, com Deus, com o Espírito.

Não se busca os próprios interesses, mas os interesses de Deus, o

que Ele quer, não o que eu quero. É assumir reconhecendo, como

seres humanos, nosso fim e propósito de testemunhar o

Evangelho.

Servir à construção do Reino, servir à plenitude de vida das

pessoas, da humanidade, da Igreja,

CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS DO DISCERNIMENTO



 Acolher com maior convicção o Sacramento da Salvação que Deus oferece à
humanidade.

 É preciso que sejamos pessoas livres diante dos próprios afetos, ou ordená-
los se necessário e não ficarmos buscando o que nos agrada, os privilégios,
os interesses

 Para fazer o discernimento necessitamos da identificação com o Senhor.
Como comunidade queremos um seguimento radical de Jesus, não medíocre,
não mais ou menos admirar Jesus
 Acolher o Evangelho de verdade, com o coração, com entusiasmo, repetir

em nós a experiência de Jesus.
 Somos chamados a DESEJAR a identificação com o Senhor, que é pobre, que

é humilde, e que busca a Glória do Pai.



Eficácia do discernimento

 O discernimento não se trata de enfeite, de propaganda eleitoral, mas de
busca da vontade do Senhor.

 O discernimento é um estilo de vida, um dinamismo permanente de nossa
existência de filhos/as de Deus

 Chamados a colaborar com Jesus, presente na história, na construção do
seu Reino.

 É necessário um esforço para viver os frutos do Espírito que São Paulo nos
relata no capítulo 5 na carta aos Gálatas

 Fala de amor, alegria, fidelidade, capacidade de serviço, generosidade.



 É preciso que busquemos esses frutos do Espírito, do bom espírito, do
Espírito Santo.

 Este caminho requer capacidade de diálogo, de escuta, de respeito do
outro, de confiança no outro. Do contrário não poderemos fazer um
discernimento em comum.



a) Servidor da missão
Os que recebem o chamado a um serviço de animação e governo são,
servidores da missão de Deus, estreitos colaboradores do Espírito Santo.
Como diz a Mensagem do Sínodo sobre a Nova Evangelização: “Na Igreja a
conversão e a Evangelização não têm a nós, pobres homens, como primeiros
atores, mas o próprio espírito do Senhor...”

O LÍDER, UM GUIA!
“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração” (Jeri 3, 15)

Traços do líder espiritual



Jesus quer que tenhamos olhos para descobrir os sinais do Reino: O grão em

meio a cizânia (EG 84,85,221)

A água que pode transformar-se em vinho (EG 84);

Que saiba ler a história não somente vendo a falta e o que está mal, mas

sobretudo descobrindo os progressos e as experiências da graça.



b) Líder/guia exemplar e contagioso

Os líderes segundo o coração de Deus suscitam desejos de

imitação.

O poder da sugestão que exercemos uns sobre os outros é

grande.

Na nossa cultura o povo presta atenção a tudo aquilo que vê nos

outros, especialmente as atitudes e a conduta.



É o olhar do Bom Pastor, “que não busca julgar, mas amar” (EG 125).
Os líderes segundo o coração de Deus gozam da graça de um olhar novo
sobre a realidade:

O olhar do discípulo missionário que reconhece aquilo que o Espírito
Santo difunde em meio a escuridão (EG 84)
Um olhar contemplativo e cheio de gratidão (EG 68,71).

c)O olhar do líder 



São capazes de compreender os eventos e tomar decisões oportunas.

Em tais líderes se percebe a esperança estampada no rosto. Falam da
esperança que levam dentro de si e estão dispostos a pagar por ela o preço
necessário, confiando no Senhor.



d) Líderes que usam uma saída corajosa

“ Invoco uma vez mais o Espírito Santo; peço-Lhe que venha renovar, sacudir,
impelir a Igreja numa decidida saída para fora de si mesma a fim de
evangelizar todos os povos. ” (EG 261)
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