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ACHEESIL – Associação Chércoles Exercícios Espirituais de s.Inácio de Loyola 

 

 

 
PRÓLOGO 

 
 
 

 Este Diretório é dirigido aos que acompanham os Exercícios Espirituais de s. Inácio de 
Loyola, de acordo com as seguintes normas: 
 

• Ter feito, previa e pessoalmente, os EE com os apontamentos de Adolfo Chércoles. 
 
• Acompanhar de forma individual e personalizada, tanto a exposição como a entrevista. 

 
• Colocar o ritmo que melhor servir ao exercitante, para que melhor aproveite o 

processo dos EE. 
 

• Entregar, na íntegra, os apontamentos de Adolfo Chércoles, como material de cada 
encontro, em qualquer de suas duas versões, sem modificações pessoais (nem 
acréscimos e nem supressões). 
 

• Aceitar e aplicar as orientações, a sequência e o plano que são apresentados, aqui, 
neste Diretório. 

 
 
 

Este Diretório é elaborado com a experiência e os critérios de todos os que acompanham, 
seguindo este Método. 

 
As incorporações e modificações do texto deste Diretório acontecem, dentro de um 

processo dinâmico e aberto, ao longo do tempo. 
 
As propostas apresentadas, em diferentes e quaisquer momentos, consolidam-se nos 

encontros gerais, que são anuais. 
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CONVERSANDO  sobre  os  EE 

 
 

1. O que podemos responder quando nos perguntam o que são os EE? 
 

• São um Método criado por s.Inácio, que facilita a realização, desde a realidade, de um 
processo de análise pessoal e de reorientação da própria vida. Durante este processo, o 
Método leva-o a enfrentar-se com o bem e o mal, com a culpa, a liberdade e a escolha, 
a dor e a morte, a salvação e a felicidade. Esta experiência é feita frente ao Deus de 
Jesus de Nazaré, e com Ele, a partir do seguimento de Jesus. 

• O próprio s.Inácio os “fez” na vida, e escreveu-os para ajudar a outros, com sua 
própria experiência (Autobiografia 99). 

• Entendemos por Método, o conjunto de instruções, assim como o itinerário que orienta 
e guia o caminho, a experiência e o processo a ser vivido. O Método deve incorporar-
se à vida cotidiana, como um instrumento para o futuro, tanto para a relação consigo  
mesmo como para a relação com os demais.  

 
2. O que são os EE na vida cotidiana? 
 

• Chamam-se na “vida”, quando o processo é levado a cabo dentro da vida normal de 
relações e de trabalho; ou seja, quando é na vida cotidiana. Demandam a dedicação de 
tempos específicos, mas que podem ser adaptados à disponibilidade daquele que os 
quer fazer. São feitos de forma pessoal e dados individualmente, para assegurar-se de 
que o ritmo seja o mais proveitoso possível para aquela pessoa, adaptando-se à sua 
disponibilidade de tempo e de dedicação e, assim, à especificidade do seu próprio 
processo. 

• São um itinerário vivido não no silêncio de um retiro, mas sim numa íntima 
confrontação com nossa vida diária e ordinária. 

 

3. Quem pode fazer os EE? 
 

Toda pessoa que tenha as seguintes condições: 
• Deseje-o sinceramente, independentemente de sua formação acadêmica. 

• Encontre-se com disposição favorável e numa situação comum de sua vida. 
• Não esteja em processo de cuidados psicológicos muito específicos ou muito 

necessitada deles (os EE não são uma terapia!). 
• Saiba o que eles são e o que se busca com eles. 
• Tenha vivido uma história e um tempo suficientes de vida, que a possa, agora, 

analisar. Ou, o que é muito parecido, que não seja jovem demais. 
• Dedique tempo de forma suficientemente ordenada. 
• Tenha atitude de escuta e disposição para deixar-se acompanhar. 
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4. O que é necessário para fazê-los? 
 

• Desejo e interesse sincero em fazê-los, e não uma mera curiosidade ou “consumismo”. 

• Idade suficiente para revisar a vida com maturidade e assumir o futuro com liberdade e 
compromisso. 

• Dispor de tempo e liberdade para usá-los. Compromisso de fidelidade ao ritmo que se 
determinou para fazê-los. 

• Confiar na pessoa que o vai acompanhar e que lhe vai entregar o Método. 
• Não é necessário ter prática anterior de oração. 

 
 

5. Como se pode fazer o convite para fazê-los? 
 

• Da mesma maneira com que se convida alguém, que conhecemos, para fazer algo que 
lhe possa interessar ou que lhe seja conveniente. É situando-nos frente às necessidades 
e inquietações do outro. 

• Comunicando a própria experiência de conversão e de mudança de vida, e o que têm 
significado. 

• Falando com entusiasmo deles; como algo que nos prepara e dispõe para enfrentar a 
realidade, a vida; como algo que nos capacita, ainda que não nos resolva a vida. 

• O convite deve ser feito para que se conheça a Apresentação e, assim, a pessoa possa 
avaliar se responde às suas necessidades e interesses do momento. 

 
 

6. Existem situações em que é desaconselhável fazê-los? 
 

Sim. 
 
 

7. Em quais? 
 

• Quando a pessoa não tem o necessário para fazê-lo, como se disse acima. 
• Quando a pessoa está com muitos problemas pessoais e não pode superá-los e nem 

afastar-se deles. 
• Quando busca, nos EE, soluções prontas ou circunscritas a problemas concretos. 
• Quando lhe falta maturidade para comprometer-se. 

• Quando busca uma escola ou uma oficina de espiritualidade. 
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8. Como proceder em situações assim? 
 

• Deve ser mostrado o que está faltando, e recomendar que a pessoa espere um momento 
mais propício para começar. 

• A própria Apresentação pode servir para evidenciar as carências existentes (de 
liberdade, maturidade, tempo, etc.) 

 
 

9. Quem pode acompanhar? Requisitos para aquele que acompanha. 
 

Para acompanhar é preciso: 

• Ter terminado o processo dos EE com os apontamentos originais e completos de 
Adolfo Chércoles. 

• Manter-se vinculado ao Grupo dos que acompanham, seguindo o Método compilado 
nos apontamentos, como uma maneira de: 
- compartilhar a experiência do acompanhamento, 
- manter a formação, 
- objetivar o modo de realizar o acompanhamento e/ou a aplicação do Método, 
- sentir-se comprometido com este Diretório. 

• Guardar o máximo respeito e a confiabilidade para com a pessoa a quem se 
acompanha. 

 
 

10. Primeira entrevista com a pessoa que deseja fazer os EE. 
 

Desde a primeira entrevista, é conveniente que o exercitante saiba da vinculação, daquele 
que o irá acompanhar, com a Associação, e também do seu compromisso com o Diretório, 
para fazer esse acompanhamento. O acompanhante pode comentar sobre a existência do 
Diretório e de seu caráter aberto a mudanças, como indicado no Prólogo. Pode também ser 
útil comentar o conteúdo dos pontos 1 ao 7, aqui antes apresentados. 

A partir de então, e durante todo o processo do acompanhamento, o Diretório ficará de uso 
exclusivo daquele que acompanha. 
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I. APRESENTAÇÃO  dos  EE: 

 
 

1. Seu objetivo e importância. 
 

• A Apresentação, tal como aparece nos Apontamentos, consta de: - as Anotações, - os 
Modos de Orar e – o Princípio e Fundamento. Seu objetivo é dar, àquele que vai fazer 
os EE, chaves importantes para que ele saiba o que são os EE e para que o ajudem a 
decidir se é o que ele quer e necessita, se está em condições de fazê-los e se é seu 
momento para tal. 

• Ao começar a Apresentação, não há como saber se eles serão feitos ou não. É 
necessário deixar isso claro, pois evidencia a liberdade daquele que se dispõe a fazê-
los, assim como esse é também o objetivo da própria Apresentação. 

• A Apresentação em si mesma já é proveitosa para o exercitante, mesmo que ele não 
continue a fazer os EE. É uma unidade completa, que pode ser considerada como 
“Exercícios leves”. 

• Durante a Apresentação, o acompanhante deve assegurar-se de que o exercitante, 
além de conhecer o objetivo dos EE (“preparar e dispor para buscar e encontrar a 
vontade de Deus”), fique sabendo que fazê-los lhe possibilitará, depois, acompanhar a 
outros, compartilhando, assim, a Graça já recebida. 

• Durante a Apresentação, o acompanhante deve também assegurar-se da disposição 
daquele que deseja fazê-los e de que conta com o necessário para isso.  

• A Apresentação ajuda o exercitante a encontrar sua própria dinâmica e ritmo de 
oração. Assim, se decidir continuar com outras etapas do processo, poderá 
comprometer-se com “tempos” de dedicação aos EE, de maneira livre e realista. 

• A Apresentação deve continuar presente, ao longo de todo o processo, como um 
elemento objetivador, considerando as muitas partes elucidativas que a compõem. 

 
 

2. É necessário fazer esta Apresentação de forma individualizada? 
 

• É recomendável dá-la de forma individual. 
• No entanto, e porque é anterior ao início do processo, ela pode, excepcionalmente, ser 

dada em grupo, de duas ou três pessoas. 
 
 

3. Duas versões dos apontamentos. 
 

• Aquele que vai dar os EE deverá escolher e usar a versão dos Apontamentos, mas deve 
levar em conta que a 1ª. versão pode envolver maior dificuldade para as pessoas 
menos habituadas à leitura e ao estudo. 
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• No entanto, entregar-se-á também a 2ª. versão àqueles que forem acompanhados com 
a 1ª.. Isso pode acontecer no final das diferentes etapas e semanas. 

• Em ambos os casos, entregar-se-ão os apontamentos conforme se for avançando no 
processo dos EE, evitando, sempre que possível, que o exercitante possa avançar na 
leitura ou na utilização dos mesmos. 

• Para evitar um mau uso dos apontamentos e uma divulgação inapropriada, explicar-se-
á ao exercitante, que eles lhe serão entregues, ao longo de seu processo pessoal, mas 
que são exclusivamente para seu próprio uso. 

• Nem a Associação e nem seus sócios cobram pelo acompanhamento. Mas, em cada 
caso, será considerada a maneira de cobrir os gastos de cópia ou impressão dos 
apontamentos. 

 
 

4. Anotações. 
 
 As Anotações são dadas em três grupos:  

1. Há que levar em conta a pessoa que pede para fazer os EE e a que está disposta. 
2. O que pretendem os EE e quais coisas há que se levar em conta.  
3. Papel daquele que dá os EE. 

 
 

5. Como dar os Modos de Orar? 
 

• Ao dar os Modos de Orar, temos que considerar que o primeiro, que não é 
propriamente um modo de orar, é o que traz à Apresentação duas dimensões que 
serão chave ao longo do processo: a própria suspeita e a importância da sensibilidade. 

• Dedicar uma segunda entrevista para o segundo e o terceiro modo de orar. 
 
 
6. Princípio e Fundamento. 
  

É dado em duas partes e significa não apenas um ponto de partida, mas também o 
marco com o qual se viverá todo o processo. Aquele que se dispõe a fazer os EE descobre, 
aqui, o fundamento, os critérios básicos sobre os quais o processo todo vai se sustentar.  Não 
deve ser colocado como um exame, mas sim como uma referência, um farol que deve ser 
aceito para iluminar todo o caminho, desde o seu início. 
 
 

7. Período de reflexão 
 
 Ao terminar a Apresentação, o exercitante deverá pensar e considerar se os EE são o 
que ele busca, se é seu momento para fazê-los e quem é o acompanhante que mais o levará a 
tirar proveito de todo o processo. 
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II.  INTRODUÇÃO  ao  MÉTODO:  
 
 

1. Seu objetivo e importância. 
 

• A Introdução ao Método tem por objetivo proporcionar ferramentas úteis, logo de 
início, para aquele que decidiu fazer os EE; e que ele as deverá ter presentes durante 
todo o processo. São elas: - Adições; - Regras para ordenar-se na alimentação e – 
Exame Particular. 

• É de grande importância criar, desde o início, hábitos que ajudem a incorporar o 
Método. 

 
 

2. É necessário dar esta Introdução de maneira individualizada? 
 
 Sim. É necessário oferecer o conteúdo da Introdução a quem decidiu fazer os EE, e de 
forma individual. 
 
 
3. Qual é o momento ou em que condições, e como deve ser dada a Introdução? 
 

• A Introdução deve ser dada depois que se tiver terminado a Apresentação, e após o 
período de reflexão pessoal, no qual o exercitante decidiu, livremente, que quer iniciar 
o processo dos EE de Primeira Semana. E, também, se não foi detectado nenhum 
impedimento que os desaconselhassem para essa pessoa e seu momento. 

• Como na Apresentação, a Primeira Semana, que inclui a Introdução, é uma etapa 
que será de muito proveito para o exercitante, mesmo que ele não complete todo o 
processo. A Introdução deverá apontar apenas para a realização desta Primeira 
Semana. 

• A Introdução deve ser dada, na seguinte ordem: as Adições, as Regras para ordenar-
se na alimentação e o Exame Particular. 

 
 

4. Como dar as Adições? 
 
 Em dois encontros: 

1. Da 1ª. adição à 5ª. 
2. Da 6ª. adição à 10ª. 
  É importante destacar as diferenças importantes entre elas, sem diminuir o valor de 
nenhuma delas. 

 
 



8 

Diretório para acompanhar os EE de s.Inácio de Loyola com os apontamentos de Adolfo Chércoles 

ACHEESIL – Associação Chércoles Exercícios Espirituais de s.Inácio de Loyola 

 

 

5. Como e quando dar as Regras sobre a Alimentação? 
 

• Após as Adições. 
• É importante conectá-las com a 10ª. adição e a 2ª. parte do Princípio e Fundamento. 
• E também devem ser levadas em conta, quando se der os Três Binários e os Três 

Modos de Humildade. 
 
 
6. Exame Particular: seu objetivo. 
 
 Seu objetivo é o de visualizar, objetivar e medir o hábito negativo, pois ele pode 
minar, de alguma maneira, o processo dos EE. E dessa forma, ele pode ser ordenado e 
corrigido. 
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III.  PRIMEIRA  SEMANA:  
 
 
1. Seu objetivo e importância. 
 
 O objetivo da Primeira Semana é: 

• Que o exercitante se situe frente ao Mal e ao Pecado, identificando-o no mundo, nos 
outros e em sua própria vida. 

• Que inicie um processo de sensibilização que o prepare para colocar-se frente ao 
pecado, em seu passado e no seu presente, mas sem culpabilidades. 

• Que incorpore a experiência do Perdão e da Misericórdia de Deus. 
 
 

2. É necessário material de apoio? É recomendável dar leituras ou experiências 
complementares? O que deve ser recomendado ao que acompanha? 
 
 O que acompanha deve recomendar ao exercitante que se abstenha de fazer leituras e 
experiências, ainda que possam parecer complementares. O exercitante deve centrar-se em 
sua própria experiência e busca, evitando qualquer distração que o afaste do “sentir e 
saborear”. 
 
 

3. Quando devem ser dadas as Regras de Discernimento (RR) de 1ª. Semana? 
Como devem ser dadas? Considerações específicas. 
 

• Devem ser dadas no começo da 1ª. Semana, para que o ajudem a discernir e identificar 
as diferentes moções, já desde os seus primeiros exercícios. O discernimento é algo 
que somente pode ser feito pela própria pessoa, nos exercícios e ao longo de toda sua 
vida. 

• Devem ser dados em quatro grupos: 
1. Introdução. 
2. Da 1ª. à 4ª. 
3. Da 5ª. à 11ª. 
4. Da 12ª. à 14ª. 

• Não obstante tenha dado as regras aqui, durante o processo dos EE, o acompanhante 
retomará, com o exercitante, aquelas que, ele julgar, serão de ajuda para este, em 
distintas ocasiões. E lembrar sempre que estas Regras deverão estar presentes durante 
todo o processo e pelo resto da vida. 

• Na 7ª regra, deve-se considerar como o Senhor “nos coloca à prova”. E a “prova” deve 
ser entendida como oportunidade para o crescimento pessoal.  

 
 



10 

Diretório para acompanhar os EE de s.Inácio de Loyola com os apontamentos de Adolfo Chércoles 

ACHEESIL – Associação Chércoles Exercícios Espirituais de s.Inácio de Loyola 

 

 

4. Aspectos importantes a considerar, no acompanhamento dos 5 exercícios de 1ª. 
Semana. 
 

• Todos devem ser dados integralmente e na ordem proposta, dedicando o tempo que o 
exercitante precisar para cada um deles, pois um é sempre preparação para o seguinte. 

• As repetições são importantíssimas, pois iniciam o processo de sensibilização. 
 
 

5. A meditação do inferno pode parecer como se fosse algo fora do nosso tempo. É 
importante dá-la? Que contribuição traz o Método? 
 

• A Meditação do Inferno é importante porque nos proporciona um recurso a mais para 
a sensibilização, não incluído em outros exercícios, e ao qual não devemos renunciar, 
que é o sentimento do temor. 

• Devemos identificar o inferno com a destruição do projeto pessoal de salvação, que se 
produz como conseqüência do pecado. 

 
 

6. Além dos 5 exercícios, nos Apontamentos, há um capítulo chamado “Para tirar 
proveito de tudo o que temos feito”. Em que momento ele deve ser dado? Que 
interesse há nele? 
 
 É necessário dá-lo, onde ele aparece: no final. Na realidade, é um percorrer, de novo, e 
de maneira sintética, a dinâmica da 1ª. semana. Neste sentido, pode ajudar como referência 
para a vida. 
 
 

7. A Primeira Semana pode afetar, negativamente, a auto-estima do exercitante? 
É necessário tomar alguma precaução? 
 
 Não, não pode afetar negativamente. Muito pelo contrário, ao ser um aprofundamento 
na própria realidade pessoal, deve contribuir para o desenvolvimento de uma auto-estima 
saudável. 
 
 

8. Exame Geral. Algumas recomendações para que seja melhor aproveitado. 
 

• Deve-se convidar o exercitante para fazer um percorrido pela própria história, à luz 
dos 5 exercícios realizados, identificando e objetivando, nela, sua própria experiência 
de pecado. 
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• O exame deverá ser feito sem premência de tempo, dando oportunidade para que possa 
surgir uma predisposição para a Confissão Geral. 

• O exercitante deve descobrir, também, o uso diário do Exame Geral [EE 43]. O 
Exame Geral é o único instrumento, de uso diário, que lhe ficará, depois de 
terminados os EE. 

• Devem ser dados, numa mesma entrevista, o Exame Geral [EE 32] e a Confissão Geral 
[ 44]. Fica para outra, depois, o Modo de fazer o Exame [EE 43]. 

 
 

9. Significado do termo Mérito e Merecer, nos EE. 
 
 Na primeira versão dos apontamentos, foi feita uma análise extensa destes termos, 
dentro do significado que s.Inácio lhes deu; mas, isso não é abordado na segunda versão. 
Aquele que acompanha deve estar seguro de que o exercitante entende o termo, conforme ele 
aparece no Dicionário da ERA: “ação que torna o homem digno de prêmio ou de castigo”. Se 
não, pode ficar entendido que o acúmulo de “méritos”, o que levaria a atuações heróicas. 
 
 

10. Confissão Geral. Algumas recomendações para que seja melhor aproveitada. 
 

• A Confissão Geral completa e fecha a experiência de 1ª. semana e, por isso, é nesse 
momento que deve ser indicado fazê-la. 

• A Confissão Geral tem que sair do exercitante. Portanto, deve ser colocada como algo 
a ser feito, mas a partir da própria liberdade de cada um. 

• Deve-se recomendar fazê-la com algum padre que conheça o método dos EE. 
 
 
11. Esquema Resumo: porque interessa. 
 

• Ao terminar a 1ª. semana, o exercitante deve assimilar o processo vivido, como um 
método. 

• A folha do Resumo apresenta o método para facilitar sua integração, em vista de um 
futuro acompanhamento. 

 
 

12. Esquema Geral: seu interesse e como utilizá-lo. Quando e como deve ser 
usado? Seu uso é sempre necessário? É somente para aquele que dá os EE ou 
também para o que os faz? 
 

• É um material que visar dar ao exercitante uma visão do seu próprio processo. 

• Deve ser dado conforme se avança, no próprio processo. 
• Aquele que dá os EE deve conhecer este esquema. 
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IV - SEGUNDA  SEMANA:  
 
 
1. Seu objetivo e importância. 
 
 O objetivo da Segunda Semana é: 

• O seguimento de Jesus, adquirindo a sua sensibilidade. 

• Preparar e dispor o exercitante para que, mediante o discernimento (de sentimentos) e 
a deliberação (de situações), busque a vontade divina e faça eleição usando 
corretamente sua própria liberdade. 

• Ajudar o exercitante no conhecimento de Jesus, para que mais o ame e siga. 
 
 

2. É necessário material de apoio? É recomendável fazer leituras ou experiências 
complementares? O que deve recomendar aquele que acompanha? 

 
 Nada disso é necessário. Mas, se o exercitante solicitar, pode-se aconselhar a leitura, 
por exemplo, da “Autobiografia” de s.Inácio. 

 
 

3. Quando deve ser dada a Segunda Semana? 
 

• Quando o exercitante tiver terminado a Primeira Semana. 
• Quando tiver dedicado um tempo suficiente para assimilar as petições dos diferentes 

exercícios. 

• Quando tiver experimentado uma mudança em sua sensibilidade frente ao pecado; 
quanto tiver experimentado aborrecimento e temor. 

• Quando tiver incorporado a experiência do temor e da misericórdia de Deus. 

• E quando expressar o desejo de continuar o processo [EE 18]. 
 
 

4. Aspectos importantes a considerar no acompanhamento dos Exercícios de 
Segunda Semana: matéria e sequência em que deve ser dada. 
 

• A matéria de Segunda Semana são as contemplações dos mistérios da vida de Cristo, 
discernimento e eleição. 

• Deve-se dar integralmente toda a matéria e na ordem proposta, dedicando o tempo que 
o exercitante precisar para cada exercício, já que cada um deles prepara para o 
seguinte. 

• Rei temporal. 
• Contemplações da encarnação, nascimento, infância e vida oculta. 
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• As Regras de discernimento: é conveniente dá-las depois das contemplações da 
infância e antes do “Preâmbulo para considerar estados” [EE 135]. 

• Notas sobre Escrúpulos. 
• Duas bandeiras. 

• Três binários (classes de homens). 
• Três modos de humildade. 

• Matéria de eleição. 
• Regras para distribuir esmolas. 

• Contemplações da vida pública até o Domingo de Ramos. Uma vez terminada a 
matéria de eleição, serão dadas as contemplações da vida pública para que, de acordo 
com o “Preâmbulo para considerar estados” [EE 135] possa o exercitante começar 
“juntamente contemplando sua vida, a investigar e a pedir em que vida ou estado, Sua 
Majestade quer se servir de nós...” 

Ressaltar a importância das repetições para aprofundar o processo de sensibilização. 
 Quando o exercitante tiver pressa para entrar na matéria de eleição, talvez para 
resolver algumas questões pessoais, o que acompanha deve manter a ordem proposta e 
dissuadi-lo de ir em frente, “queimando etapas”. Para um maior aproveitamento, evitará 
entregar antecipadamente os apontamentos. 
 
 

5. Como dar as contemplações? Como se ensina a contemplar? Quanto às 
contemplações da vida pública: há que se dar todas elas? 
 
 É para simplesmente dar as contemplações, sem desenvolvê-las, para seguir o método 
e assim ser possível “sentir e saborear as coisas internamente” (Anotação 2). 
 Para ensinar a contemplar: - distinguir da meditação [EE 50]. - “Refletir”: deixar que o 
raio de luz se reflita no corpo opaco. – Estar frente a frente com a realidade, deixando-se tocar 
por ela, mas sem a manipular. 
 Quanto ás contemplações da vida pública: convém dar certa margem para que o 
exercitante eleja, mas sem deixar alguma das fundamentais: Batismo, tentações, o chamado 
dos discípulos e as bem-aventuranças. 
 
 

6. Importância da repetição. Terceiro e quarto exercícios. 
 
 Sem repetição, não há possibilidade de “sentir e saborear” [EE 2]. Sem repetição, não 
se incorporam os EE. A aplicação dos sentidos destaca-se como uma super-repetição. 
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7. Como e quando se deve dar a Aplicação dos Sentidos? 
 

• Não sabemos exatamente como se faz, mas sabemos que ela é necessária e que ela 
leva ao que se pretende, que é a incorporação da sensibilidade ao conhecimento, que é 
o “conhecimento interno”. 

• É necessário trazer e aplicar os cinco sentidos sobre cada cena evangélica. 
• É um método de oração mais passivo. 

• Deve ser dada depois das duas repetições: deve ser entendida como a culminação da 
repetição. Quando já não ocorra nenhum “eco” novo nas coisas contempladas, é 
quando se devem aplicar os sentidos.  

 
 

8. Como se acompanha o discernimento de Segunda Semana? 
 

• O discernimento de Segunda Semana é mais sutil que o da Primeira Semana, e 
incorpora o tema da suspeita. 

• A disjunção das moções não é entre o mal e o bem, mas entre o menos bom e o melhor 
para mim.  

• O acompanhamento realiza-se dando “modo e ordem”, seguindo as RR. O exercitante 
já sabe desde a Primeira Semana, que o discernimento é uma tarefa exclusivamente 
pessoal e que, portanto, é ele quem a fará, e não o que o acompanha. Deve-se ir em 
frente, passando por todas elas. 

• O discernimento de Segunda Semana pode ser dado em três entrevistas: 
1. A introdução, numa primeira entrevista breve, para que se tome consciência da 

matéria sobre a qual se vai trabalhar. 
2. As quatro primeiras regras. 
3. As demais. 
 Em ocasiões específicas, se os deslocamentos de cidade ou a falta de tempo o 
recomendam, pode-se dar a introdução e as primeiras quatro regras na mesma 
entrevista. 
 
 

9. Que diferença existe entre Deliberação e Discernimento? Importância do 
Discernimento. 
 

• Delibera-se sobre coisas e realidades. Discernem-se moções, pensamentos ou espíritos. 

• Tudo o que se insistir sobre a importância e o alcance do discernimento ainda será 
pouco. 

• Ambos respondem à necessidade do ser humano de transcender-se, pois ele não é e 
nem está programado. 

• O discernimento de Segunda Semana é “mais sutil” que o de Primeira, e incorpora o 
problema da suspeita, que é central nos EE. 
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• Há o perigo de confundir deliberação e discernimento, quando se fala de 
discernimento comunitário. 

 
 

10. Pode o discernimento ser comunitário? 
 
 O discernimento é propriamente pessoal. O acompanhante é uma mera testemunha,  
que ajuda a objetivar e a confrontar o exercitante com suas próprias moções. 
 
 

11. Que significado tem a suspeita, neste momento dos EE? 
 

• Que o exercitante não fique preso em sua auto-suficiência, mas sim permaneça aberto 
à escuta (à vontade de Deus). 

• Que não caia na armadilha de acreditar que sua experiência ou sua consciência 
esgotam a realidade. 

• Ela é muito importante para “desmontar” falsas seguranças ou montagens sob o 
próprio critério.  

• É importante distinguir entre suspeita e dúvida: a suspeita desperta o alerta, abre à 
escuta e à busca. A dúvida paralisa, e não é de Deus, mas do inimigo [EE 347]. 

 
 

12. O que Inácio entende por Afetos? 
 
 S.Inácio preocupa-se, desde o começo do processo, com os “afetos desordenados”, o 
que nos quer dizer que eles são chamados a “ordenar-se”. Mas, o que são os afetos para 
s.Inácio? 
 Temos que distinguir: 

• Apetites: desejos ligados à nossa natureza como seres necessitados. Sua problemática 
é abordada nas “Regras para ordenar-se na alimentação”. 

• Desejos: surgem dentro de mim. Neles está minha energia e possibilitam minha 
dinâmica. O desejo é qualificado por aquilo ao qual está direcionado. 

• Afetos: desejos enraizados (a afeição aos “10.000 ducados” é uma fixação do desejo e 
não está disponível para ser rompida) que coincidem com os desejos, ao serem fonte 
de energia e, portanto, dinamizarem o sujeito para um sentido ou outro. 

• Querer: está ligado à vontade que, por sua vez, depende da inteligência e culmina na 
decisão com vistas à liberdade. Não há possibilidade de liberdade, se meu querer não 
coincide com meu desejo. Daí a importância da formulação repetida nas petições (o 
que quero e desejo [EE 48]), no final do Princípio e Fundamento (desejando e 
escolhendo somente [EE 23] e sobretudo no Rei Temporal (... que quero e desejo, por 
determinação deliberada [EE 98]. 

  
É importante distinguir entre: 
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• Querer: surge de mim; não tem energia em si mesmo; tem um fim que o transcende. 

• Desejo: está em mim, mas vem de fora [EE 32]; é pura energia; esgota-se em si 
mesmo. 

 

13. Ser indiferentes. Frente a que? Para que? 
 

• O ser humano, ao mesmo tempo em que se sente livre, experimenta-se condicionado. 

• Há que distinguir a “indiferença” do pasotismo, que é carência de metas, inexistência 
de sensibilidade. Em s.Inácio, a indiferença é ativa, abre-se para uma tarefa, surge em 
um ser aberto à busca de um “para” que dá sentido e o dinamiza. 

• O estar “indiferente” é um estado prévio à eleição. É não ter enganches, amarras que 
nos condicionam previamente; é não estar predisposto a uma coisa ou outra; é um usar 
da liberdade sem condicionamento. E isso porque não é a mesma coisa “ter liberdade” 
e “ser livre”. 

• O tríplice colóquio, com a nota dos binários, busca alcançar esta graça da indiferença. 
• É a plena disponibilidade frente à vontade de Deus.  

 
 

14. Quando devem ser dadas as Notas sobre os Escrúpulos? Qual o valor delas? 
 
 Podem ser dadas em continuação às Regras de Discernimento de Segunda Semana, e 
sobretudo se trata-se de pessoa “escrupulosa”. É um aporte antropológico que impede que se 
possa falar do ser humano a partir de generalizações. Cada exercitante tem que constatar se 
tem uma “alma” grossa ou delicada. 
 
 

15. O que é a Eleição? 
 

• É onde culmina o processo de busca em liberdade, e de escuta à vontade de Deus [EE 
135]. 

• É o que pretende o método [EE 1], ápice do Princípio e Fundamento (desejando e 
escolhendo somente... [EE 23]. 

• Elegem-se meio, nunca fins. O fim é o mesmo para todos. 
• Há apenas Três Tempos em que se faz Eleição, nunca quatro. S.Inácio dá mais 

importância aos dois primeiros. O Terceiro, tempo tranqüilo, termina abrindo-se aos 
dois primeiros (o que é confirmação). 

 
 

16. Como se acompanham os Modos de fazer Eleição? 
 

• Tendo muito presentes as anotações 15, 17 e 14. 
• A Eleição deve ser pessoal. 
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• Aquele que acompanha não pode intervir na busca do exercitante (em suas moções), 
nem incliná-lo a uma ou outra parte, apenas deixando trabalhar o Criador com a 
criatura e a criatura com seu Criador e Senhor [EE 15]. 

• Mais ainda: o que acompanha não deve nem pedir e nem saber dos pensamentos 
próprios e dos pecados do exercitante [EE 17]. 

• O que acompanha deve objetivar desde fora. Seu papel é ajudar a discernir os efeitos 
(não os afetos!) do bom espírito e do mal espírito [Diretório autógrafo 19]. O que ele 
muito deve fazer é olhar a condição e o substrato do exercitante, vendo que ajuda ou 
estorvo ele poderá encontrar ao cumprir a coisa que quer prometer [EE 14]. 

• Para dar a matéria da Eleição podem-se dedicar cinco entrevistas: 
1. Na primeira, dar-se-ão o Preâmbulo para fazer Eleição [EE 169 e seguintes] e 

Sobre que Objetos fazer Eleição [EE 170-174]. 
2. Na segunda, dar-se-ão os Três Tempos em que se pode fazer sã e saudável Eleição 

[EE 175-177]. 
3. Na terceira, dar-se-á o Primeiro modo de eleição [EE  178-183]. 
4. Na quarta, o Segundo Modo [EE 184-188]. 

5. E na quinta [EE 189] dar-se-á o estado para “Corrigir e reformar a própria vida e 
estado”, e as RR para distribuir Esmolas, tal como se indica no IV-18 deste 
Diretório. 

 
 
17. O que são matérias mutáveis e imutáveis? Tem sentido, hoje, a Eleição 
imutável? 
 

• As matérias mutáveis afetam as parcialidades, as vicissitudes, as necessidades da 
pessoa; não fazem aposta de sua vida, pois seu âmbito é temporal e limitado. 

• As matérias imutáveis têm que ver com o “para” da vida e afetam a pessoa em sua 
totalidade [EE 169. 

 A Eleição continua tendo sentido, hoje. A Eleição Mutável é a maior comprovação de 
que somos livres. A liberdade passa pela capacidade de por em jogo a globalidade da vida. A 
Eleição Imutável é uma manifestação desta liberdade. 
 
 

18. Quando devem ser dadas as Regras para distribuir Esmolas? 
  
 Quando forem dadas as regras para corrigir e reformar a própria vida ou estado [EE 
189], que é o final da matéria de eleição. 
 
 

19. Esquema – Resumo: que valor tem e como utilizá-lo. 
 
 O valor que tem é o de levar o exercitante a ir conhecendo e dominando o modo e 
ordem do processo dos EE.  
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V.  TERCEIRA SEMANA  

 
 

1. Como apresentar a Terceira Semana e o que há que ser levado em conta. 
 

• O material desta semana é entregue em dois momentos. No primeiro, entrega-se a 
Introdução e a 1ª. Contemplação da Última Ceia. No segundo, desenvolve-se a petição 
que será marca para toda a semana. 

• Para que o exercitante capte o método, deve-se dar suma importância à Introdução: a 
relação da Eleição (à qual leva toda a dinâmica da Segunda Semana) com a 1ª. 
Contemplação da Última Ceia. Se a Segunda Semana colocava à minha liberdade a 
necessidade de “determinar-se” a partir do seguimento de Jesus, a Terceira Semana vai 
ser a conseqüência de tal determinação (“a Eucaristia matou Jesus”). 

• Relembrar as Adições (nota 3, EE 206): tanto quanto for possível, acomodar os 
contextos (ambientação não somente interna, mas também externa) ao que pretende a 
Terceira Semana, que é dor (compromisso) com Cristo doloroso. 

• Fazer com que se tome consciência de que a “dor” de Cristo não se reduz à Paixão, 
mas trata também dos trabalhos e esforços... que Cristo viveu, não apenas na Paixão, 
mas também ao longo de sua vida: desde o momento em que nasceu... EE 206. A 
Terceira Semana deve ajudar-nos a integrar as dificuldades que a vida cotidiana traz, 
em seu bojo. 

• Segundo o EE 209, deve-se dar mais autonomia ao exercitante: ele mesmo deve 
decidir se vai dedicar mais ou menos tempo a esta semana, podendo optar pela 
distribuição que fez na Segunda Semana, sem repetições e sem aplicação de sentidos; 
no entanto, em qualquer caso, deve dedicar um dia completo para contemplar toda a 
Paixão.  

 
 
2. Importância das duas petições: EE 193 e EE 203. 
 

• Sempre será de suma importância recordar, ao exercitante, que todo o processo dos EE 
está formulado em petições, isto é, o que buscamos será puro dom, nada tendo a ver 
com voluntarismo, ainda que suponha dedicação e esforço de nossa parte. 

• EE 193. É muito importante que o exercitante descubra o alcance da petição da 
“Última Ceia”: o seguimento de Jesus da Segunda Semana deve descentrar o fruto da 
Primeira Semana (a confusão em mim mesmo e a dor de meus pecados). No processo 
dos EE, nada deve ficar “superado” ou isolado: tudo deve ir sendo integrado. A 
petição sempre nos abre para uma tarefa, não para uma “conquista” voluntarista. A 
Primeira Semana pretendia que tomássemos consciência de nosso próprio negativo, 
sem nos evadirmos dele (ou seja, sentindo vergonha e confusão em mim mesmo) e 
sem nos culparmos (como Judas), experimentando a própria recuperação (perdão e 
misericórdia que me levam a uma Ação de Graças). Nesta Terceira Semana, esta    
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experiência liberadora (que é a superação do narcisismo, embora centrando-me em 
mim mesmo, em meus pecados) deve sair do centro, personalizando-se no que está 
acontecendo (pois por meus pecados o Senhor foi para a Paixão). É a 
“descentralização” do arrependimento: é a experiência de Pedro. 

• EE 203. É o tempo da dor com Cristo doloroso. É a vivência da dor a partir da com-
paixão. É uma compaixão sem protagonista: não é a emotividade subjetiva 
“ensimesmada”, mas é a dor e a prostração do outro que me responsabiliza e 
compromete. É uma vivência descentrada da dor apenas emotiva. 

 
 
3. Importância dos três pontos específicos: EE 195, EE 196 e EE 197. 
 

• Os pontos 4º., 5º. e 6º. devem abrir-nos para a proposta das Petições, que é a vivência 
descentralizada de mim mesmo, tanto do pecado como da dor. Esta descentralização 
quer evitar que a Terceira Semana converta-se em uma vivência meramente piedosa, 
intimista ou emotiva, para poder ser uma vivência que responsabiliza e compromete. 

• 4º. ponto - EE 195: trata de uma fé encarnada. Há matizes imprescindíveis que devem 
ser salientados para o exercitante: 
1. Explicar bem a correção de Inácio do texto autógrafo: [...o que Cristo Nosso 

Senhor padece “na humanidade”]. 
2. Consequências da nova formulação: os “padecimentos de Cristo” não devem 

reduzir-se a uma lembrança piedosa de algo passado, mas sim devem colocar-me 
frente a frente com o que Cristo Nosso Senhor padece ou quer padecer na 
humanidade. É uma vivência de uma fé não evasiva, e sim encarnada [EE 109: ... 
recém encarnado...]. 

3. Esta com-paixão encarnada na humanidade não é fácil. Por isso, o exercitante terá 
que começar com muito empenho e esforçar-se para sentir essa dor. 

• 5º. ponto – EE 196: trata da experiência atéia de Deus. Deus não é uma projeção 
pessoal de cada um. Considerar como a divindade se esconde [no próprio Jesus – Fil 
2, 6-11]. Trata da purificação da fé: Deus está na debilidade e implicado 
escandalosamente nas vítimas. [Não há toda uma conexão com a problemática da 
desolação na Primeira Semana, nas RR de discernimento? E tudo isso porque é uma 
experiência que leva ao comprometimento (RR 4ª. a 9ª, EE 317-322).] 

• 6º. ponto – EE 197: a contemplação do que Cristo Nosso Senhor padece, em sua 
humanidade, deve levar-me a pensar no que devo fazer e padecer por Ele. Na Primeira 
Semana, Cristo Nosso Senhor, colocado na cruz à nossa frente, já nos interpelava (o 
que fiz, o que faço e o que farei por Cristo – EE 53); e continuava interpelando, na 
Segunda Semana, no Chamado do Rei Eterno (EE 95 - ... quem quiser vir comigo, 
deve trabalhar comigo, para que, seguindo nos trabalhos...). A contemplação nos EE 
sempre pretende levar a algum proveito; isto quer dizer: ela deve levar-nos a um 
compromisso que nos implique na realidade, e não por voluntarismo, mas sim por 
conhecimento interno, para que mais O ame e O siga (EE 104). 
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4. Relação da Terceira Semana com Duas Bandeiras, Três Binários e Três Modos 
de Humildade. 
 

• No EE 199, sto.Inácio sugere que o exercitante faça Três Colóquios, se a matéria ou a 
devoção o levarem a isso. É um colóquio com a Mãe, outro com o Filho e outro com o 
Pai, da mesma forma como foi feito na Segunda Semana, na meditação das Duas 
Bandeiras, na Nota que se segue aos Três Binários. Se os EE são um processo que não 
consiste em muito saber, mas sim em “sentir e saborear as coisas internamente” (EE 
2), o objetivo da Terceira Semana, formulado nas Petições, vai ser o de alcançar essa 
interiorização. Ao longo das contemplações da Vida Pública do Senhor, o Tríplice 
Colóquio foi nos acompanhando, de maneira a ajudar-nos a alcançar a Indiferença 
necessária para a Eleição. Na Terceira Semana, ao esforçar-me para sentir dor, para 
entristecer-me e chorar, surgirão resistências a partir de minhas tendências possessivas 
e narcisistas. O Tríplice Colóquio será, então, de muita ajuda para superar esse estado. 

• E outro ponto a considerar: o Terceiro Modo de Humildade praticamente coincide com 
o fruto da Terceira Semana, que é a descentralização total de mim mesmo, quando o 
Senhor padece na humanidade. É isso que vai me polarizar: mais pobreza com Cristo 
pobre, que riqueza. E é somente a dor com Cristo doloroso que pode me tirar de 
“minha dor”, pois esta me fecha compulsoriamente em mim mesmo. Ao “compaginar” 
“minha dor” com a de Cristo que padece na humanidade, passo da queixa-exigência ao 
compromisso; liberto-me sem evadir-me do que me cabe. Isto faz um saneamento 
interno. No entanto, nada disto acontece espontaneamente e nem é questão de 
voluntarismo. É por isso que temos que pedi-lo, sabendo que tudo será uma tarefa-
processo.  

 
 

5. Cristo sepultado e a solidão de Nossa Senhora. 
 

• Ressaltar no EE 207 (sétimo dia): a importância do corpo de Cristo sepultado, e como 
culminação da divindade que se esconde na humanidade. 

• A solidão de Nossa Senhora, em meio a tanta dor e prostração: ela é a imagem 
exemplar do feminino frente à dor, ela é o ícone da experiência humana frente à morte.  
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VI.  QUARTA SEMANA  

 
 

1. A Quarta Semana como culminação de todo o processo do seguimento de Jesus.  
 

• É fundamental que o exercitante enquadre esta semana na culminação de um processo 
que teve sua formulação no Princípio e Fundamento: o êxodo do próprio eu.  
1. Primeira Semana: reconhecimento do próprio pecado, que isola e destrói (prisão, 

desterro, “vazio”). 
2. Segunda Semana: reorientação da própria vida como resposta, em liberdade, a um 

chamado: o do seguimento de Jesus, recém encarnado. 
3. Terceira Semana: um seguimento que nos implica e compromete na dor de Cristo 

(na humanidade), a partir da com-paixão, e descentralizado de nossa própria dor. 
4. Quarta Semana: a alegria, por tanta glória e gozo de Cristo Nosso Senhor, liberta-

me do egocentrismo; e assim experimento que a plenitude de uma pessoa é 
proporcional ao quanto ela sai de seu próprio amor e interesse (EE 189). 

• O máximo da descentralização de si mesmo não é na dor (Terceira Semana), mas é no 
gozo: o renunciar ao estímulo-resposta (padrão, impulso decisivo de nosso 
comportamento) é sempre custoso. É a vivência de que o “salvar sua alma”, de que 
fala o Princípio e Fundamento, é algo que se alcança à medida que se consegue o 
êxodo do próprio eu, pois aquele que perder sua vida a encontrará. 

• O material desta semana é entregue numa única vez. Mas, se o material usado for o da 
1ª. versão dos Apontamentos, ele já pode ser dado em duas partes, sendo uma delas 
dedicada à Ascensão. 

• Fazer com que o exercitante tome consciência de que nesta semana, sto.Inácio entrega-
lhe o método (EE 228). Se todo o processo dos EE foi um “preparar e dispor”, agora, 
no final, o “modo e ordem” deve ter cumprido sua missão, pois foi preciso e decisivo 
em todo o percurso. A partir de agora, é o próprio exercitante que o manejará 
conforme melhor lhe pareça. 

 
 
2. Maria, símbolo de Esperança. 
 

• Maria é quem possibilita a passagem da Terceira para Quarta Semana. Vivendo tanta 
solidão e provação, foi ela quem primeiro experimentou os verdadeiros e santíssimos 
efeitos da Divindade, na Ressurreição de seu Filho; sto. Inácio toma isso como um 
fato, pois a Escritura supõe que temos inteligência e entendimento [EE 299] para 
pensar que assim pode ter sido. 

• Culminando com esse papel intercessor que sto.Inácio deu à Nossa Senhora (... a fim 
de que me alcance graça de seu Filho e Senhor [EE 63 e 147], agora contemplamos 
como o Ressuscitado apareceu à sua Mãe bendita. 
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3. Petição da Quarta Semana: descentralização do gozo (EE 221). 
 

• EE 221: “... pedir graça para me alegrar e sentir intenso gozo por Cristo Nosso 
Senhor”. Ou seja, tudo é dom (por isso tenho que pedi-lo) e será experimentado como 
tal. A alegria e gozo estão “descentralizados”; saí de meu próprio amor, querer e 
interesse. 

• Nossa autêntica plenitude (felicidade?) sempre estará “descentralizada” de mim 
mesmo. Será sempre fruto do êxodo colocado no Princípio e Fundamento. 

 
 

4. Pontos específicos da Quarta Semana: EE 223 e 224. 
 

• 4º. ponto – EE 223. É importante que o exercitante: 
1. Confronte-se com o ponto 5 da Terceira Semana: como a divindade se esconde 

(experiência atéia de Deus) na humanidade. Quando terminam nossas seguranças, 
e nossa busca converte-se num “beco sem saída”, é aí que começa a resposta do 
Deus vivo à nossa humanidade. 

2. Relacione esta vivência com a “consolação sem causa precedente”, pois a resposta 
de Deus nunca tem causa precedente. 

• 5º. ponto – EE 224. Se o ofício que Cristo Nosso Senhor nos presta é o de nos 
consolar, temos que nos dar conta de que Ele não poderia “consolar”, se antes não 
houvesse “padecido”; Ele iria nos “consolar de que?”. É porque padeceu por nós e 
como nós, que Ele nos pode com-solar. No entanto, Ele consola desde os verdadeiros e 
santíssimos efeitos da Divindade que, portanto, nos desbordam. A última palavra não é 
dada pela dor, e nem sequer pela morte; a última palavra é dada pelo consolo daquele 
que ressuscita.  

 
 

5. Relação da Quarta Semana com a vivência da consolação que está descrita nas 
RR de discernimento, tanto as de Primeira como de Segunda Semana. 
 

• É importante conectar cada semana com a vida cotidiana. As Regras de Discernimento 
nos orientavam frente às moções que se produziam na alma (EE 313), afirmando que é 
próprio de Deus e de seus anjos, em suas moções, dar verdadeira alegria e gozo 
espiritual (EE 329), descrevendo a consolação como todo aumento de esperança, fé e 
caridade, e toda alegria interna (EE 316), e ensinando-nos a discernir a verdadeira 
consolação da falsa. Agora, ele nos dá a verdadeira chave de toda consolação, que é 
pedir graça para alegrar-me e gozar intensamente de tanta glória e gozo de Cristo 
Nosso Senhor (EE 221). Por tudo isso, talvez seja este o momento de animar o 
exercitante a fazer esta conexão. Para tanto, podem ajudar as seguintes observações: 
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1. A tarefa de abrir-nos para esta alegria e gozo do ressuscitado é formulada em uma 

Petição, e é uma “graça” e não uma questão de voluntarismo; é puro dom. 
Portanto,  

2. Recordar que somente Deus Nosso Senhor pode dar à alma, consolação sem causa 
precedente. E foi isso que aconteceu com a experiência da Ressurreição: ninguém 
a esperava. A experiência do Ressuscitado há que ser pedida; não é suficiente 
admiti-la e confessá-la.  

3. Como saber se a alegria e o gozo que recebo estão “descentralizados” (que me 
fazem sair de meu próprio amor, querer e interesse)? Quando a alegria e o gozo 
não são algo do qual sinto falta, e que exijo sentir em mim. Quando são dom e 
graça que me surpreendem e transbordam. Quando não são algo que “busco”, mas 
sim algo que me deixa “contente e alegre” (Autobiografia 8). Quando, em última 
instância, é algo que sinto como “sem causa precedente”. 

4. Ou seja, na medida em que esta “busca da felicidade” (nos tempos atuais, ela 
chega a ser até “obsessiva”) for desde mim mesmo, ela ficará enroscada em nosso 
subjetivismo narcisista, de onde será impossível atingir a realidade. Ou seja, “o 
que quiser salvar sua vida, a perderá” (Lc 9, 23 e Princípio e Fundamento); ficará 
“seco e descontente” (Autobiografia 8). 

 
 
6. O Espírito e a Missão como fruto da Ressurreição. 
 

• O gozo descentralizado é comunicativo; não é intimista. Ele abre-nos para a comunhão 
e para a missão; abre-nos para o Espírito. Sinal deste fruto pode ser, por exemplo, o 
sentir a necessidade de compartilhar o vivido com os demais, e entregar-lhes o método 
dos EE. 

• A experiência do Ressuscitado é a culminação da Encarnação: aos discípulos de 
Emaús Ele aparece como desconhecido, mas manifesta-se ao “partir o pão”. E o corpo 
de Cristo é também a Igreja. Abrimo-nos à experiência do Espírito na Igreja.  
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VII.  CONTEMPLAÇÃO para alcançar AMOR  
 
 

1. Culminação de todo o processo: retorno à realidade, desde a fé, preparados e 
dispostos.  
 

• É importante que o exercitante descubra que todo o processo dos EE aponta para este 
último exercício; e ele deve estar preparado e disposto [EE 1] para enfrentar, a partir 
da fé: 
1. A realidade do mal, do negativo (o próprio pecado), sem evasivas e nem 

culpabilidades, sentindo-se recuperado por Deus (Primeira Semana). 
2. A realidade das metas que a vida nos coloca: desde sua mera liberdade e querer 

[EE 32] (discernimento e deliberação), iluminado pelo conhecimento interno do 
Senhor e movido por Seu Amor, comprometer-se em Seu seguimento [EE 104] 
(Segunda Semana). 

3. A realidade de ser capaz de com-padecer a dor com Cristo doloroso (“o que Cristo 
Nosso Senhor padece na humanidade”), desde onde a divindade se esconde 
(Terceira Semana). 

4. A realidade de gozar (saindo de seu próprio amor, querer e interesse) de tanta 
glória e gozo de Cristo Nosso Senhor; e este é um gozo descentralizado (Quarta 
Semana). 

• Ou seja, ao final do processo, não deveríamos viver a realidade como 
“impossibilidade”, mas sim como oportunidade de encontro com o Senhor, para “em 
tudo amar e servir” (até no próprio pecado, como Pedro). 

 
 
2. Relação com o Princípio e Fundamento. 
 
 É importante que o exercitante capte que a proposta do Princípio e Fundamento, feita 
no início do processo, é agora estar preparado e disposto para vivê-lo na realidade. A 
Contemplação para alcançar Amor é chamada a ser a vivência gozosa deste Princípio e 
Fundamento. 
 
 

3. Importância das “notas” [EE 230 e EE 231] 
 
 Se o objetivo deste exercício é voltar à realidade para “em tudo amar e servir”, é 
importante ter presente: 

1. Que o amor se deve por mais em obras que em palavras [EE 230]. 
2. Que tudo está posto para ser uma oportunidade (por isso, há que considerar este 

exercício final como a culminação dos EE). Na realidade, tudo o que se nos 
apresentava, ao longo do processo, como redes e cadeias (riquezas, honras - tudo por 



25 

Diretório para acompanhar os EE de s.Inácio de Loyola com os apontamentos de Adolfo Chércoles 

ACHEESIL – Associação Chércoles Exercícios Espirituais de s.Inácio de Loyola 

 

causa de nossa cobiça e narcisismo), agora deve ser percebido como meio para sair de 
si mesmo.  “dar... se honras, riquezas” [ EE 231]. 

3. Que o amor consiste em reciprocidade: “dê e comunique ao amado... e por sua vez, o 
amado ao que ama...” [ EE 231]. 

 
 
4. Dinâmica dos exercícios: a Petição [EE 233] 
 
 A chave deste exercício está na Petição: nela está descrita qual deve ser a dinâmica 
deste retorno à realidade, para que tudo não se converta em uma atitude voluntarista. Por isso, 
pedimos: 

1. Conhecimento interno, que não é conhecimento especulativo; e isto para que possa se 
expressar em uma nova estruturação de nossa sensibilidade. 

2. de tantos bens recebidos: tudo é captado como dom, como presente; e isso provoca, 
espontaneamente, uma resposta de agradecimento. 

3. para que eu, reconhecendo-os inteiramente: é a surpresa do “feito por mim”, em tudo 
o que me rodeia. 

4. possa em tudo amar e servir a Sua Divina Majestade: “Tomai Senhor e recebei... [EE 
234]; “... todos os bens e dons descem do alto...” [EE 237]. E tudo é consequência, 
agradecida e espontânea, de experimentar-se que tudo é dom gratuito, e que ele deve 
ser devolvido, pois todos somos “pura dívida”. E é assim que experimentamos o viver  
quando nos defrontamos com a vida, mas não desde a queixa, e sim desde a 
oportunidade.  
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VIII.  REGRAS PARA O SENTIDO VERDADEIRO  
  QUE DEVEMOS TER NA IGREJA MILITANTE : 

 
 

1. Para sto.Inácio, o conceito de “regra” é um conceito jurídico?  
    Como se entende o sentido de avisos e instruções? 
 

• A palavra “regra” não tem, para s.Inácio, um conteúdo jurídico, no contexto dos EE. 
Ele utiliza-a ao referir-se ao discernimento, à distribuição de esmolas, a como ordenar-
se na alimentação ou, como no Primeiro Modo de Orar, a como fazer uma boa e 
saudável eleição. 

• Estas regras são “avisos e instruções”, como bem esclarece s.Inácio, numa carta ao 
p.Miguel de Torres, em que ele trata do que entendia por regras (e por tudo isso não 
apenas agradecemos a Inácio, mas exigimos de nós mesmos). Estes avisos e instruções 
transbordam o processo dos EE e vão além deles, pois são para a vida! 

 
 

2. Regras para o sentido verdadeiro que devemos ter na igreja militante: seu 
objetivo e importância. 
 

• Considerando que estas regras abordam a dimensão social de qualquer pessoa, e que 
esta culmina na convivência, o objetivo destas RR é colocar o exercitante, neste 
momento dos EE, frente a frente com a comunhão. Além disso, elas pretendem que 
nossa relação com a Igreja não seja de identificação e nem de rejeição, mas sim uma 
relação madura. 

• No contexto atual de individualismo exacerbado, tem sua importância levantar e 
colocar-se qual o sentido verdadeiro que devemos ter, não apenas na Igreja militante, 
mas sim em todos os “nós” do qual fazemos parte (familiar, de trabalho, de 
vizinhos...). É disso que estas RR extraem toda sua importância, pois somos chamados 
a viver em relação, onde quer que estejamos. E a Igreja ocupa um lugar primordial em 
nossos grupos de relação. A Igreja é a comunidade dos que crêem, e nela devemos nos 
situar desde o real, e não desde o ideal. 

 
 

3. São parte dos EE ou uma experiência externa a eles? 
 

• As regras são parte dos EE e mesmo parte imprescindível deles. São como a anotação 
final dos EE. Nelas, sto.Inácio mostra-nos que o processo dos EE desemboca na 
comunhão eclesial universal e é nessa comunhão que os EE deverão ser vividos. O 
ideal é que estas RR sejam o cume do processo dos EE. 
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4. Pode considerar-se o acompanhamento das RR como uma Quinta Semana? 
 

• Pode parecer exagerado chamá-las Quinta Semana, mas a problemática que levantam 
não pode ser reduzida a um mero apêndice. Desde o tema da comunhão, elas têm tanto 
força quanto todo o vivido nas outras semanas. 

  
 

5. Estas RR podem prescindir de acompanhamento? 
 

• Devem ser acompanhadas com a mesma dinâmica que usamos nessa nossa maneira de 
acompanhar. Além disso, importante levar em conta que, ao passar pela Contemplação 
para alcançar Amor, o exercitante já conhece o método e já é mais autônomo. 

 
 

6. É preciso dá-las de forma individual ou podem ser feitas em grupo? 
 

• Devem ser dadas de forma individualizada, pois não há razões para mudar a maneira 
de acompanhar, quando se chega neste ponto. 

• No entanto, é enriquecedor que, uma vez terminada a experiência completa, o 
exercitante tenha a possibilidade de voltar a ter a experiência em grupo. Um dos 
aspectos interessantes de fazê-las em grupo, dadas por alguém bastante preparado para 
isso, é a possibilidade de partilhas em grupo; e isso permite viver melhor a experiência 
do “nós”. E, de fato, a experiência tem mostrado que é válido dá-las à margem dos EE. 

 
 

7. Quando devem ser dadas as RR para o sentido verdadeiro que devemos ter na 
igreja militante?  
 

• Devem ser dadas quando se completa a quarta semana. 
• Três observações, considerando o método dos EE: 

1. Estas regras objetivam criar no exercitante uma atitude madura em sua práxis 
eclesial, sem identificações ou rejeições infantis. 
2. Temos por sabido que cada exercitante, por temperamento, educação, psicologia, 
etc., não parte do zero, ao fazer a experiência dos EE ou mesmo qualquer outra. Há 
pessoas que tendem a fugir do conflito, inclusive por pânico de enfrentar a realidade; e 
há outras que, por si mesmas, já buscam o conflito ao relacionar-se com a realidade. 
Cada um poderá encontrar e escolher, nestas regras, aquilo que evidencia e explica 
suas inclinações inconscientes. 
3. Por tudo isso, é imprescindível que as RR sejam explicadas por aquele que dá os 
EE, sem que o exercitante tenha lido previamente os comentários sobre elas. Isto 
permite que na apresentação verbal sejam acentuados os aspectos que despertam 
interrogações e levantam suspeitas, pois assim o exercitante será despertado para elas, 
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e desde a maturidade, poderá enfrentar-se consigo mesmo, sem justificativas 
encobridoras que, espontaneamente, encontrará em suas inclinações. Neste sentido, a 
utilização dos “Esquemas e Resumos” é de grande utilidade. 

 
 
8. Como se estabelece o ritmo do acompanhamento, nestas RR? 
 

• Serão feitas 9 entrevistas (introdução e oito temas). E assim como em todo o processo 
dos EE, respeitar-se-á o ritmo daquele que os faz. 

 
 
9. Como manejar os apontamentos das duas versões e suas diferenças. 
 

• As duas versões dos apontamentos destas regras são complementares. Na verdade, 
nunca soubemos como dar a primeira versão; somente quando surgiu a segunda é que 
se pode compreender o que poderia ser feito. Isto significa que há que começar com a 
segunda versão e completá-la com a primeira. A tradução para o Português já foi 
feita considerando esse fato, daí aparecer completa, embora se faça alusão a ser 
desta ou daquela versão. 

• As RR estão estruturadas em uma introdução e oito temas, e integram as duas versões 
em um esquema e um resumo. 

• Como há que trabalhar as duas versões, em cada tema remeter-se às páginas 
correspondentes de uma e de outra. No texto em Português, as versões já foram 
reunidas quando necessário. 

 
 

(1) – Introdução: Título das Regras. 
• Não é sentir com, nem ortodoxa, mas sim o sentido verdadeiro que na Igreja 

militante devemos ter. 

• As regras apontam para a práxis eclesial, e não para uma “defesa” da 
doutrina. 

 
 

(2) – Primeiro tema: Desenvolvimento e transcendência da dimensão social do 
homem 

• Não limitar este problema à sua concretude eclesial, mas sim aplicá-lo aos 
diferentes “nós” que vivemos, simultaneamente. 

 
 

(3) – Segundo tema: O que é a Igreja: 
• As duas dimensões que a definem: comunhão e missão. 
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(4) – Terceiro tema: Regra 1 – ponto de partida 

• Duas atitudes básicas para possibilitar a convivência: deposto todo 
julgamento, obedecer em tudo (superar preconceitos para poder escutar). 

• Duas vivências da Igreja: como esposa de Cristo e como nossa santa mãe 
Igreja hierárquica. 

 
 

(5) – Quarto tema: Regras 2-9 e 11 – atitude positiva frente à práxis e às doutrinas 
eclesiais. 

• Não apenas respeito, mas também estima pelas diferentes concretudes das 
vivências eclesiais e doutrinas, optando pelas mais modernas. 
 
 

(6) – Quinto tema: Regra 10 - nem rejeição adolescente,  
                         Regra 12 - e nem identificação infantil 

• Não provocar murmúrios e escândalos que levem à indignação, mas sim 

• Buscar o proveito, implicando tudo o que possa remediá-lo, frente à 
“denúncia”, o “compromisso” - Regra 10 

• Nunca idealizar o responsável, para assim poder renunciar à própria 
responsabilidade (ficar como criança) – Regra 12 

 
 

(7) – Sexto tema: Regra 13 – como em tudo acertar. Não seqüestrar o “mesmo 
Espírito”.  

• Não confundir autonomia com auto-suficiência. 

• Três manifestações do mesmo Espírito: perigo de absolutizar uma delas, pois 
ficaríamos sem “o mesmo Espírito”. 

 
 

(8) Sétimo tema: Regras 14-18: uma Igreja missionária para o povo “pequeno”. 
• Dar prioridade ao povo pobre, na hora de avaliar a missão. 

• Que a missão não anule a pessoa, nem lhe tirando sua responsabilidade e nem 
sua liberdade. – Regras 14-17. 

• O temor servil como “seguro” para não deixar de ser pessoa. – Regra 18. 
 
 

(9) Oitavo tema: Qual foi o sentido verdadeiro que s.Inácio teve na Igreja.  
• É a práxis de s.Inácio que deve iluminar estas Regras e não o contrário. 

• Pede (exige) à Igreja hierárquica que cumpra sua obrigação de “confirmar na 
fé” (que dê sentença), mas não “dá bobeira” (vai para Paris estudar). 

• Sente-se “célula viva” da Igreja; busca que suas experiências do Espírito 
sejam aprovadas por ela (vide o texto dos EE e a Companhia de Jesus). 
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10. Importância e utilidade dos anexos da 1ª versão; e quando devem ser dados. 
 

• O Apêndice tem que ser dado no início para poder ser consultado quando é 
citado no texto. 

• O Anexo 1: já falamos dele por ocasião do Segundo tema. 

• O Anexo 2, que fala da obediência, tem relação com o Terceiro tema. Pode ser 
dado neste momento. 

• O Anexo 3 refere-se a como Inácio concebia a autoridade. Encaixa no Quinto 
tema.  
 
 
Obs.: “ACERTAR” não é chegar à verdade; é continuar buscando a 
maneira de  fazer a própria pessoa encontrá-la por si mesma. 
 


