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Nota introdutória 

 

Serve este breve subsídio para ajudar a organizar quer o pedido, 

quer o possível desenvolvimento do “exercício espiritual” da direção 

espiritual (DE) a partir do Centro de Espiritualidade «Água Viva», de 

modo a não haver dúvidas sobre o objetivo do que se pede, o caminho 

que se propõe fazer para o alcançar e as formas variadas que o tornam 

exequível. 

 

 

 

Definição 

 

A direção espiritual é um meio de maturação pessoal, 

acompanhado por um mediador do Espírito Santo, o diretor espiritual, 

sob o influxo do dom do discernimento dos espíritos (cf. 1Cor 12, 10), 

durante uma determinada etapa da vida, diante de circunstâncias de 

dúvida ou de crise, ou na perspetiva da escolha da vocação específica 

para a santidade.  

Esta vocação é um chamamento universal (cf. Lumen Gentium 

Cap. V) que se concretiza numa comunidade concreta, para que não 

se feche num ideal vago ou indeciso. Como diz o Concílio Vaticano II, 

«todos os cristãos são, pois, chamados e obrigados a tender à 

santidade e perfeição do próprio estado» (LG 42e). Esta «medida alta 

da vida cristã ordinária» não está só disponível para os que seguem 

uma via de consagração especial, para todos os cristãos.  

Em suma, a DE é um caminho para a plenitude da vida em Cristo 

que se vai realizando no aperfeiçoamento da caridade, naquela que 

João Paulo II chamava «escola sistemática da vida interior». Já o Livro 

dos Provérbios dizia (18, 19 na versão grega): «Um irmão ajudado pelo 

irmão é uma cidade fortificada e alta, ele é forte como uma muralha 

régia». Aspirar à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade (cf. 

LG 40) ajuda a superar a ideia, ainda dominante em certos ambientes, 

de que, na vida cristã, uma grande maioria são chamados à simples 

observância das leis da Igreja, enquanto uma escassa minoria é 

destinada à santidade. Contraria esta tendência é possível com a busca 

plural (segundo o próprio estado de vida) daquela «alta medida», o 

que se torna possível com a vulgarização da DE. 
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Método 

 

Um objetivo da DE, seja qual for a motivação particular de quem 

a pede, só se consegue com um caminho bem traçado, para que não 

se ande em vão e indefinidamente. A DE não é um tempo para 

desabafos aleatórios e fragmentários, ainda que possa começar com o 

“aqui e agora” que a pessoa traga consigo. Para uma boa experiência 

de DE, seria, por um lado, uma tontice abdicarmos das ciências 

humanas para incluir o autoconhecimento pessoal e, por outro, uma 

tolice não nortearmos o leme para os valores evangélicos que podem 

dar um rumo certo à vida cristã. 

A DE desenvolver-se-á sempre entre o protagonismo da pessoa 

crente (protegendo-se do diretivismo do orientador) e o espírito de 

mediação do que acompanha (sem dar aso à dependência de quem se 

orienta), dentro do modelo do testemunho de vida e de fé conjuntos. 

Por princípio, a DE não incluirá a Confissão, para que se 

proporcione a epiqueia ou seja o ambiente pré-moral que ajude a 

moderar a busca da verdade, sem os julgamentos rígidos que 

bloqueiam a mesma. Caso a pessoa peça aquele Sacramento, sem 

deixar de dar espaço ao exame individual de consciência, celebrar-se-

á no final do encontro. No entanto, sugere-se como preferível a opção 

de que a pessoa orientada se confesse a um outro ministro. 

 

Formas 

 

A DE pode desenvolver-se em dois modos: os encontros 

periódicos, a carta/email e counseling. 

Os encontros periódicos poderão ser mensais ou bimensais, 

tendo cada um a duração de aproximadamente uma hora, para não se 

esgotar o assunto de forma inconsequente. A sequência desenvolver-

se-á até ao seu términus, que depende da forma como a pessoa vê 

desenvolver o seu interior rumo à sua efetiva mudança de vida 

espiritual. 

A carta, antes do hoje também possível correio eletrónico, 

era um meio utilizado por vários Santos homens e mulheres da história 

da espiritualidade, pelas quais viemos a saber que tinham sido grandes 

místicos. Para algumas pessoas, pode ser a melhor forma expressar a 

vida interior. Pode intercalar os encontros, caso estes sejam raros. 

O counseling difere da DE quanto à periodicidade, por ser 

pontual e relativo a um tema particular ou a algum problema concreto 

que, apesar de não ser central no que toca à vida interior, poderá vir 

a ameaçar a resiliência da pessoa nalguma dimensão da sua vida 

prática. 


