
Julho de 2022

5º Encontro PRÉ ENA – 2022
Tema gerador: Discernimento

"Senhor, que queres que eu faça? Fazei de
mim um instrumento de vossa paz." 
(São Francisco de Assis).

“A qualquer um de nós Deus indicou o caminho, a vocação e,
além da vida física, a vida da graça. De seguir direito nossa
vocação depende a nossa felicidade terrena e eterna.” (Santa Gianna) 



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Tema gerador: 
DISCERNIMENTO

Irmãos e irmãs, Paz e Alegria.

Chegando ao quinto texto de preparação ao 21º ENA sentimos 
que o chamado se aproxima, por isso vamos mergulhar na 
temática da vocação. No intuito de aproveitar a profundidade 
das palavras do Papa Francisco, sugerimos cinco passos 
pedagógicos: Contextualização, Experiência, Reflexão, Ação
e Avaliação.

1. Contextualização: (Partilha de ideias e impressões sobre os 
questionamentos)

a. Como estamos vivendo a nossa vocação?

b. Somos acolhedores com as escolhas dos nossos jovens?

c. Nossa equipe base oferece oportunidade para que os jovens 
reflitam sobre a vocação?

d. Quais os chamados que tenho recebido?

2. Experiência: (Escuta ativa das nossas ideias)

a. Como se deu a nossa vocação?

b. Como os jovens estão vivenciando esse processo de 
discernimento vocacional?

3. Reflexão: O Discernimento

A palavra discernimento andou esquecida por muito tempo, mas 
com o pontificado do Papa Francisco ela foi resgatada e aparece 
constantemente nos seus documentos e pronunciamentos, um
exemplo é a sua Exortação Apostólica Amoris Laetitia (2016) 
onde foi reservado um grande espaço ao tema do discernimento 
em relação à vida familiar, ao tema do acompanhar, discernir e 
integrar as fragilidades, o Papa afirma de forma significativa: 
"Hoje a Igreja precisa crescer no discernimento, na capacidade 
de discernir".

Com o pontificado do Papa Francisco, além do discernimento, 
fomos agraciados com duas experiências espirituais, a 
franciscana e a inaciana. A primeira está explícita no nome 
adotado e no posicionamento em defesa da vida em todas as 
suas manifestações, com ênfase na preservação do meio 
ambiente e na percepção de Jesus ressuscitado nos 
empobrecidos. A segunda está na sua história de vida religiosa e 
pastoral, como religioso jesuíta.
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“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Enquanto a espiritualidade inaciana é sistemática, a franciscana é 
empírica. A junção de ambas possibilita à igreja a prática do 
exame de consciência, como forma de ajuda no crescimento da 
virtude da prudência e facilita o discernimento que se dá no 
silêncio orante, na busca pela sintonia com a vontade do Pai e 
com os anseios do povo de Deus.

A resposta é sempre personalizada, não dá para ser autêntico 
copiando outras pessoas e experiências. O Papa Francisco 
ressalta a confiança nos jovens afirmando que a Igreja necessita 
do entusiasmo, das intuições e da fé de cada um deles. 
Precisamos ter sensibilidade para isto.

A primeira sensibilidade ou atenção é para a pessoa. É uma 
escuta ativa, envolvida, carinhosa e comprometida, semelhante à 
relação de Jesus e os discípulos de Emaús. Essa atenção e a 
escuta incondicional é fundamental para o crescimento dos 
jovens.

A segunda é o discernir, diferenciar entre graça e tentação. A 
terceira, consiste em escutar os impulsos que o outro 
experimenta. É a escuta profunda, que decide a vida, porque há 
alguém como Jesus que entende e valoriza esta intenção última 
do coração.

Todos fomos feitos para Deus e para os demais. É um chamado 
de Jesus, um dom exigente, onde se faz necessário arriscar. 
Quando Deus suscita, ele acolhe o vocacionado com tudo que 
ele é.

Como Movimento Familiar Cristão somos convidados, como 
Igreja, a escutar e acompanhar com atenção primorosa aqueles 
que estão em processo de discernimento vocacional.
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Francisco de Assis

Vale a pena destacar a ideia, que, tanto Francisco de Assis quanto 
Inácio de Loyola, eram jovens sonhadores e irrequietos, 
desejavam servir aos poderosos e serem cobertos de honras e
glórias.

Antes de ser São Francisco de Assis, era Giovanni di Pietro di 
Bernardone, jovem rico e mimado, herdeiro de grande fortuna e 
da ambição de ser nobre. Na cruzada que integrou, terminou 
aprisionado, e foi resgatado a peso de ouro. 

Três anos depois dessa frustrante experiência, tempo em que 
perdeu a voz e foi obrigado a silenciar, nasce um novo homem, o 
simples Francisco de Assis. Compreendeu nesse período que 
deveria servir a um Senhor muito mais poderoso.

Era o próprio Jesus que o chamava. O jovem responde 
perguntando: “Senhor, que queres que eu faça? ”.

E teve a sua vida eternizada na canção:
“Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
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Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz”

Inácio de Loyola

Iñigo López de Oñaz y Loyola buscava se destacar dos demais 
irmãos, queria servir como militar. Uma vez alistado, em um 
conflito com os franceses, foi atingido por uma bala de canhão 
que fraturou gravemente sua perna.

Nesse período de convalescênça, teve contato com o livro “A 
vida dos santos”, e pensou, se eles podem, eu também sou capaz 
de fazer bem melhor. Por meio da dor e da meditação da vida dos 
santos, pode silenciar e escutar o chamado de Jesus.

Curado e manco, além de mudar de vida, também mudou de 
nome. Sua experiência de conversão e escolha vocacional está 
expressa na sua oração:

“Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha 
memória também;
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O meu entendimento e toda a minha vontade;
Tudo o que tenho e possuo. Vós me destes com amor
Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo;
Disponde deles, Senhor, segundo a Vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça;
Isso me basta nada mais quero pedir.”

Vocação conjugal

Essas duas personalidades da espiritualidade e da consagração 
religiosa, são inspiradoras para a vocação conjugal.

O Papa dedicou a oração do mês de junho à beleza do 
casamento, uma jornada de compromisso ao longo da vida, em 
que “a esposa e o esposo não estão sozinhos”, pois “Jesus os 
acompanha.”

No contexto do “Ano Especial Dedicado à Família”, que começou 
em 19 de março de 2021, Francisco enfoca a beleza do casamento 
e encoraja os jovens a embarcarem nesta jornada de 
compromisso, pois “casar-se e compartilhar a vida é algo belo”. 
Por isso é uma vocação que vale a pena, pois “Deus tem um 
sonho para nós, o amor, e nos pede que o façamos nosso”.



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

É preciso demonstrar a beleza do casamento e da família como 
algo mais do que um ato “social”: “é uma vocação que nasce do 
coração, é uma decisão consciente para toda a vida, que exige 
uma preparação específica”.

4. Ação: 

Diante do que refletimos, quais as ações possíveis para que a 
vocação seja cada vez mais valorizada em nossa equipe base?

• Como podemos contribuir para que todas as pessoas possam 
assumir a vocação que se sente chamado e chamada?

• Nossos encontros de preparação para o matrimônio são 
significativos e motivadores?

• Quais as inovações necessárias nos nossos encontros de 
preparação para o matrimônio?

5. Avaliação:

• O que aprendemos de novo nesse estudo?

• O que facilitou a compreensão?

• Quais dificuldades foram encontradas?

• O que podemos fazer de diferente para que tenhamos um maior 
proveito desses estudos?

• Pessoalmente como me comprometo para que os encontros 
sejam cada vez mais proveitosos?
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