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PREGAÇÃO NA 6ª NOITE DA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 

Proferida na Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, em 06 de junho de 2013 

 

 

Caros irmãos e caras irmãs, 

 

 É uma alegria participar da Trezena de Santo Antônio realizada nessa histórica 

paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, pelo que, desde já, agradeço ao Pe. 

Ronaldo Magalhães o convite que me fez de vir aqui essa noite. O tema do qual estamos 

incumbidos de meditar no dia de hoje é O Discernimento Pastoral, que me parece ser 

um tema bastante importante para a vida da Igreja. Entendamos como pastoral aqui, não 

apenas as ações estruturadas dos grupos eclesiais em vista da evangelização, mas 

também as ações individuais de cada um de nós, isto é, o nosso testemunho pessoal do 

amor de Deus em nossa vida. 

 A palavra discernimento diz respeito à capacidade de “saber distinguir”, 

“diferenciar” (cf. Dicionário Aurélio, verbete discernir), e como tal é uma faculdade 

inerente ao ser humano. Desde pequeninos, vamos aprendendo a distinguir as coisas, de 

modo que sabemos diferenciar, por exemplo, o quente do frio; o alto do baixo; o amargo 

do doce. Mas também aprendemos a distinguir o fácil do difícil e o bem do mal. 

 O tema dessa noite, contudo, trata de um discernimento específico: o 

discernimento pastoral. De acordo com Salvador Valadez Fuentes, “o discernimento 

pastoral é a ação de distinguir, com a luz do Espírito Santo, um ministério eclesial 

verdadeiramente evangelizador de uma práxis que não evangeliza; é detectar se nosso 

trabalho é guiado pelo Espírito de Jesus ou se são outros motivos (espíritos) alheios a 

ele que nos motivam”. (Espiritualidade Pastoral, p. 104) 

 Em outras palavras, o discernimento pastoral é a análise da adequação da prática 

da Igreja à vontade de Deus. Para a realização dessa análise, há alguns elementos que 

são pressupostos, a saber: 

 Primado de Deus e senhorio de Jesus, porque sem ter a vontade de Deus como fator 

primordial da Igreja, e Jesus como Senhor de nossa vida, não nos importamos se o que 

fazemos como Igreja está ou não de acordo com os seus desígnios. As vezes estamos na 

Igreja, mas não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus. 

 Fé que Cristo age na Igreja, porque sem isso, qualquer ação da Igreja será 

considerada legítima. Há quem esteja na Igreja, mas não acredite que Cristo aja na vida 

da Igreja e que aquilo que a Igreja realiza no mundo seja mesmo ação de Cristo no 

mundo. 

 Reconhecimento do próprio pecado, porque sem essa consciência não seremos 

capazes de admitir o que não procede de Deus. Temos o mal costume de não 
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reconhecermos quando manipulamos as coisas a partir dos nossos vícios, do nosso 

egoísmo e das fissuras de nossa humanidade, ferida pelo pecado não redimido. 

 Docilidade, porque sem a disposição de mudar, a liberdade de abandonar os próprios 

projetos, a atitude de conversão, não adianta discernir qual é a vontade de Deus. 

Infelizmente nem sempre estamos dispostos a mudar porque estamos apegados demais a 

nós mesmos, porque temos preguiça, etc. 

Aqui, abrimos um espaço para falar em Obstáculos ao discernimento: a 

superficialidade de quem é incapaz de refletir sobre as próprias atitudes; a auto-

suficiência de quem acha que já tem tudo o que precisa e por isso não tem necessidade 

de outros; a acomodação daqueles e daquelas que não tem coragem de continuar o 

esforço contínuo; a falsa concepção de liberdade, daqueles e daquelas que acham que 

pode fazer tudo sem dar satisfação a ninguém; e os nossos pecados que nos fazem 

perder a consciência do bem e do mal, a referência do plano de Deus. 

 Não há dúvidas de que sem referências não temos como realizar um bom 

discernimento pastoral. Por isso, é preciso citar algumas referências (ou meios, se 

preferirmos) para alcançarmos o discernimento sobre as nossas práticas pastorais: a 

oração, tanto pessoal quanto comunitária, através da qual falamos a Deus e O 

escutamos; a Bíblia, onde encontramos os parâmetros para as nossas atitudes; os 

acontecimentos, nos quais Deus continua a falar conosco; e o Magistério da Igreja, no 

qual encontramos os ensinamentos sobre a vontade de Deus. 

 A Palavra de Deus que escutamos nessa noite (Mc 12,28b-34), por sinal, é uma 

referência esplêndida para os discernimentos pastorais que necessitamos realizar ao 

longo da vida. Um mestre da Lei, alguém que tinha a Lei judaica como parâmetro para a 

própria vida, aproximou-se de Jesus e perguntou: “Qual é o primeiro de todos os 

mandamentos?” Essa pergunta é própria de quem deseja realizar os discernimentos 

sobre suas próprias ações. A reposta de Jesus foi categórica: “O primeiro é este: Ouve, ó 

Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força! O 

segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro 

mandamento maior do que estes”. (Mc 12, 29-31) 

 Temos, então, nessa Palavra de Deus, um critério de discernimento para a 

nossa atividade pastoral: verificar os frutos de nossa atividade, conforme esses 

mandamentos de ouro. Será que nossa prática pastoral tem nos conduzido e conduzido 

os outros a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Essa 

pergunta pode parecer ingênua, mas de modo algum ela é supérflua ou genérica. Ela tem 

a ver com o fundamento de nossa vida e com a finalidade da mesma. Tanto que quando 

Jesus constatou que o Mestre da Lei concordava com a sua resposta, disse-lhe: “Tu não 

estás longe do Reino de Deus”. Quer dizer, quem baseia as suas atitudes nesses 

mandamentos não está longe da vontade de Deus. 

Muitas vezes não conseguimos transparecer para as pessoas que aquilo que 

realizamos exaustivamente na vida da Igreja, aquela nossa fadiga por oferecer o melhor, 
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mesmo o simples pão de Santo Antônio que oferecemos toda terça-feira na frente de 

nossa Igreja, é manifestação do amor que sentimos por Deus e que nos leva a amar 

aqueles e aquelas que de nós precisa. As vezes não fica claro que o Encontro de Casais 

com Cristo que realizamos é para que os casais sejam conduzidos ao amor, pelo amor 

que sentiram de cristo, numa belíssima experiência de fim de semana. As vezes não fica 

claro que a igreja está aberta todos os dias porque desejamos que as pessoas 

experimentem o amor de Deus como também nós experimentamos! 

Precisamos discernir se as missas festivas que preparamos, a Trezena de Santo 

Antônio, e todos os grande eventos da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo e de 

seus grupos, movimentos e pastorais, não tem sido mais oportunidade de surgimento 

mágoas, rancores e feridas, que de gratidão, fidelidade e amor a Deus. As vezes é assim: 

acabou um grande evento, bonito inclusive, mas começou uma briga. É preciso não 

perder o foco, não dar atenção exagerada a coisas que são secundárias e analisar os 

frutos de cada ação, porque a finalidade de nossas atividades não deve ser a perda de 

pessoas, mas sim o ganho das mesmas. O encantamento, o fascínio! 

O mesmo critério vale para as nossas atividades pessoais, a vida em família, o 

relacionamento com as pessoas. Precisamos ver se estão fundamentados no amor, se 

tem afastado ou aproximado as pessoas de nós, e com que finalidade lhes realizamos. 

Verificar a finalidade de nossas ações também é um critério para o 

discernimento. Será um exercício importante para o discernimento pastoral a verificação 

da finalidade de cada evento, se conseguimos ver neles uma relação, mesmo que 

longínqua com a evangelização. Até uma feijoada promovida pela paróquia pode ter 

como finalidade remota a evangelização, quando ela é promovida para a comunhão das 

pessoas, ou para arrecadar recursos para a ampliação de uma igreja, a fim de que mais 

pessoas possam participar da missa, ou coisa parecida. 

Isso é um exercício sério que devemos fazer constantemente, porque a finalidade 

de nossa ação pastoral é um critério para verificar a sua conformidade com a vontade de 

Deus. E a finalidade de nossa ação pastoral deve ser essa, evangelizar, e não outra, e não 

fazer com que alguns apareçam, e não fazer com que alguns tenham o poder que tanto 

almejam. 

 Que Santo Antonio, a quem honramos com essa Trezena, sirva-nos de exemplo 

de discernimento pastoral. Ele que mudou de uma Ordem, a Ordem dos Cônegos 

Agostinianos, para outra, a Ordem dos Franciscanos, com o discernimento de dedicar de 

maneira mais adequada a sua vida a Deus. 

 

Pe. Adriano Portela 

Formador no Seminário Central São João Maria Vianney 


