
SERVIÇO DE DIREÇÃO ESPIRITUAL 

 

“A história sagrada se faz através de encontros com um mediador. 

 Ele faz tomar consciência de um nível diferente, novo,  

que torna sagrada uma situación”. 

 P. Luis P. Montes sj 

 

Em Dalmanutá, o Pe. Montes configurou um método de evangelização 

de pessoa a pessoa, ao que chamou “processo dialético-simbólico de Direção 

Espiritual”. Mediante o 

mesmo, o Diretor espiritual procura 

estabelecer com seu interlocutor um 

vínculo que seja mediado pela linguagem 

simbólica - para aproximar-se com 

respeito ao coração do homem-, e cuja 

finalidade é aprofundar a relação da alma 

com Deus. 

Se bem que para compreender este 

carisma é imprescindível a fé, já que 

enquanto tal é um dom de Deus, também 

podemos entendê-lo a partir das profundas necessidades das pessoas, como o temos constatado 

diariamente em nosso trabalho apostólico. 

O homem de hoje se encontra interiormente desorientado e 

inseguro, enquanto não consegue encontrar sua própria 

identidade e dar um sentido transcendente para a sua vida. 

Para isso necessita olhar em seu interior, ser capaz de 

enfrentar a solidão, o vazio, a desorientação e a angústia para 

encontrar, nessas mesmas vivências, não um sem sentido, 

senão os sinais que lhe indiquem um rumo novo para a vida. 

Esse olhar para o interior de si, não é fácil. Em primeiro lugar, 

porque o mundo, a sociedade, a educação, orientam para 

“fora”: o valor da pessoa é medido segundo os bens, os títulos, os conhecimentos, etc., que se 

possuem ou se deseja possuir... Em segundo lugar, porque muitas vezes a pessoa se defronta 

dentro desi com a variabilidade, dispersão e caos dos seus próprios afetos, que numa hora 

pretendem uma coisa e pouco depois outra completamente distinta.  

Necessitamos “memória afetiva” que nos lembre onde se unifica afetividade, o coração se 

apazigua e a mente se aclara.  E para conseguir  isto –que é o início do caminho interior-, é 

necessária a diferenciação e o discernimento dos estados anímicos e espirituais, o qual é a tarefa 

própria da Direção Espiritual. 

A variabilidade e instabilidade de nós mesmos e de 

nossas instituições, dos processos históricos, políticos 

e sociais, nos leva a buscar uma raiz mais profunda 

nestas problemáticas. Vemos que no fundo do coração, 

aspiramos a algo firme e sólido e isto o interpretamos 

–e as pessoas, num contexto de intimidade também o 

manifestam-, como que existe uma verdadeira 

necessidade de Deus e de fé, enquanto isso supõe 

alcançar valores e conteúdos estáveis, sérios e 

imutáveis. 



Diante destas necessidades profundas do ser humano, Dalmanutá propõe um diálogo pessoa a 

pessoa, que possibilite o desabafo de diversas inquietudes internas. Muitas vezes, vemos como 

os problemas que vivemos podem ser encarados desde outras perspectivas mais alentadoras, 

pelo simples fato de poder apresentá-los com sinceridade perante alguém disposto a escutar-nos 

seriamente. Na maioria das vezes, a solução de muitas problemáticas está, na maioria das vezes, 

em saber expressá-las bem, e isso é o que em primeiro lugar e visivelmente oferece Dalmanutá: 

uma possibilidade de encontro e diálogo pessoal que propõe buscar uma visão diferente em 

nossa realidade. 

E, precisamente para se chegar a encontrar com essa visão diferente, é imprescindível aprender 

a discernir as próprias experiências, isto é, saber hierarquizar um aspecto e relativizar ou 

descartar outro. Este discernimento, que se aplica a conhecer e valorizar o que vivemos, aponta 

fundamentalmente ao “discernimento de espíritos” mediante o qual, se busca aderir sincera e 

humildemente, ao que Deus pede a cada um. Através do acompanhamento na Direção 

Espiritual, Dalmanutá oferece em particular um caminho para o discernimento desse amor mais 

perfeito e total a Deus e ao próximo. 

Para oferecer este serviço de escuta, discernimento e conselho, necessitamos de uma formação 

permanente em torno a diversas disciplinas. Além de nossa preparação em teologia e filosofia, 

temos uma capacitação particular em 

psicologia, assim como também estudamos 

e pesquisamos em simbologia, historia, 

arte, e outras disciplinas relacionadas à 

atividade humana. Esta formação cultural e 

científica permanente é um elemento de 

suma importância para o trabalho 

apostólico em Dalmanutá, pois mediante 

isso, buscamos uma compreensão integral 

do homem, já que colocamos estas 

ferramentas ao serviço de nossa função 

mediadora entre Deus e os homens, com o fim de ajudar a integrar em cada pessoa o divino e o 

humano. Estes elementos têm-nos possibilitado uma adaptação da tradicional Direção 

Espiritual, fazendo convergir nela os tesouros da fé que custodia a Igreja com os aportes da 

ciência e a cultura modernas.  

Podemos dizer, que o primordial que oferecemos com 

nosso serviço de Direção Espiritual é o encontro com 

homens e mulheres consagrados a Deus na Igreja, isto é, 

pessoas com uma experiência de Deus que tem mudado 

suas vidas; indivíduos que por amor a Deus e aos homens 

oferecemos uma escuta atenta às necessidades da alma 

humana. Por isso, acreditamos no conhecido provérbio que 

diz: “Felizes os que falam com Deus, porque saberão 

escutar aos homens”. 

Em resumo, o objetivo específico de nosso serviço de Direção Espiritual é abordar a vida 

interior das pessoas que nos procuram, levando em conta suas necessidades e aspirações, para 

que no conhecimento e discernimento da própria vida, com perseverança, paciência e fé, a 

pessoa consiga recuperar ou reavivar a experiência de relação com Deus, que todos os seres 

humanos temos em nosso coração e amadurecê-la até suas melhores e mais profundas 

expressões. 


