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Oração para obter generosidade
Santo Inácio de Loyola
Ensina-nos, Senhor, a servir-te como mereces:
A dar sem contar o preço,
A lutar sem contar as feridas,
A trabalhar e a não procurar descanso,
A doar sem pedir recompensa
Exceto o saber que fazemos tua vontade.

Oração de entrega
Santo Inácio de Loyola
Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade.
Minha memória, minha inteligência
e toda a minha vontade;
Todo o meu ter e meu possuir.
Tudo me deste e a ti devolvo
Tudo é teu;
Tudo é teu: dispõe de tudo
Conforme tua vontade.
Dá-me teu amor e graça
Que estas me bastam.

Nada é mais prático

Pedro Arrupe,SJ

Nada é mais prático que encontrar a Deus; amá-lo de uma maneira absoluta até
o fim. De quem estás enamorado e como aproveitas tua imaginação, afetará
tudo. Decidirá, te fará levantar de tua cama nas manhãs, que farás à tarde, como
passarás o teu fim de semana, que lerás, que conhecerás, o que te entristece e o
que te entretém com alegria e gratidão. Enamora-te, mantém-te enamorado e isto
decidirá tudo.
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ESPIRITUALIDADE
Espiritualidade é uma palavra carente de uma definição concisa. Embora
inclua orações, piedade e o que chamamos vida interior é finalmente uma forma
de viver e atuar. Para os cristãos, espiritualidade pode definir-se como uma vida
de acordo com o Espírito de Deus, uma vida que nos pode fazer filhos e filhas de
Deus (cf. Rom 8,9-14).

Não obstante, isto não quer significar que só existe uma espiritualidade
cristã. Realmente existem muitas. Por exemplo, cada um dos quatro evangelhos
no Novo Testamento pode dizer-se que reflete espiritualidades distintas, cada
uma fiel ao Evangelho que Jesus pregou, porém, visto através do prisma do
escritor. Entretanto, assim como a espiritualidade cristã se desenvolveu, da
mesma forma também o fizeram outras espiritualidades, cada uma com raízes
em um particular contexto histórico e cultural e expressando, de algum modo
suas idéias e aspirações. Cada uma foi fundada em um acordo específico sobre a
relação de Deus com o mundo e sobre a pessoa humana neste mundo. E foi com
a compreensão de que a espiritualidade é – uma forma de vida e de atuação –
que se desenvolve e cresce.
... uma espiritualidade é outorgada com um entendimento específico acerca de
Deus, da relação de Jesus com o mundo, e acerca de ser humano no mundo.

_________________________________________________________
__
Entretanto, é conveniente uma palavra de precaução: uma espiritualidade
não é uma simples coleção de idéias e práticas espirituais variadas, onde cada
qual pode escolher e eleger. Possui uma coesão interna. Seus elementos
mostram, de fato, relação recíproca, extraordinária, na qual cada uma flui, e da
expressão à vista do mundo, do qual a espiritualidade emana.
Cada espiritualidade é identificada por uma determinada história, tradição
cultural ou tradição religiosa da qual nasce: são do século XVII as espiritualidades
francesas, paulinas, carmelitas, célticas e metodistas para nomear somente
algumas. Este folheto se centrará na espiritualidade vasca de Santo Inácio de
Loyola; selecionará alguns dos traços mais importantes desta espiritualidade,
descreverá e sublinhará sua inter–relação e desígnios, para demonstrar como
cada um flui e lhe dá a expressão integral, do ponto de vista do mundo. No
entanto para obter isto, a melhor maneira não é começar através de sua
espiritualidade, mas com o próprio Santo.
3
Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Há quinhentos anos, Inácio de Loyola, um nobre soldado Basco, jazia enfermo
em sua cama, recuperando-se de feridas que quase acabaram com sua vida.
Procurando algo com que passar o tempo, começou a ler, não as novelas
românticas que ele desejava, mas os únicos livros disponíveis que eram a vida de
Jesus Cristo e a vida dos santos. De vez em quando, deixava os livros de lado e
permitia que sua imaginação voasse - imaginando-se um valente cavalheiro a
serviço de uma grande dama. Seus pensamentos voltavam para o que havia lido,
e se imaginava imitando façanhas heróicas dos santos servindo a Deus.

Contudo ele começou a notar que seus pensamentos provocavam nele
diversas reações. Pensamentos dele próprio, como um cavalheiro, o deleitavam
enquanto duravam, porém no final o deixavam sentindo-se triste e vazio. Por
outro lado seus sonhos de imitar as heróicas façanhas dos santos
proporcionavam alegria que duravam muito depois que seus sonhos terminavam.
Então, como ele o descreveu depois, “um dia seus olhos se abriram um pouco e
começou a perguntar a si mesmo e a refletir sobre estas diferenças”. Percebeu
que uns pensamentos se dirigiam para Deus, e provavelmente tinham sua origem
em Deus, o que não acontecia com os outros pensamentos. Suspeitou que dois
espíritos contrários estavam ativamente trabalhando nele: o espírito de Deus e o
espírito do maligno. Notou que Deus estava comunicando-se com ele, não
através de numerosas experiências, mas em sua maneira eficaz de responder
aos fatos ordinários de sua vida.
Durante os longos meses de sua recuperação, Inácio leu e releu os dois
livros, refletindo na vida de Jesus e nos exemplos dos santos e tomou mais de
uma resolução. O que finalmente foi decisivo, não foi o que fez durante este
tempo, mas o que estava ocorrendo. Percebeu que Deus estava ativamente
trabalhando nele – convidando-o, dirigindo-o, guiando-o e dispondo ativamente
sobre a maneira como melhor poderia servir-lhe.
Nos últimos dias de fevereiro de 1522, Inácio saiu de Loyola . Apesar de
não estar completamente curado estava ansioso por empreender seu caminho.
Um desejo inexplicável o atraía a Jerusalém, onde imaginava passar a sua vida
fazendo penitência. Viajou através da Espanha ao mosteiro dos beneditinos em
Monserrat. Aí fez uma confissão geral e durante toda a noite, esteve em vigília
diante da Madona Negra (Nossa Senhora de Monte Serrá). Sentiu o desejo de
passar uns dias no albergue dos peregrinos, escrevendo algumas reflexões.
Depois se dirigiu a um povoado vizinho chamado Manresa, onde permaneceu
quase 11 meses.
Em seu entusiasmo, rapidamente se submeteu a horas de oração e inteira
penitência física. Apesar de sua espiritualidade ser nobre e generosa, era
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amplamente egoísta e superficial. Mesmo assim nos quatro meses seguintes,
desfrutou de uma tranqüilidade e incessante alegria. Todavia, às vezes
experimentava grandes mudanças em sua alma. Sua tranqüilidade e alegria se
tornavam tristes e áridas e começou a questionar seu novo estilo de vida. Uma
constante ansiedade o oprimia grandemente por causa dos seus pecados que se
absteve de confessar. No entanto sua inclinação para a meditação lhe servia
unicamente de castigo para um exame de consciência mais profundo tornando-o
prisioneiro de sua própria concentração. Procurou ajuda em toda a parte, porém
não podia encontrar descanso. As semanas se tornaram meses e sua angústia
continuava invencível.

Subitamente de modo completamente inesperado, despertou de um sonho.
Em poucos momentos pôde ver que seus escrúpulos eram simples mentiras e
falsidades e conseguiu libertar-se deste poder. Voltou a enfrentar a sua própria
pobreza e incapacidade de alcançar sua própria sanidade e pureza. Anos depois,
observou que durante este tempo “Deus estava trabalhando nele como um
mestre trabalha com um menino”. Deus lhe havia revelado sua fragilidade
humana para que “todo o poder sobrenatural” (cf. 2Cor 4,7) se reconheça vir de
Deus unicamente. Sua tranqüilidade espiritual voltou e desfrutou de muito
consolo espiritual. Recebeu grandes iluminações, como sobre a Trindade, a
criação do mundo, a Eucaristia sacramental, com a presença da humanidade de
Cristo. Porém estas iluminações pareciam quase insignificantes como uma que
ocorreu à margem do rio Cardoné.
Sentado, contemplava o rio que era muito fundo. Enquanto permanecia
sentado, os olhos de sua inteligência começaram a abrir-se. Não viu visão
alguma, porém, o levaram a entender e a conhecer muitas coisas: coisas
espirituais, a si mesmo, como as da fé e da aprendizagem, e tudo isto acontecia,
com tão grande deleite, que tudo parecia novo para ele.
Escreveu algumas orações concisas e descreveu uma iluminação espiritual
de forma surpreendente que parecia “um homem novo, com um novo intelecto”.
Ainda que seus escritos raramente manifestassem um estilo polido, sua precisão
e clareza de pensamentos sempre foram evidentes. Todavia no tema de sua
iluminação, ele via uma perda genuína ao comunicar suas experiências com
detalhes. Não podia encontrar palavras que descrevessem o que, evidentemente,
era indescritível. A iluminação não era uma “simples experiência espiritual, como
algo que aprendemos ou de fé”. Era uma experiência com Deus tão intensa que
nunca pôde falar sem sentir uma profunda emoção.
Assim como Paulo no caminho de Damasco, Inácio em Cardoné,
experimentou a descoberta e compreensão de Cristo Jesus (cf Fl 3,12). “Teve a
graça de descobrir a Deus.”
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Fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, o plano benigno que ele,
com antecedência, concebera em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos:
reunir todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, sob uma só
cabeça, o Cristo. (Cf. Ef 1,9-10)
A iluminação falou não só do plano de Deus; de uma ou outra maneira falou
do próprio Deus. As ações de Deus continuavam em sua vida, revelando-lhe a
natureza trinitária de Deus e de como Deus desejava atuar com toda a sua
criação, era um movimento para além de si mesmo, de uma bondade irreprimível.
Na experiência da unidade, da beleza e de todo o penetrante amor de Deus
trinitário – Pai, Filho, Espírito Santo - Inácio descobriu o princípio e a fonte que
guiariam suas ações futuras.

É difícil separar em Inácio, o homem da natureza mística da graça, mesmo
com o poder de Deus, operando nele. Ainda assim, Inácio não era um simples
recipiente passivo da graça de Deus. Sem exagerar esta questão, ele sentiu a
Deus total e irrevogavelmente, e então dirigiu absolutamente para Deus, todo o
seu ser, em responder a esse amor. Porém talvez nos perguntemos: Havia uma
qualidade particular que ressaltava nele e que se identificava perfeitamente com
a graça de Deus e que formará sua resposta a Deus? Alguns talvez assinalem
sua fortaleza de espírito e sua coragem pessoal, sua vontade de ferro, sem negar
a importância de suas qualidades inatas. Parecia que Inácio respondia a Deus
com generosidade, porque havia desenvolvido sua liberdade interior que permitia
a Deus ensinar-lhe e dirigi-lo a seu serviço. Sua liberdade interior lhe forjou a
humildade, alicerçou a raiz, que ele chamou de indiferença. Isto foi abrir-se a
Deus, um valor que só se encontra em Deus mesmo, uma consciente decisão de
eleger a Deus e buscar a Deus em todas as coisas. Inácio iniciou seus Exercícios
Espirituais com o tema da indiferença e concluiu-os com o oferecimento de si
mesmo a Deus, baseado nesta liberdade interior. Foi sua humilde disponibilidade
a Deus que determinou sua forma de orar, lhe deu superioridade ao seu
freqüente exame de consciência e foi a fonte determinante de sua confiança
absoluta em Deus, sua disponibilidade universal e sua generosa resposta à
vontade e direção de Deus.

ESPIRITUALIDADE INACIANA
Vimos que a espiritualidade possui uma união interna e a espiritualidade
inaciana é certamente isto. Talvez nos perguntemos: qual é a natureza desta
união? Qual é a ligação ou mais precisamente, o entendimento ou a visão interior
que essa união dá à espiritualidade inaciana? Apesar de Inácio nunca ter falado
nesses termos, sua realização em Loyola revelou que Deus estava ativamente
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trabalhando em sua vida e assim, sua experiência em Manresa revelou, que da
mesma forma, Deus estava trabalhando nas vidas de todas as pessoas que lhe
deram as bases pelas quais começaram sua espiritualidade. Este conhecimento
se converteu na premissa elementar de sua espiritualidade e encontrou
expressão na décima quinta nota preliminar de seus apontamentos: “É por
natureza que o Criador se manifesta diretamente às suas criaturas, através do
Amor e Louvor, e da mesma maneira determina como possa ser servido. É este
conhecimento de Deus – que Deus é um “Deus vivo” sempre trabalhando na vida
das pessoas, convidando-as, dirigindo-as, guiando e dispondo como podemos
servi-lo – isto anima a espiritualidade inaciana e lhe dá essa união interna.
...é este conhecimento de Deus - que Deus é um Deus vivo, sempre trabalhando
na vida das pessoas, isso anima a espiritualidade inaciana e lha dá essa união
interna.
____________________________________________________________
A espiritualidade inaciana pode descrever-se como atenção ativa a Deus,
acompanhada por uma pronta resposta ao mesmo Deus, que está sempre ativo
em nossas vidas. Apesar disto incluir várias formas de oração, discernimento e
serviço apostólico, o que é em uma última instância, a disposição interior de
atenção e resposta. O resultado é que a espiritualidade inaciana tem uma notável
presença tanto em sua atenção a Deus, como em seu desejo de responder ao
que Deus pede agora.
A espiritualidade inaciana pode descrever-se como atenção ativa a Deus,
acompanhada por uma pronta resposta a Deus, que sempre está ativo em
nossas vidas.
____________________________________________________________

EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS
A experiência inaciana começou com a experiência religiosa de
Inácio de Loyola, mas só tomou forma e figura quando ele deu a ela expressão
escrita em seus Exercícios espirituais. Ultrapassa os limites destas páginas a rica
metodologia dos Exercícios espirituais, para fazer-lhe justiça. Cabe mencionar
alguns comentários:
Os exercícios espirituais devem sua origem às reflexões de Inácio de como
Deus esteve trabalhando em sua própria vida e em suas experiências em guiar
os outros para uma vida espiritual. Não é um tratado de vida espiritual. É um guia,
algo como as notas de um mestre, com a intenção de guiar de uma pessoa à
outra a “fazer” os Exercícios. Os Exercícios Espirituais foram escritos com a
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intenção de atrair a pessoa a uma dinâmica de progresso na conscientização de
que é um pecador e a ser perdoado através da entrega de si mesmo de forma
livre e total a Deus. O centro desta dinâmica atua quase como um fio de ouro
através da pessoa de Jesus. Ainda assim Jesus não é um simples modelo a ser
imitado; é Cristo glorificado. Ele é sempre Deus conosco, atuando conosco e por
nós, atraindo-nos ao amor do Pai. Em seu nível mais profundo, os Exercícios
espirituais foram feitos para atrair a pessoa a uma relação pessoal e profunda
c
o
m
J
e
s
u
s
.
De um modo ou de outro, toda a espiritualidade inaciana é expressa nos
Exercícios Espirituais. Todavia, desde que foram escritos como atenção ativa a
pronta resposta a Deus, parece apropriado sublinhar duas facetas que
expressam isto claramente: discernimento e exame de consciência.

DISCERNIMENTO
O discernimento tem suas raízes no conhecimento de que Deus sempre se
apresenta trabalhando em nossas vidas – convidando-nos, dirigindo-nos,
guiando-nos e atraindo-nos a uma vida plena. Sua ação central é reflexão nos
acontecimentos ordinários de nossas vidas. Procura descobrir a presença de
Deus nesses momentos e seguir a direção e guia que ele nos dá com sua graça.
Não são os acontecimentos que são interessantes, porém as respostas afetivas
que provocam em nós – sentimentos de alegria, tristeza, paz, ansiedade e todas
essas indefiníveis “coisas” que se apresentam e revolvem dentro de nós. É
exatamente aqui que através da fé, nós descobrimos a direção e guia de Deus
em nossas vidas.
O discernimento pressupõe a habilidade de refletir sobre os acontecimentos
comuns de nossas vidas, o hábito de orações pessoais, auto-conhecimento de
nossos desejos mais profundos e nossa disposição em seguir o caminho de
Deus. Discernimento é uma oração cheia de consideração ou de reflexão das
decisões das pessoas que desejam encontrar a vontade de Deus. Em seu
discernimento o enfoque da pessoa deve ser prestar atenção tranqüila a Deus e
sentir em vez de pensar. A meta é entender as decisões de seu coração: de vêlas como são e como Deus talvez as veja. Em certo sentido, não há limite sobre o
tempo que se deva continuar com isto. Discernimento é um processo repetitivo,
contudo à medida que a pessoa continua, algumas opções cairão por si mesmas,
enquanto outras deverão ganhar clareza e enfoque. É um processo que deve
mudar inexoravelmente para uma decisão.
Santo Inácio observou que o espírito de Deus se manifestava e dava gozo e
paz interior à pessoa que estava procurando responder generosamente ao amor
de Deus; o espírito maligno, por sua vez, interpunha desmoralização, ansiedade
e temor. Em outras palavras, a pessoa que honestamente estivesse buscando a
Deus, podia descobrir a vontade de Deus, sendo sensível às respostas afetivas
que suas considerações provocavam nela. Esta opção evoca um sentido de paz?
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Talvez Deus esteja afirmando-a. Deixa aquilo sem resolver? Então talvez Deus o
esteja guiando a algo mais. Em tudo isto a pessoa deve ser sensível ao que dá
paz, gozo, inspiração e esperança. Isto necessita assinalar-se, sem, contudo, que
seus descobrimentos, de si mesmo, afirmem ou resolvam, suas considerações
não querem dizer necessariamente, que Deus lhe está afirmando ou negando
algo. O discernimento é uma convergência de muitos fatores e todos necessitam
ser ponderados e avaliar o peso em oração. A mente de uma pessoa talvez lhe
ofereça um conselho sábio, porém o discernimento ocorre no coração.

EXAME DE CONSCIÊNCIA
O exame de consciência é uma simples forma de oração direta de
desenvolvimento da sensibilidade espiritual para uma forma de aproximação das
formas especiais com que Deus nos convida e nos chama.
Deve ser feito no final de cada dia, embora possa fazer-se mais
freqüentemente, quando a pessoa se sinta atraído a fazê-lo em outro momento
do dia. Quanto mais frequentemente o fizer, mais natural lhe parecerá. Isto se
converte na formação da consciência, numa relação mais próxima com Deus.
Pode durar de cinco a quinze minutos. Na realidade não importa quanto tempo
dure; o importante é que se chegue a responder e a reconhecer os movimentos e
a manifestação de Deus nele.
Santo Inácio sugeriu cinco passos de exame de consciência. No entanto, é
muito importante que a pessoa se sinta livre de estruturar a forma do exame de
consciência que mais lhe ajude. Não há uma forma específica ou correta de fazêlo, também não é necessário seguir os cinco passos, cada vez. Por exemplo,
uma pessoa talvez se encontre a si mesma, passando todo o tempo nos dois
primeiros pontos. A regra básica é : vá , onde Deus o levar. E isto nos leva a
outro ponto importante: o exame de consciência é primariamente tempo de
oração; é estar com Deus.
Os cinco pontos que Inácio propõe são:
- Recorda que estás na presença de Deus : Estás diante de Deus que te
ama e te dá as boas-vindas, que te ilumina e te guia.Abraça a Deus que mora e
habita em ti, o Deus que sempre se apresenta em ti.
- Rende graças a Deus por todos os seus benefícios. Dá graças a Deus
pelo que te permitiu fazer neste dia; pelo que recebeste neste dia, pelas alegrias
e dificuldades, pelas palavras de alento e gestos de generosidade, por tua família
e amigos, por todos aqueles que te ajudaram a crescer como pessoa.
- Examina como viveste este dia. Que se passou em tua vida e em tuas
relações? Como Deus se manifestou em ti? Que te pediu ? Como respondeste:
com generosidade ou com egoísmo, com honestidade ou com falsidade ?
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-Pede perdão: Pede perdão por falhar em compreender ou responder a
outros, em suas dificuldades e dor. Pede perdão por não amar a Deus com todos
os aspectos de tua vida.
-Oferece oração de compromisso cheio de esperança.
Estou consciente de minhas debilidades, porém ainda confio na força de Deus.
Renovo o meu compromisso de seguir o caminho que Deus me oferece como
fonte de luz para toda criação “ Se alguém está em Cristo é uma criatura nova:
passou o que era antigo; eis que tudo se fez novo.”

A COMPANHIA DE JESUS: O ESPÍRITO ENCARNADO
Passaram-se quase vinte anos, entre a experiência de Inácio em Loyola e
Manresa e a fundação da Companhia de Jesus em 1540 . O que distinguiu a
Companhia de Jesus recém fundada das outras ordens religiosas já existentes
foi o predominante e implacável desejo de ser “servidora da missão de Cristo”. A
mística de Inácio foi de ação, de atenção ativa e pronta resposta à vontade de
Deus. A Companhia de Jesus seguiu sempre este padrão. De fato, Inácio e sua
recém fundada Companhia julgavam os jesuítas prontos a partir para qualquer
missão no momento em que lhes notificassem. Isto pedia dele aptidão de
adaptar-se a qualquer mudança ou circunstância, determinar o melhor curso de
ação e tomar decisões. O fato de que em alguns anos, tenham aberto escolas, de
grande êxito, parecia questionar este prematuro ideal. No entanto, a questão não
era que este movimento dinâmico se houvesse convertido em estático. A
pergunta era se a instituição poderia manifestar a mesma sensibilidade às
mudanças de necessidade e épocas. Embora os jesuítas de hoje passem um
tempo maior no mesmo ministério e missão, o ideal de responder, sensível e
prontamente, à direção e guia de Deus permanece fiel e verdadeiro, no dia de
hoje, como o foi para Santo Inácio.
A espiritualidade inaciana tem uma notável presença tanto em sua atenção a
Deus, como em seu desejo de responder ao que Deus pede, agora.

POR QUE SER E PERMANECER JESUÍTA?
Karl Rahner , SJ
Muitos se perguntarão como um homem moderno pode permanecer ou
chegar a ser um jesuíta. A resposta a tal pergunta só pode ser a resposta pessoal
de cada um dos jesuítas. Quisera dar-lhes minha própria resposta a esta
pergunta, com toda simplicidade possível, embora possa soar um tanto piedosa.
Posso ver à minha volta, em muitos de meus companheiros, a prontidão
em prestar serviços desinteressados. Posso ver em muitos de meus
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companheiros a disposição para servir desinteressadamente, silenciosamente,
prontos à oração, abandonados à incompreensibilidade de Deus, calmos diante
da morte, seja qual for a forma que venha, totalmente dedicados ao seguimento
do Cristo crucificado.
E para mim, na análise final, não importa qual vai ser o crédito atribuído a
uma linhagem de homens com um espírito como este, nem tão pouco se um
espírito similar é encontrado em outros grupos, com ou sem nome.
O fato é que o espírito existe aqui. Penso nos irmãos que conheci – em meu
amigo Alfred Delp que com as mãos algemadas assinou sua declaração final de
membro da Companhia; ou em quem em uma aldeia na Índia, desconhecido para
os intelectuais indianos, ajuda a gente pobre a erguer suas paredes; ou ainda
outros que no confessionário escutam a dor e o tormento de pessoas comuns e
corriqueiras, mais complicadas do que aparentam ser à primeira vista. Penso em
alguém espancado em Barcelona, pela polícia, junto com seus estudantes, sem a
satisfação de ser realmente revolucionário e de saborear sua glória, ou em quem
ajuda diariamente em um hospital, ao lado da cama de um moribundo, até que
esse acontecimento único converta-se para ele em uma rotina enfadonha, ou
aquele outro que na prisão, deve proclamar uma e outra vez a mensagem do
Evangelho, sem ter nunca um sinal de agradecimento, sendo mais apreciado por
passar cigarros do que pelas palavras da Boa Nova proclamada; ou naquele que
com dificuldade e sem nenhuma evidência clara do êxito, anda com o passo
pesado, longe, na tarefa de despertar em apenas alguns homens e mulheres uma
fagulha pequena da fé, da esperança e da caridade.
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