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RESUMO
Esta pesquisa situa-se no campo da Teologia da Práxis Cristã a partir da compreensão do livro
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. O método de investigação baseia-se na
análise da obra em questão através de alguns estudiosos do tema. O propósito da pesquisa é
demonstrar como, após a dinâmica completa dos Exercícios Espirituais, a pessoa poderá agir
In Domino. Para tanto, torna-se necessário observar como Inácio de Loyola teve sua vida
ressignificada com a experiência da graça de Deus e, a partir desta experiência, como ele
elaborou um método, chamado de Exercícios Espirituais, capaz de ajudar a pessoa a acolher a
graça. Nesta relação com Deus, a graça divina tem prioridade; porém, há a necessidade da
cooperação humana. Mediante a dinâmica de preparar-se e dispor-se para tirar de si as
afeições desordenadas, a fim de buscar e encontrar a vontade divina, o exercitante faz a
experiência do conhecimento interno de seus pecados e da misericórdia divina, do
conhecimento interno da pessoa de Jesus e do conhecimento interno de tantos bens recebidos
que o ajudarão a viver In Domino.
Palavras-chave: Inácio de Loyola. Jesus Cristo. Graça. Exercícios Espirituais. In Domino

ABSTRACT
This study belongs to the field of Christian Theological Praxis, from the perspective of the
book Spiritual Exercises by Saint Ignatius of Loyola. The methodology adopted is based on
the analysis of the referred book, following some academic specialists in this subject. This
research is intended to demonstrate how a person, after the entire dynamics of the Spiritual
Exercises, will be able to act In Domino. To this aim, it is necessary to observe how Ignatius
of Loyola re-signified his own life thanks to the experience of the grace of the Lord, and,
from this experience, how he elaborated a method -called Spiritual Exercises- that is capable
of helping a person to receive divine grace. In this relationship with God, divine grace has
priority, although there is a need for human cooperation. Through the dynamics of preparing
and be willing to get rid of disordered affections towards seeking and finding Divine Will, the
person experiences the interior knowledge on his/her own sins and on divine mercy, the
interior knowledge on the person of Jesus Christ and the interior knowledge on so many gifts
received, which will help him/her to live In Domino.
Keywords: Ignatius of Loyola. Jesus Christ. Grace. Spiritual Exercises. In Domino
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INTRODUÇÃO
O estado espiritual atual das pessoas revela uma busca pelo divino. Em vários casos
esta procura confunde-se ou harmoniza-se com a busca pelo sentido da vida que move muitas
pessoas a diversas experiências que podem ser positivas ou negativas. É perceptível nelas uma
aspiração a Deus. Para que a experiência de Deus seja real, é fundamental “que todas as
intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas ao serviço e louvor de sua divina
majestade” (EE 46). É nítido perceber, também, as inúmeras propostas espirituais superficiais
que são oferecidas aos nossos contemporâneos, as quais visam não tanto a pessoa enquanto
sujeito, mas como objeto de exploração. Neste sentido, a dinâmica dos Exercícios Espirituais
proporciona, não um contato com um conjunto de ideias e doutrinas, mas uma experiência
com a pessoa de Jesus.
Inácio de Loyola fez a experiência de Jesus Cristo e transcreveu-a num livro
denominado Exercícios Espirituais no intuito de compartilhar com os demais a graça recebida
gratuitamente de Deus. Na verdade, não se trata necessariamente de um livro para ser lido,
mas sim vivido. Nele encontramos uma metodologia, ou melhor, orientações claras e precisas
para que aquele que entra nesta dinâmica coopere eficazmente com a atuação da graça de
Deus. Na experiência de Deus, o protagonista é o próprio Deus, porém, tal atitude divina não
exime o exercitante de colaborar com Ele, criando, sobretudo, um ambiente favorável e
propício de união. Na perspectiva de facilitar o encontro do “Criador com a criatura” (EE 15),
“a espiritualidade inaciana, de estrutura evangélica e marcada pela experiência da encarnação
de Deus na realidade humana, é uma das respostas mais pertinentes à busca do sentido
religioso e de compromisso pela realidade no contexto cultural da sociedade pós-moderna”1.
Sendo assim, a hipótese da dissertação é verificar como a metodologia proposta por Inácio,
através do livro dos Exercícios, pode facilitar o encontro da graça com a liberdade do
exercitante. Através dos EE.EE, Inácio quer “ajudar as almas mediante uma educação
espiritual que lhes permita compreender nelas a ação da graça e saber respondê-la”2.
O objetivo principal desta dissertação é demonstrar como após a dinâmica completa
dos Exercícios Espirituais a pessoa poderá agir In Domino (No Senhor), ou seja, como o
exercitante imbuído do modo de proceder de Jesus Cristo poderá, também, fazer deste modo o
1

PALÁCIO, Carlos. Mistérios de Cristo - Mistério do cristão: contemplação dos mistérios da vida de
Cristo e existência cristã nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. São Paulo: Loyola,
2013. p. 17.
2
GIULIANI, Maurice. Acoger el tiempo que viene: estudios sobre San Ignacio de Loyola. Santander:
Mensajero: Sal Terrae, 2006. p. 23.
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seu modo de proceder. O exercitante, mediante a metodologia dos Exercícios, pode
experimentar o que Inácio acolheu como graça fundamental que se tornou um jeito de ser,
uma atitude existencial espiritual, um caminho, uma espiritualidade: “encontrar a Deus em
todas as coisas e todas as coisas n‟Ele”3.
Os objetivos específicos (capítulos) são quatro: num primeiro momento observaremos
o caminho percorrido por Inácio de Loyola e, a partir de seu itinerário humano e espiritual,
constataremos como a expressão In Domino foi sendo gestada, primeiramente, no seu interior.
Verificaremos como Inácio desejou, após a experiência gratuita da graça de Deus,
compartilhar com as pessoas, através de uma metodologia, o caminho da graça. Para tanto,
também resgataremos alguns elementos teológicos daquilo que se compreende pela graça,
principalmente, na teologia ocidental, bem como, a importância da oração como meio para “o
Criador falar diretamente com a criatura” (EE 15). Esta abordagem é importante, pois os
Exercícios, antes de serem uma obra (um método) foram uma experiência de Inácio situado
num contexto eclesial. Como fio condutor hermenêutico do livro dos Exercícios Espirituais
utilizaremos as três petições do conhecimento interno que se encontram nos números 63, 104
e 233 do livro dos Exercícios.
Num segundo momento, concentraremos nossa atenção no livro dos Exercícios
Espirituais, sobretudo no que precede à Primeira Semana, inclusive, para verificarmos a graça
do “conhecimento interno dos meus pecados” (EE 63). O início da caminhada para agir In
Domino pressupõe a experiência do sentir-se pecador amado por Deus. O próprio Inácio
afirmou na anotação décima oitava que se “o exercitante é de pouca disposição ou capacidade
natural, dele esperando-se pouco proveito... não deve passar adiante a assuntos de eleição nem
a alguns outros exercícios que estão fora da Primeira Semana”. Dessa maneira, essas
primeiras orientações, juntamente com os primeiros exercícios, são fundamentais para que o
trabalho lento e profundo de Deus no exercitante seja livre, respeitoso, amoroso e redentor.
Já no terceiro momento, focaremos a atenção na Segunda e Terceira Semanas,
essencialmente como a petição da graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE
104) vai configurando o exercitante para agir In Domino. Doravante, Inácio coloca a pessoa
de Jesus como modelo para que o exercitante vá aprendendo, paulatinamente, d‟Ele. Os
exercícios propostos conduzem a impregnar-se de Cristo. A partir da Segunda Semana até o
final dos Exercícios, a pessoa tem um modelo definido a seguir. Sendo assim, verificaremos
3

INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Constituições da Companhia de Jesus anotadas pela Congregação
Geral XXXIV: normas complementares aprovadas pela mesma congregação. São Paulo: Loyola, 2004.
p. 110.
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como Inácio propõe alguns exercícios oriundos do Evangelho e outros de sua história pessoal,
tendo em vista uma maior assimilação do modo de ser de Jesus.
No quarto momento, analisaremos a Quarta Semana e a Contemplação para alcançar
Amor, tendo como ponto central o pedido de graça do “conhecimento interno de tantos bens
recebidos” (EE 233), que também é uma condição para que o exercitante possa “encontrar
Deus em todas as coisas”4 e viver de acordo com o modo de proceder de Jesus. Neste
momento, espera-se do exercitante uma união amorosa e afetiva com o Criador.
Tais objetivos, especialmente os três últimos, revelam que a metodologia dos
Exercícios Espirituais leva em consideração os afetos, tal como Inácio definiu os Exercícios e
sua finalidade: “preparar e dispor a alma, para tirar de si todas as afeições desordenas e,
afastando-as, procurar e encontrar a vontade divina” (EE 1) e, também, “Exercícios
Espirituais para vencer a si mesmo, sem determinar-se por afeição alguma desordenada” (EE
21). Averiguaremos como a dinâmica completa dos EE.EE relaciona os afetos com o
conhecimento interno almejando a graça de viver In Domino.
Por fim, apresentamos duas considerações existenciais – espirituais. A primeira reflete
sobre como o agir In Domino é atual e a segunda propõe uma reflexão teológica, mais
precisamente uma aproximação do agir In Domino como uma teologia do caminho. Mais que
uma afirmação e conclusão, tal reflexão é o início de um estudo futuro em continuidade a esta
pesquisa.
A hipótese levantada e a intuição da dissertação originaram-se a partir de uma frase de
Jerônimo Nadal, considerado “o primeiro pensador sistemático da espiritualidade inaciana”5.
Ele viveu e compreendeu o pensamento e aquilo que Inácio queria compartilhar com os
outros. Eis a frase: “Inácio repete com frequência En el Señor (In Domino), querendo
expressar o sentido do espírito de nossas atuações; não atuamos por nós mesmos, mas em
Cristo”6. Destarte, buscaremos aprofundar a expressão In Domino nos Exercícios Espirituais
de Santo Inácio de Loyola, no sentido que afirma Nadal e assim verificar como a pessoa vai
configurando seu modo de ser com o da pessoa de Jesus. É bom deixar claro que não é uma
análise ou interpretação dos Exercícios a partir de Nadal.
O aporte teológico desta dissertação se concentrou, justamente, na relação da ação de
Deus por meio da graça e o método proposto por Inácio de Loyola. De fato, o principal
interesse teológico em relação ao assunto decorre da necessidade de enfatizar a supremacia da
4

INÁCIO DE LOYOLA, 2004, p. 110.
NAZÁBAL, Ignacio Cacho. Iñigo de Loyola: líder y maestro. Bilbao: Mensajero, 2014. p. 157.
6
NADAL, Jerónimo. Las pláticas del P. Jerónimo Nadal: la globalización ignaciana. Santander:
Mensajero: Sal Terrae, 2011. p. 79.
5
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graça na vida cristã. Somente ela, com a cooperação humana (no nosso caso, dos Exercícios
Espirituais) é capaz de realizar a transformação interna e, consequentemente, externa do
exercitante. Esta dinâmica remete à dimensão ética da existência humana, não se limita à
experiência mística, subjetivista e individual. Pelo contrário, tal experiência torna-se um
modo de ser, um contemplativo na ação, que é capaz de sentir e viver com e na Igreja.
A importância desta dissertação se dá a partir da condição de observar a atualidade dos
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, principalmente no que diz respeito a ser um
caminho para uma experiência pessoal com Jesus Cristo. A contribuição desta pesquisa
assemelha-se àquilo que o jesuíta Carlos Palácio escreveu numa de suas reflexões sobre
cristologia: “resgatar essa experiência é uma das tarefas mais urgentes do cristianismo no
momento atual. A fé não é, em primeiro lugar, adesão a verdades, mas adesão a uma pessoa.
Crer em Jesus é acreditar que a sua vida faz sentido e optar por esse sentido na própria vida”7.
Experimentar e viver de acordo com O experimentado.
Mediante os objetivos e finalidades dessa pesquisa, do ponto de vista da abordagem,
optamos por realizar uma pesquisa de natureza bibliográfica, analítica, descritiva e reflexiva,
utilizando o levantamento do acervo de espiritualidade inaciana. Para tanto, utilizaremos
como bibliografia o livro dos Exercícios Espirituais e comentários sobre Inácio de Loyola e
sua obra. A preponderância da bibliografia pesquisada está em espanhol. Desse modo, a
tradução é nossa. Tal pesquisa não tem a intenção de fazer uma análise dos elementos
teológicos que estão presentes ao longo do livro e, também, não é uma análise exegética, mas
apenas uma hermenêutica.

7

PALÁCIO, 2013, p. 39.
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1

A GRAÇA NOS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS CONFORME INÁCIO DE

LOYOLA
Em 1º de junho de 1551, Inácio de Loyola escreveu uma carta a Antônio Brandão
sobre a oração dos estudantes jesuítas: “podem exercitar em buscar a presença de Deus em
todas as coisas, como no conversar, andar, saborear, ouvir, entender e em tudo o que fizerem,
pois é verdade que o Senhor está pela presença, potência e essência em todas as coisas”8. O
que este homem experimentou para falar com confiança que Deus pode ser encontrado em
todas as coisas e, ainda mais, ter o desejo de estar unido com Ele em tudo?
O objetivo deste capítulo é apresentar, primeiramente, como Inácio de Loyola teve sua
vida transformada a partir da experiência da graça de Deus e como ele desejou compartilhá-la
com as outras pessoas através dos Exercícios Espirituais. A experiência da graça possibilita
que a pessoa encontre Deus em todas as coisas. Na verdade, é uma nova atitude existencial de
agir no Senhor (In Domino). Num segundo momento, verificaremos a centralidade da graça
na experiência da dinâmica completa dos EE.EE, ou melhor, como a graça de Deus vai
transformando o exercitante interna e externamente. Para alcançar este objetivo, focaremos a
atenção onde tudo iniciou, ou seja, em Inácio de Loyola. Logo após, observaremos os
Exercícios como um caminho (um método) concreto para acolher e colaborar com a graça.
Em seguida, resgataremos alguns elementos do que se entende por graça ao longo da história
da teologia ocidental até a época de Inácio. Posteriormente, mostraremos o que a
espiritualidade inaciana entende por graça, para então verificar a dinâmica da mesma nos
Exercícios. No sexto e sétimo momentos, analisaremos a mística da oração e a oração de
petição como meios de atuação da graça. Tudo está em vista de ratificar como o exercitante
poderá agir sob o influxo da graça: In Domino.
1.1 Inácio de Loyola
Inácio de Loyola nasceu no ano de 1491 na Espanha. O relato de sua Autobiografia
afirma que “até os vinte e seis anos de sua idade, foi um homem entregue às vaidades do
mundo. Deleitava-se... no exercício de armas... estando ele numa fortaleza que os franceses
combatiam... uma bala de canhão lhe acertou numa perna e a quebrou toda...”9. A partir deste
ferimento, Inácio depara-se com uma nova possibilidade. Segundo Rodriguez Olaizola, “ele
8

INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Obras completas de San Ignacio de Loyola. 2.ed. Madrid: Biblioteca
de Autores Cristianos, 1963. p. 763.
9
INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Autobiografia de Inácio de Loyola. São Paulo: Loyola, 1991. p. 1920.
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não está morto... talvez seus sonhos e seu orgulho tenham morrido... é uma dura lição para um
homem”10. Ele passa um longo tempo de convalescência, onde iniciará, a partir da graça de
Deus, a ressignificação de seus sonhos e seus desejos mais profundos.
Durante o tempo de recuperação, Inácio vai travar uma batalha interna consigo
mesmo. Conforme Tellechea Idígoras, “o homem tem, em seu coração, recantos que ainda
não existem, onde penetra a dor para que existam... descobre rincões do coração nunca
explorados nem assumidos”11. Ao ler a Autobiografia percebemos a vaidade presente no
interior de Inácio, pois ele sabia que estava com uma perna mais curta que a outra e “resolveu
martirizar-se por sua própria vontade”12 e assim tentar resgatar a “perfeição” física. Para
Tellechea Idígoras, “Inácio, que só pensava em reencaixar os ossos de seu joelho destroçado,
acabou reencaixando os pedaços dispersos de sua alma e da sua personalidade
esquartejada”13. Ainda em processo de recobrar a saúde, ele vai ler alguns livros que o
ajudaram a abrir novos horizontes: “deram-lhe uma Vita Christi e um livro da Vida dos
Santos”14. O período de recuperação do ferimento do Peregrino vai resultar em duas coisas
fundamentais para o desenvolvimento dos Exercícios Espirituais: “o discernimento e a
eleição constituem o núcleo primeiro dos exercícios”15. É interessante observar como Deus
age na vida do Peregrino respeitando a sua história.
A coisa maravilhosa é o que aprendeu nesta experiência de Loyola. Essa
descoberta por sua introspecção pessoal, sem ajuda externa, foi o forte golpe
da graça. Do caminho militar, da coragem cavalheiresca, do mundo da
vaidade ele foi conduzido à vida dos santos; por meio do sabor e alegria
interna... Ele começou a maravilhar-se com a diversidade dos espíritos e
refletia sobre eles, percebendo por experiência que alguns pensamentos
deixavam tristes e outros alegres, e gradualmente, veio a reconhecer a
diversidade dos espíritos que lhe agitavam, um do diabo e o outro de Deus.
Aquela luta secreta entre Deus e o inimigo da natureza humana que falavam
os seus livros, também estava acontecendo em seu interior...16.

Inácio de Loyola vai tomando consciência, por experiência, que há um mundo interior
a ser descoberto e assumido: “aos poucos seus olhos se lhe abriram...”17. Intitulando-se
Peregrino, “lnácio seguia o Espírito. Não se adiantava a ele. Deste modo era conduzido com
10

OLAIZOLA, José Maria Rodriguez. Ignacio de Loyola, nunca solo. Madrid: San Pablo, 2006. p. 25.
IDÍGORAS, J. Ignacio Tellechea. Inácio de Loyola sozinho e a pé. São Paulo: Loyola, 1991. p. 78.
12
INÁCIO DE LOYOLA, 1991, p. 21.
13
IDÍGORAS, 1991, p. 79.
14
INÁCIO DE LOYOLA, 1991, p. 22.
15
RAHNER, Hugo. Génesis y teología del libro de los ejercicios. Madrid: Apostolado de la Prensa,
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suavidade para o desconhecido… Pouco a pouco, o caminho se abria, e ele o percorria,
sabiamente ignorante, com o coração posto simplesmente em Cristo”18. Ele vai deixando-se
conduzir pelo Espírito para empreender uma aventura humana e espiritual. No desejo de ser
peregrino e peregrinar até a Terra Santa, ele “despiu-se de todas as suas vestes... partiu logo
para não ser conhecido e foi não pelo caminho direito de Barcelona... mas desviou-se para um
povoado chamado Manresa”19. Nesta cidade, o Peregrino permanece de março de 1522 a
fevereiro de 1523.
Há uma perícope na Autobiografia que ajuda a compreender o „espírito‟ de Inácio e,
futuramente, da nova Ordem refletida, primeiramente na experiência humana e espiritual do
Peregrino na cidade de Manresa. O padre Gonçalves da Câmara, jesuíta que ouviu o relato do
Peregrino, escreveu: “Estando um dia rezando as Horas de N. Sra., nos degraus do mesmo
mosteiro, começou a elevar-se-lhe o entendimento, como se visse a Trindade em figura de três
teclas, e isto com tantas lágrimas e tantos soluços que não se podia conter”20 e Gonçalves da
Câmara continua: “indo aquela manhã numa procissão que saía dali, nunca pode reter as
lágrimas até a hora de comer, nem depois de comer podia deixar de falar da Trindade. E isto
com muitas comparações e muito diversas, e com muito gozo (afeto) e consolação...”21. Para
aprofundar a citação acima mencionada, utilizaremos a reflexão desenvolvida por Christopher
Staab, jesuíta dos Estados Unidos. Segundo ele,
A experiência de ver a Trindade como uma expressão de perdão e
absolvição, evocada no símbolo das chaves (e não das teclas) acontece
quando Inácio está nas escadas de um mosteiro. Ou seja, ele está fora do
lugar que mais representava e simbolizava a vida religiosa. O estar nas
escadas pode simbolizar que está saindo ou descendo. E de fato, todo o
movimento que acontece no parágrafo sugere que está saindo. Contudo, não
está saindo com as mãos vazias. Nelas está o livro do Ofício das Horas de
Nossa Senhora. Este detalhe, longe de reportar um fato, nos mostra o
Peregrino, embora fora do lugar clássico da vida religiosa, continuando fiel
às práticas devocionais dela. Também não podemos subestimar a
importância de que a experiência de perdão acontece neste espaço entre um
lugar e o outro. Escadas são um lugar de saída, passagem ou movimento, que
simbolizam o movimento e disponibilidade tão caras no modo de proceder
da Companhia. Mas, este movimento tem uma finalidade. Inácio se junta ao
povo e participa de uma procissão onde ele não deixa de falar e partilhar
com os outros o que acaba de experimentar. Vemos, brilhantemente
desenvolvido neste texto, uma verdadeira lição sobre a vida religiosa que a
Companhia de Jesus queria propor. Ela é uma vida situada claramente na
18
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vida da Igreja e voltada para as pessoas com muito afeto, comunicando
aquilo que mais nos move: a gratuidade de Deus. Em palavras mais claras:
este parágrafo é uma apologia da vida religiosa apostólica da Companhia22.

Em Manresa, Inácio também teve a seguinte experiência mística: “indo assim em suas
devoções, assentou-se um pouco com o rosto para o rio... começaram a abrir-se-lhes os olhos
do entendimento. Não tinha visão alguma, mas entendia e penetrava muitas verdades...”23.
Segundo Pedro de Leturia, “aqueles meses em Manresa, chamados, posteriormente de sua
igreja primitiva, são efetivamente a nova base de sua santidade e o novo ponto de partida para
entender seu espírito, a verdadeira gênese de seus Exercícios Espirituais...”24. O Peregrino
afirma que em Manresa “Deus o tratava como um mestre escola trata a um menino que
ensina. Isto sucedia por sua rudeza e dura inteligência”25. De fato, Inácio está aprendendo a
conviver conscientemente com a presença de Deus. Diante dessa novidade, ele vai se dando
conta que “somente pela relação viva com Cristo é possível servir a Deus de maneira correta e
deixar-se guiar por Ele”26. Deus vai lhe ensinando um novo modo de viver: ser um
contemplativo na ação. Ele aprende de Deus esta novidade de “encontrá-Lo em todas as
coisas”27, ou seja, “reflete a nova maneira de olhar a criação: as coisas são expressão do amor
de Deus... este amor convida o ser humano a descobrir a criação como lugar de encontro com
Ele e alimentá-lo através da ação ativa por e em Deus”28.
Diante das maravilhas realizadas por Deus em sua vida, Inácio começa a compartilhálas com os outros. Contudo, ele foi repreendido por algumas autoridades eclesiásticas por não
ter estudado teologia. Desse modo, ele toma a firme decisão de estudar. O Peregrino, “estuda
primeiro gramática em Barcelona durante dois anos (1525-1526), em seguida, vai à
Universidade de Alcalá (1526-1527), depois a Salamanca (julho a setembro de 1527) e Paris
(1528-1535), onde recebe o título de Mestre em Artes em 14 de março de 1535”29.
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Em linhas gerais, podem-se distinguir três períodos de vida de Inácio: 1) os
trinta primeiros anos até sua conversão no leito convalescente de Loyola
(1491-1521); 2) de sua conversão até a fundação da Companhia (1539),
período de dezoito anos de busca e peregrinações, tanto externas como
internas, durante as quais se identifica com a figura do peregrino; desde o
ponto de vista de seu processo espiritual, esta etapa culmina na experiência
de La Storta, às portas de Roma (novembro de 1537), onde sente-se
confirmado a servir a Jesus carregando sua cruz; 3) como Geral da Ordem
até o final de sua vida (1556), dezessete anos, dos quais quase não sai de
Roma, porém, nos quais se desloca através de seus companheiros, que se
dispersam pelos cinco continentes30.

Os Exercícios Espirituais nasceram a partir da experiência de Deus na vida do próprio
Inácio. Gonçalves da Câmara perguntou sobre os exercícios: “ele me disse que não os tinha
escrito todos de uma vez, mas algumas coisas que ele observava em sua alma e as achava
úteis a si e lhe parecia poderem ser úteis aos outros, as punha por escrito...”31. Aqui se entende
a preocupação de Jerônimo Nadal de que Inácio “expusesse o modo como Deus o dirigia”32.
Nadal “considerava (a Autobiografia) como pilar necessário para fundá-la (a Companhia de
Jesus) solidamente em seu espírito”33. Ele também acreditava que a graça da vocação
particular da Companhia de Jesus era a graça dada por Deus ao fundador: “o chamado a uma
vida religiosa especial na Igreja, segundo Nadal, chega através da graça suscitada por Deus ao
fundador da Ordem religiosa a que é chamado...”34. Por isso, é fundamental estudarmos o
livro dos EE.EE no mesmo espírito que foi escrito, ou seja, a partir da experiência humana e
espiritual de Inácio de Loyola.
É interessante notar que o Peregrino experimentou a graça de Deus de “buscá-Lo em
todas as coisas e todas as coisas em Deus”35. Ele desenvolveu um método, os Exercícios
Espirituais, para que muitas pessoas experimentassem esta graça, este modo de ser
contemplativo na ação, ou melhor, este novo modo de proceder no Senhor (In Domino).
1.2. O que são os Exercícios Espirituais?
O objetivo dos Exercícios Espirituais é “preparar e dispor a alma para tirar de si todas
as afeições desordenadas e, afastando-as, procurar e encontrar a vontade divina, na disposição
da vida para a salvação da alma” (EE 1). Álvaro Barreiro, jesuíta e conhecedor dos
30
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Exercícios, comenta que “numa carta ao padre Miona, escrita em 16 de novembro de 1536,
Inácio fala da importância dos Exercícios para a vida espiritual e para o apostolado com estas
palavras”36: “os EE.EE são tudo de melhor que eu posso pensar, sentir e entender nesta vida,
assim como para o homem ajudar a si mesmo, para poder crescer e ajudar os outros”37. Inácio
tinha um grande apreço pelo livro dos Exercícios. Na Autobiografia, mais especificamente no
prólogo do P. Nadal, encontramos: “Inácio desejava que Deus lhe concedesse três benefícios
antes de morrer: 1) fosse confirmado pela Sé a Companhia; 2) fossem aprovados os EE.EE e
3) conseguir escrever as Constituições”38. Portanto, vamos olhar com atenção e reverência
para o que está contido no livro dos Exercícios, sobretudo, na importância depositada pelo
Peregrino na sua metodologia como um caminho de encontro com Deus.
Antes, contudo, de comentar os Exercícios Espirituais, gostaríamos de recordar que há
outros escritos da vida espiritual de Inácio de Loyola que ajudam a captar o seu „espírito‟, ou
seja, aquilo que Deus lhe ensinou através da graça: As Constituições39, o Diário Espiritual40,
a Autobiografia41 e as Cartas42. Dado que o foco da dissertação são os Exercícios, não
centraremos nossa atenção em tais escritos. Contudo, alguns fragmentos dos mesmos serão
utilizados ao longo da pesquisa.
Os Exercícios Espirituais “são um texto mistagógico ou iniciático, não para ser lido,
mas para ser praticado, o qual foi elaborado ao longo de vinte anos desde a estadia de Inácio
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em Manresa até a versão definitiva, o que se conhece como o texto Autógrafo A, de 1542”43.
Na primeira anotação de seu livro, Inácio define o que se entende por Exercícios:
A primeira anotação é que por estes termos, Exercícios Espirituais, se
entende qualquer modo de examinar a consciência, de meditar, de
contemplar, de orar vocal e mentalmente, e outras operações espirituais,
conforme se dirá mais adiante. Pois, assim como passear, caminhar e correr
são exercícios corporais, da mesma forma se dá o nome de Exercícios
Espirituais a todo e qualquer modo de preparar e dispor a alma, para tirar de
si todas as afeições desordenadas e, afastando-as, procurar e encontrar a
vontade divina, na disposição da vida para a salvação da alma44.

O Peregrino é muito preciso ao escrever sua experiência no livro dos Exercícios
Espirituais: “(Inácio) deu muita importância aos rituais que se têm de praticar no encontro
com Deus. Para esta mistagogia, elaborou anotações, adições, exames e outras ajudas, de
modo que as pessoas que realizam os Exercícios façam a experiência de Deus”45. Na anotação
primeira ele deixou clara a necessidade de “preparar e dispor a alma”. A caminhada espiritual
vai se dando à medida que a graça de Deus encontra a liberdade da pessoa, especialmente,
quando a pessoa colabora com “ânimo e generosidade” (EE 5). Não é concebível nos
Exercícios a improvisação e a mediocridade. O objetivo é bem sistematizado. Segundo Ruiz
Jurado, “a novidade está na ordenação das atividades dos exercícios conforme uma finalidade:
ordenar as afeições desordenadas por meio da experiência espiritual. Os meios para alcançar o
fim estão prescritos com detalhes, com a possibilidade de adaptação pessoal”46.
Ainda na primeira anotação podemos detectar a palavra afeição, a qual é essencial na
nossa pesquisa e será aprofundada ao longo da dissertação. Inácio de Loyola fala da
importância de “tirar de si todas as afeições desordenadas... e encontrar a vontade de Deus”
(EE 1). Parece que é uma condição fundamental na experiência religiosa trabalhar com as
questões humanas. Para Domínguez Morano, “cada pessoa é convidada a viver sua
experiência religiosa a partir da dinâmica global da personalidade que foi sendo construída...
considerando sua biografia... as marcas da história e os conflitos inerentes...”47. É importante
que o exercitante entre na experiência dos Exercícios com tudo aquilo que ele é, ou pelo
menos, com o desejo de “oferecer a Deus todo o seu querer e liberdade”48. A colaboração da
43
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pessoa, na dinâmica dos Exercícios, é a disposição e o não colocar obstáculos para que Deus
realize a sua obra.
O trabalho de buscar e encontrar a vontade divina na disposição da própria
vida não pode começar até que o exercitante remova todas as afeições ou
amores desordenados, porque antes de removê-los, ele não é capaz de
procurar e encontrar por si mesmo a vontade de Deus, uma vez que exista
uma, teme a alucinação ou o desvio na boa escolha, pela sinistra ação secreta
que todo afeto existente no coração, geralmente, exerce nas faculdades
eletivas de compreensão e vontade divina49.

Os Exercícios Espirituais conduzem o exercitante a um encontro pessoal com Deus.
Um encontro lento, profundo, exigente e interior durante, aproximadamente, um mês. Para
Arzubialde, “os EE.EE se realizam em quatro semanas, por corresponder a quatro partes em
que se dividem os exercícios: a primeira, é a consideração e meditação dos pecados, a
segunda é a vida de Cristo..., a terceira é a paixão de Cristo e a quarta é a Ressurreição...”50.
Os Exercícios são um retrato de uma busca apaixonada pelo Criador. O Peregrino, após o
ferimento em Pamplona, fez o caminho que está proposto nos Exercícios.
Retomamos e enfatizamos a preocupação de Jerônimo Nadal, no Prólogo da
Autobiografia, em insistir para que Inácio “contasse o modo como Deus o dirigira desde o
princípio de sua conversão”51. O próprio Inácio narrou ao Padre Gonçalves da Câmara que
“os Exercícios não os tinha escrito todos de uma vez, mas algumas coisas que ele observava
em sua alma e as achava úteis a si e lhe parecia poderem ser úteis aos outros, as punha por
escrito”52. Ele relata que escreveu somente as “coisas úteis” para ele e, porventura, aos outros.
Convém recordar que Inácio tinha um hábito de registrar diariamente sua experiência e a
registrava no seu Diário. Temos acesso apenas a um pequeno fragmento deste Diário, o qual
nos ajuda a perceber que Inácio condensou no livro dos EE.EE somente aquilo que, de fato,
era “útil”. Para Iparraguirre, Inácio “foi o primeiro a viver em si mesmo a experiência dos
Exercícios e logo os registrava no imortal livro”53 aquilo que poderia ajudar os outros. Desse
modo, podemos notar que tudo o que está contido no livro dos Exercícios foi articulado com
muita atenção pelo Peregrino.
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A contribuição de Inácio à Tradição espiritual é a unificação desta
polaridade, que é realizada pelo ato de buscar e fazer a vontade de Deus.
Para fazê-la, temos que conhecê-la. E para ambas as coisas – para conhecer e
para fazer a vontade de Deus – temos que nos dispor. Tal é o objetivo dos
Exercícios e a chave da mistagogia inaciana. Nesta busca, a mística do
conhecimento e a mística da vontade (ou do amor) se encontram: porque
encontrar implica conhecer e uma vez conhecida esta vontade, aderir até
unir-se a ela com todo o ser. O Peregrino concebeu seus Exercícios para
„buscar e encontrar a vontade divina‟. A vida de Inácio foi a aventura e a
paixão desta desapropriação: o abandono do próprio conhecimento e da
própria vontade54.

Os Exercícios Espirituais estão intimamente relacionados com a pedagogia utilizada
por Deus para afetar Inácio, ou seja, “antes de ser um livro, os EE.EE foram uma práxis e,
ainda antes, uma experiência pessoal, naqueles dias em Loyola, quando Iñigo ferido parava
para pensar”55. Segundo Iparraguirre, “Inácio vivia em sua vida ordinária o espírito dos
Exercícios... suas palavras, suas reações, sua conduta eram como um reflexo deste espírito,
uma aplicação concreta dos princípios contidos no livro dos Exercícios”56. De fato, o
Peregrino captou a dinâmica da graça de Deus e articulou o método dos Exercícios para que o
exercitante pudesse colaborar de uma maneira eficiente e eficaz com a graça divina.
1.3 In Domino
Santo Inácio foi místico do Espírito e chegou a ser contemplativo pela
inspiração e unção do Espírito Santo. Na opinião de Nadal, esta iniciativa do
Espírito Santo oferecida a Inácio é institucional, ou seja, está à disposição de
todos os companheiros de Jesus que pretendem alcançar a graça fundamental
de ser contemplativo na ação, no Espírito. Inácio repetia frequentemente a
expressão “No Espírito” e “No Senhor”, com a qual queria dizer que
tínhamos de experimentar a presença do Senhor, de Cristo e do Espírito
Santo, tanto na intimidade com Deus como em todas as nossas ações57.

A experiência pessoal de Inácio de Loyola, imortalizada no livro dos Exercícios
Espirituais, conduz aquele que dela se aproxima a “em tudo amar e servir a Sua Divina
Majestade” (EE 233). Para Jerônimo Nadal, jesuíta contemporâneo de Inácio de Loyola, a
ação apostólica caminha intimamente unida com a oração, como afirmava o próprio Inácio:
“buscar a Deus em todas as coisas”58. Para Nadal, “o jesuíta atua sob a ação do Espírito,
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movido pela caridade, para a ação apostólica. É necessário atuar “no Senhor”, porque o jesuíta
não atua por si mesmo, mas em Cristo, com a sua graça”59.
Na Autobiografia de Inácio de Loyola, mais precisamente no prólogo do P. Nadal,
observamos o cuidado de Nadal para que o Peregrino narrasse como Deus lhe tinha ensinado
desde o início de sua conversão. Nadal insistiu até que Inácio relatou sua história. De fato,
“no ano de 1553, uma sexta-feira pela manhã, 4 de agosto... disse Nosso Padre (Inácio) que,
muitas vezes, Mestre Nadal e outros da Companhia lhe tinham pedido um favor... resolveu
também que fosse eu (Câmara) a quem descobrisse estas coisas”60. Já no final da
Autobiografia, o próprio Inácio demonstrou a Câmara a confiança que tinha em Nadal ao
afirmar que “outros pormenores poderá contá-los Mestre Nadal”61.
Mencionamos Jerônimo Nadal porque a intuição desta dissertação tem como
fundamentação uma expressão usada por ele, que é considerado o “segundo fundador da
Companhia de Jesus”62, homem que compreendeu profundamente o espírito de Santo Inácio
de Loyola e que se tornou o grande arauto do modo de proceder dos jesuítas. Eis a expressão:
“P. Inácio repete com frequência „En el Señor’, querendo expressar o sentido do espírito em
nossas atuações; não atuamos por nós mesmos, mas em Cristo, em sua graça e por sua força;
como se dissesse: atua em mim Cristo e eu em Cristo”63.
O Peregrino, maravilhado com aquilo que Deus estava fazendo em sua vida, foi se
dando conta do modo de agir e atuar de Deus presente em tudo. É importante recordar a
história de Inácio, dos EE.EE, inclusive da própria Companhia de Jesus, pois quando não a
conhecemos podemos desvirtuá-la, inclusive o sentido dos Exercícios, fonte de tudo. Sendo
assim, podemos dizer que Inácio não utilizou a expressão “contemplativos na ação”, uma
terminologia que ao longo da história tentou resumir o modo de proceder dos jesuítas ou
daqueles que fizeram a experiência dos Exercícios. Ela foi uma tentativa de Nadal de
compreender e explicar aos demais, especialmente aos jesuítas, o modo como Deus agiu em
Inácio e o modo como Deus pode agir em todo aquele que entra em contato com os EE.EE.
Devemos esta formulação, que caracteriza a oração de Inácio e pode ser
também considerada a expressão clássica do ideal de perfeição
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especificamente inaciano, ao P. Jeronimo Nadal (1507-1580). Encontra-se
em suas Anotaciones al Examen, escritas em 1557, nas quais afirma que
Inácio sentia e contemplava a Deus tanto em todas as coisas, atividades,
conversas, à maneira de in actione contemplativas, o que eu constumava
explicar que encontrava a Deus em todas as coisas (MNad V,162) 64.

Desse modo, buscaremos aprofundar a expressão “En el Señor”, ou como preferimos
usar “In Domino”, nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, no sentido que
afirma Nadal, e assim verificar como o exercitante vai configurando seu modo de proceder
com o da pessoa de Jesus Cristo. Conforme Miguel Nicolau, “Nadal insistia para ter devoção
aos EE.EE e guiar-se por eles, pois através deles Inácio chegou a tão alta contemplação e
oração e a fazer Deus por ele tão grandes efeitos”65. Não vamos fazer uma interpretação dos
Exercícios à luz de Nadal, apenas, inspirados na intuição deste grande conhecedor de Inácio,
faremos uma análise sistemática de como a expressão In Domino pode tornar-se um modo de
ser no mundo a partir dos EE.EE.
A expressão “In Domino” aparece apenas uma vez nos Exercícios Espirituais, no n.
316, quando Inácio fala da consolação e descreve os efeitos causados na alma. Tal expressão
encontra-se várias vezes nas Constituições e nos escritos posteriores de Inácio de Loyola. É a
esse espírito, In Domino, que se quer conduzir por meio dos EE.EE: “amar a Deus em todas
as coisas e a todas n‟Ele”66. É o que o Peregrino vivia e queria que vivessem os jesuítas e
todos aqueles que fizessem os Exercícios. Foi este “espírito” que Nadal captou e descreveu na
expressão tão típica de Inácio.
Aproveitará em nossa atividade, quando temos de fazer algo, receber forças
como do alto e beber em Deus o espírito, que é para continuar nossa atuação.
E finalmente, se sentimos que algo de impureza ou imperfeição se está
misturando, mortifiquemo-lo desde o início. Assim caminharemos em
espírito, como ordena S. Paulo (Gl 5,16), e então, atuaremos In Domino,
como dizia o P. Inácio (Orat. Observ., 253s, n. 823)67.

Santo Inácio de Loyola fala sobre a consolação no livro dos Exercícios Espirituais:
“quando na alma se produz alguma moção interior, com a qual vem a alma a inflamar-se no
amor de seu Criador e Senhor e quando a nenhuma coisa criada... pode amar em si mesmo, a
não ser no Criador de todas elas”68. A consolação é um estado de vida, não apenas um
sentimentalismo. Para Melloni, “este estado de sentir-se unido a Deus sempre e a qualquer
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hora é umas das características da consolação. O que nos EE.EE se descreve como um estado
pontual, no Peregrino tornou-se um estado habitual”69. É interessante recordar como Nadal
descreve o proceder de Inácio: “em tudo... era consciente e sensível à presença de Deus...,
sendo contemplativo em sua mesma ação. Esta graça e esta luz de sua oração refletidas no...
seu semblante e na serena... confiança com que se ocupava de suas tarefas”70. Nas
Constituições da Companhia de Jesus, n. 723, Inácio fala do Superior Geral, o qual deve ser
muito unido a Deus e familiar com Ele em todas as ações. Segundo Divarkar, “Inácio
distingue a união com Deus da oração e de qualquer outra atividade e a associa a todas as
atividades, sem diferença alguma”71. Em outras palavras, “a união com Deus na oração não
somente predispõe à recepção do dom da graça, mas converte o indivíduo num canal mediante
o qual a graça pode fluir até o próximo”72.
In Domino é uma transformação que se realiza no exercitante através da prática dos
Exercícios Espirituais completos. Para Miguel Nicolau, “agir In Domino...equivaleria a uma
consciência maior da atividade da graça, na qual se apoiam as ações e a qual atribui o
resultado sobrenatural das mesmas”73. Convém notar que Nadal, ao descrever o espírito dos
jesuítas, “adquirido através dos Exercícios Espirituais bem praticados e assimilados em sua
vida, chama-os de ensinados por Deus (Theodidaktoi) por sua união com Ele”74. Através da
experiência dos Exercícios, a pessoa aprende a acolher, conviver e colaborar eficazmente com
a graça de Deus.
In Domino trata-se de um sentimento espiritual sobre a atividade da graça no
homem, isto é, uma consciência maior dessa atividade. É o mesmo que o P.
Nadal repete em muitas passagens: „aquele ministério espiritual é eficaz, que
alguém exercita não como de si mesmo, mas como com forças da virtude
divina, como se não fosse ele quem agisse, mas Cristo nele, por ele e em
Cristo, de tal modo, configure-se ao agir divino, que sinta ser ele nada e nada
sua cooperação, mas que todo o efeito o atribua a Deus e a sua graça75.

1.4 O que se entende por graça
Inácio de Loyola, apesar de ter feito teologia, não se considerava um teólogo. Ele não
procurou definir conceitos teológicos, especialmente, o da graça. O grande mérito do
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Peregrino foi ter entendido, por experiência própria, o caminho (a ação) da graça no seu
interior e, mediante tal conhecimento, ter desenvolvido um método (os Exercícios Espirituais)
para que o exercitante não obstruísse a ação da mesma no seu interior. Contudo, acreditamos
que é conveniente comentar o tema da graça, servindo-nos da teologia, pois além da
experiência própria, Inácio também estudou teologia em Paris e foi influenciado, mesmo que
indiretamente, por aquilo que se entendia da graça no século XVI. Temos consciência que “a
teologia da graça resume, sem dúvida, grande parte do discurso teológico elaborado ao longo
de dois mil anos de cristianismo no Ocidente”76. Para França Miranda, “a graça é a realidade
que mais afeta a existência do cristão, pois ela exprime o núcleo da sua fé: é a resposta à
oferta de salvação que Deus lhe faz em Jesus Cristo”77. A consideração que dispomos a
seguir, retomará, em primeiro lugar de forma sintética, alguns momentos importantes da
história da teologia da graça até a época do Peregrino e, em seguida, o que se entende por
graça na espiritualidade inaciana.
1.4.1 Alguns elementos da história da teologia da graça
Na sua Autobiografia, Inácio se define como o Peregrino. É interessante notar que a
teologia da graça situa-se entre a antropologia teológica e a escatologia. Conforme Bingemer
e Feller, “cabe a antropologia teológica fundamental o estudo sobre o ser humano em sua
origem, à teologia da graça cabe o estudo do ser humano em sua caminhada de salvação e à
escatologia cabe o estudo sobre o destino último do ser humano”78. Toda a criação,
especialmente o ser humano, está marcada pela graça, pois ela foi criada a partir dela e nela.
Assim, desde o início, durante e até o fim dos tempos, o ser humano está imerso na relação de
amor com Deus. Os autores anteriormente citados afirmam que “a relação entre Deus e o ser
humano é o tema central do tratado teológico que leva o nome de teologia da graça” 79. É
importante ressaltar que nesta relação Deus sempre tem a iniciativa. De acordo com França
Miranda, “o dado central de nossa fé é o fato de que Deus nos falou em nossa história humana
por seu Filho Jesus Cristo, e de que esta iniciativa absolutamente livre de Deus se apresenta
como um apelo, um convite, uma interpretação”80.
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Na relação com Deus, o ser humano “deixou-se marcar pelo pecado desde o primeiro
instante do exercício de sua liberdade”81. Esta marca negativa recebeu o nome de mal ou, para
muitos, de pecado. De fato, ele existe, está presente e é atuante na criação. De acordo com
Bingemer e Feller, “o mal se explica por meio de duas vertentes – a condição criatural e a
liberdade humana – de uma única fonte: o amor de Deus”82. Evidentemente que o mal não
provém de Deus, mas do ser humano que, dotado de liberdade e incompletude, anseia por
chegar à “estatura do homem perfeito”83 e, às vezes, faz algumas opções equivocadas diante
daquilo para o qual ele foi criado: o amor. O ser humano não foi criado perfeito, mas com a
condição de possibilidade de tornar-se perfeito no amor. Para colaborar com as pessoas,
respeitando sua liberdade, Deus não cessa de ajudá-las. Para os autores previamente citados,
“podemos também supor que a encarnação do Filho faria parte da obra criadora de Deus
Trindade... mais que redimir o ser humano do pecado, a encarnação teria o objetivo de
expandir o amor de Deus para fora do círculo trinitário”84.
Neste contexto da relação de Deus com o ser humano, e inspirados na relação de Deus
com Inácio de Loyola, ousamos refletir sobre o tema da teologia da graça para melhor
compreender a experiência humana, espiritual e intelectual do Peregrino. Faremos um
caminho a partir da definição da graça, a história bíblica da graça, a história da teologia da
graça até o Concílio de Trento (contemporâneo a Inácio) e uma consideração da teologia
sistemática.
Após o ferimento em Pamplona, o Peregrino de Loyola vai se dando conta da “malícia
e da fealdade do mal” (EE 52), especialmente, em sua vida e do quão distante estava de Deus.
Na verdade, Inácio coloca-se a caminho de Deus, o qual já estava a caminho dele, para
reestabelecer a relação de amor que iniciou “antes mesmo de ser formado no ventre
materno”85.
Contudo, como podemos definir a graça?
Graça é a essência mesma da solicitude divina para com o homem, tal como
se encarna em Jesus Cristo e se comunica ao mais profundo da natureza
humana como dom do Espírito Santo. Resume igualmente a relação que, a
partir desse dom, se instaura entre Deus e um homem que terá ainda
necessidade da graça para corresponder à graça86.
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Quando nos atemos atentamente à definição da graça na teologia, logo identificamos o
quanto “Deus acredita no ser humano; é Ele quem vem primeiramente ao nosso encontro, que
se faz humano para que nos tornemos divinos. Por isso, o cristianismo é a religião da graça e
da gratuidade de Deus”87. Conforme Alfaro, “a graça tem sua origem numa atitude pessoal
com Deus, num livre ato de amor com o qual convida o homem à intimidade e à participação
na própria vida divina; a graça é da parte de Deus comunicação pessoal, autodoação”88. Da
parte da pessoa, “a graça é a chamada à união pessoal imediata com Deus” 89. De acordo com
De Mori, “a teologia da graça é um dos grandes divisores de água do debate teológico,
espiritual e pastoral do cristianismo ocidental, o qual em grande parte, foi modelado pelas
controvérsias suscitadas pela teologia da graça”90. Desse modo, vamos verificar como se deu
o desenvolvimento da teologia da graça no Ocidente, tendo como horizonte a relação da graça
com Inácio de Loyola e, principalmente, da graça com o exercitante mediante a metodologia
dos Exercícios Espirituais.
Inicialmente, podemos identificar o tema da graça a partir da teologia bíblica. Segundo
Bingemer e Feller, “se buscamos na Sagrada Escritura um tratado teológico sistemático
elaborado da teologia da graça, seguramente não o encontraremos. O que a Escritura nos dá é
a experiência da graça, vivida e interpretada pelo povo de Israel e pelos primeiros cristãos” 91.
De fato, a graça não era um assunto primordialmente teórico, técnico e conceitual na Sagrada
Escritura. Encontramos o início de uma reflexão sistemática nos escritos de Paulo. Porém,
para Bíblia é relevante a relação entre Deus e o ser humano. A graça é, antes de tudo, uma
experiência de Deus com o povo, com as pessoas. Segundo França Miranda, no Antigo
Testamento “o convite da graça está intimamente relacionado com a noção de salvação; toda a
ação de Deus para com o homem vai no sentido de agraciá-lo, de salvá-lo”92. Já no Novo
Testamento, “ela (a graça) é a inserção gratuita do homem (e do mundo) no acontecimento
escatológico da salvação em Jesus Cristo”93.
Num segundo momento, identificamos a temática da graça a partir da história da
teologia. Para De Mori, “nos primeiros séculos do cristianismo (séc I-IV), excetuando a
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teologia paulina, o tema da graça não deu origem a nenhuma reflexão teológica de peso”94.
Em termos gerais, a teologia da graça Oriental tem uma perspectiva cósmica e positiva
enquanto que a Ocidental é mais antropológica e pessimista. De acordo com Bingemer e
Feller, “os Padres Orientais compreenderam a graça como divinização do ser humano. Grande
avanço na compreensão da graça foi feito por Agostinho (354-430), em sua polêmica com
Pelágio95: a graça como redenção do pecado e salvação em Cristo morto e ressuscitado”96.
Todos esses fatores levaram-no (Agostinho) a construir uma teologia da
graça com base na idéia de que o ser humano decaiu e pecou, uma teologia
da necessidade, gratuidade e eficácia da graça. Diferentemente dos Padres
Gregos, que seguiam a teologia joanina da graça, Agostinho explicita mais a
teologia paulina da graça: a graça não apenas se opõe ao pecado e o destrói,
mas triunfa sobre ele, porque é vida em Cristo. Há, por isso, uma insistência
maior na redenção, alcançada por Cristo em sua morte. Por outro lado, para
insistir na redenção, há também uma insistência no pecado. Daí
hamartiocentrismo (hamartía = pecado), tão própria da teologia ocidental,
fortemente influenciada pela doutrina agostiniana97.

A partir das reflexões de Agostinho podemos perceber uma primazia teológica, na
qual a relação com Deus se dá no interior do ser humano. Nas Confissões, Santo Agostinho
comenta que “Deus estava mais dentro de mim do que o mais íntimo em mim”98. Para De
Mori, “o bispo de Hipona transformou profundamente a perspectiva herdada da patrística
grega, ao conferir à centralidade que esta dava ao teológico um caráter mais antropológico,
onde não só a iniciativa divina é fundamental, mas também a reposta humana”99.
Segundo Agostinho, depois da queda de Adão, a natureza humana, que era
boa e gozava do dom da liberdade, mudou-se para pior, de forma que ao
nascer, todos herdamos o pecado de Adão e não somos mais livres, embora
ainda disponhamos de nosso livre arbítrio. Para que este possa escolher o
bem e contribuir no processo de libertação de nossa liberdade, necessita
absolutamente da graça do Cristo. Esta aparece como ajuda (auxilium) ao
livre arbítrio, sendo imprescindível para a conversão e a justificação do
pecador, e para que o mesmo não cometa mais pecados (habitus, graça
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santificante), sendo absolutamente necessária para evitar o mal e fazer o
bem100.

Outra reflexão importante sobre a teologia da graça foi feita no período da escolástica.
Nesta época, Pedro Lombardo (1095-1160), “resolve a questão entre a graça e a liberdade no
sentido da anterioridade da primeira: a graça precede o movimento do livre-arbítrio, é uma
qualidade „infusa‟ e não „adquirida‟”101. Entretanto, o grande expoente do pensamento sobre a
graça, nesta fase, foi Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Segundo De Mori, na Suma
Teológica, “a graça é a orientação para a qual tende e da qual é impelido o agir humano em
vista de alcançar a beatitude”102 e ainda mais, “isso significa que a graça é habitus, ou seja,
disposição que, funcionando como princípio interno do agir humano, não determina
necessariamente esse agir, mas exige a intervenção de uma livre causa externa”103.
Enquanto Agostinho entendia a graça como auxílio à vontade para fazer o
bem (concepção psicológica), os escolásticos baseados em Aristóteles, vão
pensá-la como habitus ou virtude, mostrando que na alma é infundido o
habitus sobrenatural da graça que „transforma‟ e „eleva‟ a natureza
humana”104.

De acordo com Bingemer e Feller, “Santo Tomás de Aquino construiu uma teologia da
graça criada da graça humana. É preciso, porém, considerar que a graça criada provém do
amor de Deus”105. Por intermédio de uma visão positiva da criação, eles também mencionam
que “ao retomar a teologia da criação, Tomás tem como ponto de partida para sua teologia da
graça não o ser humano pecador, como fez Agostinho, mas o ser humano criado. Como
criatura, o ser humano tende naturalmente para Deus”106. A concepção da graça, a partir de
Tomás de Aquino, sintetiza que o ser humano é criado por e para a comunhão com Deus.
Quanto a Tomás de Aquino, o essencial de sua concepção da graça está
exposto na ST Ia IIae, q 109-114: o homem, segundo ele, está desde a
origem destinado à comunhão com Deus, mas não pode chegar à realização
desse destino sem a graça (de qualquer modo, e independentemente do
pecado, não o poderia – embora de fato seja também seu pecado que lhe
torna a graça necessária). Sendo a graça assim situada em relação aos
princípios exteriores da ação, fica claro que o homem não a possui por si
mesmo, mas a recebe de Deus como graça santificante, de tal modo porém
que se lhe torna verdadeiramente interior (graça habitual). A esse duplo
aspecto da graça corresponde à distinção entre graça incriada, que não é
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senão o próprio Deus em sua relação de amor com o homem e a graça
criada, que é o efeito do ato da graça divina107.

Em Martinho Lutero (1483-1546), a teologia da graça ocupou um lugar de destaque na
reflexão teológica. Conforme Bingemer e Feller, “lugar central da história da teologia da
graça é ocupado pela polêmica instaurada por Lutero e sua doutrina da justificação”108.
Segundo De Mori, “Lutero resgata a centralidade da graça (sola gratia), indissociavelmente
ligada à necessidade da fé, da Escritura e do Cristo para a justificação do pecador”109. De
acordo com Lutero, “nossas obras não ajudam em nada para nossa justificação. No fundo, ele
privilegia a graça como auxilium em detrimento da graça como habitus ou virtude,
valorizando a perspectiva antropológica pessimista e hamartiocêntrica de Agostinho”110. A
perspectiva da doutrina da justificação de Lutero coloca a primazia em Jesus Cristo.
A união com Cristo produz uma justiça real que regenera o homem desde
seu interior, mas que não lhe pode ser imputada como mérito: não requer
nenhuma raiz ontológica – nenhuma graça criada permanece no homem –,
mas aparece antes como fruto de uma nova relação com Deus, que dá ao
homem a certeza libertadora de ser salvo111.

Contemporaneamente à vida de Inácio de Loyola ocorreu o Concílio de Trento (15451563). De acordo com França Miranda, “o Concílio se opõe à Reforma vendo no homem um
interlocutor responsável diante de Deus, enquanto a ação divina pressupõe a liberdade
humana, fortificando-a e libertando-a e põe fim a certas tendências criptopelagianas”112. Para
Bingemer e Feller, “a salvação se dá em e por Cristo, mediante o batismo. Contudo, não sem
a livre cooperação humana. Rejeita-se um papel puramente passivo do ser humano, embora se
reconheça que a cooperação humana só é possível pela graça de Deus”113. O Concílio rejeitou
as posições dos reformadores e enfatizou a cooperação humana com a graça divina.
(O Concílio) sublinha assim a necessidade da graça e subordina a doutrina
da graça à da justificação, sem, contudo, reduzir uma à outra (DS 15201583). A graça de Deus, que desperta e socorre a criatura (DS 1525), possui
uma prioridade absoluta sobre toda ação humana; mas a liberdade do homem
(DS 1521; 1554s), e a possibilidade, para ele, de cooperar de maneira
meritória com a graça (DS 1545-1549; 1583), não ficam por isso abolidas114.

107

FABER, 2004, p. 779-780.
BINGEMER; FELLER, 2003, p. 107.
109
DE MORI, 2007, p. 608.
110
Ibid., p. 608.
111
FABER, 2004, p. 780.
112
MIRANDA, 1980, p. 71.
113
BINGEMER; FELLER, 2003, p. 112.
114
FABER, 2004, p. 780.
108

28

Inácio de Loyola nos seus estudos em Paris, provavelmente, leu, ouviu e refletiu sobre
a história da teologia da graça. Ele não contribuiu com argumentações a respeito deste tema,
apenas, experimentou a graça e sua necessidade para viver o amor no seguimento de Jesus.
Contudo, antes de refletir sobre a teologia da graça na espiritualidade inaciana, gostaríamos de
comentar, em forma de citação, sobre a graça na perspectiva da teologia sistemática, mais
precisamente na perspectiva da história da salvação.
A graça é, antes de tudo, o próprio Deus, o Deus trino e gracioso que oferece
seu amor. Em sua vontade universal de salvação, destinou desde a origem o
homem a comungar com ele, não para oferecer-lhe alguma coisa, mas para
dar-lhe a participar dele mesmo e de sua vida divina. Como, porém, essa
participação é destinada a desembocar numa relação dialógica, a eterna
vontade de salvação não deve ser concebida como horizonte intemporal, mas
ao contrário, concretiza-se na história e oferece-se à livre escolha dos
homens115.

1.4.2 A graça na espiritualidade inaciana
Nas anotações do livro dos Exercícios Espirituais (6, 7, 8, 9 e 10), Inácio recomenda
àquele que está dando os pontos da oração a levar em consideração cada pessoa em particular.
É interessante notar o zelo do Peregrino ao propor a experiência dos Exercícios
personalizados. Aquele que dá os pontos deve “abrir o caminho com alguns conselhos que
ajudem e disponham para o efeito que a graça divina há de produzir”116. Conforme a anotação
quinta, “aproveita a quem faz os Exercícios entrar neles com grande ânimo e generosidade
para com seu Criador e Senhor, oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade, para que a
Divina Majestade, conforme sua vontade, se sirva de sua pessoa e de tudo o que possui”117.
Segundo as Constituições, “se alguém, pela humana fragilidade e miséria, não experimenta
em si desejos tão inflamados em Nosso Senhor, perguntem se tem ao menos alguns desejos de
os sentir”118. Inácio é consciente da primazia da atuação da graça no ser humano, porém não o
dispensa de “preparar e dispor a alma”119 para cooperar com o trabalho de Deus. Sendo assim,
a reflexão a seguir retomará alguns elementos da relação entre a graça e a pessoa humana
conforme a espiritualidade inaciana.
A espiritualidade inaciana reconhece a distinção real entre duas esferas ou
ordens da realidade, ainda que vinculadas íntima e dinamicamente: a esfera
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da criação natural e a esfera da graça sobrenatural. Deus é a fonte eficaz de
ambas esferas e a mesma Providência divina abarca e ordena as duas. É
possível glorificar a Deus enquanto se revela em sua criação natural, como é
possível também glorificá-lo colaborando com a graça sobrenatural. A
criação estabelece a ordem natural do universo; a graça sobrenatural busca
levar a cabo a salvação do gênero humano120.

O Peregrino, segundo sua Autobiografia, “não se podia conter”121 diante daquilo que
Deus lhe estava proporcionando. Neste processo de conversão, ele “ficava admirado com as
diversidades dos movimentos interiores”122. Num primeiro momento, esta experiência é
pessoal e íntima. Com o passar do tempo, Inácio deseja compartilhar com os outros. E assim o
faz. Porém, as autoridades eclesiais da época questionavam e recomendavam-lhe estudar. A
experiência dos estudos ajuda-o a dar razões à sua fé, à sua experiência. Neste sentido,
convém retomar algumas distinções que a teologia escolástica fez sobre a graça, as quais
estavam presentes durante os estudos de Inácio, para compreender o que ele quis comunicar
na dinâmica dos Exercícios Espirituais. Conforme Gelpi, “a teologia escolástica distingue
entre a graça criada e a incriada; entre a graça atual e a habitual; entre a graça operativa e a
cooperativa e entre a graça santificante e o impulso carismático”123.
O termo graça incriada designa a realidade divina em si mesma como fonte
de salvação, é a graça sobrenatural; enquanto que a graça criada designa a
ação da graça naqueles que respondem a ela, distinta da graça incriada.
Com graça atual se designa aquele impulso da graça que leva a uma ação
que faz progredir no caminho da salvação, enquanto que com a graça
habitual se designa a tendência (sobrenaturalmente infundida) a responder
positivamente à ação da graça divina; as virtudes teologais (fé, esperança e
caridade) são exemplos de graça habitual.
Enquanto Deus tem sempre a iniciativa de oferecer sua graça aos homens, o
termo graça operativa designa a intervenção divina gratuita no espaço e
tempo, mediante a qual o ser humano pode entrar em relação sobrenatural,
agraciada e salvadora com Ele. Por graça cooperativa se entende a resposta
humana à graça operativa.
A teologia escolástica distingue entre a graça santificante e o impulso
carismático, já que, como insiste S. Paulo, é possível exercer vários carismas
sem a presença santificante da fé, da esperança ou da caridade teologais (Cf.
1Cor 13)124.

As distinções citadas acima ajudam a fazer uma aproximação entre o Peregrino e a
escolástica e identificar que Inácio as admite. Quanto à distinção da graça incriada e criada, “a
espiritualidade inaciana reconhece a Deus como única fonte da graça sobrenatural (EE 43,
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102, 320, 366) e conta que ela será um fator decisivo no modo de quem a recebe (EE 43)...
considera a atitude humana sob a influência da graça como meritória diante de Deus”125.
Sobre a graça atual e habitual, a espiritualidade inaciana “reconhece a realidade dos impulsos
sobrenaturais da graça para executar certas ações específicas (43, 46, 240, 243) e reconhece a
existência de modos de atuar que são habituais e infusos produzidos pela graça”126. Acerca da
graça operativa e cooperativa, a espiritualidade inaciana “ensina a reconhecer que a iniciativa,
em tudo aquilo que se refere à ação da graça sobrenatural, pertence a Deus (EE 184). Ao
mesmo tempo, reconhece que alguns são mais receptivos à iniciativa da graça”127.
Finalmente, no que diz respeito à distinção entre a graça santificante e o impulso carismático,
“o serviço ao próximo, sob o impulso da graça, faz da caridade algo prático. O impulso do
Espírito também assegura os frutos, cada vez maiores, do apostolado”128.
Inácio de Loyola reconhece a necessidade da graça e da colaboração da pessoa para
que o serviço ao próximo seja eficiente e eficaz conforme o modo de proceder de Jesus. Na
décima parte das Constituições, o Fundador da Companhia de Jesus comenta a relação entre o
natural e o sobrenatural, entre a pessoa e a graça de Deus.
Estabelecido este fundamento, os meios naturais que dispõem o instrumento
de Deus Nosso Senhor com relação ao próximo serão universalmente um
auxílio para se manter e desenvolver todo este corpo; mas com uma
condição – que eles se adquiram e se exercitem só pelo serviço divino, não
para apoiar neles a nossa confiança, mas para cooperar com a graça divina,
segundo a ordem da soberana Providência de Deus Nosso Senhor. Pois Ele
quer ser glorificado com o que dá como Criador – que é o natural, e com o
que dá como Autor da graça – que é o sobrenatural. Assim, devem-se
cultivar cuidadosamente os meios humanos ou os adquiridos com o próprio
esforço, especialmente uma doutrina fundada e sólida, e a maneira de
apresentar ao povo em sermões e lições sacras, e de tratar e conversar com as
pessoas129.

Na concepção de Inácio, o tema da graça é algo prático e real. Ele “se sentia tão
seguro da assistência divina que gostava de denominar a graça como acostumada”130.
Conforme Iparraguirre, “para compreender esta posição inaciana é necessário ter presente o
conceito de Providência Divina. Deus o tem escolhido para colaborar na realização de um
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plano determinado e o plano divino não pode falhar”131. De fato, a concepção de graça para
Inácio se fundamenta na confiança em Deus. Porém, para o Peregrino a graça não se limita à
pessoa enquanto tal, mas ela se expande na missão que a pessoa recebe como colaboradora de
Cristo. Desse modo, “o limite da graça não é a capacidade da pessoa, mas a obra para a qual
ela está encomendada”132.
Deus vai suprindo, encaminhando, ensinando, guiando e provendo a alma
com todas as graças que ela necessita. Isto o faz com o que o santo chama
„visitas divinas e o realiza com largueza e generosidade sem limites, pondo
em sua obra um interesse divino. Graças a esta contínua ação, que se estende
a todas as circunstâncias, a alma fica remediada, enriquecida e com a virtude
e eficácia suficientes para realizar o plano divino133.

A confiança na ação da graça vai gerando na pessoa a confiança interna. Esta
transformação interna, este modo de proceder, realizado pela graça, ocorre, no caso desta
dissertação, através da dinâmica completa dos Exercícios Espirituais: “ajudar-se do natural
enquanto serve para o fim, porém confiar só no sobrenatural”134.
1.5 A dinâmica da graça nos Exercícios Espirituais
A dinâmica dos Exercícios Espirituais é “uma escola de oração”135, onde o próprio
Deus vai ensinando e guiando o exercitante por caminhos até então não percorridos, capazes
de serem trilhados com uma peculiaridade: viver impregnados de Cristo. Desse modo,
“devemos desejar os dons e graças de Deus, não simplesmente pelo gosto e prazer que nos
fazem saborear, mas para aquilo que nos podem ajudar para a maior glória divina” 136. Sendo
assim, podemos dizer que os Exercícios ajudam a facilitar o caminho da graça no interior da
pessoa. Para Géza Kovecses, “o dinamismo interno dos EE.EE está na graça, na ação criadora
do Espírito Santo. A colaboração humana consiste na abertura para Deus, na aceitação livre
do dom sobrenatural; tal disposição humana é favorável à atuação da graça...”137.
É interessante notar que no final dos Exercícios, Inácio propõe ao exercitante
considerar a oração de oferecimento: “tomai Senhor e recebei... dá-me somente vosso amor e
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vossa graça, nada mais quero pedir”138. Segundo Iparraguirre, “o que dá os Exercícios deve
estar muito atento a descobrir os diversos movimentos da graça, para segui-los e promovêlos... pois, Deus guia uns por amor e outros por temor”139. O próprio São Paulo, consciente
que se poderia perder a graça de Deus, exorta: “pela graça de Deus sou o que sou e a graça
que Ele me tem dado não tem sido vã em mim”140. De fato, o Peregrino reconhece a eficácia
da graça de Deus e a importância de saber dialogar com ela. Evidentemente que a experiência
da graça não é um mero conhecimento racional, mas um dom recebido de Deus, ou seja, é
uma serena abertura, acolhida e colaboração com Ele.
A experiência completa dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola vai em direção
e alcança um nível mais profundo na pessoa: é o nível da sensibilidade. De acordo com
Divarkar, “a sensibilidade que podemos alcançar pode ser muito intensa... Inácio nos oferece
uma ideia do que ele entende por experiência de Deus, em suas diversas formas e graus de
intensidade quando fala da consolação espiritual”141. A experiência de Deus é interna,
profunda e afetiva. É o “inflamar-se no amor do Criador e Senhor... mas no Criador (In
Domino)”142. Conforme Fondevilla, “é impossível entender qualquer coisa no livro dos EE.EE
se não tem em mente a única finalidade e o que a teologia nos ensina sobre as relações entre a
graça de Deus e a sua recepção na alma”143. O livro escrito pelo Peregrino não é uma reflexão
sistemática de teologia, mas são instruções para que a pessoa faça uma experiência de Deus.
Quando a alma tem buscado o que quer, seja porque o entendimento
consegue ver claro uma ideia, penetra suas causas, descobre suas
consequências ou matizes novos, já porque a vontade busca fervor, gosto,
consolo, sabor e deleite espiritual; porém, muito mais „quando o
entendimento é elucidado pela virtude divina‟ (EE 2), e „quando na alma se
causa alguma moção interior com a qual vem a inflamar-se no amor de seu
Criador e Senhor‟ (EE 316), é quando o espírito deve repousar, sem ter ânsia
de passar adiante até satisfazer-se plenamente. Porque as luzes do
entendimento, iluminado pelo discurso natural, como força na vontade,
empapam desde a zona noética (razão) a psique inferior e acalmam os
instintos irracionais, ordenando o homem. Porém, sobretudo, quando o
Espírito Santo desde o cume da pessoa move seus dons, „a alma se faz toda
luz e se inflama no amor tal, que „nenhuma coisa criada sobre a face da terra,
pode amar em si, mas no Criador de todas‟ (EE 316), então todas as zonas
da personalidade se ordenam perfeitamente, porque Deus o invade todo e
parece o homem reintegrado ao feliz estado de justiça original, como recém
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saído das mãos de Deus. Quanto mais se repousar a alma neste estado, mais
profunda e penetrante é a eficácia da graça até as camadas profundas da
personalidade na ordenação de todo o homem interior144.

Para Tomás de Aquino, “a graça não suprime a natureza, mas a aperfeiçoa” [... gratia
non tollat naturam, sed perficiat...] 145, principalmente assegurando a capacidade livre de
acolher, colaborar e responder com a mesma. Conforme Alfaro, “a graça supõe a existência
do homem, como criatura intelectual que pode ser interpelada por Deus e pode ser elevada a
uma relação “Eu-Tu” com Ele: a graça supõe o homem como pessoa: está inserido na
Pessoa”146. De fato, a espiritualidade inaciana “recomenda aos que orientam espiritualmente a
outros que sejam sensíveis à diversidade de pessoas, dons e capacidades naturais e às suas
limitações, já que essas diversidades condicionam o modo que cada um responde à ação da
graça”147. Levando em consideração a peculiaridade de cada um, os Exercícios Espirituais
apresentam a matéria e a forma. Segundo Francisco Domene, “matéria é todo o conjunto de
diferentes meios (meditação, contemplação, notas, regras, exames...) e a forma é a graça
própria dos EE.EE, que anima, vivifica e faz fecundo o conjunto de meios em vista do
fim.”148. Aqui, cabe uma pergunta: existe uma graça específica nos Exercícios Espirituais?
No livro dos Exercícios Espirituais do Peregrino de Loyola encontramos a definição
de consolação: “quando na alma se produz alguma moção interior, pela qual a alma vem a
inflamar-se no amor de seu Criador e Senhor e, consequentemente, quando a nenhuma coisa
criada sobre a face da terra, pode amar em si, senão no Criador de todas elas” (EE 316). O
“inflamar-se no amor... no Criador” é o toque de Deus no mais profundo da pessoa. É o que
Inácio afirmou como “graça intensa” (EE 320), ou seja, a “graça intensa ocupa o ponto central
na espiritualidade dos Exercícios. A comunicação de Deus ao exercitante pela e na consolação
é a alma dos EE.EE”149 e, ainda mais, “a graça é inseparável do método inaciano, como a
alma do corpo no homem vivo. Sem ela, os Exercícios ficariam reduzidos a um esqueleto,
seriam letras mortas”150.
O tema da graça é fundamental nos Exercícios. De fato, “o aspecto que mais interessa,
para Santo Inácio de Loyola, é ensinar o caminho e a maneira como Deus vai santificando as
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almas”151 através da ação da graça de Deus no interior do exercitante. A metodologia dos
EE.EE facilita a atuação da graça na experiência de fé da pessoa. De acordo com Francisco
Domene, “a graça, cujos efeitos não se sentem claramente, chama-se „graça suficiente‟, não
em contraposição à graça eficaz dos teólogos, mas à „graça intensa‟... uma graça cujos efeitos
„claramente se sentem‟... não há diferença entitativa, apenas na perceptibilidade”152. É
importante comentar que Inácio, apesar de conhecer e admitir as distinções da graça da
escolástica, não as utiliza no livro dos Exercícios. Para ele, é fundamental acolher a graça
divina.
A graça intensa é uma moção atual e transitória do Espírito Santo, mediante
a qual move as virtudes infusas, ou melhor, os dons para que se produzam o
efeito, que o exercitante experimenta como „graça intensa‟. Esta é a primeira
determinação da natureza da graça intensa. Não é só a graça atual interna ou
moção do Espírito Santo, mas é mais a atuação das virtudes infusas ou os
dons. A graça intensa é o efeito da moção do Espírito, tal como o percebe o
exercitante. Esse efeito é propriamente o que a pessoa percebe, posto que a
graça em si mesma não é perceptível153.

Quando observamos os EE.EE 320 e 324, percebemos que há dois modos de
compreender a graça. Nos EE 320 encontramos uma recomendação para quem está vivendo a
experiência da desolação: “o Senhor lhe subtraiu o seu muito fervor, o grande amor e a graça
intensa, ficando-lhe, contudo, a graça suficiente para a salvação eterna”. Já nos EE.EE 324:
“sem essa graça ou consolação (graça intensa)... o que está em desolação pense que pode
muito com a graça suficiente”. A graça intensa é aquela que a pessoa percebe seus efeitos. A
graça suficiente é o auxílio divino que sempre está presente na pessoa, embora não a sinta154.
Para Francisco Domene, “os teólogos atribuem um duplo fim às graças atuais internas: o de
elevar os atos do homem à ordem sobrenatural (graça elevante) e o de sanar as feridas
deixadas pelo pecado, ou seja, a ignorância do entendimento e a debilidade da vontade (graça
sanante)155.
A moção do Espírito Santo, elemento da graça intensa, é a graça elevante ou
é a graça sanante ou ambas? É uma graça atual sanante ou medicinal,
mediante aquele auxílio transeunte, o exercitante vê uma determinada
verdade sobrenatural com maior luz que sem aquele determinado auxílio ou
a vontade é atraída com maior eficácia e ao mesmo tempo com maior
suavidade que se foi movida só pelo bem apreendido pelo entendimento sem
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a especial moção do Espírito. Mediante esse auxílio e só mediante ele é
possível „sentir e saborear as coisas internamente‟ ao longo dos Exercícios
Espirituais e também é graça elevante por estar em conexão com a atração
das virtudes infusas e os dons do Espírito Santo que são entitativamente
sobrenaturais156.

A matéria dos Exercícios está orientada para a ação da graça. Conforme Francisco
Domene, “as petições e colóquios, as regras da penitência corporal, as notas e adições, numa
palavra, todo o texto dos Exercícios tem um único sentido: é a cooperação que a Divina
Providência pede às suas criaturas para poder se comunicar”157. Na anotação décima quinta,
Inácio demonstra a confiança na relação de Deus com o exercitante, na qual “o Criador vai
agindo diretamente com a criatura” (EE 15) e comunicando-lhe a sua Vontade. Ainda para
Francisco Domene, “Inácio fala de várias moções que se produzem na alma. Graça intensa é
uma moção interior boa. Através dela o Senhor se comunica com a alma, de modo que buscar
esta graça, como ele propõe, é buscar mais „imediatamente o Senhor de tudo‟”158. De acordo
com o Peregrino de Loyola, a graça intensa é dom de Deus. No conjunto de regras próprias da
Primeira Semana, mais especificamente a nona, ele fala sobre três causas da desolação, sendo
a terceira: “para dar-nos verdadeiro conhecimento e compreensão, a fim de que sintamos
internamente que não depende de nós o conseguir e conservar grande devoção, amor intenso...
tudo é dom e graça de Deus” (EE 322).
Os Exercícios se dirigem para que o exercitante busque e encontre a vontade
divina na disposição de sua vida (EE 1), a que ordene toda sua vida segundo
o beneplácito de Deus, sem que se determine, na atuação concreta do
momento, por afeição alguma que seja desordenada (EE 21). Só então pode
dizer que a imagem de Jesus Cristo se tem formando na alma do exercitante.
Para conseguir deve afastar tudo o que ofusca a vista clara e exata da
vontade do Pai: as afeições desordenadas. Tem de vencer sua própria
sensualidade, seu amor carnal e mundano (EE 97), para revestir-se dos
sentimentos de Cristo (Fl 2,5) e poder „em tudo amar e servir sua divina
majestade‟, com o dom íntegro de si mesmo, já que amar é dar, dar-se a si
mesmo sem reserva, tirar de si o centro do amor e interesse, para colocá-lo
em Deus afetiva e efetivamente (EE 231 e 234). É claro que sem uma graça
intensa seria uma ilusão159.

Receber a graça intensa é unir-se a Deus. É ser “visitado” por Deus. Na Autobiografia,
Inácio, após a “iluminação”160, afirma que “parecia ser outro homem”161. A experiência
gratuita da graça de Deus possibilitou-lhe a formação do homem interior, o qual se tornou
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capaz de encontrar Deus “a qualquer hora que queria”162. A graça intensa que forja a imagem
de Cristo no interior do exercitante “é um auxílio do Espírito Santo, não somente medicinal,
mas elevante ou entitivamente sobrenatural... produzindo a experiência de Deus ou
repercutindo na pessoa como um todo”163. Acolher a graça da consolação é receber a graça de,
pelo menos iniciar a, viver e atuar In Domino, ou seja, “é uma conversão total do homem
interior, a transformação do coração. A alma se sente atraída para tudo o que se relacione com
o serviço divino e amor”164. Francisco Domene, também comenta que “a ação de Deus, na e
pela graça intensa, tende a esculpir os traços da fisionomia do Cristo no exercitante” 165. Desse
modo, a graça própria dos Exercícios é a graça intensa (atual), ou melhor, “o conjunto de
graças atuais internas, cuja ação conjunta vai fazer vida à matéria nos EE.EE visando o seu
próprio fim”166.
A metodologia dos Exercícios Espirituais colabora para que o exercitante entre num
clima adequado de oração para acolher a graça divina. Para Iparraguirre, “a oração é o estado
interior e a atitude de buscar a Deus em todas as coisas, chave da espiritualidade jesuítica,
estado e disposição espiritual que se podem conservar todo o dia”167. Segundo Francisco
Domene, “o termo graça dos Exercícios não quer significar o fruto dos Exercícios, mas a ação
íntima de Deus, que se comunica pessoalmente ao exercitante e faz possível a obtenção do
fruto”168. O Peregrino não se preocupa em definir a graça, mas em favorecer ao exercitante a
consciência da ação de Deus no interior de si mesmo.
Diríamos que fala dos efeitos espirituais que produz a ação divina na alma,
das graças atuais e dons, desse enriquecimento espiritual que traz consigo a
presença e assistência divinas. Trata-se, falando em termos inacianos, de
consolação espiritual, desse sabor ou gosto interior, desses momentos
sublimes em que muitas vezes o Senhor move e conduz a nossa alma a uma
ação ou a outra, isto é, falando dentro dela sem ruído algum de vozes e
elevando-a toda a seu divino amor169.

Os Exercícios Espirituais conduzem o exercitante a experimentar a presença de Deus
através da consolação. De acordo com Francisco Domene, “Inácio não fala da intensidade
ontológica da graça atual, mas de sua repercussão no substrato fisiológico, conforme o
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percebe o exercitante”170. Esta experiência pode aumentar a fé e a confiança da pessoa em
Deus. A relação com Deus, através dos EE.EE, não é intimista, mas é um momento de
procurar, encontrar e colocar em prática a Vontade Dele. Entrar nos Exercícios é entrar na
dinâmica da graça, ou melhor, de “sentir e saborear” (EE 2) a presença constante e atuante de
Deus onde o exercitante vive e a missão que desempenha ou pode vir a assumir, tendo bem
presente que “com a graça suficiente o exercitante poderá atuar com fé, esperança e caridade.
Porém, essa atuação não é a graça intensa”171.
1.6 A mística da oração nos Exercícios Espirituais
A legitimidade dos Exercícios Espirituais está na confiança da atuação da graça de
Deus e na colaboração do exercitante, através de sua dedicação e na discrição daquele que dá
os pontos de oração, em vista da “transformação profunda da identidade pessoal”172. De fato,
“os Exercícios foram no pensamento de Inácio uma teologia do afeto em que Deus toca o
coração do homem pela iluminação e inspiração intensa do Espírito Santo. Devem produzir a
experiência pessoal de Deus, única capaz de originar a conversão afetiva do homem”173. O
início de uma vida interior séria e profunda se dá mediante a atenção aos afetos. Toda essa
dinâmica tem um “lugar” preciso: o coração. Para Javier Melloni, “na mistagogia dos EE.EE
este trabalho sobre o coração começa pelo trabalho sobre a afetividade, através da
sensibilidade, da imaginação e do conhecimento”174. A proposta dos Exercícios é unir o
interior e o exterior, ou seja, buscar a harmonia, a integridade pessoal. Desse modo, o coração
(entenda-se a pessoa) conhecendo internamente vai transformando todo seu interior e,
consequentemente, o exterior.
Para Inácio não existem exercícios racionalistas, voluntaristas, com um
ascetismo pelagiano. Os Exercícios Espirituais são predominantemente
afetivos: a ação da graça intensa se busca não para o simples conhecimento
teórico de Deus e do sobrenatural, mas para sentir e saborear intensamente as
coisas do Espírito, para encontrar o sabor de Deus na intimidade da alma175.

Os Exercícios Espirituais podem produzir algumas transformações nas pessoas. Nesta
dinâmica, de interioridade e profundidade, proposta por Inácio, a eleição é o ponto central.
Para Von Balthasar, “o encontro fundamental com Deus é encontro com um Deus que elege.
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Não com o Deus agostiniano do repouso... para o coração inquieto...; não com o Deus tomista
da visão beatífica...; mas com o Deus que... desce até o eleito para chamá-lo...”176. A
transformação no exercitante ocorre à medida que seus afetos aderem à pessoa a quem ama e
com quem se identifica, no caso, com a pessoa de Jesus Cristo. De acordo com Iparraguirre,
“o sentir interno dos valores sobrenaturais que o santo faz pedir nos EE.EE é que Deus
conceda às almas o efeito próprio desta „impressão divina‟. Não é uma sobreposição externa,
mas algo que aprofunda o íntimo do homem e o empapa com sua substância”177. É importante
ressaltar que a oração nos Exercícios é afetiva, pois envolve toda a pessoa178.
O tempo dos Exercícios Espirituais é propício para conhecer internamente os
mistérios de Deus. Inácio utiliza a palavra conhecer como “sentir e saborear as coisas
internamente” (EE 2). É um conhecimento afetivo, fundamentado na experiência de Cristo.
Tal dinâmica, do “conhecimento interno de Jesus” (EE 104), vai gerando o „modo de ser de
Jesus‟ no exercitante. Conforme Calveras, “a identificação perfeita se realiza uma vez que o
mundo interior dos porquês (que identifica uma pessoa) é assimilado. Movemo-nos por Ele
mesmo...”179. O conhecimento interno mobiliza e ativa as capacidades cognoscitivas da
pessoa num ímpeto de “sair de si” para tornar-se como Jesus. Sendo assim, o objeto do
“conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104) deve ser: “a) toda a pessoa de Cristo; b)
a obra de Jesus Cristo; c) o modo de toda sua atuação, „tudo isso por mim‟ (EE116)”180. A
partir do momento que a pessoa se sente afetada por Deus surge a possibilidade de relação, de
comunicação, de conhecimento. A oração inaciana tem uma referência: Jesus Cristo.
Os Exercícios Espirituais proporcionam uma experiência interna da pessoa de Jesus
Cristo, na qual, através da imaginação, o exercitante vai conhecendo internamente e sendo
atraído pelo contemplado. É uma sintonia sensível, íntima e assimilada internamente. De fato,
“não se trata de fantasiar, nem de manter-se à distância e muito menos de criar um apócrifo
sobre Ele, mas de chegar a um gênero de conhecimento interno recebido no dom da
consolação”181. Conforme Arzubialde, “interiorizado seu mistério, o homem o leva como
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conaturalizado pelo amor. Participa da Aliança sensível de Deus. Por esse motivo, tem um
caráter mais passivo que ativo. É fruto... recebido de Deus na contemplação”182. Por meio da
oração, a graça vai atuando no interior do exercitante e possibilitando-lhe a reviver a vida de
Jesus e, assim, ser configurado por ela.
Nadal tinha gravado em sua alma que o espírito do P. Inácio está centrado na
transformação em Cristo do exercitante e, para ele, não se contentava com
alcançar a entrega da memória, entendimento e vontade pelo conhecimento e
amor de Cristo. Inácio deseja chegar à sua sensibilidade interna e externa
para capacitá-lo a projetar sua própria vida no mundo, por meio da
imaginação com o fim de que possa trabalhar com Ele e como Ele. É uma
espiritualidade da encarnação na vida real a que deseja para a Companhia e
para todos os convertidos por seus Exercícios183.

A imaginação com sua capacidade de ativar e despertar o mundo dos desejos
proporciona mudanças de sensibilidade e de afeto. Ocorrem assim rupturas, deixa-se para trás
aquilo que era até então importante e posiciona toda a pessoa conforme o novo conhecimento
interno. A proposta dos Exercícios Espirituais é dispor o exercitante a sair de si para adentrar
contemplativamente no mistério da vida de Cristo. Fazer de Cristo a regra de vida. De acordo
com Garcia Mateo, “o cristão está chamado a viver com Cristo, comer com ele, trabalhar com
ele, ser enviado, recebido ou rejeitado com ele”184.
Desse modo, a vivência se faz cada vez mais densa e unitária e se converte
no fundamento do próprio viver. Dela emana por meio da imaginação, o
universo simbólico do desejo transformado e identificado já com a
corporeidade dos detalhes concretos da vida de Jesus e o sentido interno de
sua história. E pelo conhecimento interior penetra agora de novo, sentido por
sentido, no mistério histórico de sua humanidade até amar sua divindade;
penetra no „sentido espiritual‟ da Escritura. O Jesus sensível nos eleva assim
à experiência sensível da divindade. É então quando a capacidade espiritual
do „sentir humano‟ e o „sentido espiritual‟ da Escritura formam uma perfeita
unidade 185.

Todo o processo, ou melhor, “a mistagogia dos Exercícios Espirituais ultrapassa o
marco de trinta dias para converter-se numa forma de estar e de ser no mundo, em e para
Deus”186. A ordenação dos afetos e o afetar-se por Cristo provoca uma transformação na
pessoa. Desse modo, imprime-se de tal maneira na pessoa o conhecimento de Jesus que ela
agirá In Domino. Segundo Arzubialde, “tal experiência tem seu fundamento no ser de Deus
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Criador e na natureza de sua criatura. Pois só Deus possui a chave da intimidade do ser
humano. Só Ele, enquanto Criador, é capaz de afetar imediatamente o centro do ser”187.
1.7 A oração de petição nos Exercícios Espirituais
No livro dos Exercícios Espirituais, Santo Inácio insiste no pedido da graça. Antes,
porém, de cada exercício, ele recomenda a oração preparatória. De acordo com Géza
Kovecses, “ela é o resumo do Princípio e Fundamento em forma de oração. Nela se pede a
graça básica à qual querem conduzir todos os exercícios e que inspira todo o seu roteiro”188.
Para cada exercício, o Peregrino de Loyola propõe um pedido de graça específico. Estas
petições “são as graças atuais: a iluminação da inteligência (EE 63, 65, 91, 104, 203, 233...) e
a inspiração da vontade (EE 63, 164, 193, 229). „O que quero‟ é a resposta à disposição
humana para com a moção da graça”189. Segundo Fondevilla, “compreende-se que o ponto
principal dentro da técnica sobrenatural dos EE.EE seja a oração, especialmente, a oração de
petição para obter de Deus as graças”190.
A transformação interna que se espera durante os Exercícios Espirituais se
fundamenta na necessidade absoluta da graça de Deus. Evidentemente que “o fruto total dos
Exercícios se alcança mediante toda uma série de graças internas ao longo do mês”191. Aqui
se justifica a centralidade da oração no método inaciano. Conforme Francisco Domene, “o
exercitante deve cooperar com a suave disposição da Divina Providência para poder receber a
graça intensa, deve com o auxílio divino propor e dispor a alma”192. De fato, “a oração
habitual e devota dispõe o indivíduo a receber o dom da graça divina”193. Conforme Lefebvre,
“o próprio Deus, agindo em nós, torna-nos dóceis à sua ação em nós. Só nos resta deixá-Lo
operar em nós esse trabalho de docilidade e não resistir”194. A docilidade à graça e a
dedicação, através da metodologia proposta por Inácio, são fundamentais para a ação de Deus
no interior da pessoa.
Trata-se de transformar o coração mediante a graça. Este é o fim da ascética.
Esta graça está condicionada à oração. Desse modo, um caminho ascético
não pode prescindir da constante petição. Esta graça pode ser confundida por
nossa má vontade, impedida por nossa preguiça ou fomentada com nosso
trabalho, com a ajuda de um bom método sobrenaturalmente humano e
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humanamente sobrenatural, com os conselhos de um sábio e experimentado
diretor195.

Inácio de Loyola ao escrever sua experiência, humana e espiritual, num pequeno livro
chamou-a de Exercícios Espirituais tendo como finalidade “vencer a si mesmo e ordenar a
própria vida, sem se determinar por nenhuma afeição desordenada” (EE 21). Nos EE.EE, não
se pretende neutralizar as afeições, os afetos, mas integrá-los, direcioná-los. Desse modo, a
mudança que os Exercícios possibilitam ocorre à medida que os afetos aderem, no caso do
exercitante, à pessoa de Jesus Cristo. Assim, paulatinamente, seguindo as Semanas propostas
por Inácio, o exercitante vai ordenando seus afetos em Cristo. De acordo com Javier Melloni,
“há quatro termos que dão a chave da antropologia inaciana: 1) a afeição junto com o desejo e
o querer, 2) a imaginação, 3) o sentir e 4) o interno”196. Javier Melloni, também, comenta que
“os afetos e a imaginação estão respectivamente em relação com o amor e o conhecimento...,
para unificá-los no sentir e conduzi-los para um lugar cada vez mais fundo do interno. E ali,
no „fundo‟ – o coração –, se abre de novo o espaço do Espírito...”197.
Quando Inácio fala do conhecimento, não se refere ao meramente especulativo, e sim
“fala de um conhecimento profundo, interno ou internamente sentido, experimental (EE 63,
89, 104, 213, 233), „para sentir e saborear as coisas‟ de Deus (EE 2), e „afetar-se da
verdadeira doutrina de Cristo Nosso Senhor‟ (EE 164)”198. Diante desse conhecimento
interno, “Inácio possuía três convicções fundamentais: 1) a de ter se encontrado com Deus,
com Deus mesmo, não com sucedâneos d‟Ele; 2) a de que esse encontro era uma experiência
imediata de Deus; e 3) essa experiência é uma possibilidade oferecida a todos”199 e ainda mais
“estas convicções eram tão importantes aos seus olhos que acabaram constituindo o objetivo
da sua vida: comunicar a outros essa experiência, ou, na linguagem dele, „ajudar as
almas‟”200. Ao conhecer Deus internamente, Inácio foi sentindo-se outro homem com outro
intelecto. Para Divarkar, “dado que seu encontro com Deus teve lugar no centro de seu ser,
sua resposta não foi só positiva, mas absoluta e ilimitada... inflamado de Deus... porque se
tratava de uma resposta a Deus tal como Ele é”201.
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Na anotação quarta dos Exercícios Espirituais, Inácio fala em “buscar as coisas
segundo a matéria proposta”. Tal busca consiste na cooperação da pessoa em não impedir a
atuação de Deus, isto é, a ação da graça. É o “preparar e dispor” (EE 1). De acordo com Géza
Kovecses, “nos Exercícios o essencial que se busca é a graça, sua dinâmica baseia-se na
graça. O ritmo do progresso se mede pelo grau das graças recebidas... pela intimidade com
Deus, pela intensidade da comunicação com o Espírito Santo”202. O processo dos EE.EE
ajuda a pessoa a conhecer internamente e, a partir dessa experiência afetiva, transformar seu
mundo interior. Nos Exercícios encontram-se muitos pedidos de graça. Eles vão, conforme as
Semanas, proporcionando os frutos necessários para que o exercitante adquira a graça de agir
In Domino. Contudo, aparece apenas por 3 vezes a petição da graça como conhecimento
interno.
A primeira menção do conhecimento interno aparece no tríplice colóquio
que podemos perfeitamente considerar como a culminação da 1ª Semana:
„pedir conhecimento interno de meus pecados‟ (EE 63). A segunda menção
encontramos no primeiro exercício da 2ª Semana, onde se pede
„conhecimento interno do Senhor‟ (EE 104). Este será o objetivo constante
durante todo os Exercícios até chegar no ponto culminante da Contemplação
para Alcançar Amor, onde o que se pede é „conhecimento interno de tanto
bem recebido‟ (EE 233)203.

A expressão In Domino, utilizada por Inácio de Loyola e repetida tantas vezes por
Nadal, vai se dando a partir do conhecimento interno. O Peregrino não segue nos Exercícios
as 3 vias da tradição espiritual: purificativa, iluminativa e unitiva. Ele comenta apenas a via
purificativa e ilumintiva: “o inimigo da natureza humana tenta mais sob a aparência de bem,
quando a pessoa se exercita na via iluminativa que corresponde aos exercícios da Segunda
Semana e não tanto na via purificativa que corresponde aos exercícios da Primeira Semana”
(EE 10). In Domino foi uma graça concedida a Inácio que tem sido dada também a toda a
Companhia de Jesus e a todos aqueles que fazem os Exercícios.
Para quem deseja desfrutar da vida contemplativa junto com a ativa,
contemplando o Senhor em todas as coisas, parece-me ser este um breve e
bom caminho, a saber: recolhendo-se internamente, entre os mais íntimos
segredos do coração e dissolvendo-se em Deus, de maneira que não sinta,
nem veja outra coisa no mundo, mas a Deus. E assim, de algum modo
deificado e transformando em Deus, considerando-O em tudo. E enquanto
observar e mantiver este proceder, encontrará a Deus em todas as coisas e
em seu trabalho ativo gozará da vida contemplativa204.
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Na Fórmula do Instituto da Companhia de Jesus, Inácio recomenda aos jesuítas:
“procure ter diante dos olhos... primeiramente a Deus e depois a regra deste seu Instituto, que
é um caminho... para ir até Ele. E este fim, que lhe foi proposto por Deus, procure alcançá-lo
com todas as forças... segundo a graça que lhe foi concedida pelo Espírito Santo...”205. O
jesuíta e muitos daqueles que fazem a experiência dos Exercícios aprendem a viver em estado
de discernimento, acolhendo a graça e contemplando a Deus em todas as coisas. Inácio,
falando da Companhia, comentava que “é a lei interior da caridade e do amor, escrita e
impressa pelo Espírito Santo nos corações, que ajudará para isso, mais que qualquer
Constituição exterior”206. É a graça de Deus que se torna a regra de vida.
1.8 Conclusão: a graça de Deus.
O esforço até o presente momento foi contextualizar a intuição da dissertação In
Domino nos Exercícios Espirituais. A dinâmica e a metodologia dos EE.EE estão focadas
para que o exercitante disponha-se à atuação da graça de Deus em seu interior. A
originalidade do método inaciano está, justamente, em ajudar o exercitante a dispor-se para
acolher as surpresas de Deus. Toda a experiência contida no livro dos Exercícios foi
experimentada, primeiramente, no processo de conversão de Inácio de Loyola. De fato, o
Peregrino captou a ação da graça de Deus e articulou um método para que a pessoa pudesse
colaborar de uma maneira eficiente e eficaz com a graça divina. É interessante notar que o
Peregrino espera, através dos EE.EE, que a pessoa “procure e encontre a Vontade de Deus”
(EE 1) e encontrando-a coloque-a em prática.
Em Inácio, a experiência mística está ligada a uma relação amorosa, porém
em chave de amor filial e paternal, nunca conjugal. Não é de estranhar que a
linguagem religiosa e espiritual de Inácio não possui a conotação poética de
outros místicos, cujo máximo expoente é São João da Cruz. O texto inaciano
não se destaca em seu conjunto pelas excelências literárias e, menos ainda,
poéticas, como é o caso da Contemplação para alcançar Amor. Contudo, é
um texto claro e direto que remete mais à dimensão ética da existência que à
dimensão estética207.

O desejo por encontrar a Vontade de Deus é mais que, apenas, alcançar uma meta para
sanar uma curiosidade. O conhecimento interno que a experiência da graça, através dos
Exercícios Espirituais, possibilita é um modo de vida. Esta dinâmica favorece a união com
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Deus em todas as coisas, circunstâncias e possibilidades. Por isso, Inácio não se preocupa em
definir a graça por si mesma, mas sim em ajudar o exercitante a acolher, tomar consciência e
posicionar-se diante da graça de Deus que é constante e generosa. O grande expoente e
modelo do adequado modo humano de proceder é Jesus. Ele é a fonte da vida e o modelo de
como vivê-la. O contato com a graça de Deus viabiliza no exercitante o modo humano do
atuar divino. Assim, o exercitante vai fazendo da pessoa de Jesus uma regra de vida, ou
melhor, um estar com e como Ele no mundo.
Posteriormente focaremos a dinâmica da graça nos Exercícios Espirituais
propriamente ditos. Não seguiremos a divisão das três vias: purificativa, iluminativa e
unitiva208. O fio condutor serão as três petições da graça do conhecimento interno intercaladas
com as Semanas propostas por Inácio209. Desse modo, paulatinamente vamos caminhando
com Inácio, através do livro dos EE.EE, para ver como Deus o ensinava a agir In Domino. De
acordo com Iparraguirre, “P. Câmara sintetiza... quantas vezes tenho notado como Inácio em
todo o seu modo de proceder observa todas as regras dos Exercícios de modo que parece
primeiro os ter assimilado em sua alma...”210. Os Exercícios Espirituais são muito mais que
um método, são uma forma de espiritualidade, são uma vida espiritual, são um modo de
proceder, são um jeito de ser, são um agir In Domino.

“Em pedagogia espiritual, distinguiam-se na Idade Média três fases progressivas: via purgativa, via
iluminativa e via unitiva. Santo Inácio, seguindo em parte essa divisão, identifica a Primeira Semana
com a via purgativa. As Semanas seguintes, não as classifica; podemos, porém, aceitar a divisão,
segundo a qual a Segunda Semana corresponderia à via iluminativa; as Terceiras e Quarta Semanas, à
via unitiva”. Cf. KOVECSES, 1966, p. 21.
209
Na dinâmica completa dos Exercícios encontramos inúmeros pedidos da graça (EE 48, 55, 63, 65,
91, 104, 139, 152, 193, 203, 221 e 233), porém, serão trabalhadas apenas as três petições: EE 63, 104 e
233.
210
IPARRAGUIRRE, 1946, p. 152.
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2

“INTERNO CONHECIMENTO DE MEUS PECADOS...” (EE 63)
A expressão “interno conhecimento de meus pecados...” (EE 63) está localizada na

Primeira Semana dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Para aprofundá-la, optamos
por fazer uma breve explicação daquilo que precede esta frase e daquilo que vem
posteriormente. Tal explicação é importante, pois o Peregrino articula todo o método dos
Exercícios para que o exercitante coopere com a ação da graça em seu interior. Temos a
impressão de que tudo o que está contido nos EE.EE foi pensado, experimentado por Inácio e
proposto ao exercitante para que o ajude a alcançar o objetivo almejado.
A Primeira Semana dos Exercícios Espirituais inicia-se a partir do primeiro exercício
chamado “meditação, com as três potências, sobre o primeiro, segundo e terceiro pecado...”
(EE 45) e se estende até o quinto exercício da “meditação do inferno” (EE 65). Porém, é
fundamental notar que antes e depois dos cinco exercícios da 1ª Semana, Inácio de Loyola
propõe alguns elementos que são importantíssimos na experiência humana e espiritual. Para
Melloni, “o primeiro estágio de transformação, correspondente à 1ª Semana, não se alcança
somente através das 5 meditações, mas também de outras operações espirituais que fazem
parte da mistagogia: o exame particular e geral, a penitência e a confissão geral”
1

. Para chegarmos à expressão “interno conhecimento de meus pecados...” (EE 63) levaremos

em consideração tais elementos. Desse modo, vamos analisar as Anotações (EE 1 – 20), a
finalidade dos EE.EE (EE 21-22), o Princípio e Fundamento (EE 23), o Exame Particular e
Geral (EE 24-44). Adentraremos profundamente, detendo mais nossa atenção nos exercícios
da Primeira Semana (EE 45-71) e, por fim, comentaremos as Regras de discernimento da 1ª
Semana, as Adições (EE 73-90) e as Notas que ajudam a sentir e compreender os escrúpulos e
insinuações de nosso inimigo (EE 345-351).
Vamos perceber nesta experiência três elementos essenciais: 1) há um método; 2) há
uma pessoa que se dispõe a fazer a experiência, a qual é acompanhada por alguém, que
costumamos chamar de acompanhante; e 3) há a graça de Deus. Portanto, o intuito deste
capítulo é mostrar como o “interno conhecimento de meus pecados...” (EE 63) vai ocorrendo
no interior da pessoa, através de uma metodologia, com o auxílio da graça.

1

MELLONI, Javier. La mistagogía de los Ejercicios. Madrid: Mensajero: Sal Terrae, 2001. p. 148.
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2.1

Anotações (EE 1 – 20)
Todas as operações espirituais propostas por Inácio de Loyola, ou melhor, tudo o que

encontramos no início do livro dos Exercícios Espirituais, mais precisamente entre os
números 1-90, está em função da experiência profunda do “Criador com a criatura” (EE 15).
Mais especificamente, na 1ª Semana dos EE.EE, Inácio deseja que o exercitante alcance a
graça do “aborrecimento de seus pecados graves e leves, da desordem em suas ações e do
mundo, onde há de nascer um conhecimento, profundamente sentido por mim, da fealdade e
malícia de cada pecado cometido, da desconformidade da desordem com a reta razão...”2. Esta
semana é um tempo especial onde o exercitante vai sentir-se pecador amado por Deus.
No capítulo anterior, aprofundamos a graça nos Exercícios Espirituais conforme
entendia Inácio. Pressupondo tal fundamento, vamos estudar a relação da graça com o método
dos EE.EE. Conforme Francisco Domene, “para a pessoa cooperar com o auxílio divino,
Inácio escreveu seu método, oriundo não tanto de livros, mas da unção do Espírito Santo e da
grande experiência e uso das coisas espirituais”3. Temos consciência de que os exercícios
conduzem a pessoa a um encontro pessoal, íntimo e afetivo com Deus. Num primeiro
momento, Inácio apresenta vinte anotações que são dirigidas àquele que dá os Exercícios,
buscando ajudá-lo a acompanhar o exercitante para que faça uma experiência de Deus. Toda a
experiência, conduzida pelo Espírito Santo, é um mistério, pois Ele é como o vento: “não
sabemos de onde Ele vem e para onde vai”4. Do mesmo modo, acontece nos EE.EE: “um
encontro privilegiado com Deus é algo que não pode ser programado, mas sim preparado. O
que as anotações pretendem é preparar a cena, por assim dizer, do retiro”5.
No livro dos Exercícios Espirituais encontramos, como já foi mencionado, vinte
anotações. O que pretendemos é captar o espírito e a intenção de Inácio ao escrevê-las,
aprofundando apenas algumas e citando outras. O próprio Inácio, na anotação segunda, diz
que “não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma...”(EE 2). O Peregrino fala das
“anotações para adquirir alguma compreensão dos Exercícios que se seguem e para ajudar
tanto o que os há de dar, como o que há de receber” (EE 1). As anotações auxiliam a
experiência que vai ocorrendo na relação entre o exercitante, o acompanhante e a graça.

2

CALVERAS, José. Que fruto se ha de sacar de los ejercicios espirituales de San Ignacio: texto para
cursillos de ejercicios. 2. ed. Barcelona: Librería Religiosa, 1941. p. 56.
3
DOMENE, Jesús Francisco. Elementos teológicos en los ejercicios: relación "gracia-métododirector" a la luz de la teología espiritual. Madrid: Mensajero: Santander: Sal Terrae, 1963. p. 79.
4
João 3, 8.
5
DIVARKAR, Parmananda. La senda del conocimiento interno: reflexiones sobre los ejercicios
espirituales de San Ignacio de Loyola. Santander: Sal Terrae, 1984. p. 43.
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Contudo, “a inovação de Inácio não consistiu em introduzir o diretor espiritual, mas em dirigir
seu manual diretamente, não ao exercitante mesmo, como se tinha usado até então, mas ao
diretor”6.
Era indispensável interpor um diretor entre o texto e a alma exercitante e
deixar à prudência do diretor a aplicação concreta dos princípios gerais às
necessidades atuais de cada pessoa. Desse modo, os exercícios inacianos são
existenciais. Deixam de ser inacianos, à medida que se afastam do indivíduo,
para fazerem-se impessoais. Inácio sempre tem diante um encontro entre
Deus e o exercitante. Todo o cuidado do diretor deve ser „dar alguns
exercícios espirituais convenientes e conformes à necessidade de tal alma‟
(EE 17). A graça intensa é a doação pessoal de Deus à pessoa do exercitante.
Os Exercícios são um diálogo e todo diálogo inclui o elemento pessoal. O
diretor prepara o diálogo e logo se retira respeitosamente deixando
„imediatamente agir o Criador com a criatura e a criatura com seu Criador e
Senhor‟7.

O acompanhante é aquele que dá os pontos, é uma pessoa que possui uma
familiaridade com Deus e conhece profundamente a metodologia dos Exercícios Espirituais,
enfim, “é o precursor da graça intensa enquanto introduz o exercitante à vida de oração e o
apresenta a Cristo... é o intérprete da mesma graça, como representante da Igreja, cooperando
com o Espírito a discernir os espíritos”8.
Na definição dos Exercícios Espirituais, Inácio de Loyola fala de “tirar de si todas as
afeições desordenadas” (EE 1). Na experiência dos EE.EE, o exercitante dispõe-se, ou seja,
oferece sua humanidade para que a graça seja a protagonista. Desse modo, tal experiência
“trata-se... de um trabalho na ordem dos afetos... os Exercícios... possuem como finalidade
primordial, entrar no mundo afetivo do sujeito para provocar uma remodelação do mesmo que
o acomode e o ordene conforme a uma determinada concepção de ser humano...”9. Para Géza
Kovecses, “a pessoa, pelas afeições desordenadas, pretende estabelecer uma nova ordem, que
é ilusória, falsa, oposta à divina, por ser pecaminosa”10. Ainda sobre esta questão, Domínguez
Morano afirma que se trata de “uma espécie de reconversão libidinal... um trabalho que
consistirá em retirar as cargas afetivas daqueles objetos que se tinham investido
libidinalmente e depois de tiradas, buscar e encontrar a vontade divina...”11.

6

DOMENE, 1963, p. 113-114.
Ibid., p. 117.
8
Ibid., p. 172.
9
MORANO, Carlos Domínguez. Psicodinámica de los ejercicios ignacianos. Santander: Mensajero:
Sal Terrae, 2003. p. 43.
10
KOVECSES, Géza [Comentários]. In: INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Exercícios Espirituais. Porto
Alegre: [s.n.], 1966. p. 14.
11
MORANO, 2003, p. 43.
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A experiência espiritual dos Exercícios também é uma experiência humana. Parecenos que uma necessita da outra. Sendo assim, é conveniente levar em consideração o material
psíquico da pessoa que entra nos EE.EE, pois “tudo dependerá de como essas representações
psíquicas foram-se configurando nos indivíduos e nos povos ao longo de seu processo
biológico e histórico”12. Caso a pessoa não leve em consideração e não reconheça suas
“afeições desordenadas” ou seu “apego libidinal”, ela poderá viver a dinâmica dos Exercícios
tendo como fundamento, piedosa e ilusoriamente, uma oração narcisística. De acordo com
Domínguez Morano, “uma primeira particularidade poderia radicar em que a oração se
estabeleça como um modo de diálogo narcísico com o espelho. Deus seria apenas uma
imagem que só tem existência à medida que devolve o que lhe é enviado”13. O que Inácio
enfatiza na primeira anotação é “procurar e encontrar a vontade divina”, ou seja, que o
exercitante encontre e faça a experiência pessoal de Deus, através de uma oração profunda e
sincera, capaz de propiciar uma transformação pessoal.
Uma oração que não saiba descer aos níveis mais profundos de nosso mundo
psíquico, que não consiga ajustar-se com os significantes mais decisivos de
nossa afetividade, será uma oração que não nos leva a nada e não transforma
nada. Por outro lado, uma oração que apenas venha implicar um mergulho
num mundo afetivo imaginário para avistar fantasias infantis, constituindo
desse modo uma defesa diante de limitações, frustrações e conflitos com a
realidade, essa oração, além de situar-se em parâmetros muito distantes do
evangelho, estará também acarretando o perigo de fomentar todo o sonho e
delírio que possa existir em nós mesmos14.

Após a definição dos Exercícios Espirituais, o Peregrino de Loyola apresenta um tema
essencial para a experiência de Deus. Na segunda anotação encontramos que “não é o muito
saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente” (EE 2).
Segundo Dominguez Morano, “o que faz bem à alma, o que a modifica para o bem, é a
mobilização da sensibilidade, das zonas afetivas mais profundas”15. De acordo com Giuliani,
“esta primazia dada ao sentimento e ao gosto interior, tão característica da oração afetiva em
Inácio, orienta todo o esforço da oração... ele fala de uma saciedade espiritual, a qual vem a
seu tempo, é obra de Deus que se apodera de nosso coração...”16. O Peregrino estabelece uma
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MORANO, 2003, p. 14.
MORANO, Carlos Domínguez. Crer depois de Freud. São Paulo: Loyola, 2003. p.111.
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oração que vai além das palavras e ritos exteriores, para uma oração de silêncio e
profundidade interior.
O sentir inaciano vai acontecendo cada vez mais no interno, à medida que se
vai produzindo a iniciação na experiência mística dos Exercícios. Enquanto
que o sentir não exclui os sentidos, mas que integra a percepção corporal,
afinando-a e transformando-a... é o lugar da unificação do ser humano. É alí
onde o conhecimento e o amor se encontram, convidando-nos cada vez mais
até seu Centro, até esse espaço interior onde tem lugar o Encontro, a união
com Deus... a revelação da missão única e específica para a qual cada pessoa
tem vindo ao mundo17.

O tempo dos Exercícios não é um momento de produzir muito, de elaborar tratados,
especulações ou teorias, mas sim, um tempo de ser afetado por Deus. Ele conhece o
exercitante e somente Ele pode tocar naquilo que precisa ser ativado ou naquilo que é um
obstáculo. Deus respeita a liberdade e está constantemente pronto para estabelecer ou
restabelecer a relação de amor. Desse modo, ao propor que a pessoa saboreie, mais que
conquiste conhecimentos, Inácio espera que o exercitante deguste internamente os sabores e
as surpresas de Deus. Para que ao longo dos Exercícios o encontro do “Criador com a
criatura” (EE 15) seja efetivo e afetivo, percebemos que o Peregrino elaborou algumas
maneiras de rezar (contemplação, aplicação dos sentidos, entre outras), as quais ajudam a
descer ao mais profundo do interior do exercitante.
Os Exercícios conduzem a pessoa ao encontro com Deus, que “requer de nossa parte
maior reverência” (EE 3). Tal encontro, que tem a duração de “quatro semanas” (EE 4), será
mais profícuo quando a pessoa “entrar nele com grande ânimo e generosidade” (EE 5). Nesta
relação, surgem inúmeros movimentos que Inácio chama de “consolação e desolação” (EE
6)18. Caso a pessoa “não experimente estas agitações interiores, o acompanhante deve
questioná-la se está fazendo os exercícios” (EE 7) e, se for oportuno, instruí-la sobre as regras
(EE 8, 9, 10). O objetivo dos Exercícios é, também, despertar, ativar, destravar, mobilizar o
interior da pessoa. Neste processo, o acompanhante tem um papel fundamental de colaborar
com Deus, seja ouvindo, animando ou orientando a seguir a metodologia própria dos EE.EE.
Para Domínguez Morano, “a função fundamental que Inácio atribui ao que dá os Exercícios...
limita-se a dar modo e ordem, a informar o método, a facilitar uma técnica, na qual se supõe
que está experimentando..., portanto, os passos, dificuldades...”19. Na anotação décima quinta,
encontramos uma frase que se espera na dinâmica dos EE.EE: “deixe o Criador agir
17

MELLONI, 2001, p. 91.
No momento oportuno, definiremos ambos termos.
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diretamente com a criatura e a criatura com o seu Criador e Senhor” (EE 15). Na décima
sexta, “se o exercitante estiver afetado pela desordem, que se empregue o contrário”. Na
décima sétima, “é útil saber, apenas das agitações interiores”. As três últimas (EE 18, 19 e 20)
tratam da adaptação dos Exercícios às diversas pessoas e circunstâncias.
Gonzáles Magaña distribuiu as anotações em quatro blocos. O primeiro bloco “está
contido pelas anotações 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 e 17 que especificam qual deve ser o
papel de quem acompanha os Exercícios Espirituais”20. Do segundo grupo são “as anotações
6 e 7 que se referem à forma como o acompanhante deve se comportar com o exercitante”21.
No terceiro bloco, “estão as anotações 2, 11, 12, 13, 16 e 17 que são as indicações ao
acompanhante e seu comportamento consigo mesmo... as atitudes do exercitante diante de
Deus ocupam outra seção... estão agrupadas a 3, 5, 16 e 20”22. Do último bloco fazem parte
“as anotações 18, 19 e 20 que contemplam os diferentes tipos de pessoa, as diversas
disposições em que se encontram, os vários momentos em que podem viver a experiência de
oração e os tipos de Exercícios”23.
Através das anotações, Inácio oferece princípios da vida espiritual e normas claras
para uma experiência de Deus. Para Palácio, “a experiência de Deus e da sua ação „imediata‟
deve fazer estremecer a pessoa em todas as suas dimensões. A oração é obra do Espírito. Mas
ela requer certas condições para que a escuta seja possível. É a base humana da oração” 24. As
anotações são indicações que podem ajudar no desenvolvimento da experiência da oração.
Neste processo, há, também, outra presença como testemunha: o acompanhante (ou aquele
que dá os EE.EE), o qual deve conhecer as anotações, adaptando-as quando necessário e
colocando os meios possíveis para que a experiência se realize de uma maneira adequada.
Elas orientam a “conhecer bem aqueles que recebem, adaptar, acomodar-se à sua maneira de
ser, ajudar a centrar-se na busca da Vontade de Deus, apoiar, facilitar o trabalho de quem os
recebe afastando os impedimentos e os enganos, indicando os meios para cada passo”25. De
acordo com Arzubialde, “Inácio escreveu as anotações visando duas necessidades: 1ª)
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delinear claramente a atitude do exercitante para pôr-se nas mãos de Deus e 2ª) para instruir
seus companheiros sobre o modo de dar os Exercícios aos outros”26.
2.2 Finalidade dos Exercícios Espirituais (EE 21 – 22)
Após verificarmos a dinâmica das anotações, percebemos que Inácio de Loyola
retoma, em seguida, a finalidade dos Exercícios. Já falamos como o Peregrino é objetivo,
preciso e claro. Na anotação primeira, ele definiu os EE.EE e agora no número vinte e um de
seu livro, fala da finalidade dos mesmos. Existe um propósito bem definido e sistematizado:
“que a pessoa vença a si mesma e supere toda a desordem que possa condicionar sua
disponibilidade para Deus... não se fala aqui nem de moral, nem de pecados, mas daquelas
inclinações espontâneas da natureza... que impedem a pessoa à adesão da vontade divina”27.
Segundo Francisco Domene, “o fundamento teológico da necessidade do método nos EE.EE é
a suave disposição da Divina Providência que pede cooperação de suas criaturas”28.
Os Exercícios Espirituais são atividades interiores, ou melhor, têm como foco de
atuação a pessoa interior. Inácio, ao falar de “vencer a si mesmo” (EE 21), está concentrando
a atenção no que está sendo obstáculo na vida humana e a tomar consciência da força dos
afetos. Conforme José Calveras, “vencer a si mesmo significa conquistar o domínio sobre o
reino interior do homem, integrado pelo corpo e alma, com membros corporais, sentidos
externos e potências interiores sensitivas e espirituais, por obra da graça...”29.
No número vinte e um dos Exercícios Espirituais, Inácio fala da desordem e da ordem.
Para Divarkar, “a desordem não constitui unicamente o que é pecaminoso, mas tudo o que de
algum modo impede de viver para Deus; e a ordem não se reduz a pura sistematização, mas
consiste em estar em sintonia com Deus e ser sensível a Ele”30. Aqui recordamos o objetivo
deste capítulo: “conhecimento interno de meus pecados...” (EE 63). O Peregrino é consciente
que o apego e a desordem, no que se refere ao mundo afetivo, podem ser um obstáculo na
relação com Deus. Ele procura mobilizar toda a pessoa para a liberdade ou, como ele mesmo
diz, em “ordenar sua vida” (EE 21).
Ordenar sua vida equivale a por ordem na atuação de toda a pessoa, interna e
externa, privada e de relação com os demais, em todos os assuntos direta ou
26
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indiretamente dependente da vontade... entrar também em contato com as
coisas que nos rodeiam, como vestir, casa, serviço... ordenar primeiramente
a parte negativa de remover todo o mal e o imperfeito, pecados graves ou
leves, faltas ou desordens que não chegam a ser pecados; e em seguida, a
parte positiva de conformar toda nossa atividade com o ideal cristão,
especificamente para cada pessoa no estado de vida, ocupações e relações
que a Divina Providência lhe designou31.

A atitude de ordenar a vida ocorre à medida que a pessoa não é influenciada pelas
afeições desordenadas. O que se busca não é uma liberdade pura, mas uma atitude de
abertura. Para Géza Kovecses, “os Exercícios conduzem, por sua natureza, a uma conversão
profunda, radical; visam a um novo nascimento do exercitante no Espírito Santo, orientam-no
para uma abertura, sem restrições, à plenitude da graça, à oração divina”32.
O horizonte dos Exercícios Espirituais dispõe a pessoa a uma postura de abertura, de
acolhida, de hospitalidade para com a graça divina. Neste itinerário espiritual, o exercitante,
ensinado por Deus, tem como testemunha o acompanhante, o qual facilitará o encontro do
“Criador com a criatura” (EE 15), buscando ajudar com amor. No número vinte e dois dos
EE.EE, o Peregrino comenta “que todo o bom cristão deve estar mais pronto a salvar a
proposição do próximo do que condená-la”. Salvar no sentido de respeitar o processo pessoal
da pessoa, ou seja, não se intrometer na relação entre Deus e o exercitante. Os Exercícios são
momentos de graça e por isso necessitam zelo espiritual, entre aquele que dá os Exercícios e
aquele que faz, pois este partilhará os movimentos interiores que são “terra santa”33. Quando
existe confiança e abertura, há possibilidade de caminhar juntos. De acordo com Arzubialde,
“o que dá e o que recebe têm funções diferentes, as quais cada um deve assumir
responsavelmente, motivado pelo mútuo amor e aceitação. Então, se há estabelecido o sólido
fundamento da mútua relação... ambos podem iniciar o caminho até Deus”34.
2. 3 Princípio e Fundamento (EE 23)
O teólogo polonês Erich Przywara sustenta que o Princípio e Fundamento não é
matéria dos Exercícios Espirituais: “a anotação quarta diz sobre a sequência dos Exercícios,
onde a primeira parte é a consideração e a meditação dos pecados... o Princípio e Fundamento
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não é matéria dos Exercícios... porque contem em si os EE.EE inteiros”35. É interessante notar
que não há nenhuma indicação nem nas anotações, nem nas adições sobre o modo de rezá-lo.
O Princípio e Fundamento é o pórtico... e a síntese de todos os Exercícios
Espirituais... é a grande harmonia que se vai repetindo ao longo de toda a
experiência, ele está articulado e a orienta para seu sentido último e
definitivo: a adoração de Deus pela relação ordenada do homem às coisas.
Nele se descreve o que é um homem livre e ordenado só pela vontade divina,
em sua dependência como criatura, chamado ao serviço e adoração, pelos
quais alcança a plena maturidade de sua liberdade e a comunhão com Deus,
sua salvação36.

A maneira mais adequada de rezar o Princípio e Fundamento é a consideração. Tal
modo de rezar “é um deixar-se impregnar – ao longo do dia – do pensamento fundante, que é
atmosfera dos Exercícios... significa um repensar radical e com amplitudes declaradas ante
si”37. A consideração do Princípio e Fundamento conduz a pessoa a apreciar, especialmente,
quatro temas fundamentais: “1) o homem; 2) é criado; 3) para; 4) as outras coisas. Esta
sequência expositiva permite diferenciar com nitidez o lugar de onde surge concretamente a
auto-manifestação do Uno (Deus)”38. Desse modo, ao considerar o Princípio e Fundamento, o
exercitante faz a experiência de „Deus sempre maior‟ onde “o amor é a ordem”39.
O Princípio e Fundamento e a Contemplação para Alcançar Amor não são
mencionados em nenhum lugar dos Exercícios Espirituais, a não ser no momento de rezá-los.
Inácio não os apresenta nas anotações e não orienta como fazê-los. Contudo, eles têm uma
analogia, ou melhor, uma complementariedade. Ulpiano Vázquez Moro, jesuíta e grande
conhecedor dos EE.EE, faz um precioso comentário que nos ajuda a entender a conexão de
ambos exercícios que perpassam toda a dinâmica da experiência.
O Princípio e Fundamento está no início, mas é fundamento de tudo aquilo
que será dito ou feito nos Exercícios. Uma análise da linguagem utilizada
nos EE.EE mostraria como na 1ª, na 2ª, sobretudo, na 3ª e até na 4ª Semanas,
Inácio remete sempre ao PF, que é o fundamento real de tudo o que é dito.
Só que no PF Inácio fala também do fim. Não está no título Princípio e
Fundamento e Fim, mas no texto do PF. Logo nas primeiras frases Inácio
diz: “O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso
Senhor e mediante isso salvar a sua alma, a sua vida, e todas as coisas na
face da terra são criadas para o homem e para que o ajudem na consecução
do fim”. A palavra fim ou para supõe que o PF é o princípio e fundamento
de um caminho que leva a um fim. Pela analogia que existe entre os dois
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textos, veremos que o fim acaba sendo a CAA. E, nesse sentido, realiza um
espécie de circularidade que envolve todos os EE.EE. Assim como o PF é
princípio e fundamento ao qual Inácio apelará ao longo das Quatro Semanas,
sobretudo no momento importante da eleição, assim também o amor, que é o
assunto da Contemplação para alcançá-lo, é algo que está presente desde o
início dos Exercícios, nas Quatro Semanas. Está presente como o fim que é
atingido graças ao caminhar dos EE.EE40.

O que se espera como fruto do Princípio e Fundamento é uma atitude de indiferença,
ou melhor, uma liberdade interior diante de Deus Criador e Amor. De acordo com
Arzubialde, “é a docilidade da fé, a qual corresponde à experiência espiritual de quem sente o
amor de Deus e à imagem d‟Ele como Pai... em cujas mãos o homem se abandona para n‟Ele
buscar a verdadeira liberdade”41 e ainda mais, “um Deus fiel que se converte na autêntica
segurança do homem e diante do qual se resituam todos os afetos e a relação do homem com
as coisas”42. Tal experiência gera no interior da pessoa o desejo de entrega, de abertura, de
confiança, de deixar-se conduzir por Deus e, assim, acolher a sua graça. O Princípio e
Fundamento é o mapa do caminho que tem como finalidade a Contemplação para Alcançar
Amor, ou melhor, é o início da possibilidade de agir In Domino.
2.4 Exame Particular e Exame Geral (EE 24 – 44)
Na sua Autobiografia, Santo Inácio de Loyola relata que enquanto estava se
recuperando do seu ferimento, começou a notar a diferença e a diversidade dos pensamentos
“até que uma vez se lhe abriram um pouco os olhos e, começou a maravilhar-se desta
diversidade e refletir sobre ela. Descobriu então, por experiência, que de uns pensamentos
ficava triste e de outros alegre”43. No início da experiência humana e espiritual dos Exercícios
Espirituais, Inácio recomenda os Exames (particular e geral) para que o exercitante perceba as
raízes profundas da diversidade das moções, ou melhor, dos movimentos interiores e,
principalmente, seja constante no examinar sobre o seu modo de proceder na dinâmica dos
EE.EE. Geralmente, quando se toca nos afetos e/ou afeições desordenadas a tendência é
encontrar um subterfúgio para não se deparar e enfrentar a situação limite própria do ser
humano.
Os Exames ajudam a pessoa a entender a dinâmica interna que pode favorecer a
docilidade ou a criar obstáculos à ação de Deus. Não é um examinar por examinar, mas tratase de “detectar qual é a dinâmica afetiva existente... avaliá-las a partir do Princípio e
40
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Fundamento e... iniciar uma difícil tarefa de remodelação e mudança. Trata-se de conquistar a
indiferença, a liberdade como condição necessária para o seguimento de Jesus”44. O constante
examinar-se está bem presente na experiência do Peregrino, bem como, nos Exercícios
Espirituais. De fato, “Inácio não quer deixar uma só área de conduta, nem um só pensamento
fora do controle da pessoa que se exercita”45. O exercitante durante a dinâmica dos Exercícios
vive um contínuo processo, no qual se torna necessário o muito examinar.
Não devemos separar a ascética da mística. Inácio tem a preocupação
contínua de buscar, encontrar e contemplar a Deus em todas as coisas. Para
isso, procura manter a maior fidelidade possível à graça, às moções do
Espírito Santo. Sua generosidade sugere-lhe vigilância perpétua, exame
permanente da atenção (docilidade e fidelidade) às inspirações da graça, o
que ele concretizou na prática do exame particular de consciência. A parte
primitiva dos Exercícios consistia no exame de consciência. Aqui, nos
números (24-42) contêm esta parte mais antiga dos EE.EE, usada por Inácio
desde Alcalá, nas suas atividades apostólicas46.

Através dos Exames (particular e geral) o exercitante vai conhecendo a dinâmica dos
movimentos de seu mundo interior. Assim, “o muito examinar constitui uma atividade do
homem em resposta à ação de Deus”47. Evidentemente que se trata de uma saudável atenção
permanente à ação da graça no interior da pessoa, especialmente, através dos seus
movimentos. O protagonista dos Exercícios Espirituais é o Espírito Santo, contudo, a pessoa
tem muito trabalho, isto é, colabora efetivamente com Deus. Conforme Arzubialde, “o exame
particular tem como finalidade eliminar de si aqueles pecados ou defeitos dominantes que
impedem à prática da docilidade a Deus e a conformidade com sua vontade” 48. Praticamente,
“o objetivo deste exame particular, trata-se de examinar os aspectos pessoais da própria
conduta e do progresso na vida cristã, não só os que pertencem à vida mais íntima, mas ainda,
os que pertencem ao campo das relações sociais”49. O hábito de examinar-se possibilita a
capacidade do discernimento, o qual não é apenas pontual, mas pode tornar-se conatural à
pessoa. Transformar-se num hábito, ou melhor, um modo de ser, de conhecer e,
principalmente, de optar por aquilo que gera mais vida.
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O exame particular nas 4 semanas busca afastar as faltas e defeitos na prática
de cada um dos exercícios particulares... Seu fim é manter o interesse
preventivo geral de fazer com cuidado todas as dez adições, com intuito de
fazer melhor os mesmos exercícios e melhor encontrar o que se deseja. Este
interesse geral unifica as muitas coisas particulares que se propõe por
matéria deste exame, de maneira que, apesar de sua multiplicidade, pode
chamar-se particular50.

No livro dos Exercícios Espirituais, Inácio, ao falar do Exame Geral, pressupõe que há
na pessoa três pensamentos, “um meu próprio, que provém simplesmente de minha liberdade
e querer e outros dois que vêm de fora: um proveniente do bom espírito e outro do mau” (EE
32). No Exame Geral, o exercitante foca a atenção nos seus pensamentos, palavras e obras.
Conforme Domínguez Morano, “estamos situados no terreno moral... trata-se agora de dar
nome, data e circunstâncias à nossa consciência de pecado”51. Tal exame é um tempo propício
para orientar-se na presença da graça de Deus. Ele não se concentra, apenas, em verificar uma
situação inadequada (falha, erro, pecado...), mas fundamentalmente em ter consciência que
todos os bens procedem de Deus, tudo é graça.
O Exame Geral abarca todas as ações do dia, ou da manhã, ou da tarde; fazse duas vezes por dia, isto é, as faltas culpáveis não só nos Exercícios e nas
adições, mas nos demais atos de piedade e, em geral, nos pensamentos,
palavras e obras que se podem cometer no tempo dos EE.EE, com o fim de
purificar-se delas, pedindo perdão a Deus, uma vez conhecidas, o qual supõe
verdadeiro arrependimento e propósito de emendar-se. As faltas podem,
pouco a pouco, fazer esquecer do amor do Eterno Senhor. Este mesmo
exame pode servir de preparação para a confissão geral ao final da 1ª
Semana e para as confissões particulares subsequentes, tomando como
matéria os pecados e as faltas de toda a vida ou desde a última confissão,
respectivamente52.

Ambos Exames (particular e geral) não se limitam apenas ao tempo específico dos
Exercícios Espirituais, mas tornam-se um hábito. É notável verificar que, “se o exame
particular apresenta uma responsabilidade diante dos condicionamentos, no exame geral
aborda o núcleo da pessoa: sua consciência”53. Adelson dos Santos, jesuíta e estudioso do
Exame de Consciência inaciano, comenta alguns pontos comuns que se podem encontrar
entre o Exame Particular e o Geral,
Em primeiro lugar, o fato de que ambos, embora inseridos na dinâmica da
Primeira Semana dos Exercícios, na verdade perpassam todas as etapas
deles, sendo recomendados igualmente, para a fase posterior à experiência
das quatro semanas de retiro. Em segundo lugar, nenhum dos dois tipos de
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exame pode ser concebido como mero esforço obsessivo, moralizante ou
voluntarista do indivíduo para conhecer e controlar estoicamente as próprias
faltas, mas tanto um como outro nos ajudam a criar um olhar mais atento
sobre a própria vida, em vista a colocar a nossa situação pessoal nas mãos de
Deus, que acima de tudo é graça e misericórdia. Além disso, tal como
acontece no exercício do exame espiritual cotidiano, também no caso do
exame particular a sua prática propicia o crescimento do nosso
autoconhecimento e do nosso autocontrole, enquanto nos tornam cada vez
mais consciente dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes,
possibilitando assim afastarmo-nos das ilusões do mau espírito e
direcionarmos a nossa própria liberdade para o que vem do bom espírito, isto
é, para o que Deus quer de nós. Por fim, um ultimo aspecto a considerar é
que, assim como o exame espiritual cotidiano, o exame particular não nos
fecha em nós mesmos, visto que o gesto de nos auto-observar e de registrar
até mesmo por escrito as nossas faltas e erros cometidos, certamente nos
ajuda a chegar às suas causas e repercussões nas nossas relações
interpessoais e a aumentar em nós a consciência da presença constante de
Deus na nossa vida, na medida em que é na sua presença que fazemos este
exercício54.

O constante examinar converte-se num modo de oração de alguém que está em
constante sintonia com a presença e a ação de Deus. O Exame Geral era tão importante para
Inácio de Loyola que ele não dispensava os jesuítas de o realizarem, pois através do mesmo,
era e, ainda, é possível tomar consciência da graça divina durante a ação. Para Arzubialde,
“Inácio elaborou este modo de oração para que o exercitante continue praticando-o duas vezes
ao dia, porém já não vinculado à confissão geral, mas como a prática ideal do homem
penetrado pela gratidão e consciência de tanto bem recebido”55. Na verdade, o Exame é uma
atitude constante de „buscar e encontrar a Deus em todas as coisas‟. Esta é uma das
características do ser contemplativo na ação. Tal hábito ou atitude é um elemento essencial
para agir In Domino, ou seja, uma atitude atenta à presença e a ação de Deus.
2.5 1ª Semana dos Exercícios Espirituais (EE 45 – 72)
Depois de resgatarmos alguns elementos importantes e fundamentais para a realização
da experiência dos Exercícios Espirituais, podemos perceber o quanto Inácio é sistemático e
metódico, todavia não imutável. O Peregrino possibilita inúmeras condições para que o
exercitante esteja focado nos EE.EE. Para alguns, isto pode ser algo rígido, contudo,
constatamos a seriedade e a profundidade do método dos Exercícios como um caminho para a
atuação da graça. Ignacio Iparraguirre, falando das primeiras gerações dos jesuítas, afirma que
“a mentalidade do exame e a análise da pessoa... o cuidado das anotações, adições... tinham
54
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uma grande importância. O método era para aquela geração o caminho da mais elevada
perfeição espiritual... não era algo fechado em si, mas um caminho que levava a Deus”56.
Os impedimentos para a comunicação da graça intensa se podem reduzir ao
pecado, às afeições desordenadas e à dissipação. O método dos Exercícios
Espirituais, se usado devidamente, combate de frente essas três classes de
impedimentos com grande eficácia. O pecado e todo o pecaminoso na 1ª
Semana. As afeições desordenadas a partir da Segunda Semana até o fim dos
EE.EE. A dissipação (dispersão) progressivamente desde a mesma entrada
nos exercícios por meio do clima de suave concentração espiritual,
constantemente renovada, na qual o exercitante deve viver submergido57.

Agora vamos entrar na primeira menção do pedido da graça como conhecimento
interno, que é o “interno conhecimento de meus pecados...” (EE 63), próprio da Primeira
Semana dos Exercícios Espirituais. De acordo com Arzubialde, “a 1ª Semana é uma vivência
complexa que só pode ser compreendida com exatidão à luz do que Inácio experimentou nos
meses de sua permanência na cidade de Manresa”58. Desse modo, aprofundaremos os EE.EE
utilizando, especialmente, o relato de Inácio de Loyola a Gonçalves da Câmara. Na sua
caminhada em busca da Vontade Divina, o Peregrino experimentou inúmeras surpresas de
Deus: “ao amanhecer partiu logo para não ser conhecido e foi não pelo caminho direito de
Barcelona, mas desviou-se para um povoado... Manresa. Determinava ficar num hospital uns
dias e anotar alguns pontos em seu livro que levava... e que muito o consolava”59. Inácio
pensava ficar apenas alguns dias neste povoado, mas permaneceu um longo tempo e foi
exatamente ali que recebeu algumas iluminações, as quais se tornaram a essência do livro dos
Exercícios. Para Ruiz Jurado, “da experiência espiritual profunda da santidade e Majestade
divina que teve em Manresa, Inácio percebe a malícia e a abominação do pecado, da
necessidade de penitência e de purificação, de ser perdoado e reestruturado em Cristo...”60.
Ele “determinava-se a ficar alguns dias no hospital” e, de fato, teve a experiência da cura, da
saúde que vem de Deus.
Neste período sucederam outras profundas purificações passivas, de
tentações, escrúpulos e, inclusive, de suicídio. Experimentou a própria
limitação e obscuridade, a insuficiência radical para conceder a si mesmo o
perdão e as enormes resistências existentes em todo homem para ser dócil e
disponível à vontade divina e pôr-se plenamente nas mãos de Deus. Nesses
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dois períodos foi quando Inácio teve as experiências da 1ª Semana. Por isso,
a ela pertencem também as regras de discernimento mais aptas para ela,
assim como as notas para sentir e entender escrúpulos e o primeiro modo de
orar61.

A experiência espiritual leva em consideração a experiência humana. A pessoa interior
vai crescendo à medida que acolhe a sua humanidade, seus pecados e seus dramas. Parece que
não há dicotomia entre o espiritual e o humano. São duas dimensões da pessoa que caminham
inseparavelmente na busca da maturidade humana e da Vontade de Deus. É um processo de
harmonização pessoal. Para Giuliani, “o conhecimento de si pelos atos supõe uma longa
aprendizagem de si mesmo que pode levar... até a maturidade interior na qual o homem se faz
capaz de dispor-se de si mesmo, respeitando o equilíbrio de suas faculdades”62. A 1ª Semana
dos Exercícios também proporciona um conhecimento pessoal que é necessário na vida
espiritual, pois Deus acolhe, respeita e confia no ser humano.
Quando o exercitante pede de todo o coração “interno conhecimento de
meus pecados”, o que está pedindo é poder ver sua maldade no contexto de
sua íntima relação com Deus em Cristo. Ao longo dos Exercícios, o
constante e fundamental interesse constitui precisamente esta relação íntima,
esse “conhecimento interno do Senhor”. E a culminação deste processo de
aproximação cada vez maior a Deus, consiste em vê-Lo à luz dessa
intimidade, de forma que toda a experiência humana seja uma experiência de
Deus. Por isso, a petição final é o “conhecimento interno de tanto bem
recebido”63.

Inácio de Loyola descobre, por experiência, que ao iniciar o caminho espiritual é
necessário ordenar, não retirar ou esquecer, algumas questões passadas (ou presentes) que têm
uma força destrutiva e, às vezes, são obstáculos à atuação da graça. A dinâmica do mal, do
pecado, arrasta a pessoa, tal como dizia São Paulo: “o diabo me esbofeteia, a fim de que eu
não me encha de soberba”64. Os exercícios da 1ª Semana, que são 5, buscam ajudar o
exercitante a olhar para seu interior obscuro, machucado, magoado, ferido, malicioso e
iluminá-lo com a luz de Cristo. Na verdade, é um olhar para os afetos e seus apegos. Nesta
Semana, o exercitante pede a graça da “confusão, contrição, lágrimas e uma verdadeira
conversão... através do reconhecimento da verdadeira natureza, malícia do pecado e da
redenção de Cristo na cruz, como sentir a íntima admiração e gratidão pessoal a Cristo” 65.
Esta semana é vivida diante de Jesus Cristo.
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Esse reconhecimento do pecado terá sentido no contexto de um prévio
encontro com Deus... que é a origem e o fim da existência. O exercitante,
com grande „ânimo e generosidade‟ (EE 5), vai reconsiderar o fim e o
sentido último de sua vida no „Princípio e Fundamento‟ (EE 23) antes de
enfrentar sua pecaminosidade. Ele vai olhar o que é a força destrutiva do
pecado em si mesmo e seus efeitos para a história da humanidade. Cristo
crucificado será o máximo expoente da destruição do pecado no mundo e é
diante d‟Ele que o exercitante vai captar a dimensão última do que o pecado
é e significa (EE 53). Esse é o modo e ordem fundamental da primeira
semana66.

Na dinâmica da oração, a pessoa vai reconhecendo o amor de Deus e, também, sua
pequenez, sua infidelidade, enfim, a malícia do mal em seu interior. Inácio, no seu processo
de conversão, travou uma batalha interior. Depois de reconhecer seus pecados e confessá-los,
ele “não ficava satisfeito”67, “sofria aflições de escrúpulos”68, chegando ao ponto de pensar
em suicídio: “vinham-lhe muitas vezes tentações, com grande ímpeto, para lançar-se de um
buraco grande que aquele quarto tinha, junto do lugar onde fazia oração”69. A oração colabora
na experiência do crescimento e maturidade humana e espiritual. A oração conduz a pessoa a
uma batalha que se trava no profundo do coração. Conforme Tellechea Idígoras, “é no
coração do homem que se travam as batalhas definitivas e que todos os corações dos homens,
com suas misérias ou com seus anseios, são parecidos”70.
A Primeira Semana dos Exercícios, através dos cinco exercícios, procura mover os
afetos que levam a pessoa a pecar, ou melhor, onde o mal invade a vida do exercitante. Para
Tellechea Idígoras, “os vários momentos da 1ª Semana dos EE.EE expressam dialeticamente,
os momentos e elementos essenciais do drama humano-divino da liberdade. Somente a partir
do reconhecimento dos próprios pecados, da falta de autenticidade da existência”71 e ainda
mais, a partir do “reconhecimento de propósitos purificados, é possível passar a uma
aquisição de verdades – Cristo é a verdade – a uma estrutura existencial da fé...”72. Inácio
entende o “pecado não como uma simples debilidade, erro ou desvio, nem como um ato
meramente psicológico, mas como uma verdadeira traição da fidelidade ao Senhor...” 73. De
acordo com Calveras, “os conceitos de má afeição e pecado são diferentes. Só pecará quando
deliberada e livremente se satisfaça no objeto mal ou se entregue a seus impulsos em coisa
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que seja pecado”74. O que o Peregrino espera do exercitante neste momento dos Exercícios
Espirituais é o reconhecimento da malícia e da fealdade do mal e do pecado no interior da
pessoa.
Essa mesma revelação de Deus nos faz tomar consciência de que o pecado
existe como uma realidade objetiva no mundo. Uma realidade à qual
pretende aproximar-nos na primeira meditação (EE 45-53), mediante três
situações externas, objetivas de pecado: a rebelião dos anjos, o pecado
original de nossos primeiros pais e o de um condenado. São três situações
que hoje poderíamos chamar mitológicas, no sentido de que as três nos
remetem a situações que, fora do espaço e do tempo de nossa história,
tentam iluminar o que ocorre em nossa história. Trata-se deste modo de
abordar o “filme” do mal no mundo, a dinâmica do pecado que se segue
nestas situações e às consequências mortais às que se dá lugar. As três
(situações) estão ligadas de um modo histórico e dinâmico. É a trama, a
dinâmica do mal moral no mundo75.

O modo próprio de rezar a 1ª Semana é a meditação que se utiliza das três potências:
memória, entendimento e vontade. Para Arzubialde, “a finalidade da meditação é o „sentir e
saborear as coisas internamente‟ (EE 2), onde a pessoa é penetrada pela divina Vontade até a
total identificação da própria inclinação natural (vontade) com a Vontade do Criador”76.
Reconhecemos que os exercícios da 1ª Semana ajudam o exercitante no “interno
conhecimento dos pecados...” (EE 63), porém, não é fruto de um esforço pessoal ou de um
conhecimento intelectivo. Para Divarkar, “só o Espírito Santo pode penetrar e conquistar para
Deus certas áreas de nossa vida e certas profundidades de nosso ser onde não pode chegar...
nenhum conselho evangélico, nenhuma norma eclesiástica e nenhum propósito pessoal”77.
Convém, aqui, perguntar porque muitas pessoas não mudam, ou melhor, não se deixam guiar
por Deus? Para Joaquín Fuster, esta mudança interna não ocorre, “porque não exploram a
fundo seus sentimentos e suas causas”78. Cada pessoa é única e, além do mais, é um mistério.
Contudo, Inácio apresenta um método para que a graça seja atuante e eficaz.
Este vínculo entre o interno, o conhecimento e o sentir, manifesta bem que
tal interioridade remete ao coração bíblico e patrístico, enquanto que nele se
unificam as dimensões afetivas e cognitivas do ser humano. A expressão
inaciana conhecimento interno está indicando a raiz da capacidade afetiva. O
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coração bíblico-patrístico é precisamente este lugar unificante e originante
do ser humano, anterior a toda diversidade de suas faculdades79.

A graça que se pede no primeiro exercício da 1ª Semana é “chorar intensamente os
pecados e ingratidões, para sentir interno conhecimento da desordem das próprias operações e
do mundo, para sentir internamente algo da pena que padecem os „condenados‟...”80. Inácio
espera o toque de Deus no interior da pessoa para afetá-la no ponto que gera a malícia na sua
vida, fonte de toda a desordem, fealdade e pecado. Por isso, a metodologia dos Exercícios está
direcionada para que o exercitante se disponha para a atuação da graça no seu interior. De
acordo com Melloni, “o querer está condicionado pelos desejos e afetos que vêm do mais
profundo do nosso ser, onde a pulsão de vida se confunde com a pulsão de morte” 81. Melloni
também afirma que “o desejo sinaliza o princípio dinâmico e aberto dos afetos vinculado à
vontade. O desejo implica um impulso para algo que, todavia, não se tem. Na concepção de
Inácio, os desejos têm uma conotação positiva enquanto são fonte de energia e movimento”82
e ainda mais, “neste sentido, Deus também deseja: „o mesmo Senhor deseja dar-se enquanto
pode‟ (EE 234). Desse modo, é importante ser um homem de desejos, pois o desejo último é o
desejo de Deus. Um desejo íntimo, último e primeiro, que será saciado em Deus”83.
Inácio, na 1ª Semana, insere o exercitante na dinâmica da história do pecado. Para
Arzubialde, “os três pecados dos Anjos, de Adão e Eva e um pecado mortal particular...
alteram... a relação de dependência criatural de Deus... o pecado está descrito como violação
do Princípio e Fundamento... para andar por um caminho das estradas distorcidas”84. É
interessante notar que inicialmente o mal está fora, está diante da pessoa, porém,
paulatinamente, ele vai fazendo parte da humanidade e de cada um em particular. Desse
modo, o exercitante vai dando-se conta de como a malícia do mal está presente no mundo e
nele próprio. A graça que se pede neste exercício é “vergonha e confusão” (EE 48).
A 1ª Semana considera o pecado a partir de uma tríplice perspectiva: a
história do pecado (EE 45-54), a psicologia do pecado (EE 56-63) e a
escatologia do mesmo (EE 67-71). No 1º exercício o homem submerge na
história do pecado da humanidade... a humanidade necessitava de uma
iniciativa divina que a sacará de uma situação da qual por si mesma não
pode sair. A história do pecado necessita da salvação de Deus (EE 53).
Assim, brotam indiretamente os afetos nascidos da consideração dos
próprios pecados: „por meus pecados‟ (EE 48, 50, 52 3 53). Porém, a
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problemática mais sutil desta experiência da 1ª Semana deriva-se da
tendência do pecado a ocultar-se mediante os mecanismos da projeção ou da
auto-justificação. Por isso, a meditação desce agora ao nível psicológico
afetivo, para que a melhor qualidade dos sentimentos (crescente e intensa
„dor e lágrimas‟ (EE 55)) possam desvelar a própria verdade diante de Deus
e, deste modo, o Ethos da própria liberdade, o sujeito, recupere o
protagonismo que lhe corresponde na história da salvação85.

No final deste primeiro exercício é proposto um colóquio, um diálogo com Deus,
“imaginando Cristo, Nosso Senhor, sobre a cruz diante de mim” (EE 53). Géza Kovecses
afirma que “o colóquio ou diálogo com Deus é o ponto culminante da oração (pode ser
atingido a qualquer momento, não só no fim); exprime a presença total do homem diante de
Deus”86. Inácio de Loyola propõe que o exercitante, imerso na dinâmica do mal, pergunte-se
diante de Jesus: “o que tenho feito por Cristo, o que faço por Cristo e o que devo fazer por
Cristo” (EE 53). É diante de Jesus Cristo que a pessoa vai “conhecendo internamente seus
pecados” (EE 63). O Peregrino é sábio ao levar o exercitante às profundezas da limitação
humana diante de Cristo. Simultaneamente, reconhece-se a malícia do pecado e a ternura de
Deus: “à medida que lutamos contra nós mesmos, contra o mal em nós... estamos a sós com
Deus... para sermos vencidos por Ele. Aqui está todo o segredo de nossa vida espiritual... o
impulso que nos leva a amar a Deus e a sermos fiéis é o amor e a fidelidade de Deus a nós”87.
A experiência do amor, do perdão, da gratuidade de Deus refaz o exercitante internamente. O
“interno conhecimento dos pecados” (EE 63) ocorre à medida que o exercitante vai
conhecendo internamente o amor, sempre fiel, de Deus.
A teologia inaciana sobre o pecado tem seu centro na redenção realizada por
Cristo com sua morte na cruz. As pessoas divinas da Trindade são as que
olhando „todas as pessoas em tanta cegueira morrem e descem ao inferno
decidem fazer a redenção do gênero humano‟ (EE 106) e assim Cristo „se faz
homem e da vida eterna chegou à morte temporal e a morrer por meus
pecados‟ (EE 53). Santo Inácio quer suscitar no exercitante uma experiência
semelhante à de São Paulo que exclama: „amou-me e entregou-se por mim‟
(Gl 2, 20). Quando faz que cada um se pergunte, imaginando a Cristo Nosso
Senhor posto na cruz... que fiz por Cristo, que faço por Cristo, que devo
fazer por Cristo (EE 53)88.

O Peregrino tem presente que a dinâmica do mal é diabólica e, por si só, pode enganar
a pessoa, como é próprio do inimigo da natureza humana. Desse modo, ele propõe um
segundo exercício, o qual visa aprofundar e fazer com que o exercitante acolha e tome
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consciência dos seus próprios pecados. A graça que se busca é “profunda e intensa dor e
lágrimas por meus pecados” (EE 55). Este segundo exercício tem como finalidade
fundamental “uma interiorização que seja capaz de libertar um amor que alcance suavizar as
camadas endurecidas do eu profundo. Até que a liberdade se restitua diante de Deus... pois o
amor estrutura e ordena o homem internamente, ao sentir-se pecador perdoado”89.
No terceiro exercício, Inácio propõe uma repetição. Conforme Géza Kovecses, a
repetição “permite entrar, pouco a pouco, no mundo dos espíritos e discerni-los... voltamos
nos momentos especiais da graça, aos instantes divinos, nos quais Deus começou a revelarnos sua Vontade”90. A repetição é um voltar-se às moções, as quais são linguagens de Deus
que afetam o ser da pessoa. Voltar e aprofundar para conhecer afetivamente. E é justamente
neste movimento de voltar que Inácio propõe a petição do “interno conhecimento de meus
pecados...” (EE 63). É um pedido de conhecer interiormente os pecados e, principalmente, a
dinâmica do mal. De acordo com Arzubialde, “as pausas têm uma dupla finalidade:
interiorizar a linguagem de Deus e discernir o significado daquilo que o homem tem sentido e
saboreado... é um modo receptivo de dialogar”91.
Segundo Inácio, esta nova intenção de profundidade para um conhecimento
mais íntimo se desenvolve em três direções complementares: 1º) pede-se a
graça de sentir interno conhecimento dos próprios pecados; 2º) depois,
avança até tocar o fundo e as raízes das ações desordenadas/pecaminosas; 3º)
para culminar num aborrecimento tal do mundo, que chegue a sentir náuseas
que se oponha instintivamente às coisas mundanas e vãs. O progresso de
profundidade acontece na alternância de duas forças antagônicas... no campo
de batalha do afeto, o qual começa a render-se à graça do perdão92.

O quarto exercício é o resumo do terceiro. De acordo com Géza Kovecses, “o resumo
é uma espécie de visão global do que já foi sintetizado anteriormente. O exercitante não se
detém nos pormenores, mas deixa-se impregnar pela realidade dos fatos centrais”93. Nesta
metodologia de repetir, aprofundar, sentir e conhecer, Inácio espera ativar, despertar e
destravar os afetos que levam às afeições desordenadas, sobretudo, em assumir o mal e
concretizá-lo no mundo. Para Javier Melloni, “no sentir estão reunidas todas as dimensões da
pessoa: a corporal, a afetiva, a cognitiva e a espiritual e, também, a relacional, pois o que dá
os EE.EE sente o que ocorre no interior de quem os recebe”94, por isso, “o sentir... é o lugar
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da unificação do ser humano... onde o conhecimento e o amor se encontram, convocando-nos
até o Centro, até o espaço interior onde se dá o Encontro, a união com Deus” 95. Nadal
“menciona com frequência esta centralidade do coração e sua relação com o conhecimento de
Deus. „Temos que atuar sempre com o coração e rezar completamente com o coração‟; no
coração se encontra o princípio de toda graça e de toda inteligência sobrenatural”96.
O último exercício da Primeira Semana que Inácio de Loyola propõe ao exercitante é a
Meditação do Inferno (EE 65): “quer ser uma experiência sensível com todos os sentidos
corporais... uma contemplação dialógica... diálogo elevado à mais alta experiência existencial,
é a „noite escura da alma‟, a participação no abandono do Senhor na cruz”97. É uma
experiência interna da separação de Deus e da afirmação daquilo que a pessoa não é. Para
Fessard, “quando a consciência do pecado tem crescido em mim ao ponto de experimentar o
sentido do inferno, o pecado se nega numa contrição que volatiza sua falsa existência e
aparece a fé numa Encarnação do Ser (Deus) no „corpo de pecado‟ (Rm 6,6)”98. Conforme
Arzubialde, “omitir este exercício é omitir uma parte essencial da experiência da graça da
salvação e o mistério da capacidade real da liberdade humana de rejeitá-lo”99. Tal exercício é
uma experiência do pecado e do amor de Deus. Toda esta unificação, harmonização,
integração do ser humano se dá por meio da graça. É a experiência do amor gratuito de Deus.
A preocupação de Inácio na Primeira Semana constitui o cultivo de uma
consciência madura e centrada em Deus, como parte de um pleno
conhecimento consciente da realidade. O que Inácio faz nas meditações do
pecado poderia explicar-se em função do que temos dito anteriormente,
como segue: mais que iniciar, por assim dizer, na parte superior ou inferior,
ou seja, nos níveis que temos denominado consciência pessoal ou
consciência animal, onde seria mais provável que o exercitante encontre
dificuldades. Inácio inicia pelo meio, pela consciência racional, tratando de
sublinhar a insensatez do pecado e a inutilidade do afastar-se de Deus. Este é
o Primeiro Exercício. Uma vez feito isto, espera poder induzir mais
facilmente o exercitante a adquirir um sentido pessoal do pecado e da falta
de generosidade que supõe o rejeitar a Deus, que é algo que aparece no
colóquio e prossegue depois no Segundo Exercício. Só depois de ter-se
consolidado neste terreno, mediante a repetição dos exercícios, o Peregrino
propõe o Quinto Exercício que evoca o temor, „para que se do amor ao
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Senhor me esquecer por minhas faltas, pelo menos o medo das penas me
ajude a não cair em pecado‟100.

Todos os exercícios da 1ª Semana visam “afetar não ao mundo ideológico, mas às
emoções e sentimentos mais profundos do homem”101 para purificar, ou melhor, ordenar a
pessoa à liberdade. Os exercícios visam o interior, os afetos da pessoa, pois, de fato, “o que
sacia e satisfaz a alma não é o muito saber, mas o sentir e saborear as coisas internamente”
(EE 2). O trabalho sobre os afetos não se encerra na 1ª Semana. Vamos perceber que durante
toda a dinâmica dos EE.EE os afetos ou o afetar-se estarão presentes. Para José Calveras, o
“afeto é sinônimo de amor... amando com todo o afeto a Deus em si e por si e a todas as
outras coisas e a si próprio em e por Deus”102. Esta Semana é fundamental para o agir In
Domino, pois ela possibilita que o exercitante “conheça internamente seus pecados” (EE 63)
diante do amor de Deus (EE 53).
Somos autenticamente livres se vencemos e reorientamos (ordenamos)
nossos afetos. Neste contexto, a referência à via purificativa resulta
iluminadora. Durante a 1ª Semana se „purificam‟ os afetos por vía negativa,
chegando a detestar a tendência possessiva e autocentrada, contemplando os
efeitos destrutivos do pecado. Assim, o pecado será revelado como a pulsão
devoradora e autocentrada dos afetos. Durante a 2ª Semana, a purificação
dos afetos se realiza por via positiva, contemplando a Cristo, arquétipo da
divina-humanidade. Os colóquios diante de Cristo crucificado da 1ª Semana
(EE 53) antecipam esta via positiva, enquanto apresentam seu ícone como
atração e objeto de amor. O fato de que na metade da 2ª Semana, com a
meditação dos 3 Binários volta-se à questão dos afetos, mostra que a via
purificativa não se encerra na 1ª Semana, mas se prolonga. A indiferença é o
resultado deste trabalho. Uma indiferença que não significa insensibilidade
diante das coisas e pessoas, mas liberdade diante delas, porque todas elas
estão contidas numa afeição fundamental: „em tudo amar e servir a Deus
Nosso Senhor‟103.

2.6 Regras para algum modo sentir e conhecer as diversas moções que se produzem na
alma: as boas para acolher; as más para repelir (EE 313 – 327)
Na experiência da 1ª Semana dos Exercícios Espirituais, Inácio propõe algumas
“regras para de algum modo sentir e conhecer as diversas moções que se produzem na alma;
as boas, para acolher e as más, para repelir” (EE 313). Podemos definir as regras como
“avisos, declarações, instruções e normas... para verificar sua própria experiência. Neste
sentido, são regras, não regulação; são indicações e prescrições para ser livremente
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assumidas...”104. É bom explicitar que quando se usa o termo Semana nos Exercícios, não
quer dizer necessariamente sete dias, mas sim o estado espiritual que a pessoa está vivendo.
Na 1ª Semana, ou melhor, neste estado espiritual vivido pelo exercitante, o Peregrino
apresenta 14 regras que se encontram entre os números 313 – 327 do livro dos EE.EE.
São quatorze regras agrupadas num esquema simples e lógico. As duas
primeiras descrevem as duas situações existenciais da liberdade e a tática do
bom e do mau espírito em cada uma delas. As duas seguintes definem, com
os termos de consolação e desolação, os estados de ânimo que se encontram
nessas duas situações existenciais. Da quarta à oitava, Inácio indica a
conduta que há de observar em tempos de desolação, cujas três causas
enumera na nona. Continuando, a décima e a décima primeira apresentam a
mesma intenção em tempo de consolação. Por fim, as três últimas regras
descobrem a tática geral do demônio105.

As regras ajudam o exercitante a sentir, a conhecer e a posicionar-se diante daquilo
que se passa no seu interior e, a partir dessas moções, fazer um discernimento. Neste primeiro
conjunto, as regras estão destinadas a verificar os movimentos oriundos das consolações e
desolações. Segundo Daniel Gil, “a pessoa reflete sobre determinados movimentos
interiores... que Inácio chama de moções. Estas moções serão descritas como consolação e
desolação, por uma parte, e pensamentos que saem delas, por outra”106. O Peregrino de
Loyola sabe que no tempo de oração profunda o mundo dos afetos fica agitado. Desse modo,
ele convida a discernir se tais movimentos provêm do Bom Espírito ou do Mau Espírito:
“sentir as moções já é algo. Conhecer sua variedade pode ser, como no caso de Inácio durante
sua convalescência, o começo de uma vida espiritual. Mas, se queremos seguir até o fim o
magistério inaciano, devemos aprender a receber as boas moções e a rechaçar as más” 107. As
regras permitem distinguir a ação dos espíritos para acolher o que é bom e afastar-se do que é
mal.
A desolação constitui o maior risco no início do processo de „reconversão
afetiva‟. A força dos antigos amores opõe toda sua resistência. Não admitem
ser julgados como meus, como repugnantes. O novo objeto de amor não se
encontra suficientemente instaurado. Portanto, a desolação, como resistência
à mudança, deve ser enfrentada com toda energia pelo sujeito: o aumento da
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oração, a fidelidade ao exame... são os recursos que terão de colocar em jogo
para manter-se sem fazer mudança, nem mudar os primeiros propósitos108.

As regras de discernimento são fundamentais na experiência humana e espiritual, pois
ajudam a pessoa a realizar uma oração consciente e profunda. Contudo, não apresentaremos e
analisaremos todas as regras, já que não é a intenção da dissertação. Recordamos, apenas, que
a intuição da dissertação, também está fundamentada na regra 316: “digo haver consolação...
quando a alma vem inflamar-se no amor de seu Criador... no Criador de todas elas” (In
Domino). Assim como a desolação pode ser um indicativo da resistência às mudanças, a
consolação pode ser o toque de Deus na pessoa que a convida à mudança, isto é, a buscar o
“mais” do Princípio e Fundamento, a dar um passo a mais. De acordo com Daniel Gil, “amar
a Deus... e as coisas n‟Ele... nosso fim e quando... acontece uma consolação experimentamos
uma integração unitiva de todas as relações de nossa condição humana. Essa integração
totalizante produz uma... sensação de unificação, de comunhão e reconciliação”109.
Na anotação sexta, Inácio recomenda ao que dá os Exercícios Espirituais uma atenção
especial aos movimentos internos do exercitante. Se porventura “o exercitante não
experimenta moções espirituais em sua alma, tais como consolações ou desolações... deve
interrogá-lo muito sobre os exercícios, se os faz... e de que maneira...” (EE 6). A partir desses
movimentos, o exercitante, com a ajuda daquele que os dá (o acompanhante), vai fazendo o
discernimento. De acordo com Gil, “para discernir, o exercitante reflete sobre determinados
movimentos interiores... que Inácio chama de moções. Estas moções são descritas como
consolações e desolações”110. Inácio define a consolação “quando na alma se produz alguma
moção interior, pela qual a alma vem a inflamar-se no amor de seu Criador e Senhor e quando
a nenhuma coisa criada sobre a face da terra pode amar em si, senão no Criador de todas elas”
(EE 316). E a desolação “como escuridão da alma, perturbação, moção para coisas baixas e
terrenas, inquietude de diversas agitações e tentações, impelindo à falta de confiança, sem
esperança, sem amor...” (EE 317).
Na Autobiografia, o Peregrino narrou: “quando pensava nos assuntos do mundo, tinha
muito prazer; mas quando, depois de cansado, os deixava, achava-se seco e descontente. Ao
contrário, quando pensava em ir a Jerusalém descalço... ficava contente e alegre”111. Inácio,
no momento que se admirava com essa variedade de movimentos interiores, estava
recuperando-se do ferimento da bala de canhão, “até que uma vez se lhe abriram um pouco os
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olhos... colheu então, por experiência, que de uns pensamentos ficava triste e de outros
alegre”112. De fato, na experiência da diversidade dos espíritos, o importante é o pensamento
que provém da consolação e da desolação. Toda a metodologia dos Exercícios está pensada
para que o exercitante seja consciente e responsável pelo que se passa em seu interior e capaz
de aderir àquilo que Deus lhe vai propondo. Eis um outro elemento para que o exercitante
possa, em todas as circunstâncias, agir In Domino.
2.7 Adições (EE 73 – 90)
No livro dos Exercícios Espirituais, após a Primeira Semana, encontramos as Adições
“para melhor fazer os EE.EE e melhor encontrar o que se deseja” (EE 73). Elas ajudam a
preparar o encontro com Deus. Inácio, ao sugerir os Exercícios, leva em consideração a
pessoa como um todo e para melhor entrar em oração, oferece alguns conselhos. Para
Cárcamo Velasco, “as adições visam os exercícios em particular e a experiência geral, pois
para ele em seus EE.EE, é o homem que entra em jogo neste encontro... que se mantenha num
clima apropriado ao longo de toda a jornada”113.
Conforme Géza Kovecses, “a finalidade das adições é criar uma atmosfera de
recolhimento, de vigilância, de oração que permita a pessoa dirigir sua atenção para Deus,
para as iluminações e inspirações internas do alto”114. As Adições não são exclusivas da 1ª
Semana, mas elas perpassam a dinâmica completa dos Exercícios como um cuidado e uma
atenção própria do exercitante no momento do encontro com Deus. Segundo Barreiro Luaña,
“as cinco primeiras das dez adições.... falam dos rituais antes da oração (EE 73-75), durante a
oração (EE 76) e depois da oração (EE 77). A pessoa que faz os EE.EE é um „composto de
alma e corpo‟ (EE 47)... suas expressões corporais atuam nos exercícios da oração”115. De
acordo com Francisco Domene, “das dez adições, as cinco primeiras referem-se à oração
mesma e as cinco últimas ao ambiente geral do dia”116. De fato, as adições são complementos
“para melhor fazer os exercícios e para melhor buscar o que se deseja” (EE 73).
Vemos assim, através do conjunto das adições, que Inácio pensa o ser
humano nas coordenadas espaço-tempo, nas quais tanto a própria
corporalidade como as estimulações externas e ambientais são levadas em
consideração. Essas coordenadas, em sua dupla vertente, interna e externa,
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não são alheias, em absoluto, aos processos espirituais. Toda espiritualidade
se experimenta, se enraíza e se condiciona em nossa corporalidade e num
contexto físico determinado. E na proposta como a dos EE.EE, na qual se
pretende chegar ao mais fundo das estruturas afetivas, não se pode descuidar
dessas referências espaço-temporais que constituem de modo tão essencial
nossa condição humana e que determinam de modo tão fundamental o mais
essencial da vida do desejo117.

A metodologia dos Exercícios está focada para que o exercitante acolha a graça
intensa. Contudo, na quarta adição (EE 76) encontramos: “no ponto em que achar o que
quero, deter-me-ei sem ter ânsia de passar adiante até que me sinta satisfeito”. Inácio
apresenta a possibilidade de deixar de lado o método. De acordo com Francisco Domene,
“todo o método deve desaparecer quando a graça intensa entra em ação. O abandonar o
método, ordenado à graça intensa, quando se há encontrado o que se busca é essencial nos
Exercícios”118.
Na décima anotação (EE 82) Inácio fala sobre a penitência. Conforme Arzubialde, “a
penitência não é exatamente o mesmo que a disponibilidade da fé, mas a sua preparação... sua
finalidade se encaminha no retorno à comunhão perdida pelo pecado”119. Já para Géza
Kovecses, “sem esta participação, não pode haver progresso notável no caminho... os
Exercícios, por sua vez, desprovidos da penitência, perderiam o vigor transformante”120. A
penitência, apesar de não ser um tema tão difundido atualmente, continua tendo sua eficácia,
pois ajuda no equilíbrio e na consciência do mundo afetivo.
As adições facilitam a experiência harmônica e propícia durante a oração. Para tanto,
“aquele que dá os EE.EE cumpre uma função vital como mestre e guia da experiência. Ele
deve „ensinar a orar corporalmente‟. É uma responsabilidade que vai além de dar simples
indicações, mas possui um profundo conhecimento do ser humano que se põe em oração”121.
Alguns exercitantes, durante os Exercícios, por negligência ou má preparação corporal,
podem sentir o cansaço, a tristeza, o esgotamento e, a partir disso, abandonar a experiência.
Desse modo, as Adições possibilitam o equilíbrio e a serenidade durante a oração. Aqui,
notamos o bom senso no cuidado e atenção corporal nos EE.EE. Eis outro elemento para agir
In Domino.
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2.8 Notas que ajudam a sentir e compreender os escrúpulos e insinuações de nosso
inimigo (EE 345 – 351)
Na sua Autobiografia, Inácio de Loyola relata que “sofria aflições de escrúpulos”122 e
“por mais que o confessasse não ficava satisfeito. Começou então a buscar alguns homens
espirituais para que remediassem a tais escrúpulos, mas nada lhe aproveitava”123. Até que um
dia “o confessor lhe mandou que interrompesse aquela abstinência. Ainda que se encontrava
com forças, obedeceu, e se achou, esse dia e o outro, livre dos escrúpulos”124. No progresso
da vida espiritual, às vezes, muitas pessoas, como Inácio, deparam-se com alguns escrúpulos
que impedem o crescimento espiritual. Padre Géza Kovecses afirma que “as notas sobre os
escrúpulos constituem a aplicação parcial do discernimento dos espíritos”125. O tema dos
escrúpulos é complexo, contudo o que o Peregrino espera com tais notas é auxiliar o
exercitante no processo de autoconhecimento e, também, no modo de agir do mal espírito.
Pela sua mesma natureza formam parte da experiência espiritual da 1ª
Semana, mesmo além dos limites dos Exercícios e se projetam até a
maturidade da consciência moral que deve ser curada especialmente no
tempo posterior à conversão. São o complemento ideal da lição que o
homem recebe sobre o comportamento no tempo da desolação e consolação
(EE 318-321) e (EE 323-324), mais exatamente, apontam ao equilíbrio
psicológico-moral que se abandona à misericórdia de Deus... descrevem, de
modo complementar, a experiência espiritual unitária na qual se dirige o
exercitante: a consciência de sentir-se perdoado e salvo imerecidamente por
Deus126.

A vivência dos escrúpulos é muito nociva para o crescimento humano e espiritual, pois
produz um ambiente de incerteza, de dúvida, de medo, privando e bloqueando o exercitante
de agir com liberdade e naturalidade no Senhor. De acordo com Arzubialde, os escrúpulos
“afetam o campo ideológico (a oscilação entre a dúvida e a certeza). A dúvida gera confusão e
angústia e ambas bloqueiam a consciência... acabam por paralisar o homem, afastando-o da
consciência dialogal do amor, único lugar para viver a culpa e o perdão”127.
Na Primeira Semana é essencial alcançar a graça do “interno conhecimento dos meus
pecados” (EE 63) para dar continuidade à dinâmica dos Exercícios. Nesta etapa, as afeições
desordenadas se “concretizam em atitudes e comportamentos no âmbito do pecado; é a
inconsistência mais ou menos consciente... o objeto desta afeição é mal (satisfazer uma
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necessidade) ou usado para a desordem e por isso pode ser chamado de afeição má”128. O
exercitante faz a experiência interna e profunda do pecado e, principalmente, do amor de
Deus. Um amor que é capaz de ordenar tudo, inclusive, a tendência aos escrúpulos. Para Ruiz
Jurado, “sentir a ação de graças pelo benefício impagável da redenção realizada por Cristo...
será o fundamento da resposta mais generosa à chamada de Cristo, com a qual começa a
„Segunda Semana‟”129. A experiência do perdão, da misericórdia, do amor de Deus na
Primeira Semana possibilita ao exercitante a ousadia de confiar em Deus.
Isto é alcançado mediante a ordenação perfeita do amor, a qual procura tirar
do fundo da alma os amores maus ou perigosos para introduzir o
aborrecimento contrário e transformar em espirituais os amores naturalmente
honestos ou indiferentes, para dar pleno lugar ao amor de Deus; de maneira
que com um mesmo e único amor, purificado e ordenado, amemos a Deus
em si mesmo e em nós mesmos e em todas as outras criaturas e a nós
mesmos e a todas as coisas n‟Ele... afastando, quanto possível, de si o amor
de todas as criaturas para colocar no Criador delas, amando-as todas
n‟Ele130.

2.9 Conclusão: pecador amado por Deus.
Essa nova experiência de amor, na abordagem inaciana, não pode ficar
reduzida ao campo do mero emocional. A experiência religiosa deve ter uma
repercussão decisiva na configuração da vida (na disposição de sua vida).
Está chamada a modificar profundamente o conjunto de seu mundo de
valores, pensamentos, condutas, etc., do exercitante para a saúde da alma. Os
Exercícios são, nesse sentido, e tal como o foram para o próprio Inácio, uma
proposta de transformação profunda da identidade pessoal131.

Iniciamos a conclusão deste capítulo com esta frase, acima citada, pois ela sintetiza o
que pretende ser a Primeira Semana dos Exercícios Espirituais. Esta Semana é um tempo de
experimentar o amor de Deus. No desenvolvimento deste capítulo surgiu a seguinte pergunta:
Por que muitas pessoas não mudam, ou melhor, não se deixam guiar por Deus durante e após
os EE.EE? Inácio tinha razão de começar a experiência dos Exercícios com o tempo de
purificação interna, visto que o amor pode ser obstruído pelas desordens afetivas, neste caso,
pelos pecados. A experiência religiosa, ou melhor, “o sentir e saborear” (EE 2) o amor de
Deus pode ser bloqueado pelas desordens internas que, eventualmente, estão presentes,
atuantes e diabolicamente (que causa divisão) agindo no interior da pessoa. O próprio Jesus
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afirmou: “todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruína e nenhuma cidade ou casa
dividida contra si mesma poderá subsistir”132.
Tendo consciência da dinâmica interna das pessoas, Inácio elaborou o método,
presente no livro dos Exercícios Espirituais, especialmente a Primeira Semana, para ajudar os
exercitantes a acolherem a graça de Deus “sem determinar-se por afeição alguma
desordenada” (EE 21). De fato, o encontro com Deus não pode ser programado, mas sim
preparado. O Peregrino adaptou a metodologia dos EE.EE às diferentes pessoas para que a
abertura à graça fosse pessoal e profunda. Desse modo, ele apresentou o Princípio e
Fundamento como um caminho que conduz a um fim, isto é, ao amor. Por isso, os Exercícios
são uma experiência de uma história de amor. Tal vivência (amor) vai se tornando intensa à
medida que há docilidade diante de Deus e consciência dos obstáculos que podem interferir
nesta relação. O mau espírito é diabólico pois divide, confunde, entristece e causa perturbação
na experiência de fé e na confiança em Deus.
Na Primeira Semana o exercitante acolhe a graça de conhecer a malícia do pecado no
contexto da relação com Deus. Tal conhecimento não se limita ao intelecto, mas, ele é,
principalmente, afetivo. Um conhecimento interno e afetivo capaz de gerar repugnância no
exercitante diante do mal. Todo esse processo interno se dá na presença de Cristo, o qual,
como fonte de amor, tem condição de ordenar e estruturar a pessoa internamente. É
interessante observar que Inácio de Loyola, após ter vivido a 1ª Semana na experiência de
Deus em Manresa, relata que “as coisas pareciam-lhe novas”133. A experiência do amor de
Deus favorece um novo modo de conhecer a realidade. O exercitante, marcado pelo pecado e
o mal, e principalmente, pelo perdão e o amor, é afetado por uma afeição fundamental de “em
tudo amar e servir” (EE 233) a Deus presente e atuante em todas as coisas.
A graça fundamental de agir In Domino leva em consideração a consciência do
exercitante de ser um pecador perdoado, ou melhor, alguém que faz a experiência interna do
amor incondicional de Deus, com muito afeto. De fato, o colóquio da misericórdia (EE 53)
ajuda o exercitante a experimentar o amor ilimitado do Criador. São Paulo tem uma frase que
sintetiza o que Santo Inácio de Loyola espera da Primeira Semana dos Exercícios Espirituais:
“para que Cristo habite, pela fé, em vossos corações; a fim de que, estando arraigados e
fundados no amor, possam perfeitamente compreender com todos os santos, qual é a largura,
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o comprimento, a altura e a profundidade e, assim, conhecer o amor de Cristo que excede
todo entendimento...”134
Os Exercícios Espirituais do Peregrino de Loyola capacitam o exercitante a aderir à
proposta de Deus e, diante disso, crescer humana e espiritualmente para encontrá-Lo presente
e atuante na realidade, em todas as coisas e circunstâncias. De acordo com Xavier Dumortier,
“confrontado com o Evangelho, é provável que os movimentos interiores se façam sentir:
alegria, paz, desconfiança, perturbação... discernir esses movimentos interiores e reencontrar a
bússola interior que me indica o caminho que Deus quer fazer comigo”135.
Após a pessoa reconhecer internamente que é pecadora amada por Deus, ela dará
continuidade à experiência humana e espiritual. No próximo capítulo veremos como Inácio
apresenta um modelo de seguimento que é a pessoa de Jesus. Antes, porém, de fazer uma
eleição, ou melhor, uma opção por Jesus, o Peregrino continuará o trabalho de purificação dos
afetos, porém, o foco não será somente o pecado, mas a dinâmica interna dos mecanismos que
podem limitar a liberdade. Para tanto, Inácio apresenta nos Exercícios Espirituais outro
pedido de graça, outra petição fundamental no processo da formação do novo modo de ser:
“conhecimento interno da pessoa de Jesus, que por mim se fez homem, para que eu mais o
ame e o siga” (EE 104).
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3

“CONHECIMENTO INTERNO DO SENHOR....” (EE 104)
A expressão “conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que

mais o ame e o siga” (EE 104) está situada na Segunda Semana dos Exercícios Espirituais de
Inácio de Loyola. Ela não se limita à 2ª Semana, mas perpassa as próximas Semanas. Temos a
impressão que Inácio, através dos exercícios propostos, espera que o exercitante encontre a
Vontade de Deus, ou melhor, o que Deus permite que a pessoa seja. Por isso, a partir de
agora, o foco não será mais a dinâmica e a malícia do pecado, mas a pessoa de Jesus. Para
Domínguez Morano, “desejar e conhecer o que seja mais agradável à sua divina bondade (EE
151), desejar e optar por aquilo que mais nos conduz ao fim para que fomos criados (EE 23).
Este desejo configura a dinâmica dos EE.EE desde o Princípio e Fundamento até o final...”1.
Desse modo, vamos seguir o caminho proposto por Inácio no seu livro para
analisarmos como a experiência do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104) vai
sendo gestada no interior do exercitante. Em primeiro lugar, vamos resgatar quem era Jesus
Cristo para o Peregrino. Num segundo momento, vamos comentar e procurar entender o
objetivo de Inácio com os seguintes exercícios: o Apelo do Rei (EE 91-98), os Mistérios da
Infância e vida oculta de Jesus (EE 101-134) e, neste contexto, aprofundaremos a oração de
contemplação e a oração de aplicação dos sentidos. Em seguida, retornaremos à sequência dos
exercícios propostos por Inácio, tais como: o Preâmbulo para considerar estados de Vida (EE
135), a Meditação de Duas Bandeiras (EE 136-147), os Três Binários de Homens (EE 149156), os Mistérios da Vida Pública de Jesus (EE 158-163), as Três Maneiras de Humildade
(EE 164-168), o Preâmbulo para fazer Eleição e Reforma de Vida (EE 169-189), as Regras
para a mesma finalidade com maior discrição de espíritos (EE 328-336), as Regras a observar
no encargo de distribuir esmolas (EE 337-3440, a Terceira Semana (EE 190-204) e as Regras
para ordenar-se daqui por diante na alimentação (EE 210-217).
Tendo consciência da importância e centralidade da Ressurreição na vida cristã,
optamos por analisar a Quarta Semana dos Exercícios juntamente com a Contemplação para
Alcançar Amor, ou seja, na próxima petição do “conhecimento interno de tantos bens
recebidos” (EE 233), pois acreditamos como o Padre Géza Kovecses que “a 4ª Semana é o
período mais sublime, o ponto alto, a síntese da totalidade dos EE.EE. Caracterizam-na a
densidade espiritual, o êxtase do Amor”2.
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3.1 Jesus Cristo para Inácio de Loyola
Todas as Semanas dos Exercícios Espirituais, com grande ênfase na Segunda, Terceira
e na Quarta Semanas, são marcadas pela centralidade da pessoa de Jesus Cristo. O exercitante
vai configurando o seu modo de proceder, ou sendo configurado, à medida que tem Jesus
como referencial. Desse modo, antes de fazermos uma análise da importância que Inácio de
Loyola atribuiu à metodologia dos Exercícios em vista da familiaridade do exercitante com o
Cristo, vamos comentar alguns elementos teológicos de como o Peregrino concebia Jesus
Cristo.
De acordo com Claudio Pires, “para compreender melhor a experiência inaciana de
Jesus Cristo é importante levar em conta três elementos: o que Inácio recebeu da tradição,
suas experiências pessoais e aquilo que ele nos propõe, sobretudo através dos EE.EE”3.
Vamos expor apenas o primeiro elemento: o que Inácio recebeu da tradição. Tal exposição
pode facilitar a compreensão e a dinâmica do método inaciano, principalmente a partir da 2ª
Semana. A metodologia dos Exercícios Espirituais está articulada para que o exercitante
tenha uma experiência pessoal e existencial com Deus. Contudo, Inácio tem presente um
enfoque teológico para que a pessoa alcance os frutos necessários durante a caminhada.
Evidentemente que não é uma experiência acadêmica. Nos Exercícios, o exercitante não fará
um estudo de teologia, mas uma experiência. O enfoque teológico do Peregrino, encontrado
nos EE.EE, advém, principalmente, do seu contato com o livro Vita Christi, o qual revela a
teologia presente na sua mente. Sendo assim, a partir desta fonte da tradição medieval,
buscaremos alguns elementos teológicos para observar quem era Jesus para Inácio.
Na Autobiografia, Inácio de Loyola relata que no período de convalescência “deram-lhe
uma Vita Christi e um livro de Vida dos Santos em vernáculo”4. De acordo com Garcia
Mateo, “a Vita Christi constitui uma das primeiras fontes da obra inaciana, pois é o
comentário mais genuíno de citações evangélicas com as quais Inácio esboça os mistérios da
vida de Cristo e pode ser um material importante para conhecer melhor a sua cristologia”5. O
Peregrino “era muito dado a ler”6 e a leitura do livro Vita Christi exerceu grande influência
nele, pois “perseverava em sua leitura e em seus bons propósitos”7 chegando, como
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consequência, “a escrever um livro... com 300 folhas”8. De fato, a Vita Christi tornou-se
importante para a época em que foi escrito, bem como, no contexto de Inácio. García Mateo
sintetiza bem o contexto em que foi escrito e, consequentemente, o que está relatado nas
páginas da obra de Ludolfo de Saxônia. Eis:
Diante do pensamento sistemático-metafísico dos tratados teológicos da
época (Anselmo, P. Lombardo, Tomás de Aquino, Boaventura, Duns Scotus,
Ockham, entre os mais importantes), a piedade popular e a espiritualidade,
em particular a Devotio Moderna, centram-se na vida de Jesus, tomando
como ponto de partida a humanidade histórica de Cristo para implementar a
partir dela toda a plenitude de seu significado salvífico-divino. Se o
pensamento teológico fazia da ideia de Deus e do homem os parâmetros para
entender o que Cristo significava, a devoção a Cristo começava da
meditação dos Evangelhos, do encontro pessoal com ele, de sua imitação,
seguimento e amizade9.

No livro dos Exercícios Espirituais a referência é a pessoa de Jesus Cristo. Inácio de
Loyola desenvolveu seu método seguindo a vida de Cristo, levando em consideração o
critério da humanidade de Jesus e, assim, propôs apenas alguns textos evangélicos com o
intuito de ajudar o exercitante a configurar o seu modo de ser como o de Cristo. García Mateo
nos ajuda a compreender o marco teológico das Semanas dos Exercícios. De acordo com ele,
“na 1ª Semana encontramos, unidos à conversão e à misericórdia divinas, o tema do
seguimento de Cristo como resposta espontânea à sua oferta salvadora... o qual se torna o
tema principal na Segunda Semana com o exercício do Rei”10. Já na Segunda Semana, “os
Exercícios apresentam como inseparavelmente unidos a pessoa de Jesus Cristo e sua
mensagem, tanto no âmbito pessoal, como no comunitário e eclesial”11. Na Terceira e Quarta
Semanas dos Exercícios, conforme Juan Alfaro, “a morte e ressurreição de Jesus Cristo
aparecem como dois momentos internos da Encarnação, isto é, o „fazer-se homem‟ do Filho
de Deus (fazendo sua nossa existência mortal) e da divinização de sua humanidade” 12 e ainda
mais, “a teologia crucis e a teologia gloriae, a cristologia descendente e ascendente, estão
inseparavelmente unidas. Assim indicam sobriamente os Exercícios o nexo interno entre a
morte e a ressurreição de Cristo”13.
Podemos concluir apontando que os Exercícios apresentam os mistérios da
vida de Jesus sem perder de vista a unidade que caracteriza a totalidade do
8
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único mistério de Cristo, que começa a revelar-se na encarnação, culmina na
cruz e chega ao seu pleno cumprimento na ressurreição e glorificação à
direita do Pai, de onde o Espírito Santo é enviado. Um mistério cujo valor
salvífico se fundamenta na comunhão (descendente e ascendente) de Cristo
com a humanidade. Ou, como continua Alfaro: a tensão dialética de „pena e
glória‟ (kénosis e glorificação, cristologia descendente e ascendente) que
caracteriza o Cristo dos Exercícios, tem seu sentido último na comunhão de
vida, de Cristo conosco e de nós com Cristo. A edificação do Reino de Deus
no mundo é a missão de Cristo total, do „unus Christus’, „Christus totus‟
agostiniano, isto é, de Cristo conosco e de nós com Cristo agora no mundo
até que o Senhor venha na plenitude de sua glória‟ (EE 95, 312)14.

Conforme Barreiro Luaña, “o Proêmio da Vida Christi descreve o comportamento de
Jesus como modelo do comportamento para os cristãos... a pessoa que contempla os mistérios
da vida de Cristo sente-se movida a pensar, amar e atuar como Jesus pensou, amou e atuou”15.
À medida que Inácio lia e meditava as palavras deste livro, “o seu amor à humanidade de
Jesus crescia em seu coração”16. De fato, toda a metodologia dos Exercícios está pensada para
o exercitante empapar-se de Jesus Cristo, especialmente de sua humanidade. Segundo Palácio,
“a originalidade de Inácio consiste em ter articulado de maneira inseparável os momentos do
itinerário pessoal do exercitante na sua busca da Vontade de Deus (processo de libertação que
deve desembocar na eleição) e as etapas da vida de Jesus Cristo”17. Palácio também comenta
que “para Inácio, que não conhecia as sutilizas da moderna exegese crítica, a questão
principal não era recuperar o sentido do texto, mas encontrar, através do texto transformado
em palavra, o sentido da vida que é Jesus Cristo”18. O Peregrino de Loyola, através da
metodologia dos Exercícios Espirituais, coloca o exercitante para estar e aprender com a
pessoa de Jesus.
Quem contempla os mistérios da vida de Cristo segundo a metodologia
inaciana e deixa-se conduzir pelo Espírito Santo recebe a graça do
„conhecimento interno de Jesus‟; cresce seu amor e desejo de segui-Lo;
descobre os caminhos que deve recorrer para fazer a Vontade de Deus como
o fez Jesus, o Filho amado de Deus, que foi obediente ao Pai até a morte de
cruz19.

No livro dos Exercícios, mais precisamente, no colóquio final do 1º exercício da
Primeira Semana, Inácio propõe ao exercitante concluir a oração “falando com Cristo como
14
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um amigo fala a outro” (EE 54). Este diálogo afetivo, próximo, amigável e pessoal retrata a
relação humana entre a pessoa e Jesus que Inácio deseja ao longo dos EE.EE. Para Ruiz
Jurado, “Cristo é considerado em sua realidade histórica, como o Espírito Santo quis que
fosse narrado nos Evangelhos, porém, com a qualidade própria do mistério da fé, que é o
acontecimento Cristo: único caminho que conduz ao Pai com o exemplo de sua vida”20. Tal é
a concepção de Inácio sobre Jesus: “é o Cristo que viveu na Palestina, percorreu os caminhos
de poeira, pregou nas sinagogas... porém, nos chama agora a segui-Lo, pois vive à direita do
Pai e atua em cada um de nós, em todos os tempos, ao longo da história da humanidade”21.
Cristo, na „teologia‟ inaciana, é o único caminho da vida. Ele, o filho de
Maria, é o Senhor, o Rei universal e eterno, nosso Criador e Redentor, sumo
capitão dos bons, cabeça da Igreja, guia, mestre exemplar em seu caminho
de pobreza e humildade. Feito vítima por nossos pecados e ao mesmo tempo
Pontífice, submeteu-se aos homens até a morte para salvar-nos. É o único em
quem se encontra a paz verdadeira. Sua dor deve ser a nossa alegria. Diante
do Pai exerce também o ofício de consolador e advogado dos seus que lutam
por seu Reino e será nosso juiz. O contato com Cristo, que se busca nas
contemplações dos Exercícios, não é psicológico como se pode ter com
outro personagem da história. Trata-se de um contato teologal, sobrenatural
para que os mistérios de sua vida façam presentes em nós o mistério do
Cristo total. Todo mistério evangélico é como o sinal sensível da coisa que
se deve realizar em cada um. Encontramos aqui a lógica de uma estrutura
quase sacramental no exercício da contemplação cristã: na fé e sob a ação do
Espírito, vai formando em nós a imagem de Cristo, segundo o desígno
divino sobre a santificação pessoal de cada cristão (Rm 8, 28-30)22.

3. 2 Segunda Semana
A partir de agora, como fizemos no capítulo anterior, seguiremos o livro dos
Exercícios Espirituais, tal como propôs Inácio de Loyola, para identificarmos como a graça
de agir In Domino vai se dando através desta metodologia.
3.2.1 O Apelo do Rei Temporal ajuda a contemplar a vida do Rei Eterno (EE 91 – 98)
O exercício do Apelo do Rei é fundamental nos Exercícios Espirituais de Inácio de
Loyola. Recordamos que Nadal afirmou que através de tal exercício Deus comunicou a Inácio
“guiando-o desta maneira para que tudo se dirigisse no serviço e salvação das almas, o qual se
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mostrou em dois exercícios: o Rei e Duas Bandeiras. Aqui entendeu seu fim e aquilo a que
tudo se devia aplicar e ter por fim em todas as suas obras: é o que é a Companhia”23.
Para Javier Melloni, o exercício do Rei “é como um pórtico das contemplações da vida
de Cristo... esta meditação possibilita a chave de leitura de como contemplar a Cristo dos
Evangelhos, mediante uma radicalização de toda a pessoa a seu seguimento”24. De acordo
com Géza Kovecses, é “o Princípio e Fundamento das Semanas seguintes dos Exercícios,
porque o Reino de Cristo é o fundamento concreto da Economia da Salvação e a recapitulação
de todas as coisas em Jesus Cristo”25. A meditação do Rei é um novo fundamento apresentado
ao exercitante por Inácio.
O Reino concebido por Inácio como a pedra angular dos Exercícios, não
pertence a nenhuma das 4 Semanas. No livro está situado como continuação
da Primeira Semana, porém antes da segunda, pois ao exercício que o segue,
dedicado à Encarnação, denominam-se primeira contemplação do primeiro
dia da Segunda Semana (EE 101)... na realidade, o Reino domina a
totalidade dos EE.EE. A ele se orienta a Primeira Semana e dele se derivam
as outras Três. Ele constitui o verdadeiro fundamento dos EE.EE ao
expressar sua perfeita síntese26.

Através da meditação do Apelo do Rei, Inácio “mobiliza todos os afetos do exercitante
na atuação do chamado, que ainda não é específico, mas geral”27. Por isso, o Peregrino propõe
o pedido da graça de “não ser surdo a Seu chamado, mas pronto e diligente para cumprir a
Sua Santíssima Vontade” (EE 91). É interessante notar que no colóquio da 1ª Semana, Inácio
espera que o exercitante “pergunte igualmente, olhando para mim mesmo, o que tenho feito
por Cristo, o que faço por Cristo e o que devo fazer por Cristo” (EE 53). A resposta não é uma
mera reflexão pessoal e solitária, fruto de um esforço pessoal, mas ela advém do Apelo do Rei
(de Cristo). Desse modo, o novo fundamento vai sendo construído a partir do chamado de
Cristo. A resposta que o exercitante vai dar à pergunta “o que devo fazer por Cristo?”,
procederá da contemplação da própria pessoa de Jesus. Tendo os olhos fixos em Jesus, o
exercitante descobre quem ele é e o que deve fazer.
Só através do reconhecimento da própria pecaminosidade e no
reconhecimento paralelo do perdão dado por Deus, será possível dispor
desse potencial de energia que tantas vezes o homem religioso tende a
23
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desperdiçar em suas tentativas desesperadas por livrar-se da culpa. Inácio
sabe que o exercitante tem que usar toda essa energia no trabalho de
transformar esta sociedade perversa no Reino de Deus, conforme o chamado
do Rei Eterno28.

Conforme Géza Kovecses, “a parábola do Rei Temporal é apenas uma imagem
simbólica, sugestiva nas épocas medievais. Quer ajudar o exercitante a encarar melhor a
realidade do Rei Eterno”29. Este apelo é um chamado pessoal a estar com Jesus. Durante a 2ª
Semana o foco será “a transformação dos afetos à luz da contemplação dos mistérios da vida
de Jesus com a finalidade de que eles assumam as mesmas disposições d‟Ele diante da
vontade do Pai e escolham o que Deus deseja”30.
O Apelo do Rei apresenta a imagem de Cristo pobre e humilde que chama a pessoa a
estar com Ele, apresentando-lhe um projeto de vida claro. Diante do chamado, o que se espera
do exercitante é um oferecimento de si a Jesus Cristo: “quero e desejo e é minha determinação
deliberada imitar-vos em suportar todas as injúrias e toda ignomínia e toda a pobreza, tanto
material como espiritual...” (EE 98). Padre Géza Kovecses é sábio ao comentar a expressão
“que quero e desejo, isto é, enquanto Deus me chama; porque somos movidos, inspirados pela
graça de Deus. A nossa consagração generosa é obra da graça e dom de Deus”31.
O exercício do Reino é fundamental para o agir In Domino, pois é a experiência do
chamado de Cristo para estar com e como Ele. A resposta ao chamado de Cristo é o desejo de
“imitá-lo” (EE 98), ou seja, “o Espírito Santo conduz o exercitante a eleger os mesmos meios
escolhidos por Cristo, a usar „as insígnias‟ (as do próprio Cristo humilhado) e, destarte,
configurar-se com Ele na sua Paixão e na sua Ressurreição”32. É o desejo de “ter os mesmos
sentimentos de Cristo”33.
3.2.2 Mistérios da Infância e vida oculta de Jesus (EE 101 – 134)
Exatamente neste ponto encontramos a expressão “conhecimento interno da pessoa de
Jesus” (EE 104). Pretendemos aprofundar tal expressão levando em consideração três
questões: 1) os mistérios da infância; 2) a oração da contemplação e 3) a oração da aplicação
dos sentidos.
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3.2.2.1 Os mistérios da Infância e vida oculta
A 2ª Semana proposta por Santo Inácio de Loyola inicia com a 1ª contemplação, a da
Encanação (EE 101-109), seguida da 2ª contemplação, a do Nascimento (EE 110-117), tendo
como 3º exercício a repetição do primeiro e segundo exercício (EE 118-119), o quarto
exercício é a repetição do 1º e do 2º (EE 120) e o quinto é a aplicação dos cinco sentidos à 1ª
e à 2ª contemplação (EE 121-126). Já no 2º dia, o Peregrino propõe a contemplação da
Apresentação no Templo e a Fuga para o Egito. No terceiro dia contemplamos como o
Menino Jesus era obediente a seus pais em Nazaré e como o acharam no Templo. Todas as
contemplações seguidas de duas repetições e aplicação dos sentidos. Qual é o objetivo de
Inácio com a contemplação e a aplicação dos sentidos nos mistérios da Infância e na Vida
oculta de Jesus e, posteriormente, na continuidade dos Exercícios Espirituais?
Os dois primeiros exercícios, a contemplação da Encarnação e do Nascimento, são
apresentados “como a resposta de Deus à situação histórica do mundo e à pretensão utópica
do homem por sair de sua finitude e de seu fracasso radical. E como a saída de Deus de si
mesmo até a situação de desamparo da humanidade, da qual por si mesma não pode sair”34 e
ainda mais, “descreve deste modo o grande projeto trinitário da história da salvação
concebido como um êxodo de amor do „que é‟ até a indigência, afetada pelo mal, „do que não
é‟, para deixar nela a impressão da glória de seu amor na história humana”35. Evidentemente
que a iniciativa é de Deus, porém, é uma iniciativa livre que convoca a liberdade da pessoa.
Podemos dizer que com o exercício da Encarnação, o exercitante faz a experiência da
liberdade que vem de Deus, ou melhor, a própria Liberdade vem ao encontro do ser humano.
Gaston Fessard, ao comentar o exercício da contemplação do Nascimento de Jesus,
afirma que “é a história do nascimento e do crescimento de um ser, de uma liberdade que,
embora é o Ser e a Liberdade, submete-se à lei de todos os seres e, portanto, deve ser pequena
no início e crescer lentamente em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens”36. A
Segunda Semana é uma experiência da via iluminativa, ou seja, o exercitante “compreende o
mundo a partir do olhar de Deus, a partir de sua vontade salvífica, ouvindo como as pessoas
divinas dizem: „façamos a redenção do gênero humano (EE 107)‟”37. O fato de ouvir e rezar a
expressão “façamos a redenção” faz com que a pessoa vá sentindo-se convidada a colaborar
na missão de Cristo, o qual se encarnou.
34
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Justamente na contemplação dos Mistérios da Infância que Inácio apresenta a petição
do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104) que será o foco até o final dos
Exercícios. Conforme Melloni, “dos 51 mistérios (EE 262-312) que o Peregrino propõe
contemplar, 27 correspondem à 2ª Semana”38. O fruto que Inácio espera que o exercitante
alcance é o conhecimento da pessoa de Jesus e mediante isto, conheça o que Deus lhe permite
ser.
O objetivo de tal conhecimento deve ser: 1) toda a pessoa de Jesus, a
humanidade, corpo e alma com suas virtudes e a divindade... em Jesus Cristo
temos de ver a segunda pessoa da Trindade, o Criador ofendido por meus
pecados, que considerávamos na 1ª Semana. Resultado do maior
conhecimento da pessoa de Jesus será o crescimento do amor; 2) a obra de
Jesus, a saber, a guerra empreendida em Belém e terminada no Calvário
contra o amor carnal, sensual e mundano39.

Arzubialde afirma que “Inácio formula o objetivo específico da 2ª Semana... o desejo
de amar e ser amado, num conhecimento interpessoal do mistério que leva primeiro a uma
vida de comunhão e depois de participação plena no destino da pessoa do Senhor”40. Quando
o Peregrino fala do “conhecimento interno”, fala do “deixar-se afetar totalmente por Cristo”41.
Para Palácio, “afeiçoar-se é ser tocado, ser atraído pela vida de Jesus que a pessoa está
contemplando. Sem essa atração não há liberdade, porque a verdadeira liberdade... é aderir
com todo o ser ao Senhor... o desejo de servir a Deus é sinal da liberdade libertada”42.
No número 104 do livro dos Exercícios Espirituais, Inácio apresenta a petição que
estamos aprofundando: “pedir conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem
para que eu mais o ame e o siga”. É fácil notar três elementos importantes: o conhecimento, o
amor e o seguimento. Segundo Barreiro Luaña, “os três dons que se pedem... o conhecimento,
o amor e o seguimento de Jesus, são inseparáveis. Ninguém ama o que não conhece e
ninguém se compromete com o que não conhece e nem ama”43 e ainda mais, “quem faz a
experiência do „conhecimento interno‟ de Jesus se sente movido a amar e servir a Deus e aos
irmãos seguindo os caminhos que Jesus seguiu”44. O conhecimento, amor e seguimento terá
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como ápice o exercício da Contemplação para alcançar Amor (EE 230-237), no qual Inácio
fala que “o amor deve pôr-se em obras” e “consistir na comunicação mútua”. A pessoa sentese amada e, principalmente, participante do amor trinitário.
Inácio utiliza o verbo conhecer num sentido muito peculiar: equivale a sentir
e saborear internamente um dom espiritual recebido... refere-se a uma
experiência no Espírito pela qual o homem se sente afetado pela gratuidade
de um amor que é dado e abre a porta de uma maior assimilação naquele
mistério que se desvela e se dá. De tal modo que sua liberdade, após essa
experiência, fica comprometida existencialmente na dinâmica que transborda
até o ponto de não poder deixar de amar aquilo que lhe é mostrado e que de
agora em diante se constitui o fundamento da vida da pessoa que começa a
conhecer45.

A petição da graça do “conhecimento interno” conduz o exercitante a uma relação
pessoal e afetiva com a pessoa de Jesus. A palavra “interno” é entendida de duas maneiras:
“1) interno enquanto à pessoa do exercitante... pois penetra o centro sensível da pessoa; 2)
interno enquanto à pessoa do Senhor... há de chegar ao modo de ser de Jesus. A identificação
se realiza à medida que o mundo interior dos porquês se assimilam”46.
A experiência dos Exercícios orienta o exercitante, paulatinamente, a ter uma vida
pautada e fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, tendo-O como única referência. Conforme
Palácio, “é a descoberta admirada da pessoa de Jesus, que brota da contemplação incansável
de sua vida e suscita um desejo apaixonado de identificar-se com Ele. É interno porque a
contemplação vai até às raízes da vida de Jesus conhecida em profundidade, de dentro”47.
Assim, a partir da 2ª Semana, Inácio vai propondo alguns exercícios para que o
exercitante alcance a graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104), que é o
modelo da humanidade. Contudo, o Peregrino apresenta dois modos de oração, os quais
ajudam no encontro do “Criador com a criatura” (EE 15): a contemplação e a aplicação dos
sentidos.
3.2.2.2 A oração de contemplação
John O‟Malley, jesuíta e grande conhecedor da espiritualidade inaciana, afirma que
“ensinar a orar teve uma grande importância nos primeiros ministérios da Companhia, não só
pelo perene valor que supunha, mas porque respondia ao que os jesuítas acreditavam que
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exigia, particularmente, sua época”48. Os Exercícios Espirituais, além de ser uma experiência
de Deus, são também uma escola de oração. É bom recordar a anotação quinta dos Exercícios,
a qual diz que “muito aproveita a quem faz os EE.EE entrar neles com grande ânimo e
generosidade... oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade” (EE 5). Padre Géza,
comentando tal anotação, diz que “a disposição básica requerida para o exercitante é a
abertura perfeita à ação do Espírito Santo, isto é, a disposição deve impregnar toda a
personalidade, nas camadas mais profundas e nas tendências mais existenciais”49. De fato, a
oração chamada de contemplação busca penetrar o mais profundo do exercitante, ou melhor,
procura ser como uma ponte para que a graça se dirija suavemente do Criador à criatura.
Na 1ª Semana dos Exercícios Espirituais o modo proposto por Inácio é a meditação,
ou seja, uma oração que se utiliza das três potências: a inteligência, a memória e a vontade. A
partir da 2ª Semana, o Peregrino propõe a contemplação como a oração mais adequada50. Para
Barreiro Luaña, “contemplar a vida de Jesus não é uma fuga da realidade, não é um refúgio
num mundo teórico ou imaginário. A contemplação da vida de Jesus nos move a andar pelos
caminhos que Ele andou, a nos identificarmos com Ele em seu esvaziamento”51. Na
contemplação, Inácio apresenta um outro elemento que é fundamental para atingir o centro da
pessoa: a imaginação.
A contemplação convida o exercitante a revestir-se de luz, da luz de seu
próprio espírito e do Espírito de Deus... Inácio indica, olhar para o coração,
para o núcleo central do homem, ao seu centro afetivo... quando alguém está
em contemplação, não deve passar de um ponto ao outro por mero desejo de
esgotar o tema, mas deter-se onde se é afetado intimamente e permanecer alí
até que o satisfaça (EE 76)... Inácio indica cuidadosamente as condições para
uma oração frutuosa, não diz que se deva pensar ou sentir a oração... neste
campo deixa a iniciativa a Deus e ao exercitante, dando por certo que este
chega a fazer descobertas por si mesmo, assim como pela iluminação divina.
Ao mesmo tempo, ele zela pela personalização da oração... confia tudo à
48
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vista imaginativa... o que o Peregrino se propõe é chegar com segurança a
todas as faces da pessoa do exercitante e que todo o ser de quem contempla
se veja afetado e transformado52.

A oração de contemplação vai dando condições para que o “conhecimento interno da
pessoa de Jesus Cristo” (EE 104) ocorra no interior do exercitante. De acordo com Giuliani,
“a imaginação conduz ao que se chama um sentimento de presença, que é um dos modos mais
altos de conhecimento: a oração faz participar realmente do mistério contemplado como se
estivesse presente, pois se recebe o fruto espiritual que esse mistério contém para nós” 53. Para
Ruiz Jurado, “o contato com Cristo que se busca nas contemplações dos EE.EE não é um
contato psicológico... Trata-se de um contato teologal para que os mistérios de sua vida se
façam presentes entre nós”54. É importante deixar claro que a contemplação, bem como toda a
dinâmica dos Exercícios, não é um ato mágico e não é uma subordinação a Deus. É uma
predisposição para a graça agir no exercitante. De fato, “sob a ação do Espírito Santo, vai se
formando a imagem de Cristo em nós”55.
Inácio de Loyola elaborou a dinâmica dos EE.EE para que o exercitante tenha o olhar
fixo e atento em Jesus Cristo, especialmente, em sua humanidade. De acordo com Arzubialde,
“o mistério de Jesus são palavras e ações de sua vida que é preciso ver, ouvir, sentir e
saborear para empapar-se, penetrar e conhecer sua humanidade. Esta chega a afetar de tal
modo que o homem percebe e a sente em si como sua mesma vida assimilada e saboreada”56.
Esta possibilidade de conhecer e saborear a humanidade de Jesus desperta o desejo por uma
adesão a Ele. É o desejo de amá-Lo e segui-Lo. Jesus vai se tornando o grande amor capaz de
ressignificar a vida da pessoa. Conforme Arzubialde, “a transformação interna vai ocorrendo
à medida que, pela adesão, seus afetos adiram à pessoa a quem ama e se identifiquem, neste
caso, com os sentimentos e a história do Senhor”57.
O homem se deixa livremente afetar pela Palavra de Deus. O mistério de
Cristo acontece então na contemplação... porque a humanidade de Jesus é a
linguagem, perpetuamente atual, que Deus tem escolhido para falar ao
homem de seu amor e o modo de fazer-me presente e comprometer sua vida
com o tornar-se da história da humanidade. Linguagem concreta, tecida da
realidade palpável que tem um nome e se chama Jesus. Desse modo, Deus
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mesmo se entrega e estabelece os vínculos, sensivelmente humanos de
comunhão58.

3.2.2.3 A oração da aplicação dos sentidos
A primeira carta de João diz: „o que ouvimos, o que viram nossos olhos, o
que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, do Verbo da vida...‟ (1Jo
1,1); „o que vimos e ouvimos vo-lo anunciamos...‟ (1Jo 1,3). Na mesma
linha escrevia São Paulo: „transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu
mesmo recebi...‟ (1 Cor 15,3). A experiência espiritual é uma experiência
criativa motivada pelo Espírito Criador que nos dá a conhecer o mistério de
Deus e nosso mistério59.

Durante um dia de Exercícios Espirituais, a partir da Segunda Semana, Inácio de
Loyola propõe a oração de contemplação, a repetição e, por fim, a aplicação dos sentidos.
Géza Kovecses afirma que, “este exercício pressupõe que o exercitante já tenha compreendido
Jesus... aqui intuímos, existencialmente, a nossa relação íntima, pessoal, vital com Cristo...
Ele ilumina as criaturas... atravessando toda a criação como a luz atravessa o cristal”60.
Conforme Domínguez Morano, o “mundo emocional e afetivo... é que Inácio tenta mobilizar
através da imaginação pela aplicação dos sentidos... trata-se de penetrar através da oração
essas camadas que filogeneticamente... são as mais profundas na estrutura cerebral”61.
O exercício da aplicação dos sentidos é afetivo porque mobiliza os cinco sentidos em
vista de um conhecimento interno e profundo da pessoa de Jesus. O conhecimento interno é
uma graça de Deus, não é somente um conhecimento racional, alcançado pelo esforço e
desejo da pessoa. À medida que os afetos do exercitante são mobilizados, o mesmo é
convidado a uma transformação no modo de proceder. De acordo com Domínguez Morano,
“se as ideias não se impregnam de afeto, se não arrastam às aspirações profundas, pouco ou
nada muda. É necessário manter o auxílio dos sentidos e da imaginação como elementos do
psiquismo que guardam uma proximidade com o mundo afetivo que se há de mobilizar”62.
Na anotação segunda dos Exercícios Espirituais, Inácio insiste que “o que sacia e
satisfaz a alma não é o muito saber, mas o sentir e saborear as coisas internamente”. Segundo
Géza Kovecses, esta anotação “quer exprimir o dom do Espírito Santo, a consolação interna, a
graça da esperança teologal, que dá a satisfação, a firmeza, a confiança inabalável,
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provenientes da certeza da ação divina em nós; é a nossa segurança no amor de Deus” 63. É a
experiência do toque de Deus no coração da pessoa, é a graça da consolação, é o “inflamar-se
no amor de seu Criador e Senhor, quando a nenhuma coisa, criada sobre a face da terra pode
amar em si, senão no Criador (In Domino) de todas elas” (EE 316). Para Domínguez Morano,
“a necessidade de atuar nas zonas profundas da personalidade para que a mudança seja
autêntica (e não uma ilusão ou um puro voluntarismo estéril) é o que vai determinar a eleição
de todas as técnicas e recursos que os EE.EE procuram colocar em funcionamento”64. Nesta
intenção, destaca-se o exercício da aplicação dos sentidos.
(Inácio) ao abrir-se a toda força de Deus experimentou uma grande sensação
de liberdade, de despertar uma nova vida mais real e repleta de
possibilidades da vida que até então tinha levado. Suas feridas, todavia,
mantinham-no prostrado, porém, seu espírito se sentia livre e capaz de seguir
o universo, não já sonhando, como antes, mas tornando-se progressivamente
consciente de um Deus amorosamente atuante em todas as partes e que o
convidava a atuar de um modo igualmente amoroso, a ser contemplativo na
ação65.

A experiência interna que os Exercícios Espirituais possibilita, por intermédio da
graça, é profunda. Para Santo Inácio de Loyola, a dinâmica completa dos EE.EE conduz a
uma experiência de Deus, levando em consideração a colaboração do exercitante na ação da
graça. Para Divarkar, “a originalidade de Inácio não está na sensibilidade da presença e
atividade de Deus no profundo do coração, mas que a sensibilidade seja o fundamento e o
ponto de partida de toda uma vida cristã intensa”66. É a experiência do amor que permite a
pessoa viver horizontes mais profundos em Deus. A vivência da graça do conhecimento
interno da pessoa de Jesus estabelece relações profundas e íntimas do “Criador com a
criatura” (EE 15). Gostaríamos, novamente, de trazer uma frase de Arzubialde, a qual nos
ajuda a compreender a intenção dessa dissertação. Ei-la:
Desse modo, a vivência se faz cada vez mais densa e unitária e se converte
no fundamento do próprio viver. Dela emana, por meio da imaginação, o
universo simbólico do desejo transformado e identificado já com a
corporeidade dos detalhes concretos da vida de Jesus e o sentido interno de
sua história. E pelo conhecimento interior penetra agora de novo, sentido por
sentido, no mistério histórico de sua humanidade até amar sua divindade;
penetra no „sentido espiritual‟ da Escritura. O Jesus sensível nos eleva assim
à experiência sensível da divindade. É então quando a capacidade espiritual
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do „sentir humano‟ e o „sentido espiritual‟ da Escritura formam uma perfeita
unidade67.

Jerônimo Nadal afirma que “ao aceitar a natureza humana, Deus nos tem tocado em
nossa mais profunda e central existência de homens. De modo que nosso atuar... é assumido
pela natureza humana de Jesus de modo sensível e palpável pelos sentidos”68. Como Cristo
assumiu a humanidade, o exercitante é capaz de “conhecê-lo” através dos sentidos. Desse
modo, o exercício da aplicação dos sentidos, apresentado por Inácio, possibilita a pessoa
fazer-se presente na história de Jesus, pois “consiste numa progressiva interiorização do
conhecimento interno recebido, fruto da prévia transformação dramática da imagem do eu. Só
então se vai revendo as circunstâncias das pessoas, o que falam, os lugares ...”69. Ao
experimentar o divino no humano de Jesus, a imaginação desvela, purifica a imagem falsa da
própria pessoa e possibilita criar uma nova identidade fundamentada na história de Jesus. Para
Arzubialde, “o processo de interiorização que se opera mediante o poder dramático dos
sentidos tem como meta o conhecimento interno do Senhor. Não é um conhecimento
puramente intelectual, mas afetivo, interno, transformante e unificante”70.
Após aprofundarmos a ação da graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus”
(EE 104), por intermédio da contemplação e da aplicação dos sentidos, vamos seguir os
passos de Inácio de Loyola, através do livro dos Exercícios Espirituais, para ver como esta
graça vai sendo concretizada na vida do exercitante, mediante uma metodologia. Vale
recordar que o Peregrino é muito prudente e cuidadoso na experiência de Deus. Géza
Kovecses insiste que “o papel do homem na comunicação com Deus consiste em uma
cooperação dispositiva, em um não pôr obstáculos à atuação da graça”71. Sendo assim, de
uma maneira mais sucinta e objetiva, continuaremos analisando os exercícios da 2ª e 3ª
Semanas.
3.2.3 Preâmbulo para considerar Estados de Vida (EE 135)
No livro dos Exercícios, mais especificamente, no quarto dia da Segunda Semana, há
uma interrupção das meditações dos mistérios da vida de Jesus Cristo. Nesse ínterim, Inácio
propõe duas meditações chamadas Duas Bandeiras (EE 136-147) e Três Classes de homens
(EE 149-156). Para Arzubialde, “o exercitante que iniciou a contemplação dos mistérios da
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vida de Jesus é submetido a um discernimento sobre a sinceridade de seu seguimento em dois
níveis: 1) desvelar os valores que o motivam e 2) verificar a adesão de seus afetos”72.
É interessante notar que na 1ª Semana, Inácio propõe alguns exercícios para que o
exercitante considere as afeições desordenadas enquanto pecados. Com os exercícios das
Duas Bandeiras, as Três Classes de Homens e, posteriormente, com os Três Modos de
Humildade (EE 164-167), o Peregrino busca atingir as afeições desordenadas, agora enquanto
mecanismos, que podem obstruir uma eleição e configuração com Cristo. Recordamos que
“toda a eleição é graça, é dom absoluto de Deus que não depende só da vontade humana”73. A
pessoa escolhe aquilo que Deus põe em seu coração.
A afeição desordenada é uma atração sentida por um objeto indiferente ou
bom que impede a eleição e a realização de algo melhor, sem que o sujeito
seja consciente dele. Trata-se de uma situação motivacional central de um
exercitante da 2ª Semana, onde está convencido a discernir, escolher e atuar
movido pelos valores do seguimento do Rei Eterno e de sua Bandeira
(motivação consciente); porém, está sendo movido pela satisfação do próprio
amor, querer e interesse (motivação inconsciente). E este autoengano é
possível porque o objeto imediato da afeição (situação, pessoa ou coisa) e a
relação estabelecida com o mesmo, é bom ou indiferente em si mesmo e
porque a implicação afetiva do sujeito (inconsciente em sua origem) tende a
justificar diante de sua consciência essa situação (pela atuação dos
mecanismos inconscientes de defesa) e deste modo tende a perpetuá-la74.

Voltamos, novamente, ao tema dos afetos. As afeições desordenadas, considerando-as
como mecanismos de defesa, impossibilitam a maturidade, o desenvolvimento e o
crescimento humano e espiritual, pois criam algumas barreiras que impedem a internalização
e a assimilação do conhecimento interno da pessoa de Jesus. De acordo com Domínguez
Garcia “a afeição empurra e move a motivação humana. Para discernir a afeição desordenada
não basta descobrir o fim que busca ou o objeto imediato aparentemente ordenado. É
necessário entrar nos elementos dinâmicos afetivos da motivação”75. Para Inácio, o
seguimento de Jesus “concretiza-se existencialmente na eleição e não se faz sem uma forte
atração afetiva até sua pessoa, isto é, ao seu modo de vida. Porém, não é possível coabitar
duas afeições distintas que se polarizam no mesmo coração”76. Sendo assim, vamos
aprofundar, objetivamente, os exercícios das Duas Bandeiras e as Três Classes de Homens.
Em seguida, retornaremos aos mistérios da vida de Jesus.
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As meditações especiais do Apelo do Rei, das Duas Bandeiras, dos Três
Binários (ou Três Classes de Homens) formam uma estrutura que está
sobreposta aos mistérios da vida de Cristo e exercem a função de simbolizar
o crescimento da liberdade: 1) aparição da liberdade perfeita; 2) destaca a
oposição radical que minha liberdade deve vencer e 3) por uma
receptividade total77.

3.2.3.1 Meditação de Duas Bandeiras (EE 136 – 147)
O exercício das Duas Bandeiras é tipicamente inaciano, ou melhor, foi elaborado por
Inácio de Loyola. Géza Kovecses afirma que, “com este exercício, entra-se, explicitamente,
no tempo da eleição. Esta meditação conduz, através do discernimento, ao despojamento total,
ao esquecimento de si mesmo, para estar com Cristo”78. O Peregrino desenvolve algumas
estratégias para verificar o grau de liberdade. No caso desta meditação “trata-se de verificar as
situações que desde os condicionamentos procedentes do exterior (“redes e cadeias” EE 142),
podem pôr em perigo a liberdade”79.
No exercício do Apelo do Rei, o exercitante faz o oferecimento de si diante do
chamado de Cristo e deseja segui-Lo em qualquer estado de vida que Ele próprio queira
eleger. Já ao longo da contemplação dos Mistérios da infância de Jesus, a pessoa vai sendo
afetada pela pessoa de Cristo e conhecendo-O interiormente. Contudo, Inácio insiste, através
da Meditação das Duas bandeiras, para que o exercitante verifique serena e conscientemente a
sua disposição de seguir a Jesus, reconhecendo o caminho proposto por Cristo. Para Ruiz
Jurado, “pode-se considerar que tal meditação é o clímax dos EE.EE: momentos que
precedem à eleição ou reforma de vida. Sua missão é oferecer luz direcionada para que o
exercitante perceba as trilhas de Deus e os distinga de toda a falsificação do inimigo”80.
Hugo Rahner fala que nas Duas Bandeiras “trata-se de uma visão das opções internas
do homem, que se situa diante do plano da história do mundo... é uma transformação e
renovação de todo o homem segundo o modelo: Cristo. Tudo depende disso”81. Para que a
graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104) ocorra no interior do
exercitante é importante ter a consciência dos movimentos dos espíritos e do desejo de ser
colocado sob a “bandeira de Cristo”, de empreender a vida para trabalhar com Cristo.
Levando em consideração que enquanto a meditação das Duas Bandeiras
aprofunda psicoanaliticamente no mundo dos desejos e cristologicamente na
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estrutura interna da revelação, a meditação dos Três Binários discerne a
incorporação real dos afetos da liberdade pela adesão ao Salvador. Prevendo
ao que se exercita que nenhum dos dois exercícios resulte num exame
minuncioso que possa conduzir à aridez ou a secura por perder de vista a
referência contemplativa da vida e ao conhecimento interno do Senhor82.

3.2.3.2 Três Binários de Homens (EE 149 – 156)
A intenção de Inácio não é retirar os afetos do exercitante, mas “obter de Deus a graça
da plena liberdade afetiva diante da vontade divina”83. De acordo com Géza Kovecses, este
exercício “é a prova da sinceridade do querer profundo do exercitante e o teste de sua aptidão
para iniciar a escolha”84. Neste momento dos Exercícios, a questão da liberdade é observada
sob outra ótica, “não é questão de aviso dos perigos procedentes do mundo no qual me
encontro imerso, mas busca captar e remover as obrigações que têm sua base na própria e
íntima dinâmica da pessoa, nas dificuldades internas para a liberdade”85. De acordo com
Arzubialde, “Inácio é consciente de que a pessoa pode invalidar uma eleição perfeitamente
feita (uma opção de vida) se seu mundo apetencial, de modo inconsciente, continua
funcionando independentemente de sua opção”86.
É importante verificar o grau de transformação realizado pelos desejos antes
de passar à eleição. Caso contrário, essa ficaria invalidada. E para isso se
requer desmascarar a gravidade e impedimentos da própria situação
emocional e os mecanismos de autojustificação, por meio de uma séria
análise introspectiva, com o fim de alcançar de Deus, por meio da graça, a
liberdade afetiva num terreno tão delicado como é o da segurança que se
deriva da posse87.

Evidentemente que “os afetos se transformam pela obra e graça do consolo de um
amor maior e melhor, neste caso, é o „conhecimento interno do Senhor‟”88. A meditação dos
Binários é fundamental no processo de ordenar o amor. A grande questão é a afeição, a
inclinação para algo, onde “o amor que me impele e faz escolher determinada coisa, desça do
alto, do amor de Deus, de modo que quem escolher sinta primeiro em si que o amor maior ou
menor, que tem pela coisa que escolhe, é unicamente por seu Criador e Senhor” (EE 184).
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Aqui está a chave do processo de transformação-conversão que começa no
primeiro numero dos EE.EE; entra na normativa pedagógica das anotações
(EE 16): „afetar-se ao contrário‟, porém não de uma maneira voluntarista,
mas pedindo que Deus „ordenando seus desejos‟ mude a afeição primeira; é
repensado no Princípio e Fundamento: „é necessário fazer-nos indiferentes...
de tal maneira que não queiramos, de nossa parte, mais saúde que
enfermidade... somente desejando e escolhendo...‟ e desemboca nesta
meditação de uma maneira plena: „de maneira que o desejo de melhor servir
a Deus o mova‟ (EE 155), com um mover que é Deus89.

Gaston Fessard faz um precioso comentário das três meditações propriamente
inacianas que nos ajuda a compreender o objetivo das mesmas: “a meditação do Reino de
Cristo, das Duas Bandeiras e dos Três Binários constituem a estrutura do momento em que o
„eu‟ aprende a reconhecer sua liberdade como a chamada à totalidade do „Ser‟ (Deus)”90.
3.2.4 Mistérios da Vida Pública de Jesus (EE 158 – 163)
Vamos adentrar, agora, nos mistérios da vida pública de Jesus, de uma maneira breve,
para tentar compreender como Inácio busca colocar o exercitante diante da verdadeira
imagem da liberdade que é Jesus. Desse modo, do 5º até o 12º dia dos Exercícios Espirituais,
o Peregrino propõe algumas contemplações da vida de Jesus para que o exercitante, olhando
para Ele, descubra por intermédio da graça de Deus, o que Ele próprio permite que a pessoa
seja. A pessoa vai descobrindo quem ela é e o que ela pode ser a partir do momento que
contempla a vida de Jesus.
A afetividade pode converter-se num grande obstáculo para a liberdade,
como pode converter-se em seu grande impulso. Uma afetividade ordenada
converte-se num maior dinamismo favorecedor da liberdade: é através do
conhecimento interno, amor e identificação com Jesus que se abre o caminho
e se vai se tornando luz para descobrir, nesse encontro, o que Deus oferece
para escolher91.

O modo de rezar os Mistérios da vida pública de Jesus é a contemplação. O exercitante
vai contemplando o Cristo e recebendo a graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus”
(EE 104). A pessoa se dispõe e Deus oferece a graça gratuitamente. De acordo com Ruiz
Jurado, “a oração torna-se a mediação, psicológica e sobrenatural, necessária para encontrar
na própria existência o sentido da vida de Cristo, com a disposição de escuta e acolhida da
chamada divina a nos deixarmos transformar segundo Ele por obra do Espírito”92.
89

IGLESIAS, Ignacio. Los tres binarios de hombres: texto y forma de exposición y reflexión bíblico
teológicas. Revista Manresa, Madrid, v. 58, n. 226, p. 59, ene./mar.1986.
90
FESSARD, 2010, p. 83.
91
MORANO, 2003, p. 221.
92
JURADO, 2010, p. 63.
94

A riqueza dos Exercícios Espirituais está alicerçada na experiência que Inácio fez da
pessoa de Jesus Cristo. Neste momento da experiência dos Exercícios, Inácio de Loyola
propicia um tempo largo e generoso para que o exercitante aprofunde os mistérios da vida
pública de Jesus. A oração de petição é sempre de „conhecer internamente a pessoa de Jesus‟
(EE 104). De fato, o que se espera é um „impregnar-se‟ de Cristo. Conforme Barreiro Luaña,
“aqueles que contemplam os mistérios da vida de Jesus são configuradas pelo conhecimento
de sua pessoa e missão... os mistérios da vida de Cristo não são simplesmente exemplos a
imitar, mas „sacramentos‟, sinais visíveis e eficazes de salvação para quem os contempla”93.
Todo o desejo por conhecer e „impregnar-se‟ de Cristo está associado a fazer uma eleição
adequada conforme aquilo que Deus mesmo vai movendo no interior do exercitante ao longo
dos exercícios, especialmente, durante a contemplação da pessoa de Jesus, pois Ele é a
referência, o modelo, o protótipo do ser humano.
A partir da contemplação, o exercitante vai conhecendo a pessoa de Jesus e afetandose a tal ponto de enamorar-se por Cristo. Recordamos as palavras de São Paulo: “tende em
vós os mesmos sentimentos de Cristo”94 e, ainda, “já não vivo, é Cristo quem vive em
mim”95. Conforme Carlos Palácio, “contemplar é como mergulhar na vida de Jesus com todos
os sentidos (ver, ouvir, olhar, tocar e sentir), de tal forma que essa vida entre na pessoa que
contempla, apodere-se dela e a invada por todos os poros”96. A contemplação da vida pública
de Jesus é um tempo oportuno para deixar-se fascinar por Jesus. Este amor afetará e
ressignificará a vida do exercitante.
Essa nova afetividade que nasce do contato vital na fé do exercitante com o
Verbo encarnado se desenvolverá „segundo a doação de Jesus Cristo‟ (Ef
4,7), à medida que o mesmo exercitante mantenha a relação íntima com o
Homem-Deus... contemplando Jesus ao longo dos Exercícios, o exercitante,
quase sem dar-se conta, vai adquirindo „o pensamento – sensus – de Jesus
Cristo; vai „tendo os mesmos sentimentos que tinha Cristo Jesus‟ (Fl 2,5;
1Cor 2, 16), isto é, vai reproduzindo em si a imagem cada vez mais perfeita
do Filho de Deus encarnado; seu afeto filial para com o Pai é, pela graça, o
que o de Jesus é por natureza (Ef 1,5)97.
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3.2.5 Três maneiras de humildade (EE 164 – 168)
Depois de vários dias de contemplação da pessoa de Jesus, Inácio propõe ao
exercitante, antes de entrar na eleição, um último exercício chamado de Três maneiras de
humildade. O modo próprio de rezá-lo é a consideração. Melloni comenta que a consideração
“é uma assimilação, uma progressiva aproximação ou comunhão com o que se considera”98 e
ainda, “se as Duas Bandeiras iluminavam a inteligência e os Três Binários estimulavam o
afeto, as Três maneiras de humildade convocam a inteligência e a vontade num impulso para
uma maior identificação com a máxima revelação do ser de Deus: sua humildade”99. É
interessante notar como o Peregrino insiste para que o exercitante tenha os olhos fixos em
Cristo e aprenda d‟Ele.
Não se trata já de advertir o que põe em perigo a liberdade, mas de
dinamizá-la, procurando um “em frente”, um “para” que impulsione o
sujeito e garanta a sua liberdade para a eleição. Esse motor e essa força só
serão alcançados à medida que o sujeito seja tomado por uma nova paixão: o
seguimento de Jesus100.

Inácio espera que com este exercício a pessoa “se afeiçoe à verdadeira doutrina de
Cristo Nosso Senhor” (EE 164). Afeiçoar-se é afetar-se pelo amor de Cristo adquirido, por
graça, através da petição do „conhecimento interno da pessoa de Jesus‟ (EE 104). Nesse
sentido, a humildade está relacionada ao amor de Cristo. É o desejo por imitá-lo, por ser como
Ele. É semelhante a experiência de São Paulo: “considero tudo perda em comparação com o
superior conhecimento de Cristo Jesus, me Senhor; por Ele dou tudo como perdido e o
considero lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a Ele”101. Tal exercício conduz a
uma experiência de um coração enamorado por Cristo que faz do exercitante uma pessoa livre
e disponível para acolher às supressas do Amado.
Para chegar a este ponto dos Exercícios, é necessária uma prévia purificação,
tão profunda quanto possível, durante a Primeira Semana. Posteriormente, o
exercitante realizou um ato da maior generosidade de entrega a Cristo, como
resposta ao convite pessoal que Ele lhe dirigiu. A pessoa foi enamorando-se
progressivamente da pessoa de Jesus Cristo, amadurecendo lenta e
suavemente, em contato com as contemplações da infância e a vida do
Senhor. Com efeito, a partir das contemplações, as paixões desordenadas e
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os resquícios dos pecados, do amor carnal e mundano, do próprio amor,
querer e interesses foram sendo purificadas102.

O exercício da terceira maneira de humildade propõe perceber o desejo por imitar e
assemelhar-se efetivamente a Cristo: “quero e escolho antes pobreza com Cristo que riqueza,
opróbrios com Cristo... e prefiro ser tido como néscio e louco por Cristo” (EE 167). Para tal
atitude, “supõe-se como clima ideal de uma boa eleição o amor real e positivo a Jesus,
disposição interna de docilidade ao Espírito e de paz espiritual, atmosfera de oração
intensa”103. É a conquista da indiferença, já buscada no Princípio e Fundamento: “desejando e
escolhendo somente o que mais nos conduz ao fim para o qual somos criados” (EE 23). Para
Arzubialde, “Inácio interpreta agora a indiferença a partir da relação interpessoal entre o
exercitante e Jesus. O que mais conduz e antecipa o Reino é imitar e assemelhar-se a Cristo
em sua condição, pois tal semelhança é a figura divina da liberdade”104. Sendo assim, o
exercitante está apto para fazer a eleição.
3.2.6 Preâmbulo para fazer Eleição e Reforma de Vida (EE 169 – 189)
O momento da eleição também é um tempo de graça. Desde a 1ª anotação Inácio vai
preparando o exercitante para que se deixe surpreender por Deus. É o momento ideal para que
Deus, como sempre, tome a iniciativa e comunique-se diretamente com o exercitante.
Recordamos a convicção de Inácio de que o “Criador fala diretamente com a criatura” (EE
15). Para Divarkar, “a eleição pode ser considerada o ponto culminante dos EE.EE, porém,
não é o fim do caminho... uma vez tomada uma decisão, devemos colocá-la em prática”105.
Segundo Géza Kovecses, “a eleição é a aceitação plena da escolha feita pelo próprio Deus... a
escolha no sentido primário consiste na cristoformação, na transfiguração em Jesus Cristo, e
só num sentido secundário vem conotar uma escolha externa profissional ou vocacional”106.
Antes da eleição propriamente dita (EE 175-188), Inácio apresenta um “Preâmbulo
para fazer eleição” (EE 169): “ao entrar em eleição a norma fundamental do PF (EE 23), que
em toda nossa atuação devemos proceder motivados pelo serviço divino e ratifica que em toda
eleição devemos olhar o fim último... para que o olhar de nossa intenção seja simples”107. Von
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Balthasar afirma que “o esforço humano tem um único objetivo: que a pessoa escolha aquilo
que Deus escolheu para ela e que esteja disposta para poder reconhecer a eleição divina e uma
vez reconhecida, ratificá-la”108. Neste momento da dinâmica dos Exercícios, a pessoa
considerou, meditou, contemplou, aplicou os sentidos, examinou, enfim, tem condições de
descobrir o que Deus lhe permite ser.
(O preâmbulo) mostra que os Exercícios não estão pensados unicamente
para fazer uma eleição de estado concreto de vida, mas para introduzir em
todos os estados de vida uma estrutura de eleição. O que pretende a
mistagogia dos EE.EE é muito mais que levar a uma eleição pontual, por
muito determinada que seja. Os EE.EE conduzem a um modo de
compreender a existência e a experiência de Deus: numa atitude de
oferecimento para perceber a vontade de Deus em todos os momentos.
Convém esclarecer que o tema eleição para Inácio tem dois significados: 1)
supõe escolher entre diversas alternativas e 2) remete à eleição como opção
fundamental109.

A eleição nos Exercícios Espirituais do Peregrino de Loyola não se reduz somente a
uma escolha, mas é também uma experiência da liberdade. De acordo com Gaston Fessard,
“ao objetivar-se a eleição, a liberdade subjetiva toma consistência e o ser que a adquire deste
modo não é um novo ser, mas a mesma consciência de identidade deste „Eu‟, determinada
pela graça e determinando-se livremente com o „Si mesmo absoluto‟” (Deus)110. Sobre este
assunto, Melloni diz que “esta atitude de oferecimento e de receptividade da vontade de Deus
é o modo inaciano da união mística com Deus”111 e, ainda mais, “entender a eleição como o
limiar da vida unitiva... por meio da eleição ocorre a união de vontades entre o exercitante e
Deus”112. Recordamos que Inácio não fala da via unitiva no livro dos Exercícios, apenas faz
referência à via purificativa e iluminativa. Contudo, a metodologia dos EE.EE possibilita a
intimidade, a união de Deus com o exercitante.
Inácio não pretende que o exercitante se prepare e disponha simplesmente
para fazer uma sã e boa eleição (EE 175). Seu ideal abarca horizontes
infinitamente mais amplos que aqueles que podem ocupar uma eleição
concreta e determinada. Propõe-se, e para isso a eleição é um fator
determinante, formar um homem novo, segundo o modelo de transformação
que ele mesmo experimentou em Manresa. Um homem espiritual, que sabe
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captar as moções do Espírito Santo, capaz de viver fazendo eleições de
acordo com o querer divino113.

O nosso objetivo não é analisar a Eleição propriamente dita com os seus três Tempos
(EE 175-188), apenas resgatar alguns elementos que são necessários para a melhor atuação da
graça no interior do exercitante. Inácio não utiliza o termo discernimento no livro dos EE.EE:
“a palavra discernimento é um termo que o Peregrino não usa nos Exercícios Espirituais ou
nas Constituições, porém nos aparece, com o termo de discrição de espíritos”114. Para Juanes,
“a discrição de espíritos refere-se às moções e aos espíritos que as causam, ainda que se
encontrem cronologicamente em 1º lugar as moções. Pelo fim a que conduzem os efeitos que
seguem e o modo como se produzem, deduz-se as suas causas receptivas (EE 333-335)”115.
Desse modo, no 1º Tempo, a consolação é “sem causa precedente”, ou melhor, “Deus atrai de
tal maneira que, sem poder duvidar, tal alma devota segue o que se lhe mostra” (EE 175). É
um contato direto com o próprio Deus. Já no 2º Tempo, é necessário fazer o discernimento ou
como já foi comentado, verificar a “discrição dos vários espíritos” (EE 176) tendo como
“material” a ser analisado a consolação e a desolação. No 3º Tempo, “toma-se uma
deliberação” (EE 182), ou seja, “às vezes não há movimentos de espíritos ou são tão
superficiais que não bastam para discernir sobre eles, não tem lugar o discernimento, mas a
deliberação ou a busca da vontade de Deus, com base nas motivações, inclinações...”116.
No tempo de eleição, “o mais importante não é o discernimento, nem a eleição
propriamente ditas. O essencial é que a decisão adotada tenha sido a ocasião de uma união
mais radical com o Senhor, uma decisão que ajuda à adesão à vida de Cristo”117.
Alguns exercitantes fazem a eleição sobre um estado de vida e outros a Reforma de
Vida (EE 189). Segundo Géza Kovecses, “quando o estado de vida (vocação, profissão)
corresponde ao rumo ascensional da graça, tomam-se microdecisões, isto é, decisões
particulares (aperfeiçoamento em alguns pontos determinados, correções...)”118. Para Fessard,
“a proporção que mede o progresso espiritual responde como um eco ao „tanto quanto‟ do
Princípio e Fundamento. Porém, aqui se encontra a transformação que deve assumir a
indiferença inicial a respeito dos meios para assegurar este progresso até o máximo”119. A
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Reforma de Vida é um tempo propício para ressignificar as decisões, dar um novo sentido
àquilo que um dia foi matéria de eleição.
A peça que articula a 2ª Semana com a 3ª Semana é a regra de ouro da vida
espiritual: „mais progredirá na vida espiritual quanto mais sair do seu próprio
amor, querer e interesse‟ (EE 189). É necessário uma saída de si para viver a
liberdade do amor: a vida que o Pai oferece aos homens na humanidade de
Jesus. O homem deve sair do pecado, do amor próprio, de suas resistências e
condicionamentos... de tudo aquilo que limita sua liberdade, para acolher a
vontade divina... sair de si para penetrar no mistério do abandono do Filho
nas mãos do Pai; mistério indizível que o exercitante vai contemplar agora
de modo palpável na humanidade de Jesus em quem está a adesão; por amor
se faz realidade e alcança a expressão plena e tangível que possa
humanamente acontecer. O amor tem por sua mesma dinâmica a união120.

Antes, contudo, de entrar no mistério da paixão de Cristo, achamos por bem, comentar
dois temas que são importantes no processo do “conhecimento interno da pessoa de Jesus”
(EE 104), que são as Regras para a mesma finalidade com maior discrição de espíritos e as
Regras a observar no encargo de distribuir esmolas.
3.2.7 Regras para a mesma finalidade com maior discrição de espíritos (EE 328 – 336)
Quando a pessoa alcança o “conhecimento de seus pecados” (afeições desordenadas),
o “Mau Espírito” vai agir enganando o exercitante sob a “aparência de bem”. É algo próprio
da 2ª Semana. Por isso, Inácio continua trabalhando as afeições desordenadas, não
necessariamente os pecados, mas os enganos que podem estar camuflados através dos
mecanismos de defesa na pessoa.
Uma comprovação deste duplo modo da afeição desordenada apresenta-se
nas Regras de discrição de espíritos. Pode-se aceitar que as regras da
Primeira Semana indicam a situação onde o bom espírito atua pelo remorso
da consciência (razão) contra os vícios e pecados (EE 314). Estas regras
tratam de descobrir, mediante o movimento da afetividade, o pecado como
contrário à virtude. As regras da 2ª Semana, por sua parte, são propostas para
aqueles que são tentados sob espécie de bem; nelas o uso da parte superior
do homem (entendimento e vontade) pode ser enganoso, já que pode ser
utilizado pelo anjo bom ou o anjo mau „para contrários fins” (EE 313). Daí a
insistência de Inácio em não explicar as regras da Segunda Semana ao que
vive conforme o espírito da Primeira: o que na Primeira é confiável, na
Segunda pode ser falível e incerto121.

Para a 2ª Semana dos Exercícios Espirituais, Inácio propõe as Regras que ajudam o
exercitante a assimilar a graça do “conhecimento interno de Jesus” (EE 104). São “Regras
para a mesma finalidade com maior discrição de espíritos e são mais para a 2ª Semana” (EE
120
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328). Segundo Kovecses, “a 2ª série das regras examina as moções espirituais, atendendo
mais à sua origem: Deus e os espíritos. Querem ajudar o exercitante nas suas decisões para
descobrir as ilusões, enganos e imprudências possíveis na sua vida espiritual”122. Para Daniel
Gil, “na 1ª série de regras, o foco estava nas desolações; enquanto que, na 2ª série, trata-se de
verificar se a consolação advém ou não de pensamentos prévios... as regras se articulam sobre
o antes da consolação (EE 330-331), durante (EE 330-336) e depois (EE 336)”123.
Novamente comentamos a importância do acompanhante espiritual como alguém que
conhece as Regras. Na anotação oitava, Santo Inácio de Loyola comenta: “o que dá os
Exercícios Espirituais, conforme a necessidade que sentir no que os recebe... poderá instruílos sobre as regras da Primeira e Segunda Semanas...”. Benigno Juanes afirma que no tempo
da eleição “o papel do mestre (acompanhante) como o do educador, não é impor uma regra
que não se compreende, mas servir-se da regra cujo valor se conhece por experiência para
ajudar o exercitante a encontrar por si mesmo o caminho de Deus” 124. O acompanhante pode,
com sua experiência e conhecimento, colaborar para que o exercitante tenha condições de
realizar a discrição dos espíritos (discernimento) com prudência.
Debaixo de uma aparente desordem, estas oito regras constituem um tratado
profundo da consolação. A primeira a define em relação com suas duas
fontes possíveis: Deus e os anjos maus. A 2ª caracteriza o que vem
imediatamente de Deus... as consolações que não vêm imediatamente de
Deus, diz a 3ª regra, podem ser produto tanto dos anjos bons como dos maus.
Trata-se então da falsa consolação que descreve a 4ª regra. Um duplo critério
que permite discerni-la vem indicado pela 5ª regra e salientado pelas duas
seguintes. A 8ª regra, sem negar os privilégios da consolação que vem
imediatamente de Deus, faz notar que também se pode submeter ao critério e
à conduta antes indicados125.

No número 21 do livro dos Exercícios Espirituais, Inácio deixa clara a finalidade dos
Exercícios: “vencer a si mesmo e ordenar sua vida, sem determinar-se por afeição alguma
desordenada”. Na 2ª Semana, como em todas as outras Semanas dos EE.EE, os afetos estão
presentes e o Peregrino propõe alguns exercícios, como já vimos, para mobilizá-los.
Conforme a anotação terceira, “todos os exercícios seguintes usamos do entendimento
raciocinando e da vontade despertando afetos” (EE 3). Neste momento, “não interessa
identificar nem desmascarar cada um dos possíveis mecanismos de defesa inconscientes que a
122
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pessoa utiliza, mas entender o conjunto da afeição e seu caráter defensivo”126. Para o
Peregrino, “interessa o peso da afetividade no discernimento e nas decisões que esse
discernimento prepara”127. Por isso, o conjunto de regras são importantes, pois colaboram no
processo de conhecer a Vontade de Deus e não aquilo que pode ser um afeto desordenado.
No processo de assimilação do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104),
“há um segundo motivo que impede a internalização dos valores por parte do sujeito e por
isso rejeita o verdadeiro progresso na vida espiritual: a influência das afeições desordenadas
no processo do discernimento e na eleição que se deriva dele”128. De acordo com Jacques
Lewis, “os Exercícios inacianos são um escola de discernimento espiritual, de oração e de
tomada de decisões. Contêm um aprendizado da sabedoria contida na Escritura, mediante a
qual se reconhecem e se tomam os caminhos de Deus”129. Mediante a atenção aos
movimentos interiores, o exercitante vai aprendendo a tomar as decisões adequadas.
Conforme Juanes, “a transformação segundo Cristo vai não só tirar as afeições desordenadas
que nos impedem de buscar e escolher livre e puramente a vontade de Deus, mas também, e,
sobretudo, a implantar em nós a maneira de Cristo. É um processo de cristificação”130.
Desse modo, a 2ª Semana, chamada também de via iluminativa, tendo como graça que
a permeia o “conhecimento da pessoa de Jesus” (EE 104), conduz à via unitiva, à união com o
Cristo. Vale recordar que na 3ª e 4ª Semanas, Inácio não apresenta as Regras, pois supomos
que há uma identificação com o Cristo e sua Vontade e já não há necessidade de Regras para
trabalhar as afeições desordenas, as quais, acreditamos que já estão ordenadas em Cristo.
Inácio, baseado em sua própria experiência espiritual (Loyola, Manresa,
Paris), utiliza, nos Exercícios, os dinamismos básicos da ação humana para
alcançar uma integração efetiva da personalidade, tanto no nível
sobrenatural, como no natural. Assim, foi capaz de formar homens não
somente maduros, mas santos excepcionais. Os EE.EE são escola de
transformação e integração da pessoa na busca da perfeição cristã, realizada
pela graça, porém, apoiada na natureza131.
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3.2.8 Regras a observar no encargo de distribuir esmolas (EE 337 – 344)
Na Reforma de Vida (EE 189), Inácio propõe um momento de repensar muitas
atitudes diante das coisas criadas: “com respeito a suas posses: quanto deve tomar para sua
família e casa e quanto para distribuir aos pobres e para outros fins piedosos, não querendo
nenhuma outra coisa, senão em tudo e por tudo o maior louvor e glória de Deus” (EE 189).
Segundo Géza Kovecses, “estas regras são a aplicação dos princípios universais do
discernimento dos espíritos e da eleição a um caso particular”132. Para Arzubialde, “a
desordem na relação do homem às coisas concretas poderia invalidar uma eleição de estado
feita corretamente segundo Deus"133 e ainda mais “progredir nas coisas espirituais é sair de si
mesmo, do próprio amor, querer e interesse e perder-se em Deus. Perder-se na confiança e no
abandono nas mãos do Pai, que é um absoluto de amor”134. O desapego das coisas é fruto da
experiência do amor de Cristo.
Deste modo, o homem dispõe-se a sair de si mesmo para adentrar-se na
paixão e no mistério de Jesus, em sua vida filial de obediência amorosa ao
Pai, além de todas as seguranças humanas. Assim, vamos ver e contemplar
Jesus na paixão (3ª Semana). Este vai ser, a partir deste momento, o modo
concreto de identificação com Cristo em seu mistério pascal135.

3.2.9 Terceira Semana (EE 190 – 209)
A terceira Semana dos Exercícios Espirituais abarca o início do Mistério Pascal, ou
seja, a Paixão e Morte de Jesus na Cruz (EE 190-209). Pela sua importância no contexto da fé
cristã, tal Semana mereceria uma maior atenção, porém não aprofundaremos tal tema, apenas
comentaremos o necessário para atingir o fim ao qual nos propusemos que é, apenas, captar o
sentido dos Exercícios e das Semanas propostos por Inácio de Loyola.
A pessoa, concluindo a 2ª Semana dos Exercícios, é convidada a sair do seu “próprio
amor, querer e interesse” (EE 189) para entrar e participar no mistério Pascal de Jesus. Para
Arzubialde, “o homem deve sair do pecado, do amor próprio, de suas resistências... e de tudo
aquilo que limita sua liberdade, para acolher a vontade divina, qualquer que seja, e assumir a
salvação manifestada pela humanidade de Jesus em sua Paixão”136. De acordo com Melloni,
“a identificação com a Paixão de Cristo, a participação em sua kenosis, é o passo seguinte à
132
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eleição. Deste modo, o exercitante vai aprendendo a morrer mais e mais a si mesmo e vai
aprofundando o seguimento e a imitação do modo de proceder de Deus”137.
A Semana da Paixão e Morte de Jesus é uma experiência profunda da liberdade em
Cristo. Géza Kovecses afirma que, a 3ª Semana “é a vitória progressiva da Liberdade, a
abertura plena para Deus. Destrói-se, progressivamente o „corpo de pecado‟, para dar lugar ao
„corpo de graça‟, à conversão (consagração) total a Cristo”138. A experiência da Liberdade faz
com que o exercitante seja livre para unir-se a Cristo. As duas petições próprias desta Semana
ajudam o exercitante a afetar-se por Cristo: “pedir dor e confusão, porque por meus pecados
vai o Senhor à paixão” (EE 193) e “dor com Cristo doloroso, quebranto com Cristo
quebrantado, lágrimas, pena interna por tanta pena que Cristo passou por mim” (EE 203). A
união com Cristo vai ocorrendo “à medida que o exercitante progride na 3ª Semana,
contemplando o mistério da Paixão, a única força que movimenta tudo é o amor de Cristo”139
e ainda mais “o exercitante, assumido em Cristo, identificado com Ele, sente o ardor do
Coração de Cristo sofredor e crucificado e pede a graça de participar nos sentimentos dele”140.
A identificação com Cristo torna-se tal que a pessoa vive a experiência da Paixão com Jesus.
O início da 3ª Semana é o momento em que o exercitante acaba de oferecer a
Deus o fruto de sua eleição e começa a ser transformado por ela implicandose na Paixão de Cristo que o encaminhará a viver com Ele a vida
ressuscitada... o exercitante não capta, nem compreende plenamente o
sentido da oblação de Cristo na Ceia, mas à medida que sua própria
liberdade integra sua decisão concreta na liberdade divina, fazendo próprios
os sentimentos de Cristo que se oferece ao Pai para a redenção do mundo141.

Para Fessard, “iniciando a 3ª semana com a Última Ceia, Inácio mostra a união entre o
ato livre e a Paixão. Como Jesus decide morrer e tal decisão se converte na verdadeira morte,
também a resposta à graça é causa de morte do homem velho (corpo de pecado)”142. Ao
contemplar este exercício, o exercitante considera as palavras de Jesus: “isto é meu corpo...
isto é meu sangue que é entregue por vós”. Diante disso, a pessoa toma a decisão de seguir
Jesus e a partir deste momento, segundo Fessard, “ao afirmar-se, a liberdade adquire o corpo
da graça, ou seja, o corpo eucarístico... a substância do homem velho converte-se na do
homem novo: transubstanciação”143.
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É interessante notar que “o pecado já não está no primeiro plano, mas o que está em
evidência é a humanidade de Jesus”144. O que se sobressai é a experiência de Jesus que decide
entregar-se livremente por amor. Dessa maneira, o exercitante faz a experiência da divindade
que se esconde, do amor até a cruz, do silêncio que reestrutura internamente o humano, das
palavras que já não são suficientes para descrever tamanho amor. A pessoa vai,
silenciosamente, seguindo os passos de, com e como Jesus.
Sublinhamos a nota (EE 199) do 1º exercício da 3ª Semana que recomenda fazer um
colóquio “da mesma maneira como está dito na 2ª semana, na meditação das Três Binários”
(EE 149-156), que é o mesmo das Duas Bandeiras (EE 147): “um colóquio a Nossa Senhora
para que me alcance a graça de seu Filho e Senhor, para que seja eu recebido sob a sua
bandeira”. Para Géza Kovecses, “na vida de Inácio, encontramos a concentração final do
tríplice colóquio das Duas Bandeiras, na sua experiência mística de La Storta (perto de
Roma), na qual foi definitivamente associado a Cristo, para combater sob a bandeira da
cruz”145. De fato, na Autobiografia Inácio narra a Gonçalves da Câmara que “estando um dia,
algumas milhas antes de chegar a Roma, numa igreja, fazendo oração, sentiu tal mudança em
sua alma e viu tão claramente que Deus Pai o punha com Cristo seu Filho”146. Na “visão” em
La Storta, Inácio ajudava Jesus a carregar a cruz.
O desejo de Inácio, e também do exercitante, de “ser posto com Cristo na cruz”,
parece “ter sido uma experiência muito concreta de algo que São Paulo fala muitas vezes:
„revestir-se de Cristo, ter os sentimentos de Cristo, ser conforme à imagem do Filho, viver
para Deus em Cristo”147 e ainda mais “chegar a uma absoluta semelhança com Cristo, de tal
modo que não só a própria atitude fundamental, mas a totalidade do próprio ser e a própria
atividade seja imbuída do Espírito de Cristo e orientada ao Pai”148. A pessoa vai
experimentando, através da Paixão de Jesus, o amor ilimitado de Deus e o desejo de carregar
a cruz de Jesus, ou seja, uma cruz pesada de amor. Recordamos que o Peregrino aconselhava
a “olhar as criaturas não como belas e graciosas, mas como banhadas no sangue de Cristo e
imagens de Deus, templo do Espírito Santo. Ao projetar sobre tudo o que os rodeava esta
atitude interna, contemplavam a realidade em seu ser mais profundo e transcendente”149.
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Sem a Primeira Semana, a confissão de que o Senhor sofreu por meus
pecados carece de profundidade pessoal. Sem a Segunda, o desejo de ser
escolhido para sofrer com Cristo que sofre não tem a concretude de um
projeto pessoal. Porém, apenas na Terceira Semana, fundada na Eucaristia, o
pecado, que me faz pessoalmente solidário com os inimigos, que „a
divindade poderia destruir e não destruiu‟ (EE 196), provoca um verdadeiro
encontro de amor com Cristo, que realiza sua Páscoa conosco. Só na
Terceira Semana tudo o que foi desejado e imaginado como projetos
concretos de vida se fazem realidade pascal, quando a Divina Majestade
“nos põe com” seu Filho crucificado150.

3.2.10 Regras para ordenar-se daqui por diante na alimentação (EE 210 – 217)
No contexto da Terceira Semana dos Exercícios Espirituais, Santo Inácio de Loyola
propõe algumas Regras para ordenar-se na alimentação. De acordo com Domínguez Morano,
tais regras ajudam a “compreender a dinâmica do desejo, de seus contínuos anseios... vão
possibilitar uma clara potencialidade dos níveis superiores e um aumento da lucidez e
disposição para captar a mesma ação de Deus em sua vida”151. Conforme Pe Géza Kovecses,
“a norma principal na orientação do exercitante, também na temperança, é Jesus Cristo.
Admira-se n‟Ele a transparência do Espírito; revela-se em cada gesto sua integral submissão
ao Pai, e, ao mesmo tempo, sua absoluta liberdade de espírito para com as criaturas” 152. É
interessante notar que estas regras ajudam a pessoa a verificar os impulsos que, muitas vezes,
revelam a desordem interior e, principalmente, observando Jesus, entrar na dinâmica
progressiva de configuração e familiaridade com o seu modo de proceder.
A 3ª Semana é o momento oportuno para aumentar a orientação do apetite
humano, dos desejos e gostos nas coisas que o homem deve fazer na vida,
enquanto a quantidade, a qualidade e o modo de cada uma delas, a partir da
contemplação da humanidade de Jesus em sua paixão. Por meio destas
regras, trata-se de que o homem faça um discernimento de suas desordens
impulsivas: quais desejos estão penetrados pelo amor e assumidos pela graça
e quais possuem uma dinâmica autônoma à margem de Deus153.

Segundo Gaston Fessard, “a agonia de Jesus marca a inserção da Liberdade que acaba
de afirmar-se, na raiz do indivíduo egoísta e carnal”154 e ainda mais “como sua vontade tem
arrastado consigo um poder infinito, tende a perpetuar-se no presente e se opõe ao “Si mesmo
Absoluto” (Deus) que se faz presente e já é um Tu para o eu que agoniza”155. A vida afetiva
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exerce muita influência na vida da pessoa que pode “invalidar uma eleição perfeitamente feita
(uma opção de vida) se seu mundo interno, de modo inconsciente, continue funcionando
independentemente de sua opção”156. Tais regras, por simples que pareçam ser, ajudam o
exercitante a acolher, tomar consciência e posicionar-se diante dos possíveis amores que estão
no interior da pessoa e que, talvez, estejam agindo de uma maneira autônoma.
3.2.11 Conclusão: transformação em Cristo
Nadal tinha gravado em sua alma que o espírito de Inácio está centrado na
transformação do exercitante em Cristo e, para isso, não se contenta com a
entrega da memória, do entendimento e da vontade para o conhecimento e
amor de Cristo. Inácio deseja chegar à sua sensibilidade interna e externa
para capacitá-lo a projetar sua própria vida no mundo (por meio da
imaginação para que possa trabalhar com Ele e como Ele). É uma
espiritualidade de encarnação na vida real, a qual deseja para a Companhia e
para o convertido por seus Exercícios Espirituais157.

Iniciamos a consideração deste capítulo citando a frase acima, pois ela traduz bem o
sentido que procuramos comunicar sobre a “graça do conhecimento interno da pessoa de
Jesus para mais amá-Lo e segui-Lo” (EE 104). De fato, o exercitante, olhando fixamente para
Jesus, vai fazendo do momento de oração um modo de ser. De acordo com Iparraguirre, os
jesuítas “foram sensibilizados pelo agir de Jesus, a quem contemplavam com a vivacidade e o
colorido como se apresenta no Evangelho. Tratavam-no como se tivessem convivido com Ele
durante sua vida mortal”158. A Segunda e a Terceira Semanas proporcionam a possibilidade
da intimidade, da relação pessoal com Cristo. Não é a experiência de um conjunto de ideias,
mas sim o contato com a pessoa de Jesus. Este Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou,
principalmente, a pessoa de Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. Um homem, como
nós, exceto no pecado, que foi humano e humanizou as relações.
A partir da Segunda Semana, o exercitante é convidado a sair de si e ir em direção a
Cristo, o modelo do ser humano. De acordo com Santo Inácio de Loyola, “mais progredirá em
todas as coisas espirituais, quanto mais se libertar de seu amor próprio, querer e interesse”
(EE 189). A pessoa é convidada a descobrir-se diante do Cristo, ou seja, a fazer uma
experiência profunda e interna da pessoa de Jesus. Este encontro é algo necessário na
atualidade: “a nossa situação atual no que se refere à fé cristã é muito semelhante à do cego de
nascença de que nos fala o Evangelho (Jo 9, 1-41). E o problema não é só de linguagem, trata-
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se de uma experiência de uma vida desconcertante”159. Carlos Palácio também comenta que
“a originalidade de Inácio consiste em ter articulado de maneira inseparável os momentos do
itinerário pessoal do exercitante na sua busca da vontade de Deus e as etapas da vida de Jesus.
Essa referência à história de Jesus é o polo objetivo da experiência da 2ª Semana”160.
Ao longo desse capítulo, imersos na fonte que são os Exercícios Espirituais,
resgatamos alguns elementos substanciais para entendermos o processo do modo de ser In
Domino. Num primeiro momento, através da meditação do Apelo do Rei, percebemos que
Inácio apresenta um novo fundamento que é o chamado do Rei, diante do qual o exercitante
faz o oferecimento de si. Uma nova relação se estabelece diante do Rei Eternal: um convite e
uma resposta, o início de uma história de amor. Em seguida, Deus revela sua pedagogia de
amor, ou seja, novamente Ele toma a iniciativa e vem ao encontro do ser humano.
Respeitando a liberdade humana, Jesus mostra um novo jeito de ser com seu modo de
proceder. Assim, o exercitante, olhando para a pessoa de Jesus, vai afetando-se e
ressignificando o seu modo de ser. Para tanto, Inácio insiste em dois modos de oração capazes
de ajudar no processo de assimilação do agir de Jesus: 1) a contemplação como uma
predisposição para a ação da graça e 2) a aplicação dos sentidos como um olhar atento à
maneira de ser de Jesus. Todo este movimento visa mobilizar os afetos para que o exercitante
possa impregnar-se de Cristo.
O exercitante se descobre diante de Jesus. Nos Exercícios Espirituais, Inácio vai
apresentando outros exercícios que ajudam a discernir a sinceridade deste novo amor. Para
que esta relação não seja “construída sobre a areia”161, estes exercícios desvelam as afeições
desordenadas que podem obstruir a união com Jesus. Tendo consciência do Amor e das
investidas contra este Amor, o exercitante vai tendo condições para acolher a escolha feita
pelo próprio Deus. Todos esses movimentos colaboram para que a pessoa introduza em sua
vida uma estrutura de eleição. O Peregrino espera daquele que faz os Exercícios uma postura
de confiança diante de Deus. Neste momento dos Exercícios, há uma kenósis e uma
participação do mistério de Cristo. É o momento onde o próprio Deus põe o exercitante “junto
com seu Filho”. A dinâmica dos EE.EE facilita a história de amor do “Criador com a criatura”
(EE 15). Toda a dinâmica da Segunda e Terceira Semanas possibilitam a graça de agir In
Domino.
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Enfim, ao analisarmos a graça do “conhecimento interno da pessoa de Jesus” (EE 104)
dentro do contexto da 2ª e 3ª Semanas dos Exercícios Espirituais, percebemos que é um
conhecimento para “mais amá-Lo e segui-Lo”. Este amor e seguimento vão sendo
possibilitados nas Duas Semanas, acima citadas, mas sobretudo na 4ª Semana. Conforme,
Barreiro Luaña, “quem contempla os mistérios da vida de Jesus descobre os caminhos que
deve percorrer para seguir, amar e servir a Deus e aos irmãos no mundo e na história... ao
celebrar o memorial da morte de Jesus na cruz e Ressurreição”162. Portanto, no próximo
capítulo aprofundaremos como este conhecimento, através do reconhecimento de “tantos bens
recebidos” (EE 234), vai se tornando cada vez mais um modo de ser: In Domino.
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4

“CONHECIMENTO INTERNO DE TANTOS BENS RECEBIDOS...” (EE 233)
O conhecimento interno dos bens recebidos de Deus é possível uma vez que a pessoa

“alcança a participação nos interesses de Cristo, com tal identificação com sua pessoa divina
que a faz olhá-la como outro eu, movendo-a à unidade de interesses, desaparecendo o eu para
amar
1
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pertence

. Nesta etapa dos Exercícios Espirituais, supomos que o exercitante tenha o pensamento

voltado para o Cristo, ou melhor, “uma intimidade pessoal que implica, também, uma
mudança e um entusiasmo pelos interesses de Jesus, uma fusão e transformação de todos os
elementos espirituais até uma completa harmonia e identidade com os ideais de Jesus”2.
A expressão “conhecimento interno de tantos bens recebidos” (EE 233) está localizada
no exercício que Inácio de Loyola chamou de Contemplação para Alcançar Amor (EE 230237). Conforme Géza Kovecses, “este exercício é uma recapitulação sintética dos Exercícios
inteiros. Destina-se a introduzir o exercitante na vida diária e apresenta-lhe o estilo cristão de
vida... em tudo amar e servir a Deus”3. Porém, não vamos analisá-lo isoladamente, mas no
contexto da Ressurreição. Segundo Calveras, “Inácio distingue a 4ª Semana dos EE.EE em
três partes: 1) os mistérios da vida gloriosa de Cristo (EE 218-229); 2) a Contemplação para
alcançar Amor (EE 230-237) e 3) os três modos de orar (EE 238-260)”4.
Sendo assim, vamos seguir o livro dos Exercícios e verificar como o “conhecimento
interno de tantos bens recebidos” (EE 233) ocorre no interior do exercitante para que o
mesmo possa agir In Domino. Para tanto, comentaremos os Mistérios da Ressurreição (EE
218-229); a Contemplação para alcançar Amor (EE 230-237); os Três modos de rezar (EE
238-260) e as Regras a observar, para sentir verdadeiramente, como se deve, na Igreja
militante (EE 352-370). Por fim, vamos propor duas intuições espirituais – existenciais para a
pessoa agir In Domino.
4.1 Quarta Semana (EE 218 – 229)
A Ressurreição de Jesus ocupa um lugar central na vida dos cristãos, pois é o
fundamento da fé. Bem afirmou São Paulo: “se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé” 5. De
1
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acordo com Géza Kovecses, “não é de admirar que os Exercícios culminem na Ressurreição
de Cristo. A 4ª Semana é o ponto alto dos EE.EE... o Cristo ressurgido aparece e age na força
do Espírito Santo... por isso, a 4ª Semana é, por excelência, tempo de consolação”6.
A dinâmica completa dos Exercícios Espirituais, como vimos, está pautada na vida de
Jesus Cristo. O exercitante vai caminhando, durante as Quatro Semanas, “tendo os olhos fixos
em Cristo”7. Desse modo, a pessoa que fez a experiência da Paixão e Morte com Cristo, é
convidada a experimentar a Ressurreição de Jesus. Gaston Fessard comenta que “depois que o
homem carnal jaz no sepulcro e se apagam seus sonhos unidos aos sentidos, abandonados no
reino das sombras inconsistentes, levanta-se um homem interior, espiritual”8. Segundo
Arzubialde, “o Espírito imprime no homem, por meio da habitação trinitária, a semelhança
divina do Filho ressuscitado, a cuja imagem um dia foi formado”9. Temos a impressão que
Inácio deseja, assim como São Paulo, que o “Cristo seja formado em vós”10.
O pedido da graça, próprio do exercício da Quarta Semana (Ressurreição), é “alegria e
sentimento de gozo por tanta glória de Cristo Nosso Senhor” (EE 221). A alegria que Inácio
fala não é sinônimo de euforia, mas “significa firmeza interna, convicção inabalável,
esperança e amor teologal; condensa em si os dons do Espírito Santo... é pura graça”11. Para
Arzubilade, “Inácio usa a palavra alegria referindo-se ao resultado fenomenológico da
consolação ou da experiência da ressurreição... nasce assim a fé em Deus como fundamento
da esperança capaz de reconhecer o ressuscitado presente e vivo em todas as coisas”12. A
alegria é a fé e a confiança de que o Senhor está vivo, pois “colocamos a nossa esperança no
Deus vivo, salvador de todos os homens”13.
No quinto ponto da Quarta Semana (EE 244), Inácio pede para o exercitante “reparar
no papel de consolador que Cristo Nosso Senhor desempenha, comparando-o ao modo como
os amigos costumam consolarem-se uns aos outros”. O tema da consolação é essencial nos
EE.EE e na nossa dissertação. Para Géza Kovecses, “Cristo aparece como Consolador, isto é,
com sua força recriadora; as criaturas, na comunhão com Ele, renascem no Espírito Santo,
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reestruturam-se no âmago da sua personalidade, orientam-se radicalmente para Deus”14.
Segundo Arzubialde, “ser consolado, para Inácio, equivale a encontrar-se com o
Ressuscitado, a experimentar intensamente seu triunfo e identidade, o êxito de sua causa e
missão... enfim, participar de sua ressurreição e ficar confirmado na verdadeira esperança”15.
Considerar a consolação, na dinâmica dos Exercícios Espirituais, é verificar a presença
atuante de Deus.
Através da contemplação da Ressurreição, o olhar do exercitante vai se
empapando da glória incandescente de Cristo. E deste modo, seu olhar vai se
tornando transparente à presença de Deus em todas as coisas, isto é, à glória
de Deus presente no mundo. O próprio da mistagogia inaciana é que o lugar
de subir para a terceiro estado – a contemplação da divindade que se esconde
– dirige-se à contemplação do mundo que pelo olhar despojado de si mesmo,
torna-se transparente e pode agora iniciar a perceber a criação como teofania
de Deus. O mundo como teofania e diafania era mostrado ao Peregrino no
Rio Cardoner. Com isso, Deus lhe indicava uma nova direção da via
unitiva16.

Recordamos que a intuição da dissertação foi a expressão de Inácio, repetida inúmeras
vezes por Nadal: “En el Señor” ou, como preferimos usar, “In Domino”. O modo de proceder
“In Domino” vai se dando, especialmente, a partir da experiência da consolação. O Peregrino,
como já vimos, define a consolação como “quando na alma se produz alguma moção interior,
pela qual a alma vem a inflamar-se no amor de seu Criador e Senhor e quando a nenhuma
coisa, criada sobre a face da terra, pode amar em si, senão no Criador de todas elas” (EE
316). É interessante salientar que para John O‟Malley “os jesuítas, em grande medida,
consideravam-se imersos num ministério da consolação”17. Nas Constituições da Companhia
de Jesus, escrita por Inácio de Loyola, mais especificamente na Fórmula do Instituto,
encontramos: “todo aquele que pretender alistar-se sob a bandeira da cruz na nossa
Companhia... buscando principalmente a consolação espiritual dos fiéis cristãos”18. Parecenos que a consolação era algo vital no modo de proceder de Inácio, dos jesuítas e de todos
aqueles que fizeram e (fazem) a experiência completa dos Exercícios Espirituais, pois é um
reconhecimento da presença e ação de Deus. O Ressuscitado está vivo e oferece uma nova
vida, um novo horizonte de amor.
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4.2

Contemplação para Alcançar Amor (EE 230 – 237)
Na anotação quarta, Inácio de Loyola apresenta os Exercícios Espirituais em 4

Semanas e não cita a Contemplação para Alcançar Amor. Conforme Barreiro Luaña, o
“Princípio e Fundamento é o pórtico de entrada e a Contemplação para Alcançar Amor é a
porta de saída dos EE.EE. Fazendo esses dois exercícios de oração, o exercitante faz a
experiência do encontro com Deus, contemplado como o coração de toda a realidade” 19. Ele
também comenta que “depois de fazer a experiência do encontro com Deus, o exercitante se
sente movido, como se sentiu Inácio de Loyola, a buscar e a encontrar Deus em todas as
coisas... para „louvar, reverenciar e servir a Deus‟, como diz o Princípio e Fundamento” 20. De
fato, “é um exercício que pressupõe a purificação das Semanas anteriores e recupera todo o
significado ao final do caminho percorrido”21. Após, um longo caminho vivido e
experimentado, a pessoa tem condições de estar intimamente unida a Cristo.
4.2.1 Nota da Contemplação para Alcançar Amor (EE 230 – 231)
A pessoa que entrou na dinâmica dos Exercícios Espirituais, ou melhor, o exercitante
que experimentou o amor de Deus ao longo dos EE.EE, verá as pessoas, as coisas e as
diversas situações a partir deste mesmo amor. É interessante notar que Inácio, logo no início
da Contemplação para Alcançar Amor, coloca uma nota com duas considerações sobre o
amor: “a primeira é que o amor deve pôr-se mais em obras que em palavras e a segunda,
aquele que ama dê e comunique ao amado o que tem ou pode e igualmente, por sua vez, o
amado ao que ama” (EE 231).
Na nota, acima citada, percebemos o esforço de Deus ao longo dos Exercícios
Espirituais. Deus fala e faz. “A Palavra se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). O amor se
dá em obras e a obra por excelência foi a encarnação: Deus no nosso meio. Porém, tal amor
dá um passo a mais ao autocomunicar-se com as pessoas. Parece-nos que assim foi o
imperativo da vida de Jesus: amar e comunicar o amor. Na dinâmica completa dos Exercícios,
o exercitante é convidado a experimentar o amor e todos os seus mistérios que foram sendo
revelados por Jesus. Acreditamos que Inácio de Loyola teve uma experiência do amor gratuito
e terno de Deus, conforme seu próprio relato: “estando ali assentado, começaram a abrir-selhes os olhos do entendimento. Não tinha visão alguma, mas entendia e penetrava muitas
19
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verdades, tanto em assunto de espírito, como de fé e letras”22. Evidentemente que ao
estudarmos a história da formação dos EE.EE damo-nos conta de que a Contemplação para
Alcançar Amor foi escrita posteriormente à experiência de Manresa.
O que Inácio enfatiza com a primeira advertência é que as obras são o fruto
maduro do amor. O exercitante se impregnou de Cristo, no qual não há
dissociação entre Palavra e Obra. Ele é a Palavra encarnada – obra – do
Amor de Deus por nós. As palavras da oração estão chamadas a cristificarse, ou melhor, a converter-se em obra de encarnação e de co-redenção”23.

4.2.2 Dois Preâmbulos da Contemplação para Alcançar Amor (EE 232 – 233)
Inácio de Loyola propõe dois preâmbulos para melhor alcançar o fruto da
Contemplação para o Amor. O “primeiro é ver como estou diante de Deus... (EE 232)” e o
segundo “é a petição do conhecimento interno de tantos bens recebidos...” (EE 233). Sobre o
primeiro preâmbulo, Géza Kovecses comenta que “os horizontes do mundo cristão são
ilimitados, pois têm dimensões divinas”24, ou seja, o fato de colocar-se diante de Deus, tendo
feito toda a experiência dos Exercícios, faz com que a pessoa sinta-se amada pelo Deus Amor.
Já o segundo preâmbulo é a petição da graça do conhecimento de tanto amor recebido.
O segundo preâmbulo de nossa Contemplação manda pedir que „eu possa em
tudo amar e servir a sua Divina Majestade‟ (EE 233). Como entende Inácio
ou, ao menos, como formula este amor que se orienta a Deus em todas as
coisas? Nas Regras de discernimento do espírito que descreve a consolação,
temos um exemplo de como o expressa: „chamo consolação quando na alma
se causa moção interior, com a qual vem a alma a inflamar-se no amor de
seu Criador e Senhor, e consequentemente, quando nenhuma coisa criada
sobre a face da terra pode amar em si, mas no Criador de todas elas‟ (EE
316). Nas Constituições, Inácio apresenta: „buscar em todas as coisas a Deus
nosso Senhor”, afastando quanto é possível, de si o amor de todas as
criaturas, para pôr no Criador delas, a Ele em todas amando e a todas N‟Ele,
conforme a sua santíssima e divina vontade” (Constituições, III, 1,26). Nos
EE.EE, antes da eleição, o exercitante “escolhe um amor unicamente por seu
Criador e Senhor” (EE 184)25.

A graça do “conhecimento interno de tantos bens recebidos... para em tudo amar e
servir” (EE 233) é fundamental para que a pessoa possa agir In Domino. Para Barreiro Luaña,
“as três graças pedidas, conhecer, amar e servir, são inseparáveis. O conhecimento interno de
Jesus nos dá acesso ao mistério de Deus e ao nosso mistério. Esse conhecimento nasce como
22
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resposta ao amor de Deus nas pessoas que fazem a Contemplação para Alcançar Amor”26.
Parece-nos óbvio que quanto mais conhecemos internamente alguém, geralmente, mais
amamos e desejamos servi-lo, ajudá-lo. Aqui falamos, principalmente, do amor de Deus.
Quanto mais O conhecemos, mais O amamos e mais desejamos servi-Lo, isto é, colaborar
com sua missão de amor.
Segundo Arzubialde “existe um paralelismo entre a petição da 2ª Semana (EE 104) e a
petição da Contemplação para Alcançar Amor (EE 234) enquanto uma profunda
complementariedade”27 e ainda mais, “o número 104 trata do caminho do seguimento à luz de
um amor maior a Jesus, agora trata-se do amor causado pelo fato de sentir-se imediata e
pessoalmente amado por Deus, para mover-se em tudo guiado pelo amor, no Espírito”28. A
graça do “conhecimento dos bens recebidos” pode ser alcançada a partir do momento em que
a pessoa esteja unida com Cristo, pois é Ele quem revela “o mistério escondido desde os
séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos”29.
Após um período longo e profundo, o exercitante ao rezar a Contemplação para
alcançar Amor, vai reconhecendo e agradecendo “tantos bens recebidos” (EE 233) e
comunicados por Deus. Dessa maneira, nasce o desejo de corresponder a tal amor, não só com
palavras, mas em obras e, acima de tudo, em comunicar-se a Deus o que a pessoa é e tem.
Para Calveras, “o retorno absoluto a Deus de tudo que me tem dado, a saber, todas as minhas
coisas e a mim mesmo, e isto com muita razão e justiça, pois tem-me dado tudo o que sou e
tenho e estar disposto a dar-se em comunicação contínua de perfeita amizade”30.
Neste conhecimento interno de tantos bens recebidos encontramos a
recapitulação dos dois conhecimentos internos anteriores: o conhecimento
interno dos pecados (EE 63), próprio da via purificativa e o conhecimento
interno da pessoa de Jesus (EE 104), próprio da via iluminativa. Um
conhecimento interno que temos visto como foi e nos moldará à imagem do
modelo da divina humanidade31.

4.2.3 Os quatro pontos da Contemplação para Alcançar Amor (EE 234 – 237)
Os quatro pontos da Contemplação para Alcançar Amor referem-se ao amor de Deus.
Segundo Géza Kovecses, “em cada um dos quatro pontos realiza-se a comunicação mútua
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própria de todo amor autêntico (EE 231), pois tudo vem de Deus e tudo deve ser a Ele
dirigido, na comunicação do amor, no Espírito Santo”32.
No primeiro ponto, Inácio pede para “trazer à memória os benefícios recebidos da
criação, redenção e dons particulares...” (EE 234). Ulpiano Vazquez Moro afirma que,
“comparando as palavras do Princípio e Fundamento, percebemos como Inácio de Loyola
supõe que a pessoa que está rezando a Contemplação para alcançar Amor, já fez todo o
percurso dos EE.EE. Por isso, fala de benefícios da criação, isto é, o fato de ser criatura”33 e
ainda mais, “no Princípio e Fundamento, era o único aspecto explicitado ao falar do ser
humano e agora, quem faz a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Semanas sabe que não somos simplesmente
criaturas, mas somos também remidos”34. O Peregrino também propõe “ponderar com muito
afeto quanto tem feito Deus por mim e quanto me tem dado do que possui” (EE 234). O
“conhecimento interno de tantos bens recebidos” (EE 233) faz com que o exercitante seja
agradecido e tenha o desejo de comunicar e comunicar-se com Deus oferecendo aquilo que
ele é e possui.
Os Exercícios Espirituais não terminam na Contemplação para alcançar
Amor. Prolongam-se e se aprofundam nela. A Contemplação para alcançar
Amor não é um “exercício” a mais, o último. É “o exercício permanente”.
Um modo de ser, de viver, de orar... que Inácio chama “mais fácil”. É o
estilo da nova criatura, o estado e humor permanente de quem se sente, e é,
permanentemente agradecido (“deseja dar-se”) e, por ele, agradecido (“para
que inteiramente reconhecendo”) e comprometido (possa inteiramente amar
e servir). É o status habitual do exercitante, sua caridade operativa, não
formulada, mas eficaz, a tradução concreta de sua eleição35.

No segundo ponto, Inácio pede para “considerar como Deus habita nas criaturas...”
(EE 235), ou seja, como Deus está presente em tudo e, somente dessa maneira, o exercitante
pode buscar a presença do Senhor em todas as coisas, “amando-O em todas e amando a todas
n‟Ele”36. O amor é uma presença ativa e criativa nas pessoas, coisas e circunstâncias. Já no
terceiro ponto, o Peregrino de Loyola propõe “considerar como Deus trabalha e age por minha
causa em todas as coisas criadas...” (EE 236). É uma presença ativa que dá a vida e trabalha
no mundo. Deus está atento e deseja ajudar a criatura. Para Kovecses, isto é essencial, pois
“nos introduz na interioridade de Deus, onde as criaturas tornam-se nele transparentes;
contemplamo-las em Deus e contemplamos o Deus Vivo presente nelas. Neste sentido, o
32
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cristão é contemplativo, mesmo na vida ativa, porque fica sempre unido com Deus”37. No
quarto e último ponto, o Peregrino de Loyola convida a “olhar como todos os bens e dons
descem do alto...” (EE 237). É puro dom e graça.
Inácio propõe presenciar e participar do que para ele foi carisma e graça:
contemplar a realidade (“todas as coisas criadas”) como sede do laborioso
(“trabalha e age”) amor (“por mim”) de Deus. Convida-me a ver as coisas
em sua mesma fonte de Deus: “como do sol descem os raios” (EE 237). Este
trabalho só é possível por e no amor do Ressuscitado presente agora em toda
a criação. É um “serviço de reconciliação” cósmica (2 Cor 5,18) como
“embaixadores de Cristo” por quem “Deus reconcilia o mundo consigo”...
Para Inácio este serviço no coração da realidade é mais importante que as
longas orações. Temos que exercitar em buscar a presença de Nosso Senhor
em todas as coisas, como no conversar com alguém, andar, ver, saborear,
ouvir e entender”38.

4.3 Três modos de Orar (EE 238 – 260)
Logo após a Contemplação para Alcançar Amor, Inácio propõe três modos de orar. O
primeiro modo “sobre os mandamentos” (EE 238 – 248); o segundo “contemplar o
significado de cada palavra da oração” (EE 249 – 257) e o terceiro modo “de orar pelo ritmo”
(EE 258-260). Segundo José Calveras, os três modos de orar no final da Qnuarta Semana têm
por objetivo: “a) dar matéria abundante para ter oração ao sair dos Exercícios e com isso
assegurar a refeição espiritual do exercitante; b) dar forma e modo para levar adiante o
ordenar a própria vida continuando o trabalho de conhecer-se...”39.
Com eles, o exercitante que está a ponto de terminar os Exercícios
Espirituais dispõe de três métodos fáceis de oração que poderá praticar na
vida ordinária. É conveniente que aquele que dá os EE.EE ensine em algum
momento precedente e que o exercitante possa praticá-los em algum
momento durante a jornada40.

Os três modos de orar estão localizados no final do livro dos Exercícios Espirituais,
pois pressupõe-se que, após a experiência completa, o exercitante está mais sensibilizado e,
assim, mais capaz para acolher a Palavra e as inspirações de Deus. Evidentemente que ao
longo do caminho, a pessoa pode utilizar tais meios para a oração. De acordo com Arzubialde,
“concluída a 4ª Semana, os três modos de orar são um complemento do mesmo e formam,
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junto com os mistérios de Cristo (EE 261-312), métodos de oração (modos e conteúdos)
destinados a ensinar a orar, durante e depois dos EE.EE, no tempo da perseverança”41.
4.4

Regras a observar, para sentir verdadeiramente, como se deve, na Igreja militante
(EE 352 – 370).
A anotação 15 dos Exercícios Espirituais afirma que “o Criador fala diretamente com a

criatura”, porém, tal afirmação não se torna um intimismo. Pelo contrário, a experiência
espiritual inaciana conduz o exercitante ao coração da comunidade eclesial. Antes de
comentar as Regras a observar, para sentir verdadeiramente como se deve, na Igreja militante,
acreditamos que convém apresentar a visão inaciana de Igreja:
A visão inaciana de Igreja é sobrenatural. Por sua experiência mística, fruto
de sua fé, dom de Deus, contempla a Igreja como esposa de Cristo e nossa
mãe: uma realidade visível que contém um mistério, o mistério do Cristo
total, o Corpo Místico de Cristo, a configuração de Cristo sobre a terra, ao
longo dos séculos, em sua obra de evangelização e santificação dos homens.
Com os poderes recebidos de Cristo e com sua assistência, que não faltará
nunca para o cumprimento do mandato recebido, de sua missão de ensinar
aos homens o que Cristo comunicou para a salvação e santificação dos
homens (Mt 28, 16-20)42.

O nosso objetivo aqui é aprofundar como as Regras podem ajudar a pessoa que fez os
Exercícios Espirituais completos a agir In Domino na Igreja. De acordo com Javier Melloni,
“Inácio traz com estas regras um novo critério de discernimento de espíritos... o Bom Espírito
comunica a vida intratrinitária, onde a personalização se dá na comunhão; enquanto que o
Mau Espírito trata de fomentar a contradição entre o pessoal e o comunitário”43. Segundo
Arzubialde, “as Regras são discernimento específico da Quarta Semana que se deve prolongar
como atitude ao longo de toda a vida. O discernimento do amor pessoal a Cristo em sua
mediação histórica encarnada que é verdadeira esposa „nossa santa madre a Igreja‟”44.
Inácio de Loyola foi um homem que respeitava a Igreja. É bom deixar claro que “o
Peregrino foi um homem da Igreja... não foi um teólogo... menos ainda o soldado feroz e fiel
dela... foi simplesmente um humilde e fiel servidor da Igreja”45. Acima de tudo, ele foi um
homem que amou e serviu a Cristo na Igreja.
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Nas Constituições da Companhia de Jesus, elaborada por Inácio de Loyola, mais
precisamente no Proêmio, encontramos uma frase que nos ajuda a compreender o espírito que
se espera de uma pessoa que fez uma experiência de Deus, tal como nos Exercícios
Espirituais: “é a Suprema Sabedoria e Bondade de Deus, nosso Criador e Senhor, que há de
manter, governar e fazer avançar em seu santo serviço esta mínima Companhia de Jesus,
assim como se dignou começá-la”46 e principalmente, “e da nossa parte, é a lei interior da
caridade e do amor, escrita e impressa pelo Espírito Santo nos corações, que ajudará para isso,
mais que qualquer Constituição exterior”47. De fato, é a “lei interior” quem guiará as pessoas
que concluíram os Exercícios. Agir In Domino é viver em estado de discernimento entre o que
o Espírito suscita no interior, diante da realidade, inseridos na comunidade eclesial.
Recordamos uma entrevista que Carlos Dominguez Morano realizou com Adolfo Chércoles,
ambos grandes conhecedores dos Exercícios, onde o último nos mostra a ação do Espírito
Santo na Igreja. Ei-la:
No tríplice colóquio... começa por Maria e, através de Jesus, ao Pai. Porém,
tudo é a partir do Espírito. É genial, ele (Inácio) não nomeia o Espírito até
chegar a Igreja, que é o tempo do Espírito... eu não me dirijo ao Espírito,
mas graças ao Espírito que está em mim, eu posso dizer Jesus, como disse
Paulo. Ainda mais, Jesus não aparece no Princípio e Fundamento, nem na
Contemplação para Alcançar Amor. Tanto o PF como a CAA foram desafios
para Jesus e Ele os viveu. Seu discurso sobre Deus está sempre demarcado
numa estrutura trinitária. O Espírito está presente, sendo que as moções se
são do “bom espírito” fazem-no presente. Porém, não o nomeia, mas
somente ao tocar no tema da Igreja... „porque pelo mesmo Espírito e Senhor
Nosso que deu os Dez Mandamentos, é regida e governada nossa santa
madre Igreja‟48.

4.5 Conclusão: In Domino – Contemplativos na Ação
Ao chegarmos ao final da experiência dos Exercícios Espirituais percebemos a
“formação do homem interior”, ou seja, o exercitante unido ao amor de Cristo torna-se uma
pessoa da consolação, pois encontra o Ressuscitado presente e ativo em toda a realidade: nas
pessoas, nas coisas e nas circunstâncias. O exercitante é tomado do amor divino que lhe abre
ao horizonte de Deus. Um amor concreto, real e mútuo. Tal experiência gera um coração
agradecido e comprometido em colaborar com o projeto de amor revelado por Jesus. Neste
sentido, o exercitante unido a Deus torna-se um contemplativo na ação. A convicção de que o
Ressuscitado está presente em toda a criação coloca-o numa sã tensão: movido pela “lei
46
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interior”, inserido no coração da realidade, através da Igreja. Eis o panorama para viver In
Domino.
Durante muito tempo se tem associado a expressão Contemplativos na Ação
com o nome de Inácio de Loyola e se considera como a mais perfeita
expressão do ideal que oferece a espiritualidade inaciana. E como tal, tem
sido para muitas gerações objeto de estudo, reflexão e fonte de inspiração. E
ela tem atraído especial atenção em nossos dias como chave de solução de
uma série de problemas próprios da vida religiosa. Porém, ainda parece
existir certa confusão sobre o que significa e o modo como deveria fazer-se
realidade49.

A pessoa que fez a experiência da dinâmica completa dos Exercícios Espirituais de
Inácio de Loyola é convidada a “encontrar a Deus em todas as coisas”50. Para Maurice
Giulani, “os sentimentos experimentados na oração se prolongam dentro da ação... pois a
pessoa não cessa de contemplar (as coisas) no Senhor. Vê a Deus em tudo e tudo em Deus”51.
A relação com Deus não nos afasta das coisas e as coisas não são obstáculos para o
relacionamento com Deus. Sobre a expressão “contemplativos na ação”, Vasquez Moro
comenta que Nadal “falava da ação ou do trabalho de Deus, em primeiro lugar na criação.
Quer dizer, pode existir uma contemplação na ação uma vez que percebo que quem age, quem
trabalha no mundo, em todos os níveis, é o próprio Deus e quero ser seu colaborador”52.
Agir In Domino é viver com consciência na presença de Deus, tal como Santo Inácio de
Loyola narrou na Autobiografia que “sempre crescera em devoção, isto é, em facilidade de
encontrar a Deus”53. De fato, os Exercícios Espirituais “estão dirigidos essencialmente a
formar pessoas dóceis às luzes e moções do Espírito Santo, mediante o hábito adquirido,
através do constante exercício do discernimento espiritual durante a prática do método”54.
Este é um nível de profunda familiaridade com Deus Nosso Senhor. De acordo com Divarkar,
“encontrar a Deus em todas as coisas significa que a união ou a relação com Deus, desde o
momento que tem suas raízes no centro mesmo do próprio ser, não só resulta em atividade,
mas de tal maneira penetra e transforma toda a atividade e a totalidade da pessoa”55 e desse
modo, “qualquer experiência se converte em experiência de Deus e toda ação não só nasce do
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contato com Deus, mas é em si mesma um aprofundamento deste contato, que é a
contemplação”56.
As contemplações da vida de Cristo entram no dinamismo teológico
fundamental da lectio divina, contribuem para a atuação do sentido
espiritual, integral e pleno da Sagrada Escritura. A oração vem a ser assim a
mediação psicológica e sobrenatural necessária para encontrar na própria
existência o sentido da vida de Cristo, com a disposição da escuta e acolhida
da chamada divina a deixarmos transformar segundo Ele por obra do
Espírito. Provavelmente formou parte da “exímia ilustração” de Inácio em
Manresa: a necessidade de buscar e encontrar nas contemplações da vida de
Cristo a luz de seu Espírito, a Vontade de Deus sobre nossa vida na Igreja57.

4.6 Considerações existenciais – espirituais
Durante o desenvolvimento da dissertação, tentamos resumir o que pretendem ser os
Exercícios inacianos: verificar como o exercitante vai agir In Domino após os mesmos, isto é,
como esta transformação interna e externa, através da ação da graça, vai se dando ao longo de
todo o caminho proposto pelo Peregrino. No final da dinâmica da experiência de Inácio de
Loyola, “no ponto alto, na Contemplação para alcançar Amor, as referidas vias se encontram,
fundem-se e conduzem à experiência da fé, cuja principal denominação inaciana é „encontrar
a Deus em todas as coisas... naquilo que Nadal chamou de contemplativos na ação”58, ou
como, aprofundamos durante a dissertação: In Domino.
Temos consciência das inúmeras possibilidades de reflexões que poderíamos fazer a
partir da experiência dos Exercícios Espirituais, porém, gostaríamos de propor, após este
estudo, duas intuições existenciais – espirituais que podem ser úteis para as pessoas de boa
vontade que desejam fazer a Vontade de Deus no mundo. A vivência dos Exercícios
possibilita um caminho real e profundo, ou seja, um “pôr-se a caminho”59 através daquilo que
Deus permite ser. Neste modo de proceder In Domino, apresentamos as duas intuições: 1)
viver In Domino hoje; 2) In Domino: uma teologia do caminho.
4.6.1 Viver In Domino hoje
Segundo Weber, “a experiência de oração nos Exercícios Espirituais leva a um estilo
de vida. A maneira clara e discernida de se posicionar diante da vida pessoal, das outras
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pessoas e dos acontecimentos, mesmo radicais, como saúde, bens materiais...”60 e ainda mais,
“a terra, com todas as suas criaturas, é um hino de louvor e gratidão a Deus que pode ser
encontrado na natureza, no homem e nos acontecimentos. O amor experimentado no encontro
com Deus capacita a pessoa a amar e servi-Lo em todas as coisas”61. Desse modo,
desdobraremos o modo de proceder In Domino em três perspectivas que podem ajudar e
iluminar as pessoas transformadas pela graça na atualidade tão marcada pelo desejo de Deus.
4.6.1.1 A vida de oração profunda
Nos Exercícios Espirituais encontramos a grande convicção de Santo Inácio de
Loyola: “o Criador fala diretamente com a criatura” (EE 15). De acordo com Carlos Palácio,
“a experiência é de Deus quando é Ele que tem a iniciativa, isto é, quando Ele é o sujeito da
ação, aquele que a suscita e a conduz. A autêntica experiência de Deus é uma irrupção
imprevisível que surpreende e desconcerta por ser de Deus...”62. Diante da superficialidade e
imediatez de “experiências” apresentadas na atualidade, os Exercícios colaboram para uma
experiência que não tem origem na pessoa, não é momentânea, mas duradoura, profunda e
eficaz. Experiência que desconcerta e ordena a pessoa apresentando-lhe um novo jeito de ser,
um novo modo de proceder. Inácio de Loyola que “até os vinte e seis anos de sua idade, foi
homem entregue às vaidades do mundo...”63 teve sua vida transformada pela experiência de
Deus. Uma das grandes contribuições da dinâmica dos Exercícios é colaborar na experiência
imediata de Deus. Fazer a experiência, de fato, do divino. De acordo com as palavras de
Rahner, “era Deus mesmo a quem eu experimentei; não palavras humanas sobre Ele. Deus e a
surpreendente liberdade que O caracteriza e que só pode ser experimentada em virtude de sua
iniciativa”64.
Quando afirmo ter tido uma experiência imediata de Deus, não sinto a
necessidade de apoiar esta afirmação numa dissertação teológica sobre a
essência de tal experiência, como tampouco pretendo falar de todos os
fenômenos concomitantes à mesma, que evidentemente possuem também
suas próprias peculiaridades históricas e individuais; no falo, portanto, das
visões, símbolos, nem do dom das lágrimas ou coisas parecidas. O que digo
é que experimentei a Deus, ao insondável, ao silencioso e, sem dúvida,
próximo. Experimentei a Deus, sobretudo, além de toda imaginação. A Ele
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que, quando por sua própria iniciativa se aproxima pela graça, não pode ser
confundido com nenhuma outra coisa65.

A experiência dos Exercícios é, também, uma “escola de oração”66. Inácio
desenvolveu a metodologia para que a pessoa, através da oração, encontrasse a Vontade de
Deus e encontrando-a colocasse em prática, tendo como referência a pessoa de Jesus.
Conforme Palácio, “resgatar essa experiência é uma das tarefas mais urgentes do cristianismo
no momento atual. Crer em Jesus Cristo é acreditar que a sua vida faz sentido e optar por esse
sentido na própria vida. A passagem de uma fé doutrinal para uma fé existencial”67 e ainda
mais “a oração é a base onde repousa a experiência dos EE.EE... mas o que se persegue com a
oração é a experiência de Deus, ou para usar a linguagem de Inácio, a experiência da ação
imediata de Deus na pessoa (EE 15)”68.
A Companhia de Jesus, desde sua fundação até o momento presente, procurou ajudar
as pessoas a encontrarem-se com Deus através dos Exercícios Espirituais. John O‟Malley
comenta que “ensinar a orar teve uma grande importância nos primeiros ministérios da
Companhia... quando Nadal, em sua Apologia dos Exercícios, revia as „calamidades‟ que
afligiam o mundo cristão, enumerava, entre as principais, a ignorância de como orar” 69. Para
Iparraguirre, os jesuítas “impregnavam tudo de oração. Procuravam que a alma por si mesma
se colocasse em contato com Deus e fosse recebendo d‟Ele a luz e a força necessárias. Esta
atitude demonstra a necessidade da graça e da oração para avançar na vida espiritual”70.
Os Exercícios Espirituais possibilitam que a pessoa possa agir In Domino, ou seja,
estar consciente da presença do Senhor, encontrá-Lo em todas as pessoas, coisas,
circunstâncias e, principalmente, viver em estado de discernimento em Cristo. Bem disse São
Paulo, “já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”71. Segundo Ignacio Iparraguirre,
“de tal modo devemos buscar a Cristo que em cada coisa sintamos o que Cristo faria e
aconselharia, como se O sentíssemos habitando em nós... Cristo fale em vós. Suas palavras
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sejam eficazes em vós e por vós”72. O atuar In Domino é um constante estado de oração, é ser
um contemplativo na ação, é um viver permanente na presença afável de Deus.
Nas Constituições e nas Cartas, Inácio volta regularmente ao ideal da jovem
Companhia: procurar e encontrar a Deus em todas as coisas, amar e servir a
Deus em todas as coisas. Àquele que é enviado ao coração do mundo, o
Peregrino não lhe pede múltiplas orações, nem rezas prolongadas, mas
insiste numa familiaridade profunda com Deus, que possibilite encontrá-Lo
em todas as coisas. A melhor descrição que Inácio dá dessa atitude espiritual
encontra-se no retrato do superior geral da Companhia: “quanto às
qualidades que se devem desejar no Prepósito Geral, a primeira é que seja
muito unido a Deus Nosso Senhor e que tenha uma grande familiaridade
com ele na oração e em todas as atividades” (Constituições 723). O que
caracteriza a espiritualidade inaciana é essa familiaridade com Deus, seja na
oração, seja em toda a atividade humana73.

A oração oriunda dos Exercícios Espirituais é um impregnar-se de Jesus, ou seja, “ter
os mesmos sentimentos de Cristo”74. O mundo interior do exercitante estará constituído do
pensamento e do amor de Cristo. Alcançar o modo de proceder de Jesus é algo deslumbrante
e exemplar. Hoje, inúmeras pessoas, cristãs ou não, estão buscando uma vida espiritual. Há
um desejo de Deus. Evidentemente que não é a intenção desta pesquisa fazer uma análise
sociológica da fé, contudo podemos constatar uma sede pelo divino e pelo transcendente.
Sendo assim, os Exercícios são uma novidade antiga, isto é, um meio atual e profundo que
possibilita o encontro do “Criador com a criatura” (EE 15).
Há uma frase muito conhecida atribuída ao líder pacifista e guia espiritual Mahatma
Gandhi: “eu gosto de Cristo. Eu não gosto de vocês cristãos. Vocês são tão diferentes de
Cristo”. Esta frase é impactante, forte e é capaz de desestruturar uma pessoa que se declara
cristã. Cabe aqui uma pergunta: quem é o Cristo dos cristãos? Conforme Luis Segundo,
“quem não tem a experiência (terrestre) do amor (ágape) não pode formar o conceito correto
de Deus e usá-lo numa frase como Deus é amor ou Jesus é Deus. O caminho semântico é o
inverso: da experiência surgirá o conteúdo que deve ser dada ao termo Deus” 75. De fato, os
Exercícios Espirituais envolvem o exercitante na dinâmica da vida de Jesus, a partir dos
Evangelhos, para que o mesmo tenha condições de conhecer o modo de ser de Cristo e
proceder da mesma maneira que Ele.
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A oração profunda, proveniente dos Exercícios Espirituais, é um meio de ser como
Cristo, ou melhor, deixar que o Cristo seja no exercitante. É a experiência de “Cristo viver em
mim”76, de São Paulo. Um jeito de ser que contagiou o mundo há 2 mil anos e que pode
contagiar o mundo de hoje. Uma experiência do divino no humano, isto é, o divino que
inspira o humano e o impele a agir In Domino.
4.6.1.2 A realidade: sagrado – profano
Deus é o mestre interior que conduz a pessoa. De acordo com Iparraguirre, “Ele vai
dizendo o que há de seguir, do que há de fugir e o que há de sofrer. O Senhor oferece
contínuas inspirações... esta dependência íntima e contínua de Deus era a maior garantia”77
para a atuação dos jesuítas. Inácio de Loyola falando sobre a Companhia de Jesus afirma que
“é a lei da caridade e do amor, escrita e impressa pelo Espírito Santo nos corações, que
ajudará para isso, mais que qualquer constituição exterior”78.
O Espírito Santo encaminha as pessoas aos diversos lugares, especialmente, às
fronteiras. Outro fruto dos Exercícios Espirituais e, consequentemente, do agir In Domino é
ter uma visão positiva do mundo, isto é, uma humilde certeza de reconhecer a presença de
Deus no mundo, em todos os lugares. Desse modo, não se faz uma distinção da realidade
como sagrada ou profana, mas como condição de possibilidade do amor. De acordo com
Arzubialde, “a criação e a vida são chamado e lugar de comunhão, porque nada há de profano
para quem ama, sobretudo para quem se sente amado por Deus. Todas as coisas são
linguagens de Deus e convite permanente à comunhão”79. O Papa Francisco, na encíclica
Laudato Sí, comenta que “o mundo é algo mais do que um problema a resolver, é um mistério
gozoso que contemplamos na alegria e no louvor”80.
Na Congregação Geral 32ª da Companhia de Jesus, o Papa Paulo VI disse o seguinte:
“onde quer que, na Igreja, mesmo nos campos mais difíceis e de ponta, nas encruzilhadas das
ideologias, nas trincheiras sociais, existiu e existe confronto entre as exigências candentes do
homem e a mensagem perene do Evangelho, lá estiveram e lá estão os jesuítas”81. Ousamos
afirmar que não só os jesuítas, mas inúmeras pessoas, especialmente aquelas que têm a
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consciência de agir In Domino. Deus conduz, assim como com Jesus, às periferias do mundo
para resgatar os marginalizados. Esta atitude é motivo de alegria por colaborar na missão de
Cristo. Conforme Teilhard de Chardin, “chegou o tempo para que os homens tomem
consciência do vínculo íntimo que une todos os movimentos deste mundo na única obra da
Encarnação”82. De fato, no mundo repleto de conflitos (políticos, sociais, religiosos,
ideológicos...) o exercitante pode ser instrumento de reconciliação onde há necessidade.
Na fé, sabemos que, em meio às dificuldades e desafios de nosso tempo,
Deus não cessa de trabalhar pela salvação de todas as pessoas e mesmo de
toda a criação. Cremos que Deus continua sua obra de reconciliar o mundo
consigo em Cristo (2 Cor 5, 19). Escutamos o urgente apelo a unirmo-nos ao
Senhor na atenção aos mais necessitados e para estender a misericórdia de
Deus até lá onde a injustiça, o sofrimento ou o desespero parecem impedir o
plano divino. Pedimos a coragem e a liberdade de „ousar a audácia do
improvável‟, ao responder ao chamado de Deus com a humildade de quem
sabe que, neste serviço onde o humano empenha toda sua energia, tudo
depende de Deus. „É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação‟
(2 Cor 6,2)83.

Quando olhamos atentamente a realidade na qual estamos inseridos, logo ficamos
perplexos, pois a maldade está presente e, às vezes, com uma força destruidora. Inúmeras
pessoas morrendo de fome, outras fugindo de seus lares por causa das guerras, outras
construindo muros, outras falando de raça pura, outras construindo bombas atômicas para se
defender. É uma situação que desafia as pessoas de boa vontade, especialmente, o cristão. De
fato, “verificamos uma situação hostil à expansão do Reino de Deus. As ideologias
dominantes e os sistemas políticos econômicos, sociais e culturais impedem muitas vezes uma
resposta adequada às necessidades mais elementares dos homens”84.
Diante dessa situação de calamidades e desumanidades, os Exercícios Espirituais
podem proporcionar uma atitude de pertença ao mundo. Um desejo sincero de cuidar da “casa
comum”85 onde “nada neste mundo nos é indiferente”86. Papa Francisco convida a todos a
“olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa
comum. A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos
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mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas” 87. Para
Teilhard de Chardin, “pela operação sempre em curso da Encarnação, o Divino impregna tão
bem as nossas energias de criaturas, que, para darmos com ele e o abraçarmos, não
poderíamos encontrar meio mais apropriado do que a nossa mesma ação”88.
4.6.1.3 Amar e servir: ajudar as pessoas.
Na petição da Contemplação para alcançar Amor encontramos a expressão “em tudo
amar e servir” (EE 233). Após o conhecimento de tantos bens recebidos de Deus Nosso
Senhor, o exercitante é animado a colaborar com tamanha generosidade de Deus, num ímpeto
de em tudo amar e servir, isto é, no desejo de ajudar. O horizonte de limite do verbo ajudar é
o horizonte de Deus. Intuímos que tal horizonte se encontra no exercício da contemplação da
Encarnação, onde as “três pessoas divinas olham toda a superfície do mundo” (EE 102) e
decidem “fazer a redenção do gênero humano” (EE 107). O olhar das três pessoas divinas é o
limite do olhar, do serviço e do amor do exercitante.
Ainda na Contemplação para alcançar Amor verificamos a oração de oferecimento de
Inácio: “Tomai, Senhor, e recebei toda minha liberdade, minha memória, minha inteligência e
toda minha vontade... disponde de tudo inteiramente...” (EE 234). Esta é uma atitude interna
de colocar-se nas mãos de Deus para que Ele disponha de tudo, ou seja, para que Ele conduza,
envie onde, de fato, seja necessário. É um “pôr-se a caminho”89, conduzido pelo Espírito
Santo, num caminho aberto e sem fronteiras. A Congregação Geral 35ª da Companhia de
Jesus comenta que “o que lhes (aos jesuítas) permitiu encontrar a vontade de Deus foi „o seu
decidido cuidado e estado de alerta para iniciarem um caminho totalmente aberto‟ e para se
oferecerem plenamente a ele, para a maior glória de Deus”90. Já a Congregação Geral 34ª
afirma que “na Autobiografia, Inácio narra como a graça o foi transformando num homem
aberto às necessidades dos demais. Essa meta tão despretensiosa de ajudar os outros impeliu o
Peregrino a estudar e formar-se, a reunir companheiros e finalmente a fundar a Companhia”91.
Para Inácio de Loyola e, consequentemente, para todos aqueles que beberam da fonte
dos Exercícios Espirituais é fundamental a profundidade e a excelência em todo o proceder.
O desejo de amar e servir, ou melhor, o anseio de ajudar as pessoas não se resume num
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simples voluntarismo, mas sim em realizar a missão com qualidade, não por vaidade e
perfeccionismo, pois a pessoa realiza tudo In Domino.
O Papa Francisco tem sido “um profeta” da esperança para o mundo. Com suas
atitudes simples, porém, marcantes e profundas, tem mostrado um caminho para a Igreja e
para o mundo. Citamos uma expressão usada por ele que resume esta novidade e ideal: “a
Igreja como hospital de campanha”92. O relato do Evangelho do Bom Samaritano é muito
atual93. Ver, tocar, sentir, ouvir e saborear as dores, os sofrimentos, os gritos, as angústias, os
desesperos, a depressão, o alcoolismo, as doenças e tantas misérias humanas com compaixão.
Os Exercícios Espirituais possibilitam uma paixão pelo mundo, pelo ser humano e por Deus.
Um amor que se transforma em obras, um amor que se comunica com a criação e com Deus,
um coração desejoso de amar e ser amado, enfim, um desejo de agir In Domino.
Aqui não é o caso de indicar caminhos, mas sim indicar o Caminho, o qual sabe onde
colocará o exercitante para ser como Ele, agindo In Domino, humanizando e fazendo o mundo
mais humano. Concluímos com uma indagação do jesuíta Alberto Hurtado: “A quem amar?”
A todos os meus irmãos de humanidade. Sofrer com seus fracassos, com
suas misérias, com a opressão de que são vítimas. Alegrar-me com suas
alegrias. Começar por trazer de novo a meu espírito todos aqueles que
encontrei em meu caminho: aqueles de quem recebi a vida, que me deram a
luz e o pão. Aqueles com os quais partilhei o teto e o pão. Os que conheci
em meu bairro, em meu colégio, na universidade, no quartel, em meus anos
de estudo, em meu apostolado... aqueles a quem combati, a quem causei dor,
amargura, dano... todos aqueles a quem socorri, ajudei, tirei de um apuro...
os que me contradisseram, me desprezaram, me fizeram dano. Aqueles que
vi nos cortiços, nos barracos, debaixo das pontes. Todos estes cuja desgraça
pude advinhar, vislumbrar sua inquietude... encerrá-los em meu coração,
todos de uma vez. Cada um em seu lugar, porque naturalmente, há lugares
diferentes no coração do homem. Ser plenamente consciente de meu imenso
tesouro, e, com um oferecimento vigoroso, oferecê-los a Deus. Fazer em
Cristo a unidade de meus amores. Tudo isso em mim como uma oferenda,
como um dom que arrebenta o peito; um movimento de Cristo em meu
interior que desperta e aviva minha caridade; um movimento da humanidade,
por mim, para Cristo94.
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4.6.2 In Domino: uma teologia do caminho
A partir do livro dos Exercícios Espirituais podemos resgatar e aprofundar inúmeros
elementos teológicos, bem como, fazer uma reflexão teológica dos Exercícios e das suas
respectivas Semanas, já que seu conteúdo teológico é vastíssimo, tais como: a antropologia
teológica, a criação, o pecado, a cristologia, a soteriologia, a escatologia e tantos outros. Há
várias maneiras de abordar a teologia dos EE.EE. Francisco Domene apresenta três modos de
abordagem. No primeiro momento, é admissível “buscar a teologia como fundamento remoto
dos Exercícios; eles seriam apenas uma das aplicações práticas da teologia especulativa. Esta
concepção é a de J. A. Hardon”95. O segundo modo procura “fazer teologia como parte
integrante dos Exercícios; eles seriam uma espécie de teologia Kerigmática, seleção de
verdades fundamentais que constituiriam o kerigma inaciano. Assim entende E. Przywara”96.
De acordo com o último modo, é possível “fazer teologia como reflexão teológica sobre os
dados e as experiências dos mesmos Exercícios. Eles seriam uma fonte de reflexão teológica,
distinta e posterior à fonte revelada. Tal é a concepção de K. Ranher”97.
A eficácia dos Exercícios Espirituais é oriunda da graça de Deus, principalmente, da
intuição de Santo Inácio de Loyola. De acordo com Alcalá, “por teologia dos Exercícios
devemos entender não precisamente a vertente positiva baseada na documentação do
magistério eclesiástico sobre o tema, mas sim a especulativa”98. Sendo assim, Alcalá propõe
“um repensar os Exercícios a partir do mesmo horizonte de fé que foram escritos, na
perspectiva da redenção em que Deus nos diz quem é o homem e quem Ele é ao revelar-nos
quem é seu Filho. É um estudo desde uma antropologia soteriológica”99.
Para Francisco Domene, “há inúmeros problemas que os Exercícios oferecem ao
teólogo, porém um peculiar: a relação entre os três elementos fundamentais que se conjugam
nos Exercícios: a ação de Deus por meio da graça intensa, o método e a ação do diretor”100. O
aporte teológico desta dissertação se concentrou, justamente, na relação da ação de Deus por
meio da graça e o método proposto por Inácio de Loyola.
Em termos teológicos, a graça dos Exercícios não é a graça habitual, nem a
graça atual externa, nem a graça atual interna ordinária, que Inácio chama de
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„suficiente‟. É a graça atual intensa e eficaz, perceptível em seus efeitos:
aumento de fé, amor, gozo, suavidade interna, tranquilidade, paz profunda e
lágrimas. É uma graça intensa, iluminativa do entendimento, motivação da
vontade-afetividade que resulta em todo o substrato psíquico e determina a
conversão interna total do homem ao seu Fim sobrenatural. É Deus tocando
perceptivelmente o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo101.

Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola nasceram da experiência gratuita do
amor de Deus num período complexo da história da Igreja. Época da Reforma Protestante,
onde muitas pessoas tinham dificuldades de fazer uma experiência profunda de Deus, por
inúmeros motivos. Segundo John O‟Malley, “ensinar as pessoas a rezar teve grande
importância nos primeiros ministérios da Companhia, não só pelo perene valor que isto
supunha, mas porque respondia ao que os jesuítas acreditavam que exigia sua época”102. Hoje,
com suas devidas particularidades, vivemos num tempo onde os Exercícios de Inácio
continuam a ter a mesma eficácia e atualidade de quase 500 anos atrás. Portanto, discernindo
e elegendo o que esta dissertação pode contribuir mais eficazmente para o fim ao qual nos
propomos, levando em consideração a realidade, optamos por fazer uma concisa reflexão
teológica daquilo que denominamos In Domino como uma possível teologia do caminho103.
Neste sentido, juntamente com Alcalá, podemos afirmar “a efetividade do método inaciano
em ser um memorial existencial da redenção, redescoberto e vivido pessoalmente em clima de
oração, sob o exemplo transformante do mesmo Cristo”104.
Parece evidente que os Exercícios de Inácio são uma recordação estruturada
dos principais fatos soteriológicos: plano de Deus sobre o homem, violação
desse projeto pelo pecado, situações limites que o pecado conduz e a
memória mais completa possível da vida e obra redentora de Cristo, desde
que deixa o Pai para viver e morrer entre os homens até voltar ao Pai,
permanecendo entre nós com sua presença de Cristo – Igreja105.

No primeiro exercício da Primeira Semana, Inácio pede para o exercitante “aplicar a
memória”, ou como está no Autógrafo, “traer la memoria” (EE 50). Tal atitude possibilita
recordar a Redenção realizada por Cristo. Assim como a história universal é dividida em antes
e depois de Cristo, também o mesmo Cristo tem a capacidade de dividir a história pessoal do
exercitante. Conforme Alcalá, “uma memória, mais que psicológica, é existencial, é um
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reviver. Este fenômeno é possível não só pela idiossincrasia da capacidade „rememoradora‟ da
alma, mas pela peculiar estrutura íntima do recordado”106. A pessoa envolvida nos Exercícios
tem a experiência da salvação, de cura, de amor. De fato, “os Exercícios são meditações de
um fato soteriológico, de um acontecimento redentor que tem conformado minha situação
presente e continua operando ainda em minha vida”107.
Inácio de Loyola autodenominou-se Peregrino. Um homem pecador perdoado por
Deus, que após o encontro com o Cristo, teve sua vida transformada. No desejo de ir a
Jerusalém para estar na terra de Jesus, ele colocou-se a caminho e foi encontrado pelo
Caminho. Tal experiência, com suas devidas especificidades, ocorre na dinâmica completa
dos Exercícios. O exercitante coloca-se a caminho e descobre ao longo do mesmo que o
Caminho (Cristo) já estava com ele desde o início. De acordo com Alcalá, “o viver
intensamente a história da redenção nesse ambiente de fé e graça para conseguir, mediante a
oração, a nova operabilidade individual dessa redenção na vida do cristão”108. Desse modo, o
método dos Exercícios Espirituais torna-se um caminho de transformação da pessoa em
Cristo.
Os Exercícios de Santo Inácio são um método, entendido este vocábulo em
seu sentido mais íntimo de „caminho de transformação‟. Os EE.EE são o
caminho de transformação interior, o conhecer constante a atitude de Cristo
para revestir-se de sua mesma mentalidade na realização da vocação própria
e intransferível109.

Durante os Exercícios o exercitante vai percebendo Deus que se revela e o convida a
colaborar na sua missão. Para Francisco Domene, “a essência teológica da graça intensa é a
doação progressiva de Deus ao exercitante e a maior atração pessoal a uma doação também
pessoal e progressivamente mais plena da parte da pessoa”110. A graça intensa é um momento
forte, é um kairós, onde o exercitante se dá conta de Deus. A consciência da graça intensa foi
marcante na vida de Inácio, pois ele quis comunicar aos demais tamanha experiência.
Conforme Iparraguirre, “a presença e atividade de Deus nas almas penetrou no mais íntimo da
personalidade do Peregrino chegando a formar uma de suas vivências mais sentidas e
profundas”111. Para Nadal, “Deus havia dado (a Inácio) grande conhecimento e sentimento
dos mistérios divinos e da Igreja... guiando-o desta maneira para que tudo fosse usado no
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serviço seu e saúde das almas, o qual o mostrou em dois exercícios: Rei e Duas Bandeiras” 112
e ainda mais, “aquilo a que tudo se devia aplicar e ter por fim em todas as suas obras, é o que
é a Companhia”113. De fato, a Companhia de Jesus, os EE.EE e, consequentemente, o agir In
Domino nasceram, a partir da experiência de Inácio, do modo de proceder da Trindade.
A visão de Cristo que necessita de homens para aplicar a redenção a outros
homens incentivou-o a utilizar a arma mais poderosa de que dispunha para o
recrutamento eficaz de cooperadores generosos e amigos íntimos do
Redentor. A graça intensa dos Exercícios o fez sentir intimamente essa
realidade, que foi o fundamento teológico de todo seu apostolado, e em
concreto, de seu apostolado por meio dos Exercícios Espirituais114.

Ao propor o agir In Domino como uma teologia do caminho estamos aproximando o
exercitante, que peregrina em direção a Deus, de uma teografia e de uma mistagogia.
Conforme Vazquez Moro, “teografia significa as marcas de Deus na vida de cada um de
nós”115. Já a mistagogia “é a maneira como sou conduzido, através das marcas de Deus na
nossa vida; é o sentido dessas marcas. Relendo nossa vida, vamos ver que as marcas que aí se
encontram são sinais indicadores do caminho que Deus me fez e faz andar”116. Durante a
caminhada a pessoa que entra em Exercícios é surpreendida pelo Amor que sempre toma a
iniciativa. De fato, no caminho desperta na pessoa a consciência da graça e da liberdade. De
acordo com Ruiz Pérez, “é a consciência de uma tensão que não se resolve de modo
definitivo, mas que se prolonga no tempo e se constitui um caminho”117. É significativo
constatar que na anotação primeira dos EE.EE, Inácio utiliza três verbos para definir os
Exercícios, os quais têm uma relação direta com o ser peregrino: “assim como passear,
caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma forma se dá o nome de Exercícios
Espirituais a todo e qualquer modo de preparar e dispor a alma” (EE 1). Já no Princípio e
Fundamento (EE 23), do texto Autógrafo, encontramos por sete vezes a preposição para.
Temos a impressão que o Peregrino articulou o método dos Exercícios para que o exercitante
tome consciência de sua peregrinação e, principalmente, d‟Aquele que peregrina junto. A
partir da experiência de Deus no caminho, o exercitante vai tendo possibilidade de entender
algumas questões existenciais, tais como: de onde vim? Quem sou? Para onde vou?
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No Princípio e Fundamento a referência da pessoa a Deus é teleológica. Segundo
Vazquez Moro, “a palavra fim ou para supõem que o Princípio e Fundamento é princípio e
fundamento de um caminho que leva a um fim. Pela analogia que existe entre os dois textos,
veremos que o fim acaba sendo a Contemplação para alcançar Amor”118. Conforme Ruiz
Pérez, “as eventualidade do encontro pessoa-graça ficam iluminadas decisivamente desde as
eventualidade da própria vida de Jesus”119.
A consideração do fim permite perceber a realidade em sua ordem
teocêntrica, o que é uma das convicções inacianas mais genuínas. Desse
modo, o Santo se importa já neste momento de uma compreensão do homem
que destaque seu estar referido a Deus (criado) através de suas finalidades,
de seus „para’ e não tanto de seus porquês. Podemos deduzir disto um corte
antropológico-teológico. E é que no homem do Princípio e Fundamento está
sublinhado seu ‘ser vetor’, sua direcionalidade intrínseca, que acaba
transcendendo-o e sem o qual não pode compreender-se realmente a si
mesmo120.

Desse modo, é possível propor In Domino como uma teologia do caminho, pois os
Exercícios Espirituais possibilitam fazer uma leitura da teografia e da mistagogia como um
caminho existencial. Durante o caminho, o exercitante, a partir das experiências, vai tendo
condições de aprofundar alguns temas teológicos, tais como: a criação, a cristologia, o
pecado, a antropologia, entre outros. Ao longo do caminho, é plausível detectar as marcas
teológicas na pessoa e, consequentemente, adentrar nos mistérios humano e divino.
Papa Francisco convida-nos a ser uma igreja em saída, pois é no caminho que
encontramos as pessoas e somos encontrados por Deus. In Domino como teologia do caminho
significa fazer a experiência de Deus, como fez Inácio de Loyola, e voltar-se para as pessoas
com muito afeto para compartilhar o amor de Deus121. Concluímos esta dissertação
resgatando uma perícope da Congregação Geral 36ª da Companhia de Jesus. Eis:
Recordando o P. Jerônimo Nadal, podemos dizer com ele: „o mundo é a
nossa casa‟. Como dizia, recentemente, o P. Peter Hans Kolvenbach: „um
mosteiro estável não nos serve, porque recebemos o mundo inteiro para lhe
comunicarmos a Boa-Nova. Não nos encerremos no claustro, mas
permaneçamos no mundo, no meio da multidão de homens e mulheres que o
Senhor ama desde que estão no mundo. São todos estes homens e mulheres
que centram a nossa atenção para o diálogo e para a proclamação, porque a
nossa missão é a da Igreja: descobrir Jesus Cristo nos lugares onde, até
agora, não nos temos apercebido d‟Ele e revelá-Lo onde, até agora, não foi
visto. Em outras palavras: procuramos „encontrar Deus em todas as coisas‟,
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seguindo o que Santo Inácio nos propõe na „Contemplação para alcançar
Amor‟. O mundo inteiro transforma-se em objeto do nosso interesse e da
nossa preocupação122.
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CONCLUSÃO
Mediante todo o exposto, em que procuramos apresentar e comprovar a hipótese
levantada na introdução, de verificar como a metodologia proposta por Inácio de Loyola, no
livro dos Exercícios, pode facilitar o encontro da graça com a liberdade do exercitante,
sobretudo, de demonstrar como após a dinâmica completa dos Exercícios a pessoa poderá agir
In Domino, compreendemos que “buscar a graça intensa é buscar a Deus mesmo para unir-se,
mais estritamente, a Ele. Saboreando Deus, experimentando-O, o exercitante não encontra
gozo ou interesse nas criaturas independentemente do Senhor e de sua glória”123 e ainda mais,
“a graça intensa, e só ela, produz a conversão afetiva... a ser imagem perfeita de Jesus Cristo
porque se mantém habitualmente sob seu Espírito. Só assim pode em tudo amar e servir”124.
Portanto, a metodologia dos Exercícios colabora eficazmente para que a graça de Deus atue
intensa e profundamente na vida do exercitante possibilitando-lhe uma experiência pessoal
com Jesus, razão pela qual há a mudança de vida.
Observamos, no primeiro capítulo, a experiência gratuita da graça na vida de Inácio
que, maravilhado, compartilhou o que aprendeu de Deus com os demais para que muitos
tivessem a condição de serem transformados pela graça, mediante os Exercícios Espirituais,
para agir In Domino. Este reconhecimento da transformação da pessoa pela e na graça está no
contexto eclesial, ou seja, a graça intensa experimentada pelo Peregrino está de acordo com o
depósito da fé da Igreja. A dinâmica dos Exercícios é “uma escola da oração”125, através da
qual o próprio Deus vai ensinando e guiando o exercitante, como fez com Inácio, para
caminhos “onde Ele próprio devia ir”126. De fato, não podemos limitar a ação de Deus, porém,
somos capazes de colaborar com a mesma, principalmente, tendo as condições de utilizar um
método tão bem articulado e definido como os EE.EE.
No segundo capítulo, focamos nossa atenção no livro dos Exercícios Espirituais.
Iniciamos, a partir de então, uma análise hermenêutica do caminho proposto por Inácio na sua
obra. Neste momento, observamos o cuidado e a seriedade do Peregrino em oferecer
condições, através de uma metodologia, para que o exercitante pudesse fazer uma experiência
de Deus, mais especificamente, do “conhecimento interno de seus pecados” (EE 63). O
Peregrino de Loyola procurou ajudar a pessoa a tomar consciência da “fealdade e malícia dos
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pecados” (EE 57) e isto diante de Jesus. Assim, o exercitante experimenta a sua condição de
pecador e, sobretudo, a graça transformante da misericórdia divina. Tal experiência de sentirse pecador perdoado é fundamental para agir In Domino, pois o exercitante, no contato com
sua humanidade marcada pelo pecado, reconhece e confia na generosidade de Deus. São
Paulo expressou bem o que se vive na Primeira Semana dos Exercícios: “onde o pecado
abundou, superabundou a graça”127.
No terceiro capítulo, percebemos como Inácio, por intermédio da Segunda e Terceira
Semanas dos Exercícios Espirituais, contribuiu para que o exercitante pudesse fazer a
experiência do “conhecimento interno da pessoa de Jesus Cristo” (EE 104). A pessoa vai
ressignificando sua vida, suas escolhas, tendo como modelo a pessoa de Jesus. É uma
experiência essencial, pois aquele que entra em Exercícios permanece um longo período
rezando com Cristo. De fato, “o Criador fala diretamente com a criatura e a criatura com o
Criador” (EE 15). É um diálogo, uma oração, um encontro de dois amigos que desejam
construir uma história de amor juntos. Uma das grandes novidades que o Peregrino de Loyola
oferece a todos é o conhecimento da Vontade de Deus. Através da oração profunda e de uma
atenção aos movimentos interiores, a pessoa tem condições de conhecer e, assim, colocar em
prática o desejo de Deus. Na relação lenta, profunda e pessoal com Jesus, o exercitante vai
sendo ensinado por Deus.
No quarto capítulo, analisamos como o Peregrino, por meio da Quarta Semana e do
exercício da Contemplação para alcançar Amor, possibilita condições para o exercitante
acolher e fazer a experiência do “conhecimento interno de tantos bens recebidos, para que,
reconhecendo-os inteiramente, possa em tudo amar e servir a Sua Divina Majestade” (EE
233). A graça de agir In Domino, nos Exercícios Espirituais, é uma atitude existencial que se
constrói paulatinamente, ou seja, a graça vai agindo conforme a abertura e a colaboração da
pessoa. No final dos Exercícios, Inácio deseja que o exercitante tenha possibilidades de agir e
viver “encontrando Deus em todas as coisas e todas as coisas n‟Ele”128. Percebemos que, após
tal experiência, é possível aprender inúmeras coisas, sobretudo, o modo de proceder de Deus
com a sua criação.
Deve-se considerar também como resultado desta pesquisa que o exercitante é capaz
de ter um olhar positivo e engajado no coração do mundo, acolhendo, tomando consciência e
posicionando-se diante das pessoas, acontecimentos e circunstâncias com muito afeto. Aquele
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que experimentou a graça intensa nos Exercícios Espirituais é alguém que sabe ler os “sinais
dos tempos”129, sabe buscar a vontade de Deus em todas as situações, comprometendo-se com
a vida, tal como Jesus: “eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância” 130. Esta
pessoa é hábil o suficiente para ter uma vida de oração profunda que não se limita a um tempo
determinado, mas torna-se um modo de proceder. A oração torna-se condição de possibilidade
de transformar a pessoa para agir e viver como age e vive Deus.
A resposta que chegamos é que a metodologia dos Exercícios Espirituais de Santo
Inácio de Loyola é um caminho atual e eficaz para humanizar as pessoas tal como Jesus foi
humano. De fato, esta metodologia assegura o encontro do “Criador com a criatura” (EE 15),
especialmente, a experiência da graça intensa enfatizada na dissertação.
Pensando em desenvolvimentos posteriores, principalmente reconhecendo o não
desenvolvimento da teologia contida ao longo dos Exercícios Espirituais, essa pesquisa
apontou para uma possível continuidade de estudo, sobretudo a perspectiva de agir In Domino
como uma teologia do caminho, ou seja, durante o caminhar do ser humano, Deus se põe a
caminho para estar junto e ajudar a pessoa com a graça intensa. Nesse sentido, torna-se algo
novo pensar os elementos teológicos, tais como, a cristologia, a soteriologia, a escatologia,
entre outros, no processo do peregrinar humano, isto é, no caminho. Mediante a experiência
espiritual e humana da dinâmica dos Exercícios, é possível abordar algumas questões
teológicas e, assim, dar razões à fé vivenciada.
Diante desta pesquisa podemos, também, apontar para alguns desafios. Citamos
apenas dois: um primeiro desafio é como dar condições para que inúmeras pessoas façam a
experiência da graça através dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola? Outro desafio é
como, neste tempo onde as pessoas estão tão imersas na comunicação, informação,
conectados com tudo e todos, proporcionar um ambiente adaptado para que a experiência dos
Exercícios produza os frutos necessários?
Chegamos ao final dessa pesquisa com a convicção de que os Exercícios Espirituais
são úteis, necessários e atuais para o mundo, pois proporcionam condições de viver In
Domino, ou seja, facilitam o encontro pessoal com Jesus Cristo.
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