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CONTROLE  das  MUDANÇAS  feitas  na   
edição  de  SETEMBRO  de  2009 

 
 

 A edição atual substitui a anterior (2008), com as seguintes modificações: 
 
1.- Acrescentou-se o número 10, na subdivisão “Conversando sobre os EE”, com o objetivo 
de mostrar que o acompanhamento, que vai ser iniciado, está inserido em uma experiência 
coletiva. Deste modo, é possível familiarizar o exercitante, desde o primeiro momento, com o 
fato e significado de existir uma Associação, que oferece o acompanhamento não só com 
apontamentos em comum, mas também com um Diretório que lhe é comum.  
 
2.- Acá es lo que les he comentado em el correo. 
 
3.- .... como lo dejé para hacer, ahora, ... preguntas están em el correo. 
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PRÓLOGO 

 
 
 

 Este Diretório é dirigido aos que acompanham os Exercícios Espirituais de sto. 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, sequência e plano que são apresentadas, aqui, neste 
Diretório. 

 
 
 

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

 
As incorporações e modificações do texto deste Diretório se dão, dentro de um processo 

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

encontros gerais 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 e o itinerário que orienta e guia o 
caminho, a experiência ou o processo a ser vivido. O Método deve incorporar-se à 
vida cotidiana, como instrumento para o futuro, para si mesmo e para 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 trabalho; ou seja, quando é na vida cotidiana. Eles 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 suficiente 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. 

 



5 

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. 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 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 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 em minha vida. 

• 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 confidencialidade 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, tal e qual isso é indicado no Prólogo do mesmo. 
Pode também ser útil comentar o conteúdo dos pontos aqui antes apresentados, do número 1 
ao 7.  

A partir daí, e durante todo o processo do acompanhamento, o Diretório ficará de uso 
exclusivo do 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. Deixar 
isso claro é necessário, 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 fazê-los. É uma unidade completa, que pode ser considerada como 
“Exercícios leves”. 

• Durante a Apresentação, o acompanhante assegurar-se-á de que o exercitante, além 
de conhecer o objeto dos EE, “preparar e dispor para buscar e encontrar a vontade 
de Deus”, saiba também que fazê-los possibilit-lhe-á, 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 alguns “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 partes elucidativas que a compõem. 

 
 
2. É necessário fazer esta Apresentação de forma individualizada? 
 

• É recomendável dá-la de forma individual. 

• No entanto, e já que ela é anterior ao início do processo, pode, excepcionalmente, ser 
dada, em grupo, a duas ou três pessoas. 
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3. Duas versões dos apontamentos. 
 

• Aquele que vai dar os EE deverá escolher e usar a versão dos Apontamentos, mas deve 
considerar que a 1ª. versão pode envolver maior dificuldade para as pessoas menos 
habituadas à leitura e ao estudo. 

• 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 mal 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. 
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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 a referência, o 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, àquele que decidiu fazer os 
EE, ferramentas úteis, logo de início, e que ele deverá ter presentes, durante todo o 
processo. São elas: - Adições; - Regras para ordenar-se na alimentação e – Exame 
Particular. 

• É da maior importância ir criando, 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 
deve-se fazê-lo 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. 
Importante destacar as diferenças importantes entre elas, sem diminuir o valor de 
nenhuma delas. 
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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, que pode minar, de 
alguma maneira, o processo dos EE. 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.  
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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 “Aprofundando 
as três potências (e algo mais)”. 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. Pode, a 1ª. semana, 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. 

• O exame deverá ser feito sem premência de tempo, dando oportunidade para que possa 
surgir uma predisposição para a Confissão Geral. 
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• 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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