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Sinopse 
 
 
 

Este trabalho pesquisa e examina a espiritualidade dos Doze Passos 
dos Alcoólicos Anônimos a partir dos Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola. Percorre a caminhada histórica dos A.A., 
focalizando, preferencialmente, os Doze Passos e suas origens 
remotas. Procura-se entender o binômio espiritualidade e recuperação 
que traz, em um plano mais profundo, uma forma original de união da 
medicina com a religião, como uma alternativa para o tratamento do 
alcoolismo. Ao longo de seu desenvolvimento, o trabalho apresenta 
uma revisão do modelo de concepção do alcoolismo dos AA e acentua 
o elemento espiritual que permeia a experiência e a práxis da 
Irmandade. Procurando esclarecer a dinâmica interna do programa, 
esta pesquisa reconstrói elementos que ficaram implícitos ou pouco 
reconhecidos no discurso da Irmandade. 
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Abstract 
 
 
 

This work researches and examines the spirituality of the Twelve 
Steps of Alcoholics Anonymous from the perspective of the Spiritual 
Exercises of Saint Ignatius of Loyola.  It traces the history of 
Alcoholics Anonymous with special emphasis on the Twelve Steps, 
and their origins.  It seeks to understand the binomial spirituality and 
recovery, which presents a highly original understanding of the union 
between medicine and religion as an alternative for the treatment of 
alcoholism.  Through the course of its development the work presents 
a revision of the model of conceiving alcoholism of Alcoholics 
Anonymous and accents the spiritual element that permeates the 
experience and the praxis of the Brotherhood.  Seeking to clarify the 
internal dynamics of the program, this research reconstructs elements 
that remain implicit, or little recognized, in the discourse of the 
Brotherhood. 
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introdução 

 

Registramos nesta pesquisa alguns caminhos que tomamos a partir de inquietações sobre o 
sentido e o significado da espiritualidade nos Doze Passos, como resposta ao modelo de 
compreensão do alcoolismo nos Alcoólicos Anônimos. Há uma combinação de recuperação 
e espiritualidade que se desenha nesta Irmandade, cuja dinâmica nos estimulou a focalizar 
a dimensão espiritual do programa e a compor o tema desta pesquisa. A Irmandade dos 
Alcoólicos Anônimos, que não se reconhece como religiosa, percebe seu programa de 
recuperação na atualidade, como espiritual e não religioso ou ainda, mais espiritual do que 
religioso. Não tendo encontrado, entretanto, estudos mais consistentes para o subs ídio da 
pastoral na compreensão da espiritualidade neste contexto ou no espaço de suas relações 
com o alcoolismo, propusemo-nos a trazer a questão para o campo das reflexões 
acadêmicas. Muito se tem escrito sobre os Alcoólicos Anônimos. Os A.A., como são 
conhecidos, têm merecido atenção de estudiosos e comentadores, mas a espiritualidade 
deste programa não é suficientemente explorada, parecendo-nos haver uma lacuna que 
sinaliza a falta de documentos aclaratórios, estudos históricos de sua composição, 
interpretações e comentários, desde o ponto de vista da religião. Nesta ordem de idéias, 
nosso ponto de partida foi o campo de trabalho e a pesquisa direta com pessoas que 
vivenciavam a proposta dos A.A. O programa inicialmente nos causou impacto pela sua 
pedagogia, e, a partir daí, passamos a uma busca que nos levou a suspeitar da existência 
de paralelos entre os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e os Doze Passos. 
Fizemos do livro oficial dos Alcoólicos Anônimos, nosso referencial para os Doze Passos e 
dos Exercícios Espirituais1 de Santo Inácio de Loyola nosso referencial para a 
espiritualidade. Procuramos reconstruir o modelo de concepção do Alcoolismo dos A.A. e o 
seu modelo de espiritualidade, para compreender a relação entre espiritualidade e 
recuperação. O percurso envolveu a disposição de conhecer historicamente as raízes 
espirituais da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. Envolveu da mesma forma, a disposição 
de procurar conhecer, descrever e analisar a espiritualidade dos Doze Passos à luz da 
espiritualidade Inaciana, já bastante descrita, conhecida e analisada por diversos autores. 
Centralizamos nossas investigações mais especificamente, na possibilidade de existência 
de paralelos entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e 
na configuração da espiritualidade do Programa dos A.A. Nossa intenção foi a de saber se 
tratávamos de uma espiritualidade bem estruturada, trinitária, leiga, encarnada, integrada, 
implícita no programa de Quisemos entender também as implicações do esclarecimento 
desta espiritualidade para a recuperação do alcoolismo e para a pastoral. Suspeitávamos de 
um possível distanciamento entre a atuação dos grupos e a literatura oficial de referência. 
Agravado em alguns contextos como o brasileiro, este distanciamento dificultaria a 
compreensão da opção da Irmandade por um programa espiritual. A espiritualidade dos A.A. 
nos parecia reconhecida na literatura oficial do programa, mas muito pouco esclarecida nos 
encontros dos grupos. Supúnhamos que estivesse sendo interpretada, às vezes, de forma 
contraditória, ou como um acessório descartável. O discurso da entidade se mostrava, em 

                                                 
1 LOYOLA, I. Exercícios Espirituais: Tradução e Notas do Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici. São 
Paulo: Loyola. 2002. 
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geral, confuso, carregado de linguagens sociológicas, psicológicas agregadas à sabedoria 
popular. Tanto nos vários segmentos da própria Irmandade quanto entre os profissionais, os 
alcoólicos em recuperação ou entre as pessoas envolvidas com o tema, percebemos certa 
dificuldade em compreender e explicitar a espiritualidade dos Doze Passos. Entendemos 
esta situação agravada para alguns psicólogos, psiquiatras, mesmo os que se percebem 
como religiosos. Mas, o programa nos pareceu ser animado e permeado por algo 
consistente, em termos de espiritualidade. Entendíamos que as leituras profissionais ou 
leigas necessitavam de subsídios bibliográficos que pudessem reconstruir elementos que, 
no decorrer do tempo, tornavam-se cada vez mais necessários à compreensão da proposta 
dos A.A. Faltavam pontes entre espiritualidade e recuperação. 

 Como bem pontua Maria Clara Lucchetti Bingemer, 2 é fato relevante, na atualidade, 

a volta da reflexão teológica centrada na espiritualidade, após grande silêncio no que se refere 

a obras qualificadas em relação à vida eclesial como piedosas ou espirituais. Bingemer fala de 

um divórcio entre teologia e espiritualidade que, a partir do século XVII, teria trazido nefastas 

conseqüências, tanto para a espiritualidade como para a teologia. A espiritualidade teria 

perdido em consistência e vigor e a teologia em movimento, beleza e flexibilidade. Tornou-se 

a teologia, desta forma, doutrinal puramente explicativa e dedutiva, tendo abordado muito 

pouco os temas espirituais e, de certa forma, até rejeitado a mística. Nesta via, unindo teologia 

e espiritualidade, pensamos em olhar a estrutura espiritual da proposta de recuperação dos 

Alcoólicos Anônimos, a partir de um místico basco, Inácio de Loyola. Não pretendemos 

esgotar a compreensão do alcoolismo a partir desta visão, mas estivemos apenas construindo 

algumas pontes, e, às vezes alguns túneis, que pudessem recuperar antigas passagens para o 

campo no qual estivemos a delinear nossos “mapas e roteiros” de investigação. Em Santo 

Inácio procuramos compreender a espiritualidade através de seu objetivo concreto de "vencer 

a si mesmo e ordenar a sua vida”, 3que se realiza, pela libertação interior de tudo o que possa 

estar “armadilhando” as conexões da pessoa, impedindo que Deus seja encontrado em todas 

as coisas. Percebemos na espiritualidade a possibilidade de oração, contemplação e ação 

entrelaçadas, com vistas a uma práxis de serviço. Ainda em sua totalidade, a pesquisa 

procurou clarificar o encontro medicina e religião. Na dimensão da medicina, foi feita uma 

revisão bibliográfica do modelo de alcoolismo enquanto doença primária. Na dimensão da 

religião, o modelo, que não é tão claramente exposto pela Irmandade, procurou-se conhecê- lo 

melhor através deste estudo histórico, comparativo e analítico. O termo espiritualidade foi 

utilizado no sentido inaciano, tratando-se, ao mesmo tempo, de experiência e práxis de Deus e 

dos homens. Em Inácio, os elementos imanente e transcendente entrelaçados misturam-se até 

                                                 
2 BINGEMER, M.C.L. Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã em Santo Inácio de Loyola 
São Paulo: Loyola.1990. p. 19. 
3Esta é uma expressão bastante característica da espiritualidade inaciana. 
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que um seja pelo outro totalmente configurado. Há uma integração mística e espiritual global 

que se explicita em várias integrações concretas. Conforme Maria Clara Lucchetti Bingemer, 
4 a espiritualidade inaciana traz a possibilidade de união do apelo vertical da experiência de 

Deus na oração e na contemplação com a prática da justiça, do trabalho e do engajamento 

concreto a serviço dos outros, ou seja, a possibilidade de formar uma pessoa contemplativa na 

ação “que encontra Deus em todas as coisas”. 

Neste trabalho utilizamos alguns termos que devem ser compreendidos de acordo com 

as chaves conceituais que estamos propondo: 

Espiritualidade bem estruturada : não improvisada, com coerência interna e 

articulada com aquilo que pretende ser em si mesma. 

Espiritualidade trinitária: inseparável da experiência e práxis do ser humano. Nas 

palavras de Bingemer, fala-se de uma Unidade Trina, situada dentro do mistério da 

comunidade das pessoas divinas. A experiência fontal do Deus total e totalizante. Não 

estamos só diante dele, mas também ao lado dele, nele. Tudo fala dele, tudo remete a ele, leva 

a ele.  Ele é Deus além e acima de nós, maior que nós, Deus Pai. Ele é o Deus conosco, entre 

nós, um de nós, Deus Filho. Ele é Deus em nós, dentro de nós, mais íntimo em nós do que nós 

a nós mesmos, o Espírito Santo.  Compreende-se aqui a Trindade Econômica, Deus para nós, 

agindo em favor de nós para nos salvar, como Trindade Imanente, Deus em si, Deus em sua 

vida divina, mistério divino em três pessoas distintas. 

Espiritualidade leiga: não restrita ao espaço eclesial, que não exige a presença de um 

clérigo para ser desenvolvida ou orientada. 

Espiritualidade encarnada : que não supõe divisão entre Espírito e matéria. Uma 

espiritualidade, que não é distante da vida e não se resume a etéreas realidades. Em Inácio de 

Loyola5 isto se reflete no respeito e na atenção que ele dá a cada pessoa, a cada situação. Nada 

do que acontece no mundo está fora de sua experiência com Deus. 

Espiritualidade integrada : compreendida segundo Samuel Armithan6 como 

santidade integrada, tal como se expressa no texto de Miquéias: “Ele te declarou, ó homem, o 

                                                 
4 Op. Cit. p. 360. 
5Op.Cit. p.146. 
6 6 ARMITHAN, S. EM. Que é Formação Espiritual? São Paulo: Aste e São Bernardo do Campo: IEPG. 1990.  
p. 21. 
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que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a jus tiça e ames a 

misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus”(6,8). Para Armithan, esta 

espiritualidade tem três componentes: ação sócio-estrutural, amor interpessoal, comunitário e 

relação pessoal com Deus. Ou seja, envolve paixão pela justiça, compaixão pelas pessoas e 

comunhão com Deus. Integra experiência e práxis de Deus e dos homens. Em Inácio, seria a 

experiência “praticante e praticada” e a práxis de serviço divino. Práxis “sentida e 

experimentada”, recebida como dom ou como missão. Uma espiritualidade, que apesar de seu 

cunho pessoal, é também profundamente comunitária e social. 

Mistagogia: Pedagogia do Mistério que poderá iluminar o caminho do exercitante. 

Uma pedagogia progressiva, com objetivos bem definidos e cuja verificação supõe o 

acompanhamento de um orientador. Esse processo é dinamizado pelo diálogo pedagógico 

com quem orienta os Exercícios Espirituais. A mistagogia será compreendida no sentido 

inaciano, para quem mística e mistagogia são inseparáveis. Mistagogia significará, segundo 

nos esclarece Bingemer, 7 “viver no meio do mundo e facilitar aos outros a experiência 

imediata-mística de Deus”. Esta é a forma inaciana de apostolado e vida cristã: 

transbordamento concreto e histórico, numa práxis de serviço, da “experiência de Deus vivida 

em todas as coisas”. Introdução na realidade de Deus como Mistério, ao mesmo tempo 

imanipulável e próximo, acessível a partir do desejo de Deus e do serviço aos irmãos. 

Exercícios Espirituais: são definidos por Santo Inácio como “todo o modo de 

preparar e dispor a alma para tirar de si todas as afeições desordenadas e, depois de tiradas, 

para buscar e achar a vontade divina, na disposição de sua vida para a salvação da alma”.8 

Orientar os Exercícios Espirituais ou os E.E. como são chamados, não é serviço privativo dos 

jesuítas ou mesmo de religiosos ou padres. Não se restringe a aplicação dos Exercícios 

Espirituais aos espaços eclesiais. Os EE têm plasticidade, prevista por Santo Inácio, para 

adaptação a tempos e a situações especiais. Os Exercícios Espirituais são uma ajuda, uma 

pedagogia, uma mistagogia para que haja determinada experiência. A experiência de que esse 

mistério incompreensível que se chama Deus é próximo, fala ao homem e o escuta. 

                                                                                                                                                         
 
7 BINGEMER, M.C.L. Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã em Santo Inácio de Loyola. 
São Paulo: Loyola. 1990.  pp. 326-327. 
8 LOYOLA, I. Exercícios Espirituais: apresentação, tradução e notas do Centro de Espiritualidade Inaciana de 
Itaici. São Paulo: Loyola. 2002. pp. 9 
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Doze Passos : são chamados pela literatura de referência de “jornada espiritual”. 

Compreenderemos esta expressão segundo a explicação de B Dick.9 Para B Dick, William 

James, o Grupo de Oxford e Sam Shoemaker expressaram sua idéia dos Doze Passos, como 

uma experiência religiosa vital, ou conversão, que tem lugar quando uma pessoa entrega sua 

vida nas mãos de Deus, rende-se. Dando os passos da confissão, convicção, conversão, 

reparação e continuidade, experimenta, então, os frutos de uma nova vida. Segundo Dick, a 

expressão “jornada espiritual” é do Grupo de Oxford, e nos primeiros A.A. teve conotações de 

experiência com Deus, experiência vital de Jesus Cristo, experiência religiosa ou relação com 

Deus. A sensação de poder e de presença de Deus, conversão, rendição, mudança, novo 

nascimento, consciência de Deus. Nos grupos dos A.A., os Doze Passos representam 

principalmente o registro do caminho, da experiência de Bill Wilson, seu co-fundador, e de 

muitos outros alcoólicos que chegaram à sobriedade. 

Alcoolismo : o modelo de compreensão do alcoolismo é o dos Alcoólicos Anônimos. 

A Irmandade percebe o alcoolismo como doença. A doença é caracterizada pela absoluta falta 

de controle no beber. Para os A.A. a pessoa alcoólica não bebe porque tem problemas, mas 

tem problemas porque bebe. A responsabilidade individual está centrada na recuperação. 

Alguma ajuda externa no início e no decorrer da recuperação é quase sempre indispensável. 

Em alcoolismo ativo, a pessoa não consegue fazer outra coisa senão beber. Segundo o médico 

psiquiatra Marco Túlio Mendonça, 10 das Clínicas Rapha, o alcoolismo é uma doença primária 

causada pela ingestão de uma substância química da classe dos alcoóis, o etanol. Ainda de 

acordo com Marco Tulio Mendonça, caracterizando-se pela perda de controle na ingestão do 

álcool, o alcoolismo é considerado uma doença em si. A doença do alcoolismo, de acordo 

com Mendonça, confere ao alcoolista o estado de "ser vítima", que reflete uma alteração na 

função cerebral induzida pela substância química, prejudicando as funções vitais. Nesta 

ordem de idéias, a responsabilidade da pessoa que sofre com o alcoolismo está centrada na 

sua recuperação. Entendemos que o conceito de impotência diante do beber dos Alcoólicos 

Anônimos esteja fundamentado neste modo de enxergar o alcoolismo e que aí se encontre o 

marco inicial da jornada espiritual dos Doze Passos. 

                                                 
9 B, Dick.. The Oxford Group and Alcoholics Anonymous, A Design for Living that Works. Kihei: Paradise 
Research Publications, Inc. 1998. p. 323. 
10 Marco Tulio Mendonça é médico psiquiatra, especializado em questões do alcoolismo no modelo de 
tratamento das Clínicas Rapha, o que inclui o modelo dos Alcoólicos Anônimos no tratamento de alcoólicos e 
dependentes de substâncias.  
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 O médico psiquiatra, Marco Túlio Mendonça, que assessorou a pesquisadora na 

compreensão do modelo médico dos Alcoólicos Anônimos, representa a opinião de muitos 

profissionais especialistas em alcoolismo. Faremos um estudo, através de revisão 

bibliográfica, do alcoolismo enquanto doença primária, no primeiro capítulo da tese, que 

servirá de sustentação para tal afirmação. Ainda seguindo esta linha de raciocínio, o 

alcoolismo acarretaria sérios transtornos nas conexões com o indivíduo, com os outros e com 

o ambiente. Uma grande tragédia do alcoolismo seria a destruição das conexões, chegando 

este transtorno a ser descrito como doença do corpo, da alma e do espírito. Neste universo 

conceitual, o olhar sobre o alcoolismo foi aos poucos sendo transformado na pesquisa, em um 

olhar sobre a saúde plena. Os antigos Terapeutas do Deserto 11consideravam que há saúde 

plena, quando a Ruah, o Sopro, o Espírito, habita o corpo, a psiquê, a dimensão noética.12 

Falando sobre os Terapeutas de Alexandria, Robert Crema 13 afirma que referiam como uma 

“Ética da Bênção” dizer ao outro uma boa palavra, e fazer aliança com o que nele é saudável. 

Já que uma pessoa se cura, diz Crema, sobretudo a partir do que não é doentio em si. Não pelo 

seu lado disfuncional, identificado meramente por suas dores e sintomas, mas por tudo que na 

pessoa é saudável. A partir daquilo que sadio é que se inicia a cura. 

 Por este viés resolvemos conhecer melhor a espiritualidade, na combinação 

recuperação e espiritualidade que se percebe na literatura clássica dos Alcoólicos Anônimos. 

Focalizamos nossas questões buscando conexões no campo da sanidade e da espiritualidade e 

indagamos sobre as relações entre os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e os 

Doze Passos. Indagamos da mesma forma, se na perspectiva da mistagogia inaciana, que é 

inseparável de sua mística, poderíamos esclarecer nos Doze Passos uma espiritualidade bem 

estruturada, trinitária, leiga, encarnada e integrada. Nossos Objetivos Gerais estiveram 

centrados em ler e interpretar os Doze Passos na perspectiva da mistagogia de Santo Inácio de 

Loyola, para saber se há paralelos entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio de Loyola e se este referencial esclarece a espiritualidade do programa. Os Objetivos 

Específicos foram os de conhecer, descrever e analisar a espiritualidade nos Doze Passos na 

perspectiva da mistagogia inaciana. Foram formuladas duas Hipóteses: 

1-Há relações específicas entre os Doze Passos dos Alcoólicos Anônimos e os 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola.  

                                                 
11 LELOUP, J. e BOFF, L. Em Os Terapeutas do Deserto: de Fílon de Alexandria e Francisco de Assis a Graf 
Dürckheim.(org.) Lise Mary Alves de Lima. Petrópolis: Vozes. 1997. p 46. 
12 A dimensão noética é considerada pelos Antigos Terapeutas como a dimensão divina do homem . 
13 CREMA, R.. EM . Espírito e Saúde. LIMA, L. M. (org) Petrópolis: Vozes. 1999. p.37. 
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2-A perspectiva da mistagogia inaciana contribui para o esclarecimento de uma 

espiritualidade implícita no programa, percebida como bem-estruturada, trinitária, leiga, 

encarnada e integrada. 

A pesquisa foi estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo traz uma revisão 

bibliográfica do alcoolismo enquanto doença primária como base de sustentação para o 

modelo dos A.A., sua atualidade e validade no contexto da medicina. Compõem também o 

primeiro capítulo, os fundamentos da relação medicina e religião. À medida que são 

reconstruídos, preparam o trabalho para o capítulo seguinte. O segundo capítulo apresenta o 

referencial para os Alcoólicos Anônimos em sua literatura oficial. Cria-se um contexto para a 

Irmandade dos Alcoólicos Anônimos enriquecido por registros da pré-história e da história 

dos A.A.. Favorece o segundo capítulo, a sustentação histórica das hipóteses, bem como a 

sustentação textual, através do discurso da Irmandade e das vidas de seus co-fundadores. O 

terceiro capítulo apresenta o referencial para a espiritualidade. Cria-se um contexto para a 

espiritualidade inaciana, focalizando a espiritualidade cristã e a originalidade dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Neste capítulo é estabelecido um intertexto14 entre os 

Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, e, ao mesmo tempo é 

estabelecida a leitura dos Doze Passos desde Loyola. O quarto capítulo evidencia as hipóteses 

e as examina. Evidencia também a Tese. Apresentando as argumentações pertinentes, 

encaminha a pesquisa para as Considerações Finais. 

Referenciais Teóricos Principais 

O texto oficial dos A.A: Alcoólicos Anônimos: A História como Milhares de Homens e 

Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo.15 

Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola.16 

O Referencial para os A.A. e as Referências Secundárias 

Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se 

Recuperaram do Alcoolismo17, representa a versão em português do Big Book, o texto de 

referência da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, que contém os Doze Passos, como um 

                                                 
14 O intertexto se constitui numa espécie de diálogo que aos poucos vai se estabelecendo no tecido da Tese. 
15 Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo  
São Paulo: CLAAB.1994. 
16 LOYOLA, I. Os Exercícios Espirituais: apresentação, tradução e notas do Centro de Espiritualidade 
Inaciana  de Itaici. São Paulo: Loyola. 2002. 
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programa espiritual para a recuperação do Alcoolismo. Editado inicialmente em 1939, o texto 

foi revisado em 1955 e em 1976. Basicamente, Bill Wilson e Bob Smith contam suas 

vivências na recuperação do alcoolismo e as vivências de outras tantas pessoas. Enfatizam a 

experiência religiosa que tiveram e tecem considerações sobre os alcoólicos e o alcoolismo. O 

material estimula a autocompreensão e realça o amor de Deus, como um Poder Superior. Nos 

moldes de uma espécie de manual, os Alcoólicos Anônimos oferecem um texto para ser 

vivenciado. Os Doze Passos não são apresentados para serem lidos, mas para serem 

praticados, tendo como proposta de recuperação uma peregrinação espiritual. Os Alcoólicos 

Anônimos oferecem uma estrutura sobre a qual as experiências vividas pelos alcoolistas 

podem ser examinadas. O programa é um processo a ser percorrido durante a vida inteira. 

Concentrando-se nos Doze Passos o praticante é convidado a intensificar o relacionamento 

pessoal com Deus e com os outros. A chave da recuperação proposta é o comprometimento e 

a disponibilidade para os outros. Os praticantes são convidados a oferecer apoio e estímulo, 

aceitando, entretanto, o desconsolo como parte do processo. Os autores criaram um método. O 

texto dos Doze Passos é lacônico, seguindo as solicitações de Bob Smith a Bill Wilson no 

sentido de torná- lo simples. 

 Para traduzir suas inovadoras concepções, os autores utilizam uma  linguagem 

também inovadora. São apresentados diversos neologismos e os conceitos fogem do 

paradigma newtoniano cartesiano. Conceitos tais como o da alergia ao álcool, ou do 

alcoolismo como doença em si, precisam ser vistos dentro das novas concepções da 

linguística e na complexidade de seu estado. Com a novidade de seus registros, os fundadores 

dos A.A., autores do programa, são incluídos na idéia de logotetas, criadores de linguagem. O 

texto, que pretende ser fonte de inspiração da espiritualidade, 18estimula a compreensão de 

servir aos outros alcoólicos como força dinamizadora da recuperação e fornece subsídios, 

planos de ação, para que o indivíduo alcance esta proposta. 

Os autores apresentam outras obras, sempre complementares às idéia originais, que 

atualizam a vivência da Irmandade.19 

B. Dick. 

                                                                                                                                                         
17 Alcoólicos anônimos: A História de Como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo . 
São Paulo: JUNAAB. 1996. 
18 Veja Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do 
Alcoolismo . São Paulo: CLAAB. 1994. pp. 176. 
19 Alcoholics Anonymous Came Age. New York: Alcoholics Anonymous World services, INC., 1957. 



                                                                                                                                   15 

 

B.Dick. realizou muitos trabalhos historiando os primeiros grupos dos Alcoólicos 

Anônimos e suas raízes espirituais. Algumas comunidades terapêuticas americanas, como as 

Clínicas Rapha, costumam utilizar seus estudos, procurando um trabalho mais próximo das 

antigas raízes espirituais dos Doze Passos. Em The Oxford Group and Alcoholics Anonymous, 
20 o autor trabalha com as raízes espirituais dos Doze Passos e vai até os Grupos de Oxford, 

em 1930 aproximadamente. Ele procura as fontes das idéias dos A.A., os mentores dos 

Grupos de Oxford e suas fontes. Traz para seu texto o modo de trabalhar em equipe e os 

encontros familiares, momentos devocionais que incluíam a “Orientação Divina" e a "Hora 

Silenciosa". Para Dick, assim como no passado, a chave da eficiência dos Alcoólicos 

Anônimos está ligada às raízes espirituais cristãs que norteiam o programa. Há uma análise 

dos Doze Passos à luz dos ensinamentos do Grupo de Oxford. O autor fala de uma jornada 

espiritual, citando William James e o Reverendo Shoemaker, que fornecem subsídios para 

compreendê- la como experiência religiosa vital ou conversão. Dick percebe esta jornada 

espiritual como um processo em que uma pessoa pratica a "rendição”, 21 entrega sua vida aos 

cuidados de Deus e dá os passos da confissão, convicção, conversão, reparação, para na 

continuidade, então, vivenciar os frutos de uma nova vida. Esta experiência religiosa estaria 

incluída no que William James classificou como variedade educacional da experiência 

religiosa porque se desenvolve lentamente, num processo. Uma parte importante do texto de 

Dick para nosso estudo é sua reflexão sobre os Doze Passos como elemento de desconstrução 

de barreiras entre a pessoa e Deus. A obra de Dick é extensa, ele apresenta uma profunda 

investigação, abordando doutoralmente os A.A. e suas ligações com a Bíblia e com os Grupos 

de Oxford. 

Ernst Kurtz 

Not-God: A History of Alcoholics Anonymous, 22 é obra de referência na literatura dos 

A.A.. O autor trabalha com fontes documentais, entrevistas, além de vasta revisão 

bibliográfica. Ele tem pleno acesso aos arquivos do General Services Oficce of Alcoholics 

Anonymous em Nova Iorque. Traça um roteiro em que são acentuados os tributos da 

Irmandade ao psiquiatra Carl Gustav Jung, ao filósofo norte-americano William James, à 

colaboradora e organizadora dos A.A. em Akron, Henrietta Sieberling, a Frank Buchmam dos 

Grupos de Oxford, e aos que denomina apenas de "alguns padres católicos". Kurtz documenta 

                                                 
20 DICK, B. The Oxford Group and The Alcoholics Anonymous. A  Design for Living that Works. Kihei: 
Paradise. 1998. 
21 Render-se a Deus é uma expressão bastante utilizada ainda hoje nos A.A..  
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a caminhada espiritual de Bill Wilson e focaliza a importância dos Grupos de Oxford no 

desenvolvimento dos A.A.. O título desta sua obra foi tirado das páginas escritas por Bill 

Wilson no Big Book, e é o fio condutor de toda a sua pesquisa: é preciso parar de bancar 

Deus. Em sua investigação, o autor chega aos A.A. como um programa evangelical pietista. 

Embora não explore a relação do jesuíta Edward Dowling com o programa, Dick cita 

Dowling e descreve o primeiro encontro do sacerdote jesuíta com Bill Wilson e o 

desenvolvimento desta relação. O autor faz breve referência ao fato de Dowling ter intuído 

paralelos entre os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e os Doze Passos. 

Robert Fitzgerald. S.J. 

Em sua obra, 23 Fitzgerald trabalha com a relação entre Bill Wilson e seu orientador 

espiritual e amigo pessoal, o jesuíta, editor em St Louis, Edward Dowling. O texto revela o 

trabalho de discernimento inaciano e a continuação da caminhada espiritual de Bill Wilson, 

bem como o enfrentamento da depressão que quase o levou ao suicídio. O texto traz  também, 

nas questões da dependência, sua dúvida de experimentar ou não LSD, que na época estava 

sendo apresentado como medicamento alternativo para questões de dependência de 

substâncias. Fitzgerald trabalha com os conflitos vivenciados por Bill Wilson, nas decisões 

que teria que tomar sobre poder e dinheiro nos A.A. O autor faz um relato da disposição de 

Bill Wilson, no sentido de conhecer a vontade de Deus para sua vida, sua entrega à Cristo e o 

longo aprendizado que começou a desenvolver, a partir de seus erros e desordens, nos vinte 

anos de orientação espiritual, que se estenderam até a morte de Edward Dowling. Fitzerald 

traz à luz o que chama de maturidade espiritual de Bill Wilson. A obra tem prefácio assinado 

por Ernest Kurtz, que auxiliou Fitzgerald nas questões relativas à história dos A.A. Para nós, o 

livro foi uma prova documental não somente dos paralelos, mas ainda da influência dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola nas reelaborações de Bill Wilson e na 

fundamentação do encaminhamento que vai dando ao programa. Fitzgerald, a partir de cartas 

de orientação espiritual e outras fontes documentais, organiza um panorama da influência de 

Dowling nos A.A. como um todo. A partir deste autor pudemos procurar e encontrar no 

Grapevine Journal, publicação oficial dos A.A., artigos sobre Dowling e sua influência nos 

princípios dos Alcoólicos Anônimos. 

                                                                                                                                                         
22 KURTZ, E. Not-God: A History of Alcoholics Anonymous. Center City: Hazelden. 1979. 
23 FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr. Edward Dowling, S.J. and Bill Wilson in 
Letters. Center City: Hazelden. 1999. 
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George Vaillant 

 Autor de inúmeros trabalhos, 24 Vaillant discorda em sua obra de algumas suposições 

correntes nos meios médicos e psicológicos, sobre o Alcoolismo. Ele sustenta que, até então, 

os estudos da questão haviam sido realizados, quase que na totalidade, de forma retrospectiva. 

Partindo da idéia do alcoolismo como doença, e entendendo que nas doenças crônicas o 

tempo é uma dimensão importante, Vaillant orientou e executou suas pesquisas em uma nova 

perspectiva. Tendo o abuso alcoólico como foco, realizou um estudo longitudinal que acabou 

trazendo novos elementos para a questão do alcoolismo, não revelados nos estudos 

transversais. Acompanhou durante 40 anos as amostras de suas pesquisas. Em sua obra chega 

ao esclarecimento de questões que envolvem a possibilidade do alcoolismo em si como 

doença e não como sintoma. Analisa evidências apresentadas em pesquisas anteriores, 

discordando das que apresentam os alcoolistas como pré-morbidamente diferentes de outras 

pessoas. Ocupa-se de questões tais como a abstinência de alcoolistas de diferentes amostras, 

desde o período em que bebiam ativamente. Também se ocupa Vaillant de saber da relevância 

dos Alcoólicos Anônimos no tratamento do alcoolismo. As respostas apresentadas pelo 

pesquisador baseiam-se no acompanhamento de 600 homens por 40 anos. 

 Para Vaillant o alcoolista está fora de controle, mas deve ser ajudado a 

responsabilizar-se pela sua recuperação. Entende que, como em qualquer outra doença 

crônica, no alcoolismo o acompanhamento é essencial. Para Vaillant, o valor do interesse 

continuado pelo alcoolista, sem julgamentos, tanto da parte do clínico como da parte dos 

parentes, nunca pode ser enfatizado o suficiente, é inestimável. O pesquisador não deixa de 

perceber que, muitas vezes, o clínico está impotente diante dos casos de alcoolismo, 

compreendendo que a responsabilidade é própria do indivíduo em recuperação. Sugere, 

entretanto, que em vez de conselhos os assistentes ofereçam sua força, sua experiência e sua 

esperança. O conceito de doença e as propostas dos Alcoólicos Anônimos são explorados em 

um universo que apresenta as diversas tipologias atribuídas ao alcoolismo, mas prefere a visão 

de uma doença multifatorial focalizando, entretanto, a contribuição relativa dos diferentes 

fatores de risco. Vaillant é referência na literatura mundial sobre alcoolismo pelo seu modelo 

longitudinal. O autor revisitou sua obra 15 anos depois de publicadas as primeiras pesquisas, 

apresentando a continuidade do acompanhamento das amostras. Uma das amostras, a dos 

                                                 
24 VAILLANT, G. A História Natural do Alcoolismo Revisitada. Porto Alegre: Artes Médicas. 1999 . 
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homens da Cidade de Core, acompanhou até que os participantes chegassem os 62 anos. A 

outra, dos homens da Universidade, acompanhou até os 70 anos.  

No que se refere aos Alcoólicos Anônimos o novo acompanhamento trouxe dados 

adicionais bem como a consideração de novas pesquisas. Vaillant acrescentou às suas 

considerações, as vantagens da combinação hospitalização e Alcoólicos Anônimos, 

entendendo a hospitalização como especialmente útil nos casos de alcoolismo. Considerou 

que a hospitalização combinada ao programa dos A.A. traz resultados significativamente 

melhores.25 

Alan Morel 

 Morel e seus colaboradores focalizam, principalmente, a prevenção do consumo de 

drogas, dentre elas o álcool. Embora não apresente considerações sobre os Alcoólicos 

Anônimos, o pesquisador registra apontamentos sobre a história dos abusos das substâncias e 

sobre a terminologia que envolve a questão, bem como sobre a periculosidade das substâncias 

psicoativas e seus efeitos farmacológicos. Fatores culturais e funções sociais dos consumos 

das drogas são também abordados. Morel discorre sobre a insegurança cultural e organiza 

toda uma metodologia de estudos com vistas à prevenção que se conclui, especialmente, na 

organização do que chama de grupos de escuta. Estes são grupos voltados para as famílias, e 

principalmente para os jovens, organizados para assessorar e subsidiar o enfrentamento das 

drogas em termos preventivos. 26 

Harold Kaplan, Benjamim Sadock e Jack Grebb 

Em sua obra os autores27 apresentam um estudo sobre os transtornos relacionados ao 

álcool, incluindo o alcoolismo. A Etiologia do alcoolismo é visitada, sendo apresentadas as 

principais teorias sobre a questão. O ponto de vista é médico, tendo a obra características de 

um manual. Contemplam-se questões de dependência e abuso do álcool bem como da 

intoxicação pelo álcool. Os Alcoólicos Anônimos são citados como comunidade voluntária de 

apoio sugerida como parte de uma abordagem de tratamento múltiplo. Citam-se também os 

grupos de Al-Anon e Alateen 

                                                 
25 VAILLANT, G. História Natural do Alcoolismo Revisitada. Porto Alegre: Artes Médicas. 1999.  pp. 286-287. 
26 KAPLAN, H et al. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica. Porto 
Alegre: Artes Médicas. 1999. 
27 IBIDEM. 
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O Referencial para Espiritualidade e Referências Secundárias. 

Exercícios Espirituais 

Os Exercícios Espirituais28compõem o texto principal do magistério espiritual de 

Inácio de Loyola, clássico na história do cristianismo. A experiência inaciana é amplamente 

documentada nos escritos espirituais de Inácio: Autobiografia, Diário, Epistolário e 

Constituições da Companhia de Jesus, 29 sobretudo nos Exercícios Espirituais. Os Exercícios 

Espirituais, portanto, merecerão lugar de destaque nesta pesquisa. Com texto expressivo, 

porém conciso e lacônico, os Exercícios Espirituais supõem amplas possibilidades de leitura.  

Em nossa escolha, o aproveitamos desenvolvendo nossa leitura através de seu eixo 

experiência/práxis. 

 A escolha do referencial inaciano para a composição do universo teórico que situa a 

espiritualidade dos Doze Passos no campo da reflexão teológica deve-se, primeiramente, ao 

que representa a espiritualidade inaciana nas questões da espiritualidade, ou seja, tratamos de 

um clássico. Abordar a espiritualidade dos Doze Passos, do ponto de vista teológico, isto é 

interrogá- la enquanto objeto da teologia, desde a perspectiva de Inácio de Loyola, significa 

permanecer abertos à sua novidade. Novidade esta que tem acompanhado os escritos de 

Loyola. Utilizamos a tradução do texto Autógrafo, que é uma cópia dos Exercícios utilizados 

por Santo Inácio, na qual ele deixou quarenta e sete anotações. O referencial inaciano nos 

ajuda a compreender os planos de ação contidos nos Doze Passos e a importância do 

discernimento espiritual e do método dos Exercícios Espirituais na construção da 

espiritualidade dos A.A. Ao optarmos pelos Exercícios Espirituais, optamos também pelo 

subsídio de obras que atualizam e aprofundam esta leitura. 

 Quatro séculos de existência delineiam as muitas leituras da espiritualidade inaciana, 

que têm continuamente merecido a atenção de estudiosos e pesquisadores. São estudos 

aclaratórios, glosas de texto, estudos históricos de sua composição, passando por 

interpretações variadas à luz das comunicações, da filosofia, da pedagogia, de análises 

bíblicas e da pastoral, o que torna impossível examinar todo este acervo. Escolhemos, 

entretanto alguns textos, conscientes de não sermos completos. Outorgamos preferência a 

estudos sobre a experiência inaciana em chave atual. Nestes textos, encontramos a coerência e 

                                                 
28 LOYOLA, I. Exercícios Espirituais. São Paulo. Loyola. 2002  
29 Estes textos estão reunidos em IPARRAGUIRRE, I. Obras Completas de San Ignacio de Loyola . Madri: 
Editorial Católica. 1977.  



                                                                                                                                   20 

 

a consistência para chegarmos à teologia de base que emerge da experiência e da práxis 

inacianas. A opção por este referencial supôs uma palavra-chave guiando o caminho 

escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa: experiência. Neste movimento é que 

enxergamos a espiritualidade, como uma experiência existencial, para depois poder refletir e 

falar sobre ela. A antropologia implícita na espiritualidade dos Exercícios Espirituais não foi 

vista tanto de forma subjetiva, mas intersubjetiva e relacional. O ser humano no universo 

inaciano é visto como um nó de relações, numa perspectiva social e soteriológica, 30 ou seja, 

salvífica, fruto de um ato gratuito de Deus, e que o ser humano não pode produzir, mas apenas 

receber. Portanto, a partir deste referencial teórico tivemos subsídios para refletir sobre a 

vivência da espiritualidade proposta nos Doze Passos a partir dos fundadores dos Alcoólicos 

Anônimos, porque acreditamos que um estudo aclaratório da espiritualidade dos Doze Passos 

não pode deixar de passar por estas questões. Os Exercícios Espirituais não visam acumular 

no interior das pessoas novos conteúdos e conhecimentos, mas querem desbloquear o coração. 

Como diz Inácio nos E.E. não é o muito saber que sacia e satisfaz o nosso interior, mas 

saborear as coisas internamente. Um caminho provocativo e estimulativo da construção da 

espiritualidade, o processo dos Exercícios desperta a conquista gradual da própria identidade. 

Trabalha-se a autonomia, o discernimento responsável, a esperança ativa, no meio da 

realidade da vida cotidiana. A pessoa inteira é mobilizada: sentidos, imaginação, razão e 

afetividade. O Instrumento principal de Inácio para ajudar as pessoas é a própria experiência 

compartilhada em conversa com os outros. Este instrumento é apresentado nos Exercícios 

Espirituais 

 

Referências Secundárias para Espiritualidade Inaciana 

 

Maria Clara  Lucchetti Bingemer 

 Maria Clara Lucchetti Bingemer é referência significativa nesta pesquisa. Sua obra 

subsidiou, em termos de Teologia Sistemática, a práxis religiosa que aqui se elaborou. O 

principal texto de estudo de Bingemer nesta pesquisa, Em Tudo Amar e Servir: Mística 

Trinitária e Práxis Cristã em Santo Inácio de Loyola31é estrutural neste trabalho. 

                                                 
30 RAHNER, K. Theos en el Nuevo Testamento. Em Escritos de Teologia, Madrid: Taurus, 1975. pp. 93-165. 
31 BINGEMERT, M.C.L. Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã em Santo Inácio de Loyola. 
São Paulo: Loyola. 1990. 



                                                                                                                                   21 

 

Estudiosa da espiritualidade inaciana, a autora trabalha a mística trinitária dos 

Exercícios Epirituais em chave atual. Ela analisa e interpreta a mensagem dos E.E., os 

Exercícios Espirituais, vendo neles uma teoria teológica, no plano existencial e no inter-

relacionamento concreto da experiência mística da Trindade, com a práxis do serviço divino. 

Um texto fundamental para esta pesquisa, Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis 

Cristã em Santo Inácio de Loyola apresenta  uma dialética entre mística trinitária e a práxis 

cristã em Inácio de Loyola, percorrendo em sua leitura teológica e espiritual os principais 

escritos inacianos. Ocupando toda a segunda parte desta abordagem doutoral de Bingemer, 

estão a análise e a interpretação dos Exercícios Espirituais. Bingemer estabelece seu olhar 

principalmente sobre o movimento econômico- imanente da Trindade nos Exercícios 

Espirituais. A pesquisadora busca enxergar no texto a forma como aparecem as diferentes 

pessoas divinas Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma tarefa que precisaremos estender aos 

Doze Passos, cuja espiritualidade não tem sido desta maneira explicitada. Bingemer vê na 

espiritualidade inaciana, Pai, Filho e Espírito Santo procedendo do alto, em seu movimento de 

vinda ao encontro do homem e da mulher. A Trindade suscita do homem e da mulher a 

colaboração em seu serviço. Trata-se da recondução de todas as coisas ao seio da vida 

imanente de Deus e da comunhão trinitária. O circuito trinitário mostra como o ser humano se 

eleva buscando a Deus, sendo, ao mesmo tempo, buscado por Deus. Quando em sua práxis de 

serviço o ser humano ajuda outros seres humanos, neles encontra a Deus e é por Deus 

encontrado. Toda a obra de Bingemer procura explicitar, na espiritualidade inaciana a idéia de 

que Deus que não age sem a colaboração e a participação do ser humano. Procura explicitar 

também em Santo Inácio, que o ser humano total e permanentemente salvo é envolvido na 

experiência da Trindade em sua vida imanente. Este movimento, autora o trabalha a partir da 

sistematização que o próprio Inácio fez de sua experiência com Deus, registrada nos 

Exercícios Espirituais.  

Bingemer articula seu texto analisando as Quatro Semanas inacianas e a evolução da 

experiência proposta de maneira mistagógica nos Exercícios Espirituais do ponto de vista 

antropológico e teológico. Há um fio condutor que passa pela Cristologia dos Exercícios, 

onde se dá o encontro destes dois níveis. 

Donald Gelpi 

Em The Firstborn of Many: A Christology for Converting Christians, Gelpi, professor na 

Jesuit School of Theology em Berkeley, na Califórnia, propõe e considera os Evangelhos e, 
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particularmente, os Sinóticos como narrativas literárias fortemente marcadas pelas 

características da narrativa oral. Ele propõe uma leitura que chama "literária", dos 

Evangelhos. Entende que cada um dos evangelistas conta a história de Jesus de uma maneira 

distinta, porque escreve para uma comunidade de fé cujas necessidades diferem. Uma leitura 

literária dos Evangelhos nos permitiria, desta forma, compreender como cada evangelista trata 

de fomentar o conhecimento interno de Cristo, ao conhecer a comunidade para a qual escreve. 

Em sua Cristologia, Gelpi trata da teologia narrativa sinótica entendendo que Mateus, Marcos 

e Lucas criam um tipo de narrativa distinta de outros tipos, impulsionando aos leitores para a 

conversão. Segundo Gelpi, o autor dos Exercícios Espirituais delineia a sua teologia em um 

contexto de conversão,32 o que procuraremos compreender neste universo conceitual de Gelpi, 

ou seja, como uma teologia fundacional, normativa de conversão, que quer provocar um 

encontro místico com Deus. Pode-se apresentar a teologia fundacional em mais de uma forma, 

em contextos religiosos ou não-religiosos. Com base em B. Lonergan, o autor entende a 

conversão em quatro diferentes formas: afetiva, intelectual, política e religiosa. Coloca-se em 

questão como a fé em Jesus Cristo transforma as demais formas de conversão. Gelpi percebe 

o conhecimento de Jesus numa assimilação prática através do Espírito Santo. A isto chama de 

conhecimento interno de Cristo. Ou seja, alguém pode conhecer a Jesus, assimilando-o, na 

prática, no poder do Espírito Santo. O analista diz que um conhecimento interno de Jesus 

acontece quando a história do homem e da mulher se cruza com a história de Cristo. Nesta 

linha de pensamento, o conhecimento de Jesus que Inácio trata de fomentar, especialmente na 

Segunda, Terceira e Quarta semanas dos Exercícios coincide com o conhecimento interno de 

Cristo. Através de Gelpi paralelos entre os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola 

Inácio de Loyola tornam-se mais claros, ainda que ele não especificamente deste foco que é 

explorado nesta pesquisa. 

Ulpiano Vasquez Moro 

Os estudos do sacerdote jesuíta Ulpiano Vasquez Moro esclarecem a mistagogia 33 e 

teografia de Santo Inácio, mostrando uma pedagogia da liberdade e do discernimento voltada 

para o desenvolvimento pessoal. Segundo o autor, visando a libertação dos entraves, as 

afeições desordenadas. Inácio oferece ao exercitante um método para que aprenda a ler as 

marcas de Deus em sua vida, nos termos de uma alfabetização espiritual. Através do encontro 

                                                 
32 GELPI, D. Consulta Romana- 2003, organizada pela Secretaria da Companhia de Jesus para a Espiritualidade 
Inaciana. http://www.itaici.org.br.estudo-maio-2003.htm. 29/07/2003. 
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com Cristo, exercitante poderá situar-se tendo Jesus como referência de vida. Um trabalho 

bastante importante para a releitura dos Doze Passos, a obra de Ulpiano oferece subsídios para 

a compreensão de muitas atitudes adotadas pelos A.A. Para Ulpiano, Santo Inácio assim como 

cada santo ou cada santa, foi um exegeta da inesgotável riqueza de Cristo. Ele percebe três 

etapas progressivas na experiência espiritual de Inácio que ajudam a compreender a sua 

pedagogia do Mistério: o conhecimento de Deus, a ajuda ao próximo e o estudo ou 

aperfeiçoamento nas letras. 

1-O conhecimento ou a Ciência de Deus em Inácio, é possível mesmo para quem não 

estudou Teologia. Para Inácio de Loyola, há possibilidade de ler no discurso dos próprios 

sentimentos uma lição de Deus. Segundo Ulpiano, o texto do próprio Inácio relata que Deus 

lhe imprimia conhecimento na alma. Afirmava Inácio que, muitas vezes, pensara consigo, que 

se não houvesse Escrituras para ensinar as verdades da fé, ainda assim estaria determinado a 

morrer por elas, só pelo que vira.  

 2-Para Inácio a ajuda ao próximo e o conhecimento de Deus são duas realidades 

indissolúveis. O conhecimento de Deus é difusivo, ajudar as almas significa algo muito 

concreto e específico. Trata-se de deixar o Criador agir diretamente com a criatura e a criatura 

com seu Criador e Senhor. 

3- O conhecimento de Deus e a ajuda ao próximo suscitam e exigem o estudo das 

letras, que é visto por Inácio como uma necessidade interna e essencial.. Segundo Ulpiano, o 

estudo das letras e a vontade de conhecer e entender a realidade do mundo e a realidade dos 

homens e das mulheres provém, para Inácio, da sua experiência com Deus como Espírito 

Santo. Inácio dedicou muitos de seus anos aos estudos e à preparação para a missão, após sua 

experiência religiosa. Na Companhia de Jesus há forte estímulo para o estudo das ciências, da 

religião e das artes. Santo Inácio acentua a presença do Espírito de Deus em tudo, isto é a 

experiência da universalidade unificante da presença de Deus na realidade que criou. 

Ricardo Antoncich 

Emsua obra, 34 Antoncich pesquisa em que medida os Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio podem contribuir para formar uma espiritualidade libertadora como experiência vital, 

                                                                                                                                                         
33 VASQUEZ  MORO, U. A Orientação Espiritual: Mistagogia e Teografia. São Paulo: Loyola. 2001. 
34 ANTONCICH, R. A Espiritualidade Libertadora nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. 
Braga: Mensageiro. 1961. 
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essencial que, sem reduzir-se ao político e ao econômico, inclua também essas dimensões 

dentro da totalidade da vida cristã. O contexto é o da América Latina, onde a Igreja sente o 

desafio de viver o Evangelho como uma força de libertação. O autor mostra que o método dos 

Exercícios é susceptível de hermenêutica, e que de forma bastante explícita, Inácio está 

consciente de que o método não termina em si mesmo, mas é flexível, instrumento de ação do 

Espírito Santo. 

Josef Stierli 

O autor em sua obra35 apresenta a história mística de Inácio de Loyola e trabalha em 

torno da questão da conciliação da presença no mundo e da presença em Deus. O autor 

procura explicitar o itinerário de Inácio, que o conduziu a uma familiaridade com Deus em 

todas as suas atividades. Ele procura captar o que considera fundamental em Inácio: seu 

ensinamento espiritual não tem outra razão de ser, leva ao serviço. 

 

 

Inácio Iparraguirre  

Um pesquisador da literatura Inaciana, em Obras Completas de Santo Inácio de 

Loyola, 36 Iparraguirre compõe com Cándido de Dalmases uma historiografia de Santo Inácio 

de Loyola, ao mesmo tempo em que traduz, analisa comenta e ilustra os textos inacianos. 

Fazem os dois uma revisão bibliográfica. Assinalam documentos e publicações que 

consideram relevantes, entre os escritores jesuítas e também entre escritores alheios à 

Companhia de Jesus. Oferecem uma breve interpretação de obras que consideram como 

deformações da figura de Inácio, que a seu ver tomam a apologia e a calúnia como 

documentos em si mesmos. A argumentação é a de que se procura compreender Inácio fora de 

todo um contexto, o que apartaria a inteligência do teólogo, da teologia, a mística e o amor à 

Igreja. Citam, da mesma forma, autores não católicos, que embora tenham ressaltado em 

demasia o aspecto militarista de Inácio, deixaram transparecer claramente a sua personalidade 

e também de onde se originava o segredo de sua força. Iparraguirre e Dalmases modernizaram 

                                                 
35 STIERLI, J. Buscar a Deus em Todas as Coisas. São Paulo: Loyola. 1990. 
36 IPARRAGUIRRE, I. e DALMASES, C. Obras Completas de San Ignácio de Loyola. Madri: Editorial 
Católica. 1977. 
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a ortografia, conservando, entretanto, os arcaísmos dos textos originais. As Obras Completas 

constam da Autobiografia, dos Exercícios Espirituais, do Diário Espiritual, das Constituições 

e parte do Epistolário Inaciano. São oferecidas notas explicativas, que facilitam e atua lizam a 

leitura. 

Referências Secundárias para Espiritualidade  

Leonardo Boff 

Espiritualidade: Um Caminho de Transformação 37 é obra de referência nesta 

pesquisa. Embora Leonardo Boff não seja um intérprete direto de Inácio de Loyola, suas 

considerações proporcionam esclarecimentos sobre a espiritualidade e algumas possibilidades 

de conexões com a práxis religiosa. Além do texto sobre espiritualidade acima citado, 

trabalhamos com as obras, Crise: Oportunidade de Crescimento38 e Tempo de 

Transcendência: O Ser Humano como um Projeto do Infinito.39 Neste último texto, Boff 

chega a bordejar a questão das relações do alcoolismo com a espiritualidade, quando trata das 

"pseudotranscendências". Leonardo Boff integra ecologia e espiritualidade. Analisa a questão 

da espiritualidade como um caminho de transformação e trabalha as diferenças entre religião e 

espiritualidade. Entre os temas que afloram em suas considerações estão a experiência mística 

e a experiência política em Jesus Cristo. As relações entre Espírito e Saúde também estão nas 

considerações de Leonardo Boff. 

Jean-Yves Leloup 

Através de Leloup pudemos entender melhor as conexões entre espiritualidade e 

recuperação. Fizeram parte de nossas leituras alguns títulos seus que trabalham a relação 

Espírito e Saúde como, Cuidar do Ser: Filon e os terapeutas de Alexandria.40 Teólogo e 

sacerdote, doutorado em Psicologia, o autor interpreta e traduz diversos textos sapienciais. 

Interessa-nos, especialmente, a antropologia dos Terapeutas do Deserto, que traz à luz 

diferentes modos de abordagem ao ser humano. Leloup fala de quatro modos de abordagem. 

O primeiro, unidimensional, considera apenas matéria como corpo. Nesta forma de 

abordagem, é a matéria que produz o espírito e não há espírito sem matéria. O segundo modo 

de abordagem homem é bidimensional. Considera o corpo e a alma ou psiquê. Há também o 

                                                 
37 BOFF, L. Espiritualidade: Um Caminho de Transformação. Rio de Janeiro: Sextante.  2000. 
38 ID. Crise: Oportunidade de Crescimento . Campinas: Verus. 2002. 
39 ID. Tempo de Transcendência: O Ser Humano como Projeto do Infinito. Rio de Janeiro: Sextante. 2000. 
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terceiro modo de abordagem, que tem uma visão do homem tridimensional, compreendendo 

além do corpo e da alma o nous, que os antigos consideram como parte divina do homem. A 

quarta visão é aquela onde encontramos as três dimensões anteriores: soma, psiquê e nous, 

atravessadas por uma quarta dimensão, o Espírito ou Pneuma, o grande sopro da vida 

criadora. Nesta ordem de idéias, o autor trabalha as relações entre Espírito e saúde 

considerando a quarta visão. 

Cassiano Floristán e Juan José Tamayo 

Trabalhamos com um livro organizado pelos autores e que contém textos de sua 

autoria, bem como de diversos colaboradores. Conceptos Fundamentales del Cristianismo,41 

compõe-se de aportes teóricos e práticos, considerados pelos organizadores como os mais 

relevantes do cristianismo durante o século XX, não só no contexto teológico como também 

no universo cultural, social e político. A obra reúne teólogos como Karl Barth, Rudolf 

Bultmam, Dietrich Bonhoeffer, Yves Congar, Ignácio Ellacuría, Hans Kung, Gustavo 

Gutierrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, Julio Lois, Andrès Torres Queiruga, Luis Maldonado, 

entre outros. Trabalha com diferentes correntes teológicas, procurando elementos comuns a 

estas teologias, em seu esforço de transformar a mensagem cristã em sintonia crítica com os 

desafios da atualidade. Tem, portanto, um caráter interdisciplinar. 

Metodologia 

O trabalho articula-se metodologicamente em torno do alcoolismo no modelo dos 

A.A., ou seja, como doença primária caracterizada pela absoluta falta de controle no beber, 

focalizando a combinação recuperação e espiritualidade. A partir dessa premissa é que se 

procura conhecer a espiritualidade dos Doze Passos, na perspectiva da espiritualidade de 

Inácio de Loyola expressa nos Exercícios Espirituais. O método é o indutivo, situado em uma 

metodologia que inclui a revisão bibliográfica, a investigação histórica, a comparação e a 

análise. Segundo Lakatos15 os procedimentos de investigação histórica preenchem os vazios 

dos fatos e dos acontecimentos assegurando a percepção da continuidade e o entrelaçamento 

dos fenômenos: Pretendeu-se, na pesquisa, situar o álcool e o alcoolismo no modelo dos 

Alcoólicos Anônimos, para encontrar os pontos de articulação com o seu programa espiritual 

                                                                                                                                                         
40 LELOUP, J.  Cuidar do Ser: Fílon e os Terapeutas da Alexandria. Petrópolis: Voze. 1996. 
41 FLORISTÁN, C. e TAMAYO, J.J.( org) Conceptos Fundamentales del Cristianismo. Madrid: Editorial 
Trotta. 1993. 
15 LAKATOS, E. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 1991. p. 89. 
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de tratamento da questão do alcoolismo. Em um segundo momento, a idéia foi a de investigar 

as raízes espirituais da Irmandade para encontrar caminhos e elementos que pudessem levar à 

leitura da espiritualidade dos Alcoólicos Anônimos. Passamos então, a fazer uma releitura do 

Programa dos A.A. desde a perspectiva inaciana, não deixando de incluir procedimentos 

comparativos. A espiritualidade inaciana foi estudada principalmente em chave atual, 

entendendo-se os Exercícios Espirituais como a sistematização primeira da experiência 

religiosa de Santo Inácio. Entendemos que nos Exercícios Espirituais encontra-se a teoria ou 

a teologia que está implícita em toda a obra e a práxis de Loyola. Procuramos no decorrer de 

todo o trabalho reunir gradativamente os resultados alcançados, configurando de maneira 

integrada e sintética as afirmações anteriormente justificadas e articuladas. Procuramos, 

também, destacar os vínculos essenciais ao desenvolvimento mais amplo do corpo do texto 

onde se situam e ganham significados. Articulamos todo o trabalho em torno de dois eixos 

preferenciais: experiência e práxis e o eixo kenótico e doxológico, ou seja focalizamos a 

experiência religiosa de Bill Wilson, o co-fundador dos A.A. e dos seus primeiros 

companheiros, como uma experiência de esvaziamento, radicalmente kenótica, que levou a 

uma práxis de serviço. 

Fundadores, membros e historiadores dos A.A., visivelmente se expressam no 

universo linguístico próprio do contexto. Então, termos como conversão, oração, profecia, 

Deus, Bíblia, Jesus, são ora presentes, ora silenciados, ao que parece, para evitar obstáculos. 

Estes termos, entretanto, são presentes no discurso da literatura oficial e na ação dos A.A.. 

Existe ainda uma situação a ser considerada, em tudo acontece uma releitura dos Evangelhos, 

a partir das vivências de Bill Wilson e de Bob Smith. Portanto, as idéias são transmitidas 

conforme eles as concebem, e serão melhor compreendidas em um panorama mais amplo e 

espiritual. Bill Wilson e Bob Smith, entretanto, tinham bons referenciais e o suporte 

necessário para orientação de suas concepções religiosas. Nesta perspectiva é que passaremos 

a tratar do tema proposto na tese. 

A Linguagem dos A.A. 

A linguagem dos A.A., sendo bastante inovadora,  deve preferencialmente ser 

entendida no contexto de sua história e de suas opções. Por vezes pode parecer imprecisa. 

Usa-se ora Deus, ora Poder Superior. Termos como salvação, conversão, rendição, entre 

outros, ora são evitados ora aparecem claramente no discurso dos co-fundadores. A 

anonimidade faz com que autores apareçam sem o sobrenome, como Dick B. Para 
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compreender-se melhor a questão,  precisamos considerar o contexto norte-americano cristão 

da época, a história de aprendizagem religiosa de seus autores e a sua opção por reduzir 

obstáculos à espiritualidade e ao programa. O decorrer dos trabalhos irá mostrar que isto não é 

feito aleatoriamente, principalmente porque a mística e a espiritualidade têm plasticidade 

maior para estas questões. Há ainda uma pontuação a ser cons iderada no que se refere à 

linguagem nos A.A., o olhar espiritual de seus fundadores. Nos Alcoólicos Anônimos, se faz, 

sobretudo, uma releitura dos Evangelhos a partir das experiências de Bob Smith e de Bill 

Wilson em sua relação com Deus. As idéias são construídas e transmitidas inicialmente como 

eles as concebem, porém, ao longo do tempo, são acrescidas de vivências outras. Os co-

fundadores foram extremamente aprendentes · tinham bons referenciais e a assessoria de 

médicos e religiosos especializados, envolvidos com as questões do alcoolismo. Como diria 

Santo Inácio, eram, também, versados nas letras. Esta "aprendência” foi muito característica 

nos primeiros A.A.. 

Abreviações e Siglas 

Este trabalho encontrará seu ponto de partida nas próprias fontes inacianas e na 

literatura oficial dos Alcoólicos Anônimos. Como é usual entre os intérpretes de Inácio, 

quando se tratar de alguma notificação direta de suas obras poderemos utilizar uma forma 

resumida de citação. 

E.E.- Exercícios Espirituais 

Const-  Constituições 

Aut-     Autobiografia 

AHSI- Archivum Historicum Societatis Jesu 

BAC - Biblioteca de Autores Cristianos 

CIS-  Centrum Ignatianum Spiritualitatis. 

MI-Monumenta Ignaciananas quatro seguintes séries: 

MI I-Epistolae et Instruciones  S. Ignatii 

MI II- Exercitia Spiritualia S. Ignatii eorumque directoria 



                                                                                                                                   29 

 

MMI IV- Scripta de Sancto Ignatio 

 

A.A-.       Alcoólicos Anônimos 
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Capítulo 1 

Álcool e Alcoolismo: Breve Histórico e Delimitação 
de Termos 

Introdução 

O primeiro capítulo deste trabalho tem o objetivo de subsidiar inicialmente a 

compreensão da inclusão da espiritualidade no contexto do alcoolismo na Irmandade dos 

Alcoólicos Anônimos. Para isto, terá início com a abordagem do alcoolismo a partir do álcool 

enquanto substância tóxica. No decorrer do texto será feita uma revisão bibliográfica que 

procurará esclarecer a situação do álcool entre as drogas. O álcool está situado entre elas, mas 

tem características muito específicas que o diferenciam, embora não deixe de apresentar 

elementos suficientes para sua inclusão na nomenclatura das drogas, pela Organização 

Mundial de Saúde, 42 desde 1954. Serão delimitados termos, bem como apresentados o perfil 

de periculosidade da substância, os transtornos relacionados ao abuso do álcool, o alcoolismo 

e algumas considerações sobre sua etiologia. Acreditamos que essas considerações sejam 

relevantes para a compreensão do modelo de recuperação apresentado pela Irmandade dos 

Alcoólicos Anônimos. Basicamente, o que se quer é criar um contexto inicial, que possa 

contribuir para  esclarecer a união da medicina com a religião que está nos fundamentos da 

Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. 

                                                 
42 Sobre isto veja o documento da OMS denominado Technical Repport 1954. 84,10. 
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O capítulo seguirá um fio condutor que deverá chegar aos principais modelos de 

tratamento do alcoolismo, dando prioridade ao esclarecimento do conceito de doença 

primária, que se contrapõe ao conceito de sintoma de patologias subjacentes. O conceito de 

doença primária fundamenta o modelo de tratamento  dos Alcoólicos Anônimos, que consiste 

nos Doze Passos, um programa espiritual. Esta pesquisa, que em sua totalidade estará voltada 

para a espiritualidade no binômio “recuperação e espiritualidade” dos Alcoólicos Anônimos, 

terá, portanto, como marcos principais neste capítulo, a localização do álcool entre as drogas, 

o esclarecimento do alcoolismo enquanto doença primária e a situação de impotência diante 

do beber, por parte da pessoa alcoólica, bem como sua responsabilidade pela recuperação. O 

ponto de articulação com a espiritualidade, que está situado justamente na opção da 

Irmandade por um programa espiritual de recuperação, apenas começará  a ser desenhado. 

1.1. Breve Histórico 

O álcool talvez seja a mais antiga das drogas usadas pela espécie humana. No 

Paleolítico, antes de 8000 a.C., já se encontra documentado por alguns autores, como 

Longnecker, o uso do hidromel. A história dá conta da fabricação de cerveja a partir de cereais  

cultivados e de vinhos produzidos a partir de uvas de vinhedos entre 3500 a 4000 a.C., 

passando as bebidas de teor alcoólico a serem produzidas de forma mais ampla em 6000 a 

8000 a.C..43 Relata-nos Longnecker que na Antigüidade o abuso do álcool era limitado. Isto 

se devia aos, relativamente baixos, teores alcoólicos que podem ser obtidos em cervejas e 

vinhos fermentados naturalmente, menos de 10% e menos de 20%, respectivamente. A 

destilação foi introduzida somente por volta de 800 d.C., permitindo a criação de bebidas com 

teor alcoólico superior a 50%. Apesar da disponibilidade, estas bebidas se encontravam fora 

do alcance da maioria das pessoas, até aproximadamente o ano 1500. Os primeiros registros 

de uso indevido, em nível mais abrangente da população, datam de 1525 a 1550, na 

Inglaterra.44 

Mas, de onde viria esta atração do ser humano para substâncias que modificam, como 

o álcool, as suas percepções e sua vivência psíquica? A resposta imediata pode vir de muitos 

pontos de vista, e das mais diversas disciplinas, mas optamos por registrar aqui a opinião de 

                                                 
43 LONGENECKER, G. Como Agem as Drogas: O Abuso das Drogas e o Corpo Humano. São Paulo: Quark 
Books. 1998. pp. 39.44. 



                                                                                                                                   32 

 

alguns pesquisadores, que se voltam para a cultura, como o antropólogo Levi-Strauss45 e os 

psiquiatras, Valla,46 Carstairs,47 Murphy, 48que encontram sentido no enfoque cultural, 

segundo nos relata o pesquisador da prevenção do alcoolismo Alain Morel.49 Para Morel, a 

atração da espécie humana pelas bebidas alcoólicas teria em sua origem a cultura, sendo  

guiada por ela. Uma atração flutuante em função das épocas e das comunidades. Na visão 

deste pesquisador, todas as culturas valorizam dois motores indispensáveis à vida em 

sociedade: a sociedade e a identidade, sendo isto ao mesmo tempo fator de união e de 

diferenciação em relação aos outros grupos, mas também no seio do próprio grupo. Desta 

forma, as drogas desempenhariam um papel significativo nestes dois valores, de sociedade e 

identidade. Acredita Morel que esta vertente cultural, sendo focalizada no aprofundamento da 

questão da atração do ser humano por determinadas substâncias, pode ajudar a compreender a 

atração de homens e mulheres pelo álcool ao longo da História. Conta-nos este pesquisador, 

que na Índia, o álcool esteve culturalmente relacionado à coragem e à autoridade dos 

guerreiros. Seu consumo era valorizado. Provavelmente, uma herança dos guerreiros arianos, 

consumidores de álcool, que tinham invadido toda aquela região há muitos séculos. A 

utilização do álcool, naquele contexto, era uma forma de identificação, de “fazer corpo” com 

os valores chaves do grupo: desapego, aptidão, bravura, força e prestígio. Inicialmente, o 

incentivo era para o consumo moderado do álcool. Mas, aos poucos, a perda dos laços iniciais 

e de grande parte da identidade comunitária acompanhou a utilização do álcool de modo mais 

abusivo, mais anárquico e complexo, quando estes se viram privados de seu papel tradicional. 

A relação histórica das Culturas com o álcool revelou, com o passar do tempo, muitos 

malefícios que inicialmente não eram esperados. O álcool acabou se tornando exemplar 

quanto à evolução das opiniões farmacológicas sobre a periculosidade de uma substância. 

Designado como flagelo sanitário, muito antes do tabaco, seu abuso continuado e crônico 

encontrou o nome alcoolismo somente em 1849, quando o médico sueco, Magnus Huss,50 

utilizou o termo para descrever os efeitos nocivos do álcool, remetendo-o a uma enfermidade 

crônica que afetava o Sistema Nervoso Central, além de outros órgãos. Segundo Alan Morel, 

                                                                                                                                                         
44 IBIDEM,  pp.  5-7. 
45 LEVI-STRAUSS, C. Antropologie Structurale, Paris: Plon. 1958. pp.25 
46 VALLA, J. Un Exemple Transculturel del Consommation d"une Drogue: L"ayahuasca en Amazonie 
Périvienne, Em Confrontations Psychiatriques, n 28 . Pp. 147-165. 
47CARSTAIRS, G. Daru and Bangh: Cultural Factors in the Choice of an Intoxicant, Quartely Journal of  
Sutdies on Alcohol 12. pp. 29-36. 1954 
48 MURPHY, H. Toxicomanie et Culture. Confrontation Psychiatriques, 28. pp 123-145.1987. 
49 MOREL, A et. al. Prevenção das Toxicomanias. Lisboa: Climepsi. 2001. p.33. 
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muitos transtornos foram sendo atribuídos ao álcool desde há longo tempo, através das 

conseqüências sociais e especialmente familiares, o que teria levado as mulheres a uma 

participação ativa nas ligas de apoio aos movimentos antialcoólicos. A força de trabalho 

também se considerou afetada pelos malefícios da relação dos indivíduos com o álcool, e daí 

a implicação de patrões do capitalismo nascente, na luta contra o alcoolismo, desde o fim do 

século XIX. Houve também a imputação ao álcool do enfraquecimento das energias de 

combate durante a guerra. Este foi um argumento de peso contra os alcoóis considerados 

fortes, durante o primeiro conflito mundial, o que teria justificado, entre outras providências, a 

interdição do uso da vodca por Nicolau II, em 1914, e do absinto na França de 1916.51 

Durante muito tempo, a tônica de prevenção aos mal-estares produzidos nesta relação 

do ser humano com o álcool esteve na substância, porque os modelos de intoxicação eram 

centrados exclusivamente no álcool enquanto produto. Deste modo, o médico americano 

Benjamin Rush, 52 foi um dos primeiros a descrever os transtornos causados pelo álcool de 

maneira mais estruturada, falando já no domínio da doença. Rush caracterizava o álcool como 

agente causal da doença do alcoolismo, considerando a perda do controle do comportamento 

de beber como sintoma característico. Neste caso, a abstinência foi entendida pelo médico 

como a única possibilidade de cura, tendo inclusive solicitado ao Congresso, em 1790, que 

taxasse pesadamente o álcool destilado, a fim de limitar o seu consumo. Acrescentamos que 

Rush costumava aconselhar para a cura de tais transtornos, que se bebesse cerveja ou vinho, 

eventualmente associados ao ópio, 53 substância que originou o termo droga. 

1.2. Conceitos Básicos Utilizados na Terminologia do 
Conhecimento das Drogas, Incluindo o Álcool 

Junto ao termo droga, há outros conceitos relacionados com seu uso que também 

convém definir. Estes conceitos são muito utilizados no âmbito do alcoolismo e por isto 

procuraremos esclarecer seu significado nesta pesquisa: 

                                                                                                                                                         
50 NOBREGA, A. Alcoolismo. EM. Dependência: Compreensão e Assistência às Toxicomanias: Uma 
Experiência do PROAD. (org) Dartiu Xavier e Gorgulho, M. São Paulo: Casa do Psicólogo. 1998. p.106. 
51 MOREL, A. et. al. Prevenção das Toxicomanias. Lisboa: Climepsi. 2000. pp. 20-21. 
52 IBIDEM. p. 21 
53 VALLEUR, M. Au-de là des Produits: les Conduites Addictives, Actualité et Dossier en Santé Publique, n. 22. 
Março de 1998, p. X. 
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1.2.1. Uso 

Muitas das substâncias, qualificadas como tóxicas ou como drogas são amplamente 

utilizadas. A maioria das pessoas serve-se de algum tipo de substância relacionada entre as 

drogas, no cotidiano, em infusões, ou quando está doente e necessita de medicamento. No dia 

a dia também há quem fume, quem tome álcool durante as refeições. Como de qualquer outra 

coisa, das drogas se pode fazer uso mais ou menos favorável ou correto. O uso simples, isto é 

o que não é nem nocivo e nem compulsivo. Consiste o uso simples nas formas de consumo, 

que segundo os referenciais indicados por Reynold e colaboradores, 54 não levam a 

complicações somáticas ou psíquicas e não se constituem em uma problemática considerada 

patológica. O uso simples levanta, contudo, problemas. Consideram-se aqui os consumos de 

uma substância qualificada como tóxica, incluindo-se o álcool. Mesmo ocasionais e não 

abusivos, os consumos podem, em longo prazo, expor aos riscos da dependência. Assim, o 

uso simples, nem sempre é isento de riscos. O termo uso também se pode referir ao uso legal, 

autorizado de certas drogas. No uso legal, a droga é considerada benéfica para a saúde e, de 

alguma maneira, tem que ter sido examinada e aprovada para uso específico. Neste caso, o 

processo de fabricação é controlado e padronizado, para que tanto quem consome a substância 

como quem a prescreve possa acompanhar e saber o que está sendo administrado. 

1.2.2. Abuso 

O abuso é o consumo excessivo. Sem sequer perceber, ou de maneira explosiva, 

muitas pessoas abusam de substâncias. Tendo ou não, conscientemente tomado a decisão de 

fazer este abuso, muitos indivíduos estão entre os consumidores abusivos do álcool. Dois 

critérios norteiam a classificação de consumos abusivos de caráter patológico, ou 

simplesmente prejudicial: a repetição das doses e o aparecimento de danos induzidos. Estes 

danos podem recair sobre a própria pessoa, através da toxidade ou dos efeitos nocivos à saúde 

provocados pela própria substância. Podem, também, recair sobre a outra pessoa, em 

conseqüência de atos agressivos ou de comportamentos induzidos pelo abuso de substâncias, 

causadores de outros tipos de dificuldades. 

Estabelecer as linhas divisórias entre o uso e o abuso não é tarefa simples. De acordo 

com a revisão bibliográfica apresentada por Vaillant em seu livro História Natural do 

                                                 
54 REYNOLD, M. et. al. Les Pratiques Addictives, abus et Dependance aux Substances Psychoatives, Rapport à 
Paraître aux Editions Odile Jacob. 1999. 
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Alcoolismo Revisitada, 55 no caso do álcool, já no século XIX, Francis Anstie estabeleceu três 

drinques diários como limite seguro. Davies em 1980 sugere que mesmo 24g de álcool puro 

ou dois drinques constituem-se em quantidade abusiva. Vaillant ainda cita Lundquist 

alertando para o fato de que o consumo diário de cerca de 60g de álcool, ou seja, pouco mais 

do que 60ml de uísque ou de brandy, sinaliza, em muitos casos, a existência de perigosa 

dependência. Armor, 56 em 1978, sugere que o consumo de 70g de álcool puro ou sete 

drinques diários podem ser interpretados como beber social ou assintomático. Schimidt e 

Popham, 57 afirmam  a partir de suas pesquisas, que beber mais do que 60g diárias de álcool é 

perigoso e, portanto, um abuso. Os 60g de álcool eqüivalem a seis drinques de 150 ml de 

uísque ou quatro latas de cerveja. O termo abuso tem uma conotação de prejuízo social, 

mesmo quando a legalidade não está em questão. 

1.2.3. Uso Indevido 

A expressão uso indevido pode ser utilizada com o mesmo sentido de abuso, porém 

enfatiza o fato da existência de um uso devido ou correto. É mais utilizada na linguagem de 

cunho farmacológico. No caso do álcool enfatiza a possibilidade do uso da substância sem 

maiores danos. 

1.2.4. Tolerância 

É um estado de adaptação ao consumo de uma substância com certa dose, a qual tende a ser 

aumentada paulatinamente, para que se obtenham os efeitos que produzia no início do 

consumo: a acomodação do organismo a uma certa toxicidade. Com o aumento da tolerância 

pode-se ir escalando desde o uso até o abuso, chegando-se, na visão de alguns autores, à 

dependência. O ponto de culminância da tolerância difere de pessoa para pessoa e de 

substância para substância. 

                                                 
55 VAILLANT, G. História Natural do Alcoolismo Revisitada. Porto Alegre: Artmed. 1999. p.117. 
56 ARMOR, D et. al. Alcoholism and Treatament.  New York: Wiley. 1978 Apud.  Vaillant em História do 
Alcoolismo Revistada. Porto Alegre. Atemed. 1999. p. 117. 
57 SCHIMIDT, W. and POPHAM, E. Heavy Alcohol Consumpsion and Physical Health Problems: A Review of 
the Epidemological Evidence. Drug and Alcohol Dependence l : 27-50. 1975 
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1.2.5. Intoxicação 

O DSM-IV 58 apresenta critérios formais para intoxicação por álcool. Os critérios 

salientam o consumo de uma quantidade suficiente para causar alterações comportamentais 

mal-adaptativas específicas, sinais de comprometimento neurológico na ausência de outros 

diagnósticos e condições. Uma intoxicação por álcool pode levar ao coma, à depressão 

respiratória e à morte. 

O termo desintoxicação, utilizado para designar o período do tratamento do alcoolismo 

em que a pessoa necessita de acompanhamento médico, tem a ver com um estado crônico de 

intoxicação. 

1.2.6. Abstinência 

A definição de abstinência é relativa. Assim como acontece com a definição do 

alcoolismo, esta é uma definição dificultada pelo continuum que caracteriza seu 

estabelecimento. Em ambos os casos, por não se tratar de acontecimentos intermitentes,. as 

recaídas e as remissões são muito freqüentes. Com isto, os parâmetros para abstinência 

tornam-se pouco delimitados, especialmente em uma visão longitudinal. Para o propósito 

deste trabalho, a abstinência será compreendida de acordo com os apontamentos de Vaillant, 
59 que considera a opção pela não- ingestão de álcool, definida em três categorias. Os 

indivíduos são classificados como: alguma vez abstêmios, correntemente abstêmios e 

seguramente abstêmios. 

 Vaillant, como os Alcoólicos Anônimos 60 e o National Council on Alcoholism, 61 

insiste na abstinência como condição necessária ao tratamento do alcoolismo. Na visão de 

Vaillant, a abstinência é um meio e não um fim.Embora haja insistência pela abstinência, para 

o pesquisador, como para os A.A., o termo abstnência está ligado à sobriedade, em termos de 

serenidade e maturidade. Utiliza-se neste contexto a expressão "alcoólico seco", para os 

indivíduos que são ou estão abstêmios do álcool, mas que se mantém da mesma forma, em 

                                                 
58 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.  Copyryght American Psychiatric association, 
Washington, 1994. Tab. 12.2-2 e 12.2-3 
59 VAILLANT, G. A História Natural do Alcoolismo Revisitada  Porto Alegre: Artmed. 1999. Pp. 187-202. 
60 Alcoólicos Anônimos: A História de Como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo. 
São Paulo: JUNAAB. 1996. pp. 53-54. 
61 National Council on Alcoholism. 1972. Criteria for the Diagnosis of Alcholism. Annals of Internal Medicine 

77: 249-258. 
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nada modificando seu comportamento ou pensamento, em comparação aos tempos de 

“atividade”. 

1.2.6.1. Síndrome de Abstinência 

Quando uma pessoa chega à dependência de uma substância, como no caso do 

alcoolismo, cria-se uma relação com a mesma: o consumo é contínuo, e as doses chegam ao 

organismo em períodos mais ou menos regulares, podendo chegar a ser muito curtos. Quando 

por alguma razão, suspende-se a administração desta substância, durante determinado período 

de tempo, se produz um quadro psicofísico denominado síndrome de abstinência. O sinal 

clássico de abstinência do álcool é representado por tremores, embora o espectro possa 

expandir-se, incluindo-se outros sintomas, chegando aos delírios e às alucinações por 

abstinência. Outros sintomas incluem irritabilidade geral, sintomas gastrintestinais, ansiedade, 

sudorese, rubor, taquicardia e os chamados "apagamentos induzidos por álcool". Há também 

registros de convulsões associadas à abstinência do álcool. 

Não sendo um evento trivial, a abstinência alcoólica, especificamente, a síndrome de 

abstinência, tem necessidade de acompanhamento médico e não raro a necessidade de 

medicamentos que possam atenuá- las. 

1.2.7. Dependência 

Quando uma pessoa crê e sente que não pode viver sem uma substância e a utiliza de 

forma permanente e compulsiva, caracteriza-se a dependência. A dependência é uma das 

formas de consumo de drogas. Mas, não é a única, nem a mais habitual. Refere-se à relação 

do indivíduo com a substância, na qual prevalece a compulsão e a imperiosa necessidade de 

consumo, seja por urgência física, ou por urgência psicológica, se é que se pode separar estas 

duas urgências. 

Em 1994, o DSM-IV 62 estabeleceu critérios para o diagnóstico de dependência e 

abstinência de substâncias. Entre os transtornos causados, o DSM-IV os relaciona desde 

aqueles que estão ligados a uma droga de abuso, inclusive o álcool, até aqueles que se 

constituem nos efeitos colaterais de um medicamento, bem como exposição à toxinas. 

Esclarece o DSM-IV, que o álcool compartilha características dos sedativos, hipnóticos e 



                                                                                                                                   38 

 

ansiolíticos. O diagnóstico para dependência de uma substância baseia-se na presença de, no 

mínimo, três destes critérios: 

1 A substância é tomada em quantidades maiores ou por mais tempo do que a pessoa 

pretendia, desejo persistente, uma ou mais tentativas fracassadas de cessar ou 

controlar o uso da substância; muito tempo gasto em atividades necessárias para 

obter a substância usá- la ou recuperar-se dos efeitos desta; 

2  Intoxicações freqüentes ou sintomas de abstinência competindo com as obrigações 

da pessoa. Isto se caracteriza quando o uso da substância é fisicamente perigoso. 

As atividades sociais, ocupacionais ou recreativas importantes são deixadas de 

lado ou diminuídas apesar do reconhecimento de haver estes problemas. Há 

também registros de dificuldades psicológicos ou físicos. O uso permanece de 

maneira persistente ou recorrente apesar dos danos causados pela substância. Há 

existência de clara tolerância; 

3 Sintomas característicos de abstinência. Uso da substância para aliviar ou evitar 

sintomas da abstinência causados pela própria substância. 

 

Destaca o DSM-IV de 1994, 63 que especificadores de remissão somente podem ser 

aplicados depois que nenhum dos critérios para dependência ou abuso tenha sido satisfeito, 

por pelo menos um mês. 

Os especificadores são: 

Remissão Completa Inicial: será utilizado para designar o processo em que, por pelo 

menos um mês e não mais do que doze meses, nenhum critério para dependência ou abuso for 

satisfeito. 

Remissão Parcial Inicial: será utilizado este especificador se, por pelo menos um mês e 

não mais do que doze meses, um ou mais critérios para dependência ou abuso tenham sido 

satisfeitos. 

                                                                                                                                                         
62 DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes, 4 ed. Copyright  American Psychiatric 
Association, Was hington, 1994. Tabela.12.1-6. 
63 DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª ed. Copyright American Association, 
Washington,  1994. Tabela 12.1-7. 
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Remissão Completa Mantida: utiliza-se este especificador se nenhum dos critérios 

para dependência ou abuso foi satisfeito em qualquer época, por doze meses ou mais. 

Remissão Parcial Mantida: este especificador será usado se não foram satisfeitos todos 

os critérios para dependência por um período de doze meses ou mais, entretanto, um ou mais 

critérios para dependência ou abuso. 

1.3. O Álcool entre as Drogas 

A situação do álcool em relação às drogas está entre a distinção e a inclusão. A 

complexidade engendrada na utilização da substância reflete-se na terminologia associada, 

que se tem modificado com o tempo. Há uma tendência crescente à utilização generalizada da 

palavra substância em lugar da palavra droga, uma vez que esta última tem sido reservada às 

substâncias quimicamente manufaturadas. No caso do álcool, entretanto, as duas palavras são 

amplamente utilizadas. 

O termo álcool, derivado do árabe alkuhl, significa essência, e constitui-se em um 

excremento da levedura, fungo com grande apetite por doces. Quando a levedura encontra o 

mel ou os açúcares de frutinhas, frutas, cereais, ou mesmo batatas, libera uma enzima que 

converte os açúcares destes materiais em dióxido de carbono e álcool. Este processo é 

conhecido como fermentação. A levedura alimenta-se do álcool produzido até morrer de 

intoxicação alcoólica aguda, sendo esses fungos suas primeiras vítimas do álcool. Como a 

levedura expira quando a concentração do álcool atinge por volta de 13% cessa a fermentação 

natural neste ponto. A cerveja, feita com cevada, milho, arroz ou outros cereais, tem 

usualmente a fermentação cessada, de maneira artificial, aos 6% ou aos 8%. O vinho de mesa 

geralmente contém de 1% até 14% de álcool, que correspondem, aproximadamente, ao limite 

de tolerância da levedura.64 A destilação desenvolvida na Arábia, de aproximadamente 800 

d.C. é um processo destinado a assumir a produção de álcool quando cessa a ação da levedura. 

Bebidas destiladas tais como o Bourbon, conhaque, gin, rum e vodca, chegam a conter entre 

40% e 75% de álcool puro. Este álcool puro também é utilizado para aumentar a porcentagem 

de álcool em vinhos tais como porto e sherry. Em países como os Estados Unidos, a 

porcentagem de álcool em bebidas destiladas é historicamente expressa em "graus de prova" e 

não como porcentagem de álcool puro, como no Brasil. A expressão "graus de prova" reflete 
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um costume inglês do século XVII, de se provar o vigor de uma bebida alcoólica misturando-

a com pólvora e ateando fogo. Se a bebida contivesse 49% de álcool por peso ou 59% por 

volume, podia pegar fogo. A prova eqüivale a aproximadamente o dobro da porcentagem do 

álcool puro. O uísque de prova 100 contém 50% de etanol. O álcool etílico, também chamado 

etanol, é aquele que se pode beber. Em si, o etanol é incolor, um líquido volátil com sabor 

áspero e desagradável ao paladar. Este produto químico, entretanto, adquire sabor e aroma 

agradáveis ao paladar, por sua combinação com água e com diversas substâncias, os 

chamados congêneres, em seus modos de produção. Os congêneres incluem várias 

substâncias: metanol, butano, aldeídos, fenóis, taninos e traços de vários metais tais como 

alumínio, manganês, zinco, ou ainda frutose, lactose, minerais e óleos. Mas, embora os 

congêneres possam conferir às bebidas alguns efeitos psicoativos, em nada se comparam aos 

efeitos do etanol. É por conta da adição de congêneres que temos diferentes cores, aromas e 

sabores, distinguindo vinhos, cervejas ou uísques. Em pequenas quantidades a maioria dos 

congêneres não causa maiores transtornos à saúde, mas há registros de toxidade, e os 

pesquisadores estão atentos a possíveis efeitos cancerígenos. 

Uma substância singular, o álcool confunde seus usuários, apresentando-se em 

pequenas quantidades como um estimulante regozijador, em quantidades maiores como um 

sedativo e como um tóxico e agente venenoso. O ponto em que esta substância com seus 

primeiros efeitos estimulantes passa aos efeitos sedativos ou tóxicos, varia de pessoa para 

pessoa e, normalmente, faz com que o bebedor médio pare de beber. Mas, para alguns, o 

álcool parece permanecer estimulante e agradável, mesmo depois de consumidas quantidades 

excessivas. Ou, como registram alguns estudiosos, talvez a propriedade mais surpreendente 

do etanol seja a de, em algum momento, aliviar a aflição que ele mesmo criou. O álcool é 

ainda uma substância classificada como alimento. Rico em calorias, sendo fonte de energia 

para o corpo, é usado pelas células no desempenho de complicadas funções. A ingestão de 

30ml de álcool libera cerca de 170 calorias quando decompostos no corpo,  o que se aproxima 

da ingestão de  um copo de leite, ou de uma batata assada, ou ainda de uma pequena porção  

de carne de carneiro. As calorias do álcool são rapidamente disponíveis e, por conseqüência, 

temos o chamado "tranco de energia do álcool". Esta sua característica aparentemente 

benéfica, é entretanto, potencialment letal, pelos seus efeitos agudos ou crônicos que produz. 

Em termos alimentares, o álcool possui mínimas quantidades de vitaminas e de sais minerais, 

contribuindo quase nada para a nutrição das células. São as chamadas calorias vazias, que, no 

                                                                                                                                                         
64 Cf. Millan, J. et. al. Alcoolismo: Os Mitos e a Realidade. São Paulo: Nobel. 1988. pp. 27-39. 
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beber demasiado e prolongado, dão a sensação de saciedade, levando, contudo, à desnutrição. 

O que se tem percebido é que em casos crônicos, o indivíduo alcoólico desnutrido, não quer 

alimento, quer álcool e os que estão em abstinência têm o álcool como prioridade, apesar dos 

efeitos adversos. O entendimento da substância álcool enquanto combinação química e 

alimento passa também pela sua inclusão ou não na categoria das drogas.65 A Organização 

Mundial de Saúde (OMS),66 é a agência especializada na matéria, que tem a função de 

determinar se uma substância deve ou não incluir-se na categoria drogas. Segundo a OMS 

adotam-se os seguintes critérios para a caracterização de uma substância como droga: a 

substância deve ter a capacidade de produzir um estado de dependência e deve estimular ou 

deprimir o Sistema Nervoso Central, provocando alucinações ou perturbações da função 

motora, do juízo, do comportamento, da percepção ou do estado de ânimo. 

O fato de algumas drogas serem consideradas legais e outras não, assim como a 

própria carga semântica do termo droga se sustenta, muitas vezes, em estereótipos. Idéias 

acolhidas e em algum momento instaladas no imaginário das pessoas. Esta situação parece 

afetar particularmente a apreciação do alcoolismo. Por um lado, colocar o álcool entre as 

drogas cria um certo mal-estar, pelas profundas diferenças encontradas entre as substâncias e 

entre os seus usuários. Por outro lado, não alistar o álcool entre as drogas resultaria em grave 

omissão, pelos efeitos insidiosos, que às vezes surgem a partir de sua utilização. 

1.3.1. Classificação do Álcool Segundo os Efeitos e Segundo a Ótica 
Social 

1.3.1.1. Classificação Segundo os Efeitos 

Utilizaremos as orientações de Longenecker 67 para a classificação das drogas segundo 

seus efeitos, localizando o álcool entre elas: 

 

1.3.1.1.1. Estimulantes 

Chá, café, anfetaminas, cocaína, nicotina. Estas substâncias cujo efeito é o de 

estimulação, produzem um estado de excitação ou aceleração da funções psíquicas e 

                                                 
65 Consta que desde 1953 a OMS, através de seu Expert Comittee on Alcohol, já havia decidido incluir o álcool 
entre as drogas. Sobre isto consulte o documento da OMS Technical Repport, 1954. 84, 10.  
66 Veja Lexicon of Alcohol and Drug Terms - Organizaçào Mundial de Saúde- OMS. 1954. 
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biológicas. Dentre as drogas estimulantes, a cocaína, a cafeína e a nicotina são produtos 

naturais que têm sido muito utilizados pelos seres humanos. Das três, somente a cocaína sofre 

restrições legais de uso. A nicotina tem um grande número de usuários, mas a cafeína é a mais 

largamente utilizada. Os seus efeitos são mais suaves do que os dos outros estimulantes. Tem 

estado disponível e utilizável por todos, inclusive crianças, sendo um aditivo comum nos 

refrigerantes. 

1.3.1.1.2. Depressoras ou sedativas 

Os grupos sedativos incluem os alcoóis, principalmente o etanol; narcóticos ou 

opióides; inalantes, que incluem os solventes e outros produtos voláteis; benzodiazepínicos, 

ou agentes ansiolíticos; barbitúricos, ou sedativos. O álcool está entre os mais antigos 

sedativos. Segundo Longenecker, 68esta substância tem efeitos nocivos únicos para o corpo. 

Sua estrutura molecular pequena e relativamente simples permite que passe através das 

membranas celulares e se misture em todo o conteúdo de água do corpo. Encéfalo, coração, 

pâncreas, pulmões, rins, cada um dos órgãos e tecidos são infiltrados pelo álcool, minutos 

depois dele ter passado para a corrente sangüínea. O efeito imediato do álcool é bastante 

incomum. O encéfalo é protegido de químicas e drogas por um filtro eletroquímico conhecido 

como "barreira sangue/encéfalo". Este filtro assegura que poucas moléculas simples, como as 

do oxigênio e da água, possam passar. Entretanto, a estrutura molecular do álcool permite que 

atravesse a barreira e penetre esta vedação seletiva. As moléculas de álcool têm fácil acesso 

ao encéfalo e à medula. Com grandes quantidades de álcool, as células do Sistema Nervoso 

Central, SNC, já não podem funcionar normalmente, o encéfalo funciona mal, modificando o 

estado psicológico e emocional do bebedor. As funções respiratórias e os batimentos 

cardíacos diminuem drasticamente. À medida que se continua a beber, o álcool cada vez mais 

deprime o SNC. A sonolência, a falta de coordenação física bem como a lentidão mental se 

intensificam. Por conseguinte, como sedativo ou depressor, o álcool deixa a desejar, porque só 

embota os sentidos em doses extremamente altas, muito próximas das letais. 

Um abuso crônico do álcool durante alguns anos prejudica todo o sistema orgânico, 

inclusive o cérebro. Altos níveis de acetaldeído são encontrados em pessoas que ingerem 

grandes quantidades de álcool repetidamente, ou naqueles que não conseguem convertê- lo em 

                                                                                                                                                         
67 LONGENECKER, G. Como Agem as Drogas: O Abuso das Drogas e o Corpo Humano. São Paulo: Quark. 
1998. 
68 IBIDEM. pp. 36-37. 
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um período de tempo normal, o que pode aumentar sintomas de gota, nas pessoas suscetíveis. 

As proteínas do DNA, material genético da célula, podem ser prejudicadas ao reagir com o 

acetaldeído. Alguns efeitos podem se dar pela alta solubilidade em lipídeos, que facilita sua 

movimentação e distribuição pelo corpo. Isto, provavelmente, também facilita os seus efeitos 

na membrana celular, podendo até matar alguns tipos de células. O metabolismo do álcool 

e/ou seus efeitos no metabolismo celular causam, em longo prazo, danos a órgãos como o 

fígado e o coração. O dano ao fígado está relacionado ao metabolismo do álcool pelo fígado e 

é relativamente bem conhecido. O dano ao coração, pouco familiar, está relacionado a uma 

cardiomiopatia, enfraquecimento e disfunção do músculo cardíaco, que pode ser fatal.  

O álcool, de acordo com Longenecker, pode atrofiar o cérebro, ou seja, diminuir seu 

tamanho. Associa-se a atrofia do cérebro à diminuição das funções da memória e da cognição. 

Uma característica em comum aos sedativos, que pontuaremos no álcool, é a ativação do 

circuito de recompensa dentro do cérebro. Esclarece Logenecker, que o circuito de 

recompensa é o final do percurso das drogas no cérebro. Sua função é a de prover uma razão 

ou recompensa como um prazer intenso para realizar alguma atividade. Alimentação e sexo 

exemplificam este tipo de atividade. O sistema de recompensa interage direta e indiretamente 

com várias áreas e sistemas do cérebro, incluindo as relacionadas com a vivacidade, emoção, 

memória, motivação, movimento, equilíbrio e controle de hormônios. O próprio prazer é 

associado a atividade que o causou. O circuito de recompensa funciona através de 

neurotransmissores e algumas drogas assemelham-se a esses neurotransmissores e entram no 

circuito de recompensa. Como resultado, estas drogas podem imitar ou impedir a ação destes 

neurotransmissores aos quais se assemelham. Os efeitos do álcool alteram o circuito de 

recompensa, e assim a recompensa passa a ser associada ao beber. 

1.3.1.1.3. Alucinógenos, ou Drogas que alteram a Percepção. 

Conhecidas, na década de 60, inicialmente como phantasticans, drogas que causam 

visões ou psicodélicas, estas substâncias comprometem os processos perceptivos gerando 

alucinações e afetando a funções psíquicas. Dentre elas estão a maconha, o LSD e o 

cogumelo. Estas drogas não têm seu uso permitido. Muito embora nem todas as drogas não-

permitidas sejam alucinógenas. A única droga cujo uso é permitido embora podendo 

ocasionar transtornos perceptivos de diferentes intensidades é o álcool, em alcoólicos 

crônicos. 
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1.3.1.2. Classificação Segundo a Ótica Social 

Optamos pelas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS)69 para nortear 

nossos estudos, classificando as drogas como legais ou socialmente aceitas, intermediárias, 

ilegais ou socialmente não-aceitas e outros tipos de produtos. 

1.3.1.2.1. As Drogas Legais ou Socialmente Aceitas 

 

Álcool, chás, café, chocolate, algumas bebidas gasosas e tabaco entre outras são 

drogas socialmente aceitas e que estão incluídas na definição da OMS. 

1.3.1.2.2. Drogas Intermediárias 

São todos os medicamentos, desde a aspirina até os medicamentos de venda livre e os 

que estão sob rígido controle de vendas, os psicotrópicos, os sedativos e os barbitúricos. 

1.3.1.2.3. Drogas Ilegais ou Socialmente Não-Aceitas. 

Entre as drogas consideradas ilegais estão: maconha, cocaína, heroína, LSD, ecstasy, 

cogumelo e outras tantas que produzem efeitos nocivos similares aos causados pelas 

substâncias aqui enumeradas. 

1.3.1.2.4. Outros Tipos de Produtos 

São aqueles que embora tenham sido fabricados para um fim, são utilizados para 

outro. Dentre eles estão as colas, os solventes, os colírios e o lança-perfume. 

1.3.1.3. Definição do Perfil de Periculosidade Farmacológica do Álcool. 

As fronteiras socialmente estabelecidas, nem sempre deixam claro o potencial de 

periculosidade de drogas como o álcool, em termos puramente farmacológicos. A 

Farmacologia estuda os efeitos das drogas e substâncias químicas específicas nos sistemas 

biológicos. É uma entre as Ciências Médicas mais recentemente desenvolvidas. Um de seus 

princípios mais importantes é o da toxidade seletiva, que preconiza que a droga ideal deve 

produzir apenas o efeito desejado e nenhum outro mais. Os estudos farmacológicos têm 

                                                 
69 Cf. CICAD. Comission Intteramericana Para El Abuso de Drogas. 
http://www.oas.org/EN/PROG/w3/ES/cicad.htm. 21/02/2002. 
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auxiliado significativamente a compreensão dos efeitos do álcool no organismo. A 

Farmacologia não deixa de assinalar que a ingestão moderada de álcool pode trazer benefícios 

à saúde, podendo resultar em uma pequena redução dos níveis de lipídeos no sangue, e sendo 

favorável ao chamado "bom colesterol". Há registros de que o álcool tenha potencial para 

reduzir os riscos de arterioesclerose, ataques cardíacos e derrames. Estes benefícios, 

entretanto, podem ser conquistados através de exercícios físicos rotineiros moderados, sem o 

risco de prováveis efeitos indesejáveis atribuídos ao álcool. Assim como outras substâncias 

que causam dependência, o álcool reforça seu próprio consumo, através da ação do circuito de 

recompensa do cérebro. Pode ocasionar diversos efeitos agudos, como a embriaguez, tendo 

como causa mais freqüente a depressão do Sistema Nervoso Central. Estes efeitos agudos têm 

conseqüências significativas, como a falta de discernimento na embriaguez. 

 O consumo repetido de altos níveis de álcool soma alguns efeitos crônicos aos 

agudos, tais como dependência física, lesão dos órgãos, principalmente, estômago, fígado e 

cérebro; elevação da pressão sangüínea e agravamento de problemas médicos. Acentua-se 

ainda, que muitos usuários de alcoóis utilizam o metanol, o etileno glicol e outros alcoóis, por 

engano ou pelo desconhecimento de seus efeitos. O metanol, que é o álcool vegetal, provoca 

cegueira. O etileno-glicol, que é o álcool anti-congelante, causa sérios danos aos rins, como 

relata Longeneckcer. Embora não enfatizem o importante fator “consumo,” que sendo mais 

ou menos arriscado, também faz parte da integrante da definição de risco, os fatores 

farmacológicos, ajudam a definir a toxidade de uma substância. 

Quatro itens nos ajudarão a situar o álcool no perfil de periculosidade farmacológica70 

das drogas: 

a-  O risco de intoxicação, ou mais precisamente de provocar lesões em algum órgão. O álcool 

é bem conhecido por sua toxidade hepática em longo prazo; 

 b-O potencial de dependência, que no caso do álcool caracteriza-se pelo craving que é o 

impulso psíquico para retomada do produto, a chamada "fissura." Nos casos de alcoolismo o 

potencial de dependência é considerado grave; 

c- O potencial psicodisléptico, a modificação do estado psíquico que pode ser mais ou menos 

brutal para o sistema psíquico. Neste caso, o álcool se encontra ao lado da canabis e dos 

                                                 
70MOREL et. al. Prevenção das Toxocomanias. Lisboa: Climepsi. 2000. pp. 118-121. 
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opiáceos, entre as drogas consideradas em grau relativo de periculosidade, estando o LSD e os 

alucinógenos, evidentemente no topo da tabela. 

 d- O potencial de agressão, considerado como o grau de sentimento de autoconfiança e de 

poder sem limites, enfraquecendo a consciência. Um fator de periculosidade social que pode 

ser percebido na condução de veículos e nos comportamentos perigosos e inadequados 

socialmente. A alteração grave de comportamento com heteroagressividade e atos médico-

legais são significativamente freqüentes nos casos de alcoolismo e de abuso de álcool. 

 

De acordo com estas vertentes, as escalas de gravidade podem ser estabelecidas, 

baseadas na rapidez do aparecimento das perturbações ou manifestações comportamentais, ou 

ainda na sua freqüência, intensidade e reversibilidade. Nesta grade, o álcool apresenta níveis 

de risco elevados em pelo menos três dos quatro itens acima enumerados. Carlini-Cotrin71 

registra os dados obtidos pelo CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, em 

um levantamento feito por sete anos consecutivos, 1987 a 1993, que o álcool é o principal 

responsável pelo total de internações por dependência e psicoses induzidas por drogas. Estas 

internações foram menos freqüentes em menores de 18 anos e mais freqüentes em maiores de 

30 anos. 

1.4. Transtornos Relacionados ao Álcool: O Alcoolismo 

O abuso e a dependência do álcool são os transtornos mais comuns relacionados à 

substâncias. Segundo Kaplan, Sadok e Grebb, 72o termo alcoolismo não possui uma definição 

precisa. Ele não é usado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o 

DSM-IV, ou na maioria de outros sistemas diagnósticos oficialmente conhecidos. Esta 

ausência de uma definição mais precisa para o alcoolismo, universalmente aceita, é um 

obstáculo que procuraremos superar optando pela definição de alcoolismo do National 

Council on Alcohlism : “A pessoa com alcoolismo não consegue predizer consistentemente a 

                                                 
71CARLINI-COTRIN, B. et al. A Mídia na Fabricação do Pânico de Drogas: Um Estudo no Brasil. 
Comunicação e Política. n.s ., 1(2): 217-230, 1994. 
72 KAPLAN, H. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica. Porto Alegre: 
Artes  Médicas. 1999. 
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duração de um episódio, ou a quantidade que será consumida". 73 Existe uma considerável 

controvérsia quanto à classificação do alcoolismo como doença, entretanto, desde 1951 a 

Organização Mundial de Saúde decretou que o alcoolismo é um processo patológico. Os 

estudos de Griffith Edwards74 apoiaram a distinção do DSM III entre o abuso e a dependência 

do álcool. Para Edwards e seus colaboradores o alcoolismo é uma doença com vida própria 

resultante da progressão do abuso do álcool.  

Jellinek sugeriu a não-existência de uma entidade única definida como alcoolismo, 

mas sim, um conjunto de sintomas e comportamentos episódicos, que podem constituir tanto 

alcoolistas como abusadores de álcool. Entretanto, a definição do alcoolismo como doença, 

feita pela Organização Mundial de Saúde, representa a opinião de diversos órgãos ligados ao 

tema, tais como a American Medical Society entre outros. 

Estudos feitos por Campbell 75e seus colaboradores, em 1979, revelam que os médicos 

tendem a compatilhar a incerteza em relação aos estados que deveriam ser chamados de 

doenças. Segundo estes pesquisadores, aproximadamente 85% dos clínicos concordam que o 

alcoolismo é uma doença, a mesma proporção que considera a hipertensão e a epilepsia como 

doenças, bem como a trombose coronária. Em contrapartida, somente 50% dos acadêmicos de 

Medicina considerariam tais distúrbios como doenças, apontando na direção da complexidade 

crescente dos diagnósticos, ou de possíveis síndromes. 

Vaillant76 percebe a questão, entendendo que o abuso de álcool reflete um continuum 

multideterminado de comportamentos relacionados ao beber, cujos determinantes têm 

diferentes pesos para diferentes pessoas, o que pode ser também dito para a hipertensão, ou 

para outros distúrbios, também denominados usualmente como doenças. Para ele, a finalidade 

de empregar o termo doença, no caso do alcoolismo, serve para salientar a perda consistente 

da capacidade de controlar-se o quanto se bebe. Em Vaillant e para a OMS, a perda da 

capacidade do controle no beber, por si, inclui o alcoolismo nas conotações do termo doença. 

Há uma controvérsia na caracterização do alcoolismo como sintoma ou como doença. Esta 

questão estende-se pelos últimos 15 ou 20 anos. Utilizando o discurso dos A.A. em chave 

atual nesta pesquisa, podemos dizer que os novos paradigmas para saúde e doença, em termos 

de complexidade permitem a inclusão do alcoolismo nos dois casos. Assim como a luz 

                                                 
73 National Council on Alcoholism, 1976. Definition of Alcoholism. Annals of Internal Medicine 85: 764. 
74 EDWARDS et. al. What Happens to Alcoholics? Lancet. 1983. 2:269-271. 
75 CAMPBELL, E. et. al. The Concept of Disease. Britsh Medical Journal.2:757.-762. 
76  VAILLANT G. História Natural do Alcoolismo Revisitada. Porto Alegre: Artes Médicas. 2000. pp. 37-46. 
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consiste de ondas e partículas, do mesmo modo o alcoolismo pode coexistir como o extremo 

de uma série contínua de problemas com a bebida, um sintoma, e como doença específica, ao 

mesmo tempo. Pode refletir um hábito condicionado e uma doença. No caso dos A.A., o 

termo doença inclui todas as implicações do alcoolismo. Considera-se que embora variem os 

padrões de uso do álcool, quanto mais adiantados os alcoolistas na série contínua de 

problemas relacionados a esta substância, mais se assemelham aos outros alcoolistas. Um 

certo consenso, entre os estudiosos, dá conta de que uma vez desenvolvido, o alcoolismo seja 

entendido como um distúrbio crônico. Para muitos estudiosos, dentre eles Vaillant, prevalece 

o conceito de doença primária dos A. A. Em Vaillant, o alcoolismo é como um distúrbio com 

vida própria. O seu estudo prospectivo não sugere que o alcoolismo seja meramente um 

sintoma de problemas subjacentes de personalidade. Por outro lado, a crítica ao conceito de 

doença, se constrói no sentido de que o conceito de doença possa supersimplificar o 

alcoolismo ou diminuir o senso de responsabilidade. Há ainda a pontuação de que a indústria 

de bebidas tem se beneficiado deste conceito para apoiar-se na posição de que o abuso tem a 

ver com o indivíduo e não com o álcool. Com isto, a indústria resiste aos impostos mais 

elevados, às restrições sobre o marketing mais agressivo e a outras coerções públicas sobre a 

disponibilidade do álcool. 

1.4.1. O Conceito de Doença nos Alcoólicos Anônimos 

Na questão da controvérsia entre sintoma e doença, o modelo dos Alcoólicos 

Anônimos situa o alcoolismo como doença primária e não como sintoma subjacente. Isto não 

quer dizer que a etiologia seja descartada, mas não é este o foco de atenção do seu programa 

de recuperação. Considera-se o alcoolismo, em si, como doença e os planos de ação da 

recuperação estão voltados para a saúde integral da pessoa em sofrimento. Desde suas 

origens, os A.A. entendem que os indivíduos alcoolistas têm uma chamada "alergia" pelo 

álcool. O termo alergia funciona como uma espécie de metáfora. Sinaliza o caráter 

multifatorial do alcoolismo, as peculiaridades do indivíduo alcoolista e uma forma ampla de 

enxergar a questão. Desde esta composição é que se vê a especificidade do alcoolista diante 

do beber. Sua absoluta falta de controle impossibilita a previsão do quanto beberá e quando 

irá parar de beber. A possível imprecisão em torno do termo alergia, acontece também com 

termo doença, que na concepção dos primeiros A.A. já fugia das reduções, ganhando 

conotações mais amplas. Esta é uma tendência da atualidade, que supera os antigos 

paradigmas simplicistas. 
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Em 1935, os Alcoólicos Anônimos aparecem como uma organização de indivíduos em 

sofrimento, que se percebem abandonados pela medicina e pela sociedade. Com uma 

formulação da aplicação prática do conceito de doença primária e, em alguns aspectos, 

refletindo o pensamento corrente da época, eles oferecem alternativas espirituais. Os 

fundadores dos Alcoólicos Anônimos, Bill Wilson, 77 um corretor da Bolsa de Valores de 

Nova York e Bob Smith, um cirurgião do Towns Hospital de Akron, procuraram formular 

uma definição para o alcoolismo. Voltaram-se para as propostas representativas do que 

experimentavam enquanto alcoólicos. O psiquiatra, especializado em alcoolismo, na época de 

1934, Willian D. Silkworth, que tratou de Bill Wilson, 78 os auxiliou no modelo médico. 

Silkworth, que já havia desintoxicado centenas de alcoólicos, postulava que essas pessoas 

possuíam uma alergia pelo álcool, a qual as diferenciava dos bebedores normais que podiam 

exercer controle sobre o beber. Assim explicava a compulsão e a obsessão vivenciadas e 

descritas pelos muitos alcoólicos que havia atendido. Estas duas características, compulsão e 

obsessão, figuraram posteriormente nos critérios de diagnóstico para síndrome de 

dependência da DSM-III-R., 79como preocupação em adquirir a substância e compulsividade. 

O conceito de impotência diante do álcool é um componente fundamental dos Doze Passos. 

Este conceito é derivado da teoria de Silkworth, considera uma alergia o fator que prostra a 

pessoa alcoólica impotente perante o álcool e contribui para a sua compulsão. Quanto à 

pessoa doente, considera-se que, apesar de não ser responsável pela doença do alcoolismo, ela 

tem especial responsabilidade no processo de recuperação. Há um componente volitivo na 

busca de sobriedade: procurar e aceitar tratamento para o componente involuntário da doença. 

Na recuperação, ajuda externa é freqüentemente necessária. É preciso fortalecer a vontade de 

manutenção da abstinência diante da realidade da perda de controle. Conforme o modelo de 

doença, uma vez estabelecida a perda de controle, ela se estende por toda a vida. 

 Pesquisas como as realizadas por Vaillant, Jellinek, e Davis80 confirmam o alcoolismo 

como doença primária caracterizada pela perda de controle, evidente na visão longitudinal da 

vida da pessoa. Significa isto, um estado de ser vítima que pode refletir uma alteração 

                                                 
77MILLER,N. et.al. History of The Disease Concept. Psych Annals. 21: 196-205. 1991. 
78 Sobre isto veja Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se recuperaram do 
Alcoolismo . Versão em Português da publicação de 1976. São Paulo: JUNAAB. 1996. Pp. 15-17. 
79 A terceira edição do DSM( DSM III), em 1980, incluiu  evidências de dependência física. O DSM-III-R, de 
1987  retirou os critérios de evidência de dependência física e o DSM IV permite que o médico especifique se os 
critérios de dependência fisiológica estão ou não presentes. Entende-se que a habituação reflete indubitavelmente 
alterações fisiológicas nos centros comportamentais do cérebro. 
80 DAVIS, V. Alcohol Amines and Alkaloids: A Possible Biochemical Basis for Alcohol Adiction .Science 167: 
1005-1007. 1970. 
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bioquímica cerebral induzida pelo álcool. A doença que não fica sob controle volitivo do 

indivíduo, ocorreria independentemente do tipo de personalidade ou das experiências 

traumáticas infantis vivenciadas. Vaillant acompanhou histórias de vida de 600 homens que 

denomina “normais”, 200 homens que denomina como “socialmente privilegiados” na 

amostra da Universidade e os 400 homens socialmente desprivilegiados de Cidade de Core, 

todos acompanhados da adolescência até a meia- idade. Sugere o pesquisador, que infâncias 

infelizes, famílias com múltiplos problemas, depressão e ansiedade sejam de consideração 

etiológica importante, porque estes fatores deixam pior qualquer doença crônica. Mas entende 

que os alcoolistas freqüentemente vêm de lares fragmentados porque seus pais abusavam do 

álcool, não porque as dificuldades provocassem o alcoolismo. Sugere também que os 

alcoolistas possuem distúrbios seletivos de persona lidade como conseqüência e não como 

causa de seu abuso do álcool. Ele diz que embora a consciência possa ser solúvel em álcool, o 

uso pesado do álcool não alivia a ansiedade à depressão tanto quanto conduz à depressão e à 

ansiedade. As três variáveis que previram de modo mais positivo a saúde mental adulta, 

competência quando menino(a), calor humano na infância e ausência de problemas 

emocionais de infância, não foram condições suficientes para prever a libertação do 

alcoolismo. As três variáveis que mais consistentemente previram possibilidade de 

alcoolismo, história familiar, padrões étnicos e problemas comportamentais na adolescência, 

não se constituíram em previsão de pouca saúde mental futura. Quanto à abstinência como 

possibilidade de cura para o alcoolismo, o pesquisador sinaliza que o retorno ao beber 

controlado é relativamente incomum e se torna menos provável à medida que aumenta a 

severidade da doença. Apenas no abuso tipo borderline ou inicial é que o retorno ao beber 

moderado pode ser considerado, caso contrário, em Vaillant, a recuperação exige total 

abstinência. 

 O pesquisador registra que a amostra da Universidade e a amostra da Cidade de Core 

eram dois grupos não-selecionados de indivíduos. Constituíam-se as amostras de dois grupos 

sócio-econômicos bem diferentes e de dois níveis bem diferentes de educação. No entanto, 

mais alcoolistas recuperados de ambos os grupos começaram abstinência estável, quando 

freqüentavam os Alcoólicos Anônimos, do que enquanto estavam internados em centros de 

tratamento do alcoolismo. Vaillant constatou em sua pesquisa que pessoas severamente 

dependentes do álcool, independentemente de sua constituição psicológica ou social, 

encontram ajuda para a recuperação nos Alcoólicos Anônimos. Enfatiza o pesquisador, que o 

abuso alcoólico é muito doloroso e que o alcoolismo produz enorme sofrimento. Enquanto 
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clínico entende a importância da pesquisa voltada para as curas naturais e para os tratamentos 

alternativos. Acredita nos benefícios que estas pesquisas possam proporcionar aos clínicos, 

diante de uma questão que ainda os desafia. Para os Alcoólicos Anônimos, assim como para 

Lemere e Jellineck e para o póprio Vaillant, a doença do alcoolismo é fatal. Os A.A. oferecem 

uma forma de ser controlada. 

 Em uma visão longitudinal da evolução do conceito de doença do alcoolismo, a 

Irmandade dos Alcoólicos Anônimos mostra-se como uma extensão paralela da união 

aparentemente contraditória da medicina com a religião dos séculos XVIII e XIX, no 

Movimento de Temperança, quando médicos e religiosos trabalharam em conjunto para 

auxiliar as pessoas alcoólicas. O Movimento da Temperança trouxe aspectos negativos, 

porque o alcoolismo foi entendido como vício, nos parâmetros da época. A palavra vício 

assim como acontecia com a palavra doença tinha, na época, conotações bastante reduzidas, 

incapazes de incluir o alcoolismo. Houve uma estagnação na pesquisa médica, o estudo do 

alcoolismo não mais fez parte do curriculo das faculdades de medicina. Acreditamos que 

também na pesquisa religiosa houve estagnação, porque se ressaltava o plano moral, em um 

sentido pejorativo. Mas houve, como afirmamos, uma extensão paralela ao Movimento da 

Temperança que percebeu de outra forma a relação da medicina com a religião, cujos traços 

podemos encontrar nos A.A.. Os Alcoólicos Anônimos percebem o alcoolismo como uma 

doença com múltiplos componentes: sociais, biológicos, psicológicos e espirituais. Pode-se 

considerar, a partir dos Doze Passos, que para os Alcoólicos Anônimos a dimensão espiritual 

é profundamente importante na recuperação do alcoolismo. 

1.4.2. A Etiologia do Alcoolismo 

Ainda discorrendo sobre o alcoolismo, sustenta Vaillant que sua etiologia é difícil de 

precisar. Sustenta que poucas dúvidas podem ser levantadas no sentido de que crianças 

infelizes e adultos deprimidos constituem um fator de risco potencial para todas as doenças  

Presumivelmente esta generalização inclui o alcoolismo, mas não identifica.. Segundo o 

pesquisador, o método experimental revela que etiologias óbvias do alcoolismo, tão claras 

para os observadores, são ilusórias, exemplificando com quatro situações: 

1- Sendo o álcool reconhecido como um redutor de tensões, considera-se a 

possibilidade de estar sinalizando ansiedade subjacente. 
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2- Percebendo-se o alcoolismo como um hábito autodestrutivo e auto- indulgente, 

trata-se a questão como conseqüência de infância traumática e permissiva, um sintoma de 

ansiedade subjacente. 

3- Percebendo-se o álcool como fisiologicamente viciante, acredita-se que sua cura 

deve resultar de um abandono propriamente conduzido. 

4- Percebendo-se que os alcoolistas, mesmo quando não dependentes, revelam um 

anseio desesperado pela bebida, chega-se a acreditar, por conseqüência, numa desordem 

bioquímica, numa doença como diabetes, em um discreto problema metabólico inato do 

indivíduo que conduza a um desejo insaciável pelo álcool. 

As afirmações de Vaillant são sustentadas por muitos estudos e pesquisas, em especial 

de um estudo prospectivo.81 Segundo Vaillant, na literatura mundial, além do trabalho de 

McCord, sua amostra da Cidade de Core é o único estudo prospectivo que acompanhou 

adolescentes até a metade dos 40 anos de idade, tendo o abuso alcoólico como foco. Da 

mesma forma, a amostra da clínica constitui-se no único grupo de pacientes clínicos 

alcoolistas que foi repetidamente acompanhado por oito anos. Há trabalhos, entretanto, que 

sinalizam outras direções.82 Dartiu Xavier da Silveira83 critica o modelo de doença, 

entendendo que se baseia em modelos biológicos controversos, que não descrevem a relação 

do indivíduo com o produto e não abrangem grande contingente de casos. Entretanto, estas 

colocações referem-se a um modelo de doença diferente daquele utilizado pelos Alcoólicos 

Anônimos. Os A.A. adotam o modelo de doença primária, que inclui até certo ponto uma 

separação entre etiologia e tratamento e não se restringe a fatores genéticos. Com abertura 

para a decorrência de múltiplos fatores e múltiplas dimensões, conserva, entretanto, a idéia de 

                                                 
81 Os estudos de Vaillant fundamentam-se nas histórias de vida de 600 homens, na época não alcoolistas, os 200 
homens socialmente privilegiados da Universidade e 400 homens socialmente desprivilegiados  da amostra da 
Cidade de Core. Foram acompanhados da adolescência até a meia-idade. Além disto, 100 alcoolistas 
hospitalizados foram acompanhados durante 8 anos. O pesquisador não tem a pretensão de apresentar respostas 
definitivas ao alcoolismo, considera as limitações de sua pesquisa, mas ressalta a relevância de uma experiência 
em termos longitudinais, prospectivamente documentada. 
82 Cf. ZUCKER, R. et. al. Etiology of Alcoholism Reconsidered- the Case of a Biopsychosocial Process. 
American Psychology, 1986. 41; 783-93, 
83 XAVIER da SILVEIRA, D. Dependências: De que Estamos Falando? EM Dependência Compreensão e 
Assistência às Toxicomanias, uma Experiência da PROAD. (org) XAVIER da SILVEIRA, D. e GORGULHO, 
M. São Paulo: Casa do Psicólogo. 1995. p. 11. 
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que o alcoolismo esteja relacionado com a impossibilidade de se controlar quando ou quanto 

se irá beber, o que consistiria, em si, uma doença.84  

Vaillant cita Medelson, Mello e colaboradores, 85 pontuando a precariedade do álcool 

enquanto tranqüilizante. Cita ainda estudos de Goodwin, 86 Schuckit,87 McCord 88e 

Kammeier,89 demonstrando que o alcoolismo é mais freqüentemente uma causa do que uma 

conseqüência de um distúrbio de personalidade. Em suas pesquisas, o próprio Vaillant 

enfatiza a importância da cultura, dos genes, da personalidade e do aprendizado além de 

tantos outros fatores, porém, o ponto mais enfatizado acaba sendo que a etiologia do 

alcoolismo deva sempre ser vista como multifatorial. Segundo o pesquisador, as antigas 

teorias custam a morrer. Ele cita as teorias que descrevem o alcoolismo como sintoma de 

doença, como a publicada em 1937 por Knight.90 Para Knight, sempre existe um distúrbio de 

personalidade subjacente evidenciando uma inadaptação óbvia, através dos traços de caráter 

neurótico, maturidade emocional ou infantilidade. Vaillant, entretanto, alerta a comunidade 

científica para o fato de que a doença do alcoolismo distorce profundamente a personalidade 

do indivíduo, sua estabilidade social e sua própria reminiscência de variáveis relevantes da 

infância. Registra que, infelizmente, a maior parte dos estudos etiológicos do alcoolismo têm 

ignorado seu efeito distorsivo e não têm reconhecido a importância do modelo prospectivo.91 

Vaillant considera relevante no alcoolismo a habituação. Para ele a habituação que 

pode produzir dependência fisiológica ou psicológica. Entretanto, o uso sem abuso de álcool é 

epidêmico em todo o mundo, o que não deixa de provocar questionamentos. A maioria das 

pessoas está exposta à causa primária do alcoolismo: o álcool, que é uma substância viciante, 

muitos, entretanto, não se tornam alcoolistas. O pesquisador, que como já expusemos, 

considera a etiologia do alcoolismo multifatorial, ilustra a questão com a figura de um 

                                                 
84 EmVaillant, o alcoolismo é uma síndrome unitária, porém definida pelo número, não pela especificidade de 
problemas relacionados ao álcool. Como modelo de doença, admite problemas com o controle do uso do álcool. 
Veja História Natural do Alcoolismo Revisitada. p. 44. 
85 MEDELSON, J. et. al. Alcohol and Human Behavior. Em Handbook of Psychopharmacology. Ed. L. Iversen, 
S.D. Iverson, and S. H. Snider, vol 2. New: York: Plenum Press. 1978.  
86 GOLDWIN, D. Alcoholism and Heredity. Archieves of General Psychiatry. 1979 36: 57-61. 
87 SCHUCKIT, M. at. Al. A Half- Sibling Study of Alcoholism. American Journal of Psychiatry. 1972. 128: 
1132-1136. 
88  McCORD , M. Origins of Alcoholism. Stanford: Standford University Press.1960 
89 KAMMEIER, M. et al. Personality Characteristics of Alcoholics as Ccollege Freshmen and at Time of 
Treatment . Quartely Journal of Studies on Alcohol. 34: 390-399. 
90 KNIGHT, R. The Dynamics and Treatment of Chronic Alcohol Adiction. Bulletin of the Menninger Clinic 37. 
1 233-250. 
91 VAILLANT, G. A História Natural do Alcoolismo Revisitada . Porto Alegre: Artes Médicas. 1999. p. 98. 
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triângulo. Ele diz que em qualquer doença é preciso considerar o hospedeiro, o agente e o 

ambiente como os três cantos de um triângulo, desempenhando papéis relevantes e 

interativos. Quando o agente álcool estiver sendo oferecido a baixo custo, ou quando o álcool 

se encontrar disponível em altos teores, o abuso acontecerá com maior facilidade. Sempre que 

o hospedeiro estiver desmoralizado, ou ignorando as práticas do beber controlado, ou ainda 

tiver uma tolerância genética alta aos efeitos disfóricos do álcool ou estiver precariamente 

socializado dentro da cultura, o abuso será mais provável. Na etiologia do alcoolismo, a 

Biologia, a Psicologia, a Sociologia e a Economia estão entretecidas. Vaillantt descreveu seis 

fatores que considera importantes, porque afetam significativamente a resistência da pessoa 

que bebe, podendo contribuir para a dependência. 

1 a velocidade com que o álcool atinge o cérebro, ou seja o início de seus efeitos 

farmacológicos sobre o sistema nervoso central. Segundo Jellineck, padrões culturais que 

encorajam o uso de bebidas com baixos teores ou que orientam que o álcool seja bebido às 

refeições reduzem de alguma forma a probabilidade da ocorrência da dependência do álcool., 

porque reduzem a velocidade com que o álcool atinge o cérebro. Em contraste, práticas de 

ingestão de bebidas de altos teores na ausência de comida aumentam a probabilidade de 

ocorrência da dependência do álcool, favorecendo o impacto sobre o cérebro. 

2 a ocupação. Há ocupações que colocam o indivíduo muito próximo das bebidas. 

Similarmente o desemprego, as profissões que privam o indivíduo da estrutura do trabalho 

diário facilitariam o beber em horas ociosas. Contudo, o alcoolismo também pode afetar a 

escolha ocupacional, procurando-se as ocupações livres de supervisão. 

3 os hábitos de beber de um grupo social imediato de um indivíduo afetam de forma 

contundente a sua maneira de usar ou abusar do álcool. 

4 a disponibilidade e fatores que exercem efeito limitante sobre o uso ou abuso do 

álcool. Alerta-se para o fato de que na ausência de um suporte cultural, as medidas legais , por 

si mesmas constituem-se em argumento ineficaz. 

5 o custo. Segundo relata Vaillant, a extensão do abuso parece ter uma relação direta 

com o consumo per capita de bebidas alcoólica: instabilidade social. Se tanto a estabilidade 

social como o apoio dos amigos estão ausentes, o indivíduo está em uma situação de risco. 
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6 estabilidade social e desenvolvimento de rituais para o beber social. O álcool é uma 

substância viciante e em maior ou menor grau, todos os usuários correm o risco da 

dependência. Nos lugares onde a sociedade é estável e os rituais para o beber social são 

desenvolvidos, o abuso tende a se tornar menor. A elaboração de tais rituais para restringir o 

abuso do álcool requer um tempo que atravessa gerações. 

1.4.3. Modelos de Análise do Abuso de Drogas, Intervenção Terapêutica 
e o Alcoolismo. 

Após termos apresentado uma visão geral do álcool e do alcoolismo, abordaremos os 

modelos de intervenção terapêutica mais difundidos, para em seguida trabalharmos com o 

modelo dos Alcoólicos Anônimos. Recorreremos aos estudos de Paixão, 92que apresentam 

quatro modelos na discussão do consumo de drogas, procurando esclarecer a questão do 

alcoolismo através deles: 

Modelo Jurídico-Moral: está fundamentado numa visão dualista da realidade, na 

coexistência de situações opostas e totalmente separadas: indivíduo/droga; legalidade/ 

ilegalidade; finalidade médica/finalidade não médica. O dualismo define esta concepção, 

relacionando medidas educativas e repressivas com a solução da questão; 

Modelo Médico ou de Saúde Pública: como acontece com as doenças infecciosas, a 

substância, o indivíduo e o contexto são considerados respectivamente o agente, o hospedeiro 

e o meio ambiente. A substância é o elemento ativo, definido como gerador de dependência e 

o hospedeiro, vítima da situação que precisa ser tratado ou curado; 

Modelo Psicossocial: o indivíduo desempenha papel de agente e a interação 

substância-usuário é alvo de observação. Entende-se o alcoolismo como abuso de substância, 

um comportamento que persiste enquanto desempenhar determinada função para o alcoolista. 

O contexto é concebido em termos de influência sobre o indivíduo alcoolista, ou ainda em 

termos de atitudes e condutas da família, dos amigos, ou da sociedade e suas relações com a 

situação de abuso do álcool; 

Modelo Sócio-Cultural: enfatiza-se o contexto. O significado da substância não se 

encontra tão relacionado às suas propriedades quanto está relacionado à maneira pela qual a 
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sociedade define a utilização da mesma. Os usos de substâncias ilícitas e no caso do álcool, o 

abuso evidente e continuado, são vistos como um desvio do comportamento normal. As 

condições sócio -econômicas e o ambiente onde vive a pessoa usuária de drogas ilícitas ou  a 

pessoa alcoólica são tidos como razões deste desvio comportamental. 

1.4.4. Intervenções Terapêuticas mais Comuns no Tratamento do 

Alcoolismo: Processos de Cura Natural.  

 

Para Kaplan93 e os seus co-autores, o abuso do álcool inclui o alcoolismo. Ele discorre 

sobre o tratamento do abuso do álcool sublinhando que embora alguns médicos e alguns 

grupos sejam defensores do beber moderado, a maioria dos clínicos e dos estudos indica a 

estratégia efetiva de tratamento para o alcoolismo voltado para a abstinência completa. Os 

pesquisadores descrevem uma possibilidade de intervenção terapêutica bastante comum ao 

tratamento atual do alcoolismo que inclui: 

1 As abordagens médico-farmacológicas: incluem a hospitalização para a 

desintoxicação e tratamento de doenças relacionadas à dependência, tratamento psiquiátrico 

convencional, uso de fármacos. No caso do alcoolismo utiliza-se muito o Dissulfiram, que 

provoca reação tóxica e extremo mal-estar, podendo chegar a comprometer a memória, 

causando confusão mental na pessoa, toda vez que ingerir álcool. O Dissulfiram não suprime 

o desejo de consumir o álcool e costuma deixar o paciente num conflito psicológico amargo. 

Atualmente há registros de uso de outras substâncias que possuem um efeito bloqueador do 

prazer proporcionado pelo álcool, como a Naltrexona. Utilizam-se também agentes 

ansiolíticos e antidepressivos, para tentar controlar a forte sensação de avidez pelo álcool. O 

tratamento psiquiátrico mais comum aos casos de alcoolismo, segundo Kaplan, usualmente 

estabelece seu enfoque nas situações nas quais a pessoa bebe, as forças motivadoras do beber, 

os resultados esperados e os modos alternativos de lidar com as situações. O terapeuta 

pressupõe o álcool como uma defesa psicológica e trabalha com o combate à depressão 

também com apoio de antidepressivos. Costuma-se, também, utilizar a terapia 

                                                                                                                                                         
92 PAIXÃO, R. Agorafobia e Delinqüência na Adolescência. Coimbra.1995,. Tese de Doutorado. Plano 
Municipal de Saúde Mental de São José dos Campos. Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Social, 1994. p. 56. 
93 KAPLAN, B. et. al. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica . Poro 
Alegre: Artes Médicas. 1999. pp. 393-394. 
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comportamental, que consiste em favorecer aos alcoolistas outros modos de reduzir a 

ansiedade. Entre estes meios de redução da ansiedade estão os treinos de relaxamento, 

treinamento afirmativo, habilidades de autocontrole e novas estratégias para o domínio do 

ambiente. Kaplan e seus colaboradores falam de uma série de programas e condicionamentos 

que visam modificar o comportamento de ingestão do álcool; 

2 - Casas de Passagem: A alta de uma pessoa alcoólica muitas vezes apresenta sério 

problema de colocação. Em certas situações a volta ao lar ou a outros ambientes familiares 

não é imediatamente recomendáve l, sendo em alguns casos contra-producente. Neste caso as 

Casas de Passagem são um recurso utilizado em alguns programas de recuperação, visando 

proporcionar apoio emocional, aconselhamento e reingresso progressivo ao ambiente social 

de origem. 

3 - Alcoólicos Anônimos: Kaplan e seus colaboradores incluem os Alcoólicos 

Anônimos como parte integrante da intervenção. Para os pesquisadores, os Alcoólicos 

Anônimos são uma comunidade voluntária, onde a pessoa alcoolista encontrará apoio. 

Incluem-se também o Al-Anon, como uma organização para esposas de alcoolistas na mesma 

linha dos Alcoólicos Anônimos e o Alateen, desenvolvido para filhos de alcoolistas.  

Segundo nos informa Gordis, 94 em seu artigo What is Alcoholism Research?, o 

tratamento do alcoolismo não tem progredido de forma relevante nos últimos vinte anos. O 

problema do alcoolismo é tão grande e o sofrimento originado por ele tão grave, que muitos 

hospitais, ainda hoje não atendem alcoólicos, como nos tempos da fundação dos Alcoólicos 

Anônimos. Para Vaillant, 95os tratamentos atuais não parecem mais efetivos do que aqueles 

que chama de “cura natural”. Em seus registros sobre o tratamento do alcoolismo ele inclui 

uma referência à tuberculose como analogia. 

 Em 1940, diz ele, um compêndio de medicina, bastante utilizado, alertava para o fato 

de não se ter, na época, tratamento efetivo para a tuberculose. Recomendava o compêndio que 

os médicos aprendessem mais sobre os processos do que entendiam por "cura natural". 

Semelhantemente, Orford e Edwards96 pontuaram que nos casos de alcoolismo, a pesquisa 

deve crescentemente abranger um estudo mais próximo das curas naturais, o que poderá ser 

                                                 
94 GORDIS, E. What is Alcoholism Research? Annals of Internal Medicine. 1976. 85::821-823. 
95.VAILLANT, G. A História Natural do Alcoolismo Revisitada . Porto Alegre: Artes Médias. 1999. pp. 280-297. 
96 ORFORD et. al. Alcoholism. New York: Oxford Press. 1977. p.3. 
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aprendido e explorado pela intervenção terapêutica planejada. O pesquisador Jerome Frank, 
97da área de psiquiatria, afirma que para modificar o que classifica como um mal adaptativo, o 

alcoolismo, tratar, forçar ou motivar a pessoa é muito difícil. Ele salienta que é preciso mudar 

o sistema de crenças desta pessoa, o que considera, entretanto, uma terapia “placebo”. 

Ofereceu um modelo transcultural para a cura, que não é específico para a doença ou para o 

paciente. O modelo de Frank maximiza tanto o alívio quanto o sofrimento e aquilo que, no 

alcoolismo, tem sido muito enfatizado como importante, a mudança de atitude. A prescrição 

de Frank para mudança de atitude é a confissão de pecados para um "curador de alto status" o 

que inclui programas de grupo, doutrinação, repetição, remoção da ambigüidade e 

oportunidade para identificação. Para muitos profissionais envolvidos com o tratamento do 

alcoolismo o modelo dos alcoólicos Anônimos é compreendido como uma adaptação ao 

processo de cura natural delineado por Jerome Frank. 

Conclusão do capítulo 

A revisão bibliográfica do alcoolismo nos fez notar que a maior controvérsia parece 

estar na conceituação do termo doença, isto em termos gerais, não só para o alcoolismo. 

Comportamento ou doença? Sintoma subjacente a problemas de personalidade? Os 

Alcoólicos Anônimos, quando falam do alcoolismo como doença do corpo, da alma e do 

espírito, parecem levar a questão para uma visão integral; e também estabelecem uma 

separação entre etiologia e tratamento, o que, em termos de integralidade da saúde, é uma 

tendência na atualidade de muitos pesquisadores. Para Leloup, 98podemos colocar a saúde em 

um plano pessoal, mas podemos colocá-la no plano social e também no plano cósmico. 

Porque a saúde de um, diz ele, depende da saúde do outro. Os Alcoólicos Anônimos, neste 

modo de pensar, fazem uma abordagem espiritual à saúde. Como diz Leonardo Boff, 99 a 

espiritualidade tem a dimensão ética de defender e expandir a vida. Evocando e guardando 

sua sacralidade, compromete-se a defender todo o tipo de vida. Esta compreensão, de forma 

implícita, questiona o conceito de espírito em nossa cultura. A cultura atual costuma colocar o 

espírito como uma parte do ser, que se compõe ao lado do corpo. A experiência dos 

                                                 
97 FRANK, J. Persuasion and Healing. A Comparative Study of Psychotherapy. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press .1961.p. 63. 
98 LELOUP, J. Integração, Centralidade e Saúde Total. EM Espírito na Saúde. Lise Mary de Lima (org). 
Petrópolis: Vozes 1999. p. 15 
99 BOFF, L. Espírito e Saúde. EM Espírito na Saúde. Lise Mary de Lima (org). Petróplolis: Vozes.1999. p.24. 
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Alcoólicos Anônimos, que procuraremos interpretar através de Loyola e atualizar para a 

práxis religiosa através de Leonardo Boff, 100 seria um convite aos indivíduos alcoólicos em 

sofrimento. Um convite no sentido de orientar e interpretar seus passos no cuidado e na 

administração das tarefas do mundo, o que inclui, no caso dos Doze Passos, o cuidado e a 

administração da própria saúde e da saúde de outros alcoólicos. Nosso ponto de inserção dos 

Alcoólicos Anônimos com o álcool e com o alcoolismo, este fazer se constitui numa jornada, 

como os próprios A.A. a denominam. Aqui estão transcritos os passos sugeridos pela 

Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, cuja espiritualidade no binômio recuperação 

espiritualidade, procuraremos reler através de Inácio de Loyola. 

 

Doze Passos101 

1   Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o 

domínio sobre nossas vidas. 

2   Viemos a acreditar que um Poder superior a nós poderia nos devolver à sanidade.  

3   Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus na forma 

em que O concebíamos. 

4   Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 

5   Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a 

natureza exata de nossas falhas. 

6   Prontificamo-nos  inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos 

de caráter. 

7   Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 

                                                 
100 Apreendemos de Leonardo Boff a idéia de que espiritualidade é aquilo que produz em nós uma mudança. 
Idéia que Boff por sua vez, apreendeu do Dalai Lama, que pressupõe a possibilidade na espiritualidade de  
verdadeiras transformações "alquímicas". Boff percebe o homem como um ser de mudanças, que nunca está 
pronto está sempre se fazendo. Sempre é possível experimentar Deus e  abrir novos campos de experiência e de 
profundidade rumo ao coração e ao mistério de todas as coisas. Cf. Boff L. Espiritualidade, Um Caminho de 
Transformação. Rio de Janeiro: Sextante 2001. pp 10- 18.  
101Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do  Alcoolismo . 
São Paulo: JUNAAB, 1996. p.80. 
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8   Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos 

dispusemos a reparar os danos a elas causados. 

9   Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, 

salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem 

10 Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o 

admitíamos prontamente. 

11 Procuramos através da prece e da meditação, melhorar nosso contato com Deus, na 

forma como o concebíamos, rogando apenas o conhecimento da Sua vontade em relação a 

nós, e forças para realizar esta vontade. 

12 Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos 

transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as atividades. 
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Capítulo 2 - Os Doze Passos e Os Alcoólicos 
Anônimos: Apresentação da Irmandade e Breve 

Olhar Através da História 

Introdução 

Acreditamos que fosse possível encontrar raízes cristãs nos Doze Passos dos 

Alcoólicos Anônimos desde nossa prática. No acompanhamento de pessoas em sofrimento 

pelo alcoolismo, aproximávamo-nos do ambiente de algumas clínicas e de alguns hospitais, 

trocando experiências com profissionais ou alcoolistas que se valiam do programa. Ouvimos 

homens e mulheres antes, durante e depois de tentativas de desintoxicação, remissão e 

manutenção da remissão do alcoolismo. Além da nossa prática de acompanhamento, tivemos 

um período que chamaremos de sondagem, nesta pesquisa. Por trinta dias acompanhamos um 

grupo de aproximadamente 60 pessoas em recuperação, que eram internos e colaboradores 

dos AA, nas dependências do Hospital Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, 

durante os meses de junho e de julho de 2002. O Hospital mantém convênio com empresas, 
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grupos de planos de saúde, seguradoras, órgãos e autarquias municipais e estatais, além de 

oferecer a opção pelo tratamento chamado particular, pago pela própria pessoa. Mantém, entre 

as alternativas de tratamento, uma possibilidade de internação breve, por trinta dias. Há 

atendimento médico para desintoxicação inicial, triagem com os psiquiatras e 

acompanhamento de psicólogos se necessário. Entretanto, a opção central do Hospital é o 

tratamento pelo Programa dos A.A. Lá existe o que chamam de Equipe dos A.A 

desenvolvendo o Programa dos Doze Passos em 30 dias. Ao Programa se alternam momentos 

de criação, de artesanato, reuniões informativas, entrevistas com médicos, psicólogos e 

assistentes sociais. Como atividade opcional, há sessões semanais de cunho kardecista onde se 

partilham passagens do Evangelho. Nestas sessões, não são tratados assuntos específicos do 

kardecismo, nem se costuma desenvolver suas práticas. Há, usualmente, uma explanação que 

vem em tom testemunhal, via de regra feita por alcoólicos em recuperação e familiares que 

optaram por esta forma de espiritualidade. O Hospital mantém-se indenominacional como um 

todo e inclui entre internos e colaboradores, uma diversidade de opções religiosas, 

freqüentemente situadas no Cristianismo, entre católicos, evangélicos de tradição histórica, 

pentecostal, neopentecostal e kardecistas. Por não ser este o objetivo de nossa sondagem, não 

registramos estatisticamente as opções religiosas das pessoas em recuperação. No grupo que 

acompanhamos, ao contrário do que esperávamos inicialmente, não encontramos pessoas que 

afirmassem ser atéias ou agnósticas, ou mesmo que revelassem amargura declarada para com 

Deus. Também não encontramos um perfil de aprendizagem religiosa  específico da pessoa 

alcoólica. Alguns mantinham relação com a Igreja, outro s se diziam afastados ou não 

habituados à freqüência à Igreja ou às práticas espirituais. 

 Não tínhamos por objetivo avaliar ou contabilizar os motivos, mas pudemos perceber 

que eram variados. Ouvimos suas histórias de aprendizagem religiosa e também suas histórias 

de vivência do alcoolismo, de vivência da sobriedade e das recaídas. No discurso daquelas 

pessoas, quase que invariavelmente surgia a expressão "estou aprendendo aqui muita coisa, 

estou tentando, me aproximar um pouco mais de Deus". É interessante pontuar que 

normalmente, em nossa experiência, não percebemos que se evitasse a palavra Deus. Pelo 

contrário, a palavra Deus vinha como uma pré-explicação do que seria "Um Poder superior ao 

seu", na linguagem dos A.A. Nosso pressuposto inicial na sondagem era que encontraríamos 

muitas pessoas amarguradas com Deus ou com dificuldades com as metáforas ou idéias mais 

comuns de Deus. Mas, nesta população, assim como acontecia em nossa prática pastoral, não 

encontramos suporte suficiente para manter estas suspeitas, que costumam ser levantadas nos 
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estudos sobre codependência. Em termos gerais, o que encontramos foi uma variedade de 

histórias de aprendizagem religiosa, assim como acontece com pessoas não alcoólicas. 

 Chamou-nos a atenção, entretanto, o quanto um "método" poderiaa ser interessante no 

momento em que o indivíduo alcoólico se decide a parar de beber. Os A.A. ofereciam um 

método de enfrentamento do alcoolismo relativamente acessível àquela população tão 

heterogênea. Havia plasticidade suficiente para incluir grande número de pessoas e 

potencialidade para satisfazer as necessidades de um trabalho mais simples ou mais 

aprofundado, no caso de pessoas já com conhecimento maior do assunto ou mais versadas nas 

letras. Entendemos que a opção era a de facilitar, ao máximo, o início de um itinerário 

espiritual e ao mesmo tempo informar os indivíduos sobre o modelo do alcoolismo, tal como 

o concebe os A.A. O programa ainda nos pareceu reunir esforços da medicina e da religião, 

nisto conservando o que acontecera em suas raízes remotas, como se pudemos mais tarde 

perceber através da história dos Alcoólicos Anônimos que passaremos a visitar. Por outro 

lado, a única condição desejada pelo método era o desejo de parar de beber por parte do 

alcoólico. Tanto em termos pedagógicos como também espirituais, entendemos que os A.A. 

tinham um modo bastante específico de resolver problemas  passando por obstáculos, às vezes 

intransponíveis para a pastoral. Podiam incluir pessoas que dificilmente estariam em um 

programa de crescimento espiritual. Pareciam ter em seu programa a medida certa da 

paciência e da impaciência, pedagogicamente necessárias à essência de um itinerário 

espiritual. Paciência, porque nos parecia que os objetivos focalizavam somente uma redução 

de obstáculos ao relacionamento com Deus. Impaciência, porque a missão da Irmandade nos 

revelou trazer em seu bojo um projeto de recuperação e de continuidade espiritualmente muito 

abrangente Tudo bem documentado em termos de material informativo e didático. 

Percebemos logo de início, que se tratava de uma metodologia estruturada. Esta metodologia 

favorecia o desenvolvimento do programa e também a continuidade da Irmandade. Desejava-

se a constituição de uma comunidade aprendente, capaz de encontrar e produzir subsídios 

para o enfrentamento do alcoolismo. 

 Somente após alguns anos de trabalho e de estudo, já em uma fase posterior à da 

sondagem, é que descobrimos o referencial inaciano e situamos então nossas suspeitas na 

possível relação dos Doze Passos com a mistagogia e a teografia de Inácio de Loyola. Na 

época, entretanto, não sabíamos que a história dos A.A.revelaria, de fato, uma influência mais 

direta da espiritualidade dos jesuítas, intérpretes e atuais da espiritualidade inaciana. O 
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reencontro das raízes cristãs se fez claro assim que estendemos nossas pesquisas ao contexto 

da literatura de referência maior dos A.A., o Big Book. Os historiadores, os pesquisadores e 

mesmo os grupos norte-americanos oferecem um panorama, significativamente diferente do 

brasileiro. Provavelmente, isto acontece porque, no Brasil, a Irmandade chegou mais tarde e 

não se vivenciaram etapas e eventos importantes tanto no que se refere às origens como à  

maioridade dos alcoólicos Anônimos.  

Há poucos livros traduzidos para o Português. Elegeram-se para a circulação, 

principalmente, publicações sobre o alcoolismo que visam informar alcoólicos e familiares 

sobre a doença, tal como a concebem os autores, que são pessoas alcoólicas em recuperação, 

psiquiatras ou médicos em sua maioria. Há também material publicado em folhetos, que 

reúnem fragmentos da sabedoria dos A.A. ou são testemunhais e informativos. Percebe-se um 

grande silêncio no que se refere às origens remotas dos A.A. e suas relações com a religião 

organizada ou institucional. Este capítulo, portanto, deverá mostrar constatações feitas através 

da História dos A.A., para que no prosseguimento da pesquisa se torne mais visível a 

pertinência do referencial inaciano para uma releitura dos Doze Passos, tornando possível 

uma aproximação da espiritualidade do Programa. 

2.1.Quem São os Alcoólicos Anônimos 

Os Alcoólicos Anônimos caminham no ano de 2004 para os 69 anos de existência. São 

uma Irmandade composta por cerca de dois milhões de alcoólicos em recuperação em 

aproximadamente 150 países. Estes homens e mulheres  reúnem-se em Grupos de A.A. locais. 

Segundo o Serviço de Informações dos A.A. do Brasil102 atualmente, as mulheres representam 

35% do total de membros, de acordo com as estatísticas de 1998, dos Estados Unidos e do 

Canadá, que concentram dados de 105 dos 150 países que têm Grupos de A.A.. No Brasil, 

ainda não há estatísticas que possam ratificar, ou não, estes índices de composição dentre 

homens e mulheres. 

 Segundo o Serviço de Informações Gerais do Brasil, existem aproximadamente 90 

mil membros em recuperação em cerca de 6 mil Grupos espalhados pelo país. Além dos 

Grupos há os membros Internacionalistas, pouco mais de 100 homens e mulheres em todo o 

                                                 
102 Veja Serviço de Informações dos A.A. do 
Brasilhttp://wwwalcolicosanonimos.org.br/informações/tradições.htm 
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mundo, que servem a Marinha ou prestam serviços navais e quando embarcam ficam longos 

períodos em alto mar. Identificando-se como Internacionalistas de A.A., estas pessoas 

fomentam o desenvolvimento de vários Grupos nos portos por onde costumam passar. Além 

dos Internacionalistas, há também os Solitários, cerca de 312 homens e mulheres que vivem 

em partes isoladas do mundo, ou em áreas onde não existem ainda Grupos formados. 

Também são considerados Solitários os membros que estão em uma situação que dificulte sua 

participação nos Grupos de A.A., como os reclusos, os presidiários ou aqueles que, por 

motivo de saúde ou de idade, não podem assistir as reuniões. regulares: acamados, paralíticos, 

idosos, deficientes visuais ou auditivos. Muitos dos Solitários alcançaram a sobriedade através 

da mediação da literatura oferecida pelos A.A. Eles costumam manter correspondência com o 

Grupo de Serviços Gerais da Irmandade e com os outros Solitários. Os Alcoólicos Anônimos 

contam com Padrinhos Solitários que trocam experiências por carta, e-mail, enfim por 

correspondência, procurando estreitar os laços dos Solitários ou dos Internacionalistas com a 

Irmandade. 

2.1.1. A Estrutura de Serviços Gerais dos A.A. 

Em nível mundial, os Alcoólicos Anônimos têm em comum os princípios básicos dos 

Doze Passos e As Doze Tradições dentre os quais somente estaremos focalizando para objeto 

de análise Os Doze Passos. Ainda segundo o Grupo de Serviços Gerais do Brasil, Alcoólicos 

Anônimos não estão organizados no sentido oficial ou político, não têm autoridades que 

governam, nem regras, regulamentos, taxas ou mensalidades. Não obstante, desde o início, a 

Irmandade presta alguns serviços aos alcoólicos e seus familiares em todas as partes do 

mundo: responde solicitações de Informações e de ajuda, escreve, imprime e distribui 

literatura de apoio. Nos Grupos de A.A. locais, é mantida a mínima estrutura de funcionários 

necessária ao seu andamento. Cada Grupo local pode ter um Comitê de Serviços constituído 

por servidores que atuam em sistema de rodízio. Suas responsabilidades incluem organizar os 

planos das reuniões, o lanche, participar das atividades regionais dos A.A. e manter contato 

com os Grupos de serviços Gerais. 

2.1.1.1. Alcoólicos Anônimos no Brasil e no Mundo 

Os Serviços Gerais do Brasil, sob a direção da Junta de Serviços Gerais, JUNAAB, 

tem sua sede em São Paulo, capital, contando atualmente com doze funcionários em seu 

Escritório de Serviços Gerais. Estes funcionários mantêm contato com os A.A. locais, com 
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órgãos de serviço municipais e estaduais, com Grupos e membros dos Alcoólicos Anônimos e 

ainda com pessoas que solicitam informações sobre o alcoolismo e sobre a Irmandade. 

Prepara-se, publica-se e distribui-se a literatura aprovada pela Conferência de Serviços Gerais. 

 A JUNAAB publica a revista Vivência, atualmente com tiragem de dois mil 

exemplares bimestrais. Há ainda a Junta de Custódios do Brasil, que conta com nove 

Custódios. São três Custódios não-alcoólicos e seis membros da Irmandade. Os Custódios são 

eleitos com mandato de três anos. Ainda a estrutura organizacional dos A.A. conta com 

Comitês específicos nos campos da Literatura, da Assessoria Geral. No campo financeiro há 

um comitê específico. Há o Comitê Trabalhando com os Outros (CTO), o Comitê de Apoio à 

Conferência (CAC), O Comitê de Publicações Periódicas; e o Comitê Imagem, Som e 

Memória.. Além dos Comitês há o Conselho Fiscal da JUNAAB, órgão autônomo, com 

atuações definidas pela legislação brasileira.  

2.1.1.2 Os Organismos de Serviço 

São dois os Organismos de Serviço da Irmandade. Estes comitês são responsáveis 

perante a Junta de Custódios e a Junta de Serviços Gerais de A.A., JUNAAB, composta por 

sete amigos não-alcoólicos dos A.A., mais quatorze membros alcoólicos. 

1- Os Serviços Mundiais dos A.A, sob a direção de A.A. World Services Inc, com sede 

no GSO, General Services Office, em Nova Iorque contam com cerca de oitenta e quatro 

funcionários que mantém contato com os Grupos  locais, com Grupos formados em 

Instituições Correcionais e com pessoas alheias à Irmandade que solicitam informações e 

ajuda. Através desse escritório prepara-se, edita-se e distribui-se literatura aprovada pela 

Conferência de Serviços Gerais dos A.A.. 

2 The A.A. Grapevine, Inc., que publica A.A. Grapevine, a revista mensal Internacional 

da Irmandade. Atualmente, ainda segundo o Serviço de Informações do Brasil, a revista tem 

uma circulação de ceento e vinte e cinco mil exemplares nos EUA/Canadá e outros países do 

mundo. The A.A. Grapevine, Inc também é responsável pela produção de uma variedade de 

artigos, fitas gravadas e antologias de artigos publicados nas revistas.  

Uma vez por ano ocorre a Conferência de Serviços Gerais de AA, da qual participam 

noventa e dois delegados das Áreas dos A.A. dos Estados Unidos e Canadá; os Custódios, 

considerados os Guardiães das Tradições dos A.A. e intérpretes atuais da política que afeta a 
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Irmandade em sua totalidade. Participam também da Conferência, os Diretores dos Alcoholics 

Anonymous World Services Inc., que representam A.A. Grapevine e o Grupo de Serviços 

Gerais de Nova Iorque. 

2.1.1. 3 Política Financeira 

Os Alcoólicos Anônimos consideram-se completamente auto-suficientes e não 

solicitam ou aceitam contribuições de pessoas ou entidades alheias à Irmandade. Os membros 

podem contribuir de acordo com a quantia máxima anual de mil dólares. Todas as 

contribuições são voluntárias e não há taxas ou mensalidades previstas ou cobradas. A renda 

proveniente das publicações, segundo o Serviço de Informações do Brasil, tem sido sempre 

fator importante na manutenção dos serviços da Irmandade. 

2.1.1.4. O Anonimato 

Os membros dos Alcoólicos Anônimos procuram manter o anonimato pessoal, ainda 

que tenham liberdade para interpretá- lo como quiserem. A Irmandade não reconhece nenhum 

indivíduo como legítimo porta-voz local, nacional ou internacional. Cada membro fala 

unicamente por si mesmo. Desde 1956 formou-se o Serviço de Informações, que coopera com 

representantes dos mais variados meios, com informações sobre o Programa ou sobre a 

estrutura da Irmandade. 

2.1.1.5. O Programa Espiritual dos Alcoólicos Anônimos 

O programa dos Alcoólicos Anônimo é desenvolvido em dois tipos de reuniões: as 

reuniões chamadas Abertas e as reuniões chamadas Fechadas. Como indicam as palavras, há 

reuniões abertas aos alcoólicos e seus familiares e reuniões fechadas, dedicadas somente aos 

alcoólicos, onde especialmente se desenvolve o programa dos Doze Passos dentre outras 

atividades. A Irmandade reconhece a si mesma como espiritual sem, entretanto, estar ligada a 

nenhuma organização religiosa ou religião organizada. Não há vínculo algum com 

profissionais de qualquer área. Os alcoólicos Anônimos entendem-se como um organismo não 

profissional. Os membros dos A.A. procuram partilhar suas experiências na remissão do 

alcoolismo através de seu programa espiritual, Os Doze Passos. A Irmandade parte de três 
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idéias tidas como válidas, o que se pode comprovar no Capítulo aos Agnósticos do Livro de 

referência dos Alcoólicos Anônimos e na página oficial dos A.A. do Brasil. São elas: 103 

1-eram alcoólicos e que não conseguiam controlar suas próprias vidas. 

2- nenhum poder humano poderia afastar o seu alcoolismo. 

3 Deus poderia fazê-lo e assim o faria se fosse procurado.  

 

2.2. A História da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos: Nascimento 
e Desenvolvimento:104 

A Irmandade dos Alcoólicos Anônimos teve o seu início em 1935, em Akron, Ohio, 

nos Estados Unidos. Seus co-fundadores foram William Grifth Wilson, conhecido por Bill 

Wilson e Robert Holbrook Smith, conhecido nos A.A. como Bob Smith. Bill Wilson era 

corretor na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Bob Smith médico cirurgião em Akron, fazia 

parte das equipes médicas dos hospitais Akron City, Green Cross e do St Thomas Hospital, 

sendo este último uma instituição católica. Bill Wilson e Bob Smith embora em diferentes 

histórias de vida, experimentaram o sofrimento do alcoolismo. Antes de se conhecerem, tanto 

Bill Wilson como Bob Smith, já haviam tido contato com os Grupos de Oxford. Constituíam-

se estes Grupos num movimento evangelical, voltado para a espiritualidade cristã clássica, 

cujos membros desejavam reviver o ímpeto espiritual da Igreja Primitiva.105 Na época, o 

Grupo de Oxford em Nova Iorque, reunia-se nas dependências da Igreja Episcopal do 

Calvário, conduzido por Samuel Shoemaker. 

 Os Grupos de Oxford, inicialmente eram chamados A First Century Christian 

Fellowship, sendo o movimento foi formado por Frank Nathan Daniel Buchman, ministro 

luterano. Segundo o rela to de Dick106 Buchman passou por uma experiência religiosa vital, 107 

                                                 
103 Cf Definição Geral de Alcoólicos Anônimos, A.A. do Brasil. Informações Gerais 
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/informações/recuperação.htm. 20.abril. 2004. 
104 PASSIM. Alcoólicos  Anônimos: A História de Como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do 
Alcoolismo. São Paulo: JUNAAB, 1976.  
DICK, B The Oxford Group and Alcoholics Anonymous. Kihei: Paradise: 1998. 
IDEM  The Good Book and The Big Book . Kihei: Paradise. 1997 
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sentindo-se especialmente chamado para a missão. Ainda de acordo com Dick., no outono de 

1922, Buchman e alguns amigos formaram A First Century Christian Fellowship, como um 

movimento de protesto contra o que chamavam de trabalho cristão sem vida, fechado em 

comissionamentos e comitês108.Os grupos de Oxford consideravam-se indenominacionais e 

realizavam encontros, muitas vezes localizados na residência de seus membros. Quem 

participava eram profissionais das mais diversas áreas, executivos, jovens, idosos, 

empregados e desempregados. Os encontros aconteciam na forma de house party109 e 

costumavam partilhar testemunhos da experiência de como Jesus Cristo transforma vidas. 

Praticavam a meditação, o silêncio, a partilha e a direção direta de Deus, também chamada 

Profecia considerada como plano do Espírito Santo para determinada pessoa ou para o Grupo. 

Também entoavam hinos faziam orações e liam as Escrituras. Não havia pregações e nem 

exposições. Queriam voltar às crenças e aos métodos dos Apóstolos110 Bob Smith, o co-

fundador dos A.A, costumava referir-se aos Grupos de Oxford como A Christian First 

Century Fellowship.  

 Nos Grupos de Oxford, os novos membros eram convidados a realizar exame de 

consciência, confissão e decisão pela entrega da vida a Cristo. Tinham suas convicções 

baseadas na Bíblia e especialmente em princípios de honestidade, pureza, humildade e amor. 

Para Dick, há muitos traços do modelo dos Grupos de Oxford nos Doze Passos111.Segundo o 

autor, no primeiro dos Doze Passos, a idéia de impotência diante do pecado teria sido 

estendida para o alcoolismo. Também a idéia de que a vida do alcoólico teria se tornado 

ingovernável, teria vindo da situação da pessoa diante do pecado. Ainda de acordo com Dick, 

a expressão "um Poder superior ao seu" do segundo passo, era corrente no discurso de 

Shoemaker, que constantemente pontuava a necessidade de um relacionamento com este 

Poder que era Deus. O autor relaciona as idéias da decisão de entregar a vida aos cuidados de 

Deus do terceiro passo e da expressão "Deus conforme você o concebe", também do terceiro 

passo, aos Grupos de Oxford. Na mesma via  estão a rendição a direção de Deus, os exames 

                                                                                                                                                         
107 William James estuda e descreve as experiências religiosas vitais ou existenciais como encontros com Deus, 
com o Inefável, com o espírito do Universo em seu texto As Variedades da Experiência Religiosa . 
108 IBIDEM, p. 83. 
109 Segundo Lois Wilson, esposa de Bill Wilson house party era uma espécie de retiro de fim de semana, também 
com característica de convenção. Lois Remember, p.103. The Akron Genesis of Alcoholics Anonymous Corte 
Madera, CA: Good Book Publishing. 1994. pp. 135-180. 
110GARTH, L. On The Tail of a Comet.Colorado Springs: Helmers& Howard, 1988. p. 97. 
111 DICK, B. The Oxford Group and Alcoholics Anonymous: A Design for Living that Works. Kihei: 
Paradise.1998. pp. 299-323. 
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de consciência, o inventário moral, o pedido a Deus que remova os defeitos de caráter, a 

prática das reparações e do serviço aos outros alcoólicos e familiares.  

Os Grupos de Oxford falavam muito de experiências religiosas vitais em termos de 

jornada espiritual, Bill Wilson escreveu um artigo publicado pelo AA Grapevine112, falando 

deste movimento evangelical pietista, que teria florescido nas décadas de 20 e 30, Os Grupos 

de Oxford. Segundo o co-fundador dos A.A, este movimento, na época, enfatizou a 

importância dos serviços de ajuda prestados de um membro para o outro.Ele afirmou que o 

décimo segundo passo teve origem nesta prática. Reconheceu Bill Wilson113 que dos Grupos 

de Oxford vieram as idéias da honestidade, pureza, do esvaziamento do ego e do amor, 

formam os fundamento dos Doze Passos, idéias originárias da Bíblia. A confissão nos Grupos 

de Oxford era feita sob forma de partilha, como nos A.A. Também se incentivava a prática 

das reparações dos erros cometidos. Ainda de acordo com Bill Wilson, os Grupos de Oxford 

acreditavam profundamente em sua Hora Silenciosa, na meditação praticada em grupo ou 

individualmente e na direção de Deus, por vezes muito detalhada, sobre determinado tema. 

Pode-se perceber e Bill Wilson também pontua, que estes são princípios e práticas da 

espiritualidade cristã clássica, não são idéias novas. 

 Os estudos sobre a espiritualidade114 mostram que estas são práticas de Igreja 

Primitiva e dos Pais e das Mães do Deserto, vivenciadas pelos místicos espanhóis Inácio de 

Loyola, Santa Tereza d' Ávila e São João da Cruz. Também nos mosteiros Carmelitas, 

Cartuxos, Beneditinos Cistercienses entre outros, a espiritualidade conservou os traços da 

espiritualidade cristã oriental, ou ortodoxa. Há muitos intérpretes desta espiritualidade na 

atualidade, como Torres Queiruga. 115 Este autor atualiza a questão do retorno às tradições dos 

místicos e da espiritualidade clássica como uma criatividade histórica, uma resposta da pós-

modernidade religiosa. O autor entende que, entre outras coisas, consiste na mística e na 

espiritualidade da Criação feita a partir do amor, com sua continuidade na Criação-Salvação e 

permite a inclusão de múltiplas e variadas formas de vivência do sagrado.116 Os grupos de 

Oxford pareceram ser uma das ligações dos fundadores dos AA com a mística e a 

espiritualidade cristãs, mas não a única. 

                                                 
112 A.A. Grapevine.July 1953.http//www.aaapvine.org/archieve/bill W/ Fragment.html 
113 IBIDEM. 
114 Cf. BOFF, L Mística e Espiritualidade  Rio de janeiro: Rocco. 1999. 
115 Cf.TORRES QUEIRUGA, O Fim do Cristianismo Pré-Moderno: Desafios para um Novo Horizonte. São 
Paulo: Paulus. 2003. 
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Bill Wilson e Lois Wilson freqüentaram os Grupos de Oxford em Nova Iorque, 

aproximadamente de 1934 até 1937. Bill Wilson passou a freqüentar os grupos de Oxford 

depois de ter passado por sua experiência religiosa no Towns Hospital de Nova Iorque, 117 

procurando manter sua abstinência. A esposa de Bob Smith, Anne Smith tomou conhecimento 

dos Grupos de Oxford em Akron por volta de 1933.118 Ela e seu marido passaram a freqüentar 

os encontros de Akron, ainda que inicialmente, Bob Smith continuasse a beber e o Grupo 

estivesse empenhado em ajudá- lo a conquistar a sobriedade. Nesse tempo, Bob Smith ainda 

não conhecia Bill Wilson. O livro dos Alcoólicos Anônimos registra as histórias dos dois co-

fundadores, denominadas A História de Bill e o Pesadelo do Dr Bob.119 

2.2.1. A História de Bill Wilson e de Bob Smith como Pré-História e 
História dos A.A. 

2.2.1.1. A Vida de Bill Wilson 

 Bill Wilson conta que descobrira o álcool na Europa, na excitação da guerra. Aos 

vinte e dois anos, já como veterano de guerra, voltava para casa e sua maneira de beber 

assumia proporções cada vez maiores. Cursou Direito, Estudou Economia e Negócios e no 

final da década de 20 já conquistara fama e muito dinheiro em Wall Street. Ao mesmo tempo, 

relata que a bebida cada vez mais assumia um papel importante e estimulante em sua vida.  120 

Nesse tempo já era casado com Lois Wilson. Não tinham filho, o que o aborrecia muito e a 

Lois Wilson também. Em 1929, ainda de acordo com seu próprio relato, Bill começa a 

praticar o golfe e "adquire o bronzeado dos ricos" Nesta época já bebia todas as manhãs e 

todas as noites. 

 Em outubro de 1929 o Mercado de Capitais de Nova Iorque desabou e Bill Wilson 

ficou arruinado financeiramente do dia para noite, assim como muitos outros investidores, que 

chegaram a se atirar do alto dos prédios do Centro Financeiro, segundo noticiaram os jornais 

da época. Segundo Bill Wilson, a bebida já não era mais um prazer, mas uma necessidade. Ele 

consumia habitualmente duas ou três garrafas de gim por dia. Embora tivesse algumas 

                                                                                                                                                         
116 KOLAKOWISKI, L.Cristianos Sin Iglesia. Madri, 1982.Apud. Torres Queiruga. Fim do Cristianismo Pré-
Moderno. São Paulo: Paulus.2003.p.120. 
117Cf. DICK, B. The Oxford Group and Alcoholics Anonymous: A Design for Living that works. Kihei: Paradise. 
1998. pp. 153-156. 
118Cf. DICK, B.  Anne Smith Journal,1933-1939: A .A Principles of Success Kihei: Paradise. 1994. pp. 24-25. 
119 Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres Recuperaram do Alcoolismo .São 
Paulo JUNAAB.1976.pp. 25-40 e179-188. 
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oportunidades de novos negócios, já não conseguia trabalhar devido ao alcoolismo. Tentava 

parar de beber, mas era obrigado a assumir que não conseguia. Não havia coragem para lutar. 

O corretor da Bolsa de Valores percebia que o Mercado iria se recuperar mas ele não. Sua 

saúde física e sua moral decaiam em queda livre. Começou então uma seqüência de idas ao 

hospital, breves melhoras e recaídas. Ficava em casa bebendo e sua esposa trabalhava para o 

sustento dos dois em uma loja de departamentos. Nesta época, ainda de acordo com o seu 

relato, Bill Wilson recebeu a visita de seu amigo Ebby Tacher. O amigo de Bill Wilson, 

também alcoólico, estava em recuperação e admiravelmente bem disposto. Afirmava que a 

causa de sua melhora era ter religião.121  

 Bill Wilson conhecia muito bem seu amigo e estava espantado com a sua sobriedade. 

Ebby Tacher afirmava que Deus fizera por ele o que não pudera fazer por si mesmo. Os 

médicos haviam dado seu caso por incurável, havia se envolvido em complicações com a 

justiça devido ao alcoolismo. A sociedade o mandava prender, quando dois homens 

convenceram o juiz no Tribunal a suspender sua pena. Falaram de uma simples idéia religiosa 

e de um programa prático de ação. Enfim, eram dos Grupos de Oxford. Bill Wilson relata 

então que não era ateu cria em um Poder superior ao seu. Seus heróis eram intelectuais, 

químicos, astrônomos, evolucionistas e ele não duvidava que por trás das leis e ações que 

propunham, houvesse propósito e ritmo poderosos. Acreditava que houvesse um Espírito do 

Universo, mais isto era o mais longe que poderia chegar. A palavra Deus, entretanto, lhe 

despertava certa antipatia e resistia à idéia de que um Imperador dos Céus, por mais amoroso 

que fosse, dispusesse do controle sobre sua vida. Ainda de acordo com o relato de Bill 

Wilson, neste momento Ebby sugeriu que escolhesse a sua própria concepção de Deus. Esta 

colocação o atingiu em cheio e segundo o próprio Wilson, derreteu-se a gélida montanha de 

intelectualidade122 que o havia mantido distanciado de Deus até aquele momento. Lembrou-se 

de que já certa vez tivera uma experiência com Deus em uma Catedral da Europa durante a 

guerra, quando sentira fortemente a divina presença. Ele conta que passou a pensar muito 

nestas novas possibilidades que estavam sendo apresentadas pelo amigo dos tempos de escola, 

Ebbie, que o visitara.  

                                                                                                                                                         
120 IBIDEM.  p. 27 . 
121 Cf. Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do 
Alcoolismo. São Paulo: JUNAAB. 1976.  p. 36. 
122 IBIDEM. p. 35. 
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2.2.1.2. Bill Wilson e os Grupos de Oxford 

As idéias que Ebby transmitia eram extraídas dos Grupos de Oxford. No verão de 

1934, o amigo de Bill Wilson passou a freqüentar os Grupos de Oxford e alcançou a 

sobriedade, ainda que não conseguisse assumir todas as idéias e atitudes do Grupo. No outono 

de 1934 ele encontrou-se com Bill Wilson nas condições que acabamos de descrever. Algum 

tempo mais tarde, segundo o próprio co-fundador dos A.A., exatamente em 11 de dezembro, 

Bill Wilson deu entrada no Towns Hospital em Nova Iorque. Neste hospital estava o médico 

psiquiatra especialista em alcoolismo, Willian Silkworth. Bill Wilson já era conhecido de 

Silkworth, pelas suas muitas internações. Também já o ouvira falar de suas hipóteses do 

alcoolismo enquanto doença, mas até aqui ele se considerava parte de uma ínfima 

porcentagem de alcoólicos que poderia se livrar do alcool. Apesar de tudo, ainda não tinha 

consciência do que realmente representava o alcoolismo tal como o concebia Silkworth.. À 

luz do encontro com Ebby Tacher, Wilson pode compreender que combinação fatal acontecia 

no alcoolismo. 

 Há anos Silkworth proclamava suas idéias de que alcoolismo era uma doença, uma 

obsessão da mente, combinada com uma alergia do corpo. Wilson sentiu-se no fundo do 

poço. Para ele, este veredicto da ciência sobre a obsessão que o condenava a beber e a alergia 

que o condenava a morrer, estava próximo de cumprir-se. Podemos entender que Bill Wilson 

tomou consciência da gravidade de seu próprio alcoolismo e da sua impotência diante dele, 

"somente quando e ao mesmo tempo em que" os princípios espirituais que Ebby Tacher havia 

trazido abriram uma possibilidade de ruptura naquela situação, pela Graça de Deus. Ao que 

parece as dificuldades com a palavra Deus, foram superadas com a sugestão de Ebby de partir 

de sua própria concepção. Isto foi determinante para o início de sua jornada espiritual. Ainda 

no próprio hospital, Wilson ofereceu sua vida a Deus, como então O123 concebia, para que 

fizesse de sua vida o que desejasse. Bill Wilson colocou-se sem reservas, sob os cuidados e a 

orientação de Deus. Encarou seus próprios pecados. Admitiu que nada podia fazer sem ajuda 

de Deus. Experimentou-O como Amigo. 

 O impacto da Presença de Deus foi muito forte. Ele desejou no mesmo momento 

passar para os outros alcoólicos, esta sua experiência. Para Karl Rahner, 124 a experiência de 

                                                 
123 Esta forma de grafar os pronomes oblíquos em maiúscula, quando se referem a Deus é parte dos originais de 
Bill Wilson e do texto dos Alcoólicos Anônimos por ele escrito. 
124 Este aproveitamento de Rahner foi feito a partir da reflexões de Anselm Grün, traduzido para o Português por 
Carlos Almeida Pereira EM Se Quiser Experimentar Deus. Petrópolis: Vozes.  2003. pp. 196-198. 
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Deus acontece todas as vezes e quando o ser humano experimenta a si mesmo de maneira 

radical. Quando chega à profundidade maior de sua experiência de amor de fidelidade ou de 

esperança. Através de Rahner podemos entender que houve o aparecimento da virtude 

teologal da esperança, diante de um estado de alcoolismo sem esperanças. Ainda segundo 

Rahner, toda a experiência humana profunda leva a Deus, fazendo o ser humano ultrapassar-

se no mistério absoluto do Deus que o envolve. Em Rahner fica pontuada a idéia de que  

quando o homem é rechaçado sobre si mesmo e suporta a si mesmo em sua solidão última, aí 

acontece a experiência de Deus como experiência radical. 

 Ainda hospitalizado Bill Wilson já começou a pensar em uma maneira de ajudar 

alcoólicos em sofrimento. Ebby Tacher passou a ser seu padrinho, um companheiro de 

jornada espiritual. Bill Wilson conta que a crença no poder de Deus, acrescida de boa 

vontade, honestidade e humildade suficientes, estabeleceram um novo estado de coisas e ele 

começou a dura tarefa de combater o seu egocentrismo.Com a ajuda de Ebby Tacher ele 

tomou para si o versículo bíblico muito conhecido nos A.A., embora hoje sem a devida 

referência:"A fé sem obras é morta." Entenderemos este versículo no seguinte sentido: a fé  

que Bill Wilson já tinha, sem a vivência da fé, que agora se dispunha a ter, estava morta. Ou 

seja, a fé sem vivência não se revelava, não se concretizava, nem em si mesmo, nem no outro, 

nem no ambiente.  

Nossa compreensão está fundamentada no próprio tecido histórico de Bill Wilson e de 

Ebby Tacher feito até aqui e para adiante daqui, inclusive através do bom-humor com que 

Tacher analisa a situação. Tacher encorajou Bill Wilson a levar a mensagem a outros 

alcoólicos e ajudá- los, como ele próprio havia feito. Ele costumava dizer que se um alcoólico 

deixa de aperfeiçoar e ampliar sua vida espiritual através da dedicação aos outros, certamente 

beberá novamente, e a fé estará literalmente morta.125 Bill Wilson contou com a ajuda de Lois 

Wilson e abriu sua casa para os encontros dos Grupos de Oxford, de onde os A.A. chegaram a 

ser parte integrante. Eles prestaram ajuda a muitos alcoólicos, ainda sem o Big Book, como é 

conhecido o Livro dos Alcoólicos Anônimos. Neste tempo, utilizavam a Bíblia de maneira 

explícita, a literatura e as práticas dos Grupos de Oxford.  

                                                 
125 Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo. 
São Paulo:JUNAAB.1976. p.37. 
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2.2.1.3. Jung, Rowland Hazard e os Grupos de Oxford. 

Ebby conheceu os Grupos de Oxford através de Rowland Hazard, cliente de Carl 

Gustav Jung. Após dois anos de terapia e vários anos de experiência no acompanhamento das 

questões do alcoolismo, Jung informava seu paciente da desistência de seu caso. De sua parte, 

nada havia que fazer. Aconselhou, em última instância, a busca de uma experiência religiosa 

vital, possivelmente a única chance de remissão. A fórmula auxiliadora de Jung para Rowland 

foi Spiritus contra spiritum.126 Jung escreveu a respeito deste seu paciente: "seu vício da 

bebida corresponde, num estado menos elevado, à sede espiritual do ser humano pela 

perfeição, ou na linguagem da Idade Média, pela união com Deus". 127 Nesta ocasião, a 

história de Bill Wilson já nos explicita algumas das fontes que seriam posteriormente bastante 

relevantes na construção do modelo dos A.A.: as hipóteses de Silkworth sobre o alcoolismo 

enquanto doença, os fundamentos e as práticas dos Grupos de Oxford e a prescrição de Jung a 

Rowland Harzard. 

2.2.1.4. William James: As Variedades da Experiência Religiosa e os A.A. 

Outra fonte, que a história de Bill Wilson traz à luz é o texto de William James.128 Este 

autor que é citado como entre as principais fontes das quais beberam os idealizadores dos 

Doze Passos. Através dele, podemos compreender melhor o sentido que se quer dar ao termo 

religião quando utilizado em oposição ao termo espiritualidade nos A.A., ou mesmo a 

gradação “temos um programa mais espiritual do que religioso”. O que se revela sobre esta 

gradação na história dos A.A. é mais voltado para uma necessidade de desvinculação da 

religião organizada e para divergências da Igreja Católica-Romana com os Grupos de Oxford, 

do que para qualquer outro complicador. As origens dos A.A. acontecem no contexto cultural 

americano de 1935, em que o cristianismo caminha em um processo legítimo de 

questionamento trazido pela Modernidade. Segundo Torres Queiruga, este chega a ser o 

tempo de uma revolução epocal, de mudanças de paradigmas. Ainda de acordo com Queiruga, 

este fenômeno desenrolava-se naquele momento, sendo produzido de maneira cada vez mais 

clara e com exclusões cada vez mais decididas. O conservadorismo eclesiástico, por um lado, 

e a crítica secularista, por outro, polarizavam a marcha da cultura.129  

                                                 
126 JUNG, C.G. Jung Letters. London: Routledge&Keagen. 1976. p. 625. 
127 IBIDEM. 
128 William James é considerado iniciador da Psicologia Transpessoal. 
129 TORRES QUEIRUGA, A. Fim do Cristianismo Pré-Moderno. São Paulo Paulus. 2003. p.23 
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A história e o pensamento de Bill Wilson e de Bob Smith, demonstram as percepções 

de Queiruga. Suas vivências religiosas deixam transparecer certa ambigüidade, que se pode 

dizer, eram próprias do momento religioso e cultural no qual se desenvolveram. Mas, 

entendemos que a questão das dificuldades com a religião nos A.A. é mais profunda. Trata-se 

de querer incluir uma variedade de pessoas, evitando-se, ao máximo, a utilização de 

linguagens ou práticas mais passíveis de rejeição. Ao que parece, a saída foi a espiritualidade, 

tanto para favorecer uma experiência religiosa vital, como para dar continuidade à caminhada 

existencial e à manutenção da sobriedade dos alcoólicos. 

 Segundo Mel B, 130 William James131 pesquisa e analisa diversas formas de 

experiência religiosa considerando a religião como uma experiência e uma vivência. Pierre 

Weil,132 no prefácio da edição em Português de A Variedade das Experiências Religiosas, em 

1995, diz que sob a influência do paradigma newtoniano e cartesiano, esteve em voga relegar 

a experiência religiosa à categoria de mera fantasia, para não dizer loucura. Em nossa 

avaliação, talvez por esta via se explique a ausência de subsídios sob forma de pesquisas no 

campo da espiritualidade. A ausência de leituras dos Doze Passos que facilitem sua inclusão 

nas reflexões da teologia prática pode ser atribuída ao descrédito da espiritualidade e da 

mística.  Como dissemos antes, Weil percebeu um comprometimento da psicologia com a 

postura firmada no paradigma newtoniano cartesiano, que não podia compreender a 

espiritualidade e a experiência religiosa senão como fantasias. Isto teria contribuído para que 

a psicologia ignorasse inicialmente a obra de James e somente retornasse a ela, quando novas 

idéias da complexidade o permitiram. 

 Acreditamos que o mesmo tenha acontecido com a Teologia, que abandonou a mística 

na impossibilidade de incluí- la nos paradigmas vigentes e hoje repensa esta postura porque 

surgem novos paradigmas. Sem descartar a contribuição da crítica da Modernidade, entende 

Queiruga que a distância histórica dos seus primórdios, nos permite ter hoje, um melhor ajuste 

de perspectiva. Aproveitando as reflexões de Torres Queiruga, podemos atribuir a ausência de 

estudos sobre a mística e a espiritualidade a tentativas de desmitologização da religião. Isto 

                                                 
130  Mel, B. Pass It On. Alcoholics Anonymous. New York: World Services Inc. 1994. pp 125-127. 
131 As Variedades da Experiência Religiosa, de William James, resultou de uma proposta para as conferências de 
Gifford em 1898. .James começou a escrever esta obra, a partir das conferências, em 1900. A a versão definitiva 
apareceu em 1902. Nesta abordagem o autor dá a conhecer a Psicologia Transpessoal. Levanta a questão 
filosófica da realidade de um Poder superior. Reflete sobre a possibilidade do self subconsciente ser 
intermediário entre este Poder superior e a natureza propriamente dita. Sendo esta a religião considerada como a 
mais elevada de Deus. 
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porque a espiritualidade, mesmo a espiritualidade cristã, continua evidenciando todo o seu 

valor religioso e sua força existencial, portanto são significativas para a pesquisa, em leituras 

que procurem ver as relações únicas, íntimas e amorosas de Deus com o ser humano. Caso 

contrário teríamos uma leitura reducionista que procuraria enxergar apenas causas e efeitos 

imediatos.O referencial inaciano, nesta pesquisa, assinala nossa postura de não estar à procura 

de um sistema causa-efeito nos A.A..  

Entende MacDowell133 que a modernidade cartesiana em Inácio de Loyola é superada 

de antemão, a partir de dentro na experiência e na reflexão dos Exercícios Espirituais. 

Segundo o autor, o conhecimento inaciano não se funda em razões descobertas pela reflexão, 

mas dirige a reflexão sobre o conteúdo afetivo da experiência interior. A experiência mística 

de Inácio é fonte de suas intuições e de seus projetos. Ele não contrapõe a racionalidade 

discursiva a outros modos de conhecimento, como grandezas mutuamente exclusivas. Lembra 

Roberto Crema que no século XVII houve mesmo uma dicotomia entre ciência e religião, e a 

partir daí um antagonismo entre ciência e espiritualidade. Não se pretende confundir ciência 

com espiritualidade e nem mesclá- las, porque têm caminhos próprios. O ser humano precisa 

de ambas. Separada a ciência da religião, o conhecimento científico desvinculou-se da  

dimensão do amor, da compaixão e da solidariedade. Acreditamos que, ao querer se 

aproximar dos métodos analíticos da ciência, a teologia tenha descartado os métodos 

sintéticos da mística e da espiritualidade. Temendo, talvez, o misticismo combatido pelos 

próprios místicos São João da Cruz, Santa Tereza, Mestre Eckart e Inácio de Loyola 

deixaram-se de lado as riquezas das fontes que definem a mística não somente pelo êxtase, 

mas pela sua substância, que é a busca de união com Deus, harmonia,equilíbrio e saúde. 

 Como diz Roberto Crema, onde há injustiça, exclusão e falta de amor, não viceja o 

Espírito.134 Dialogando com Weil na obra Espírito na Saúde, Leonardo Boff também utiliza 

os métodos sintéticos da mística e da espiritualidade, quando observa  a ciência comum,  que 

distingue seres inertes e seres vivos. A terra, o cosmos e as estrelas não são considerados 

vivos. O ser humano é tido como vivo. Olhando através da Física Quântica e da Biologia, 

percebe o autor, que dificilmente se pode sustentar esta idéia. Porque embora ela corresponda 

à visão moderna, não encontra repercussão na Cosmologia, nas Ciências da Terra, na Física 

                                                                                                                                                         
132 WEIL, P. Apud. JAMES, W. As Variedades da Experiência Religiosa: Um Estudo sobre a Natureza 
Humana. São Paulo: Cultrix. 1995. 
133 Cf. MACDOWELL, J.A  Atualidade de Inácio de Loyola. EM As Letras e o Espírito: Espiritualidade 
Inaciana e Cultura Moderna. São Paulo: Loyola. 1993. pp. 42- 43. 
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Quântica, na Astronáutica e na nova Biologia molecular, que apresentam panoramas 

diferentes. 

 Neste modo de pensar a vida, o princípio, a tendência do universo é a de ser cada vez 

mais complexo. E quanto mais ordens e complexidade, mais subjetividade e interioridade, até 

chegar no nível humano de autoconsciência. O universo é o sujeito. Não é considerado como 

soma de todas as coisas criadas, mas como uma maneira de ser das coisas, a ligação de todas 

as subjetividades.  Nesta visão o universo não é visto como uma relação de objetos. Boff 

entende o Universo como uma relação de sujeitos. De acordo com o autor, na teia dos 

relacionamentos estamos todos enredados. A dimensão espiritual e a vida são do universo. O 

Espírito de Deus emerge em nós, desta forma, como a consciência de que estamos ligados ao 

Todo, ao universo. Na idéia de Weil, há um sopro, que nos religa a nós mesmos, aos outros e 

ao universo. Este sopro, poderíamos chamá-lo de Energia ou Consciência Criadora. William 

James começa por considerar a tese psicopatológica da experiência religiosa com uma 

casuística colhida das principais tradições espirituais. Mostrar o que distingue o santo e o 

místico do doente mental é uma de suas tarefas.135  Willian James expõe alguns critérios que 

permitem conhecer melhor a experiência mística, considerada pelo autor como legítima,. 

Segundo James, o nome coletivo para os frutos da religião é santidade. Na busca da santidade, 

as emoções espirituais são o centro habitual da energia pessoal. James faz um divisor de águas 

entre a religião institucional e a religião pessoal. Entende o autor que a palavra religião tal 

como normalmente é usada é uma supersimplificação de seus materiais. Porque 

provavelmente não se pode encontrar uma essência única na religião, senão muitos caracteres 

que podem ser, de forma alternada ou contínua, igualmente importantes construção da sua 

idéia. Há tantas maneiras de conceber a religião, que isto por si gera dúvidas quanto às 

possibilidades de que seja uma coisa específica.  

Através da transposição dos argumentos de William James para o termo cristã é que 

estamos procurando entendê- lo. Nesta leitura nasce a oportunidade de adjetivar tanto a 

religião pessoal como a religião institucional como cristãs. Nos termos da religião pessoal de 

James, é que procuraremos compreender o melhor a dinâmica espiritual dos Alcoólicos 

Anônimos. Pensaremos o programa dos A.A. na perspectiva da espiritualidade pessoal e da 

                                                                                                                                                         
134 CF. CREMA, R. EM O Espírito na Saúde. (org.) LIMA, L. M. Petrópolis: Vozes. 1999.  pp. 55-56. 
135 MEL, B. Pass It On. New York: Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 1984 p. 125-127. 
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variedade educacional. 136 Procurando seguir com fidelidade a nossa proposta de leitura da 

espiritualidade dos Doze Passos a partir da espiritualidade cristã, entendemos que a 

experiência religiosa e a opção de fundar os A.A. sinalizam na história de Bill Wilson a opção 

por uma interpretação do alcoolismo, que também é religiosa. Como diz Torres Queiruga: 137 

"não se interpreta o mundo de uma determinada maneira porque se é crente ou ateu, mas se é 

crente ou ateu porque a fé e a descrença aparecem aos respectivos sujeitos como a maneira 

melhor de interpretar o mundo comum". Como esclarece Queiruga, chegar à fé é comprovar 

que a experiência religiosa é a que melhor esclarece as experiências radicais com as quais a 

pessoa se confronta. Por outro lado, rechaçar a fé, é entender que a resposta religiosa não 

convence. Esta é uma postura dos agnósticos ou dos ateus, que Bill Wilson procura modificar 

no seu Big Book, em um capítulo justamente destinado aos agnósticos e ateus.138 Há outros 

caminhos propostos para a recuperação do alcoolismo, mas este foi o escolhido por Bill 

Wilson e neste sentido não se pode opor a religião aos Doze Passos, ou a religião à 

espiritualidade. Não se pode também estabelecer gradações entre religião e espiritualidade. 

2.2.1.5. Edward Dowling: Orientador Espiritual de Bill Wilson 

Historicamente, o argumento pela opção religiosa de enfrentar o alcoolismo está na 

vida do próprio Bill Wilson.  Depois de ter passado por sua experiência religiosa e juntamente 

com Bob Smith, ter criado a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, Bill continua sua 

caminhada espiritual. Um marco importante para a reconstrução de elementos da 

espiritualidade dos Doze Passos que pretendemos estabelecer é o encontro de Bill Wilson com 

o Sacerdote Jesuíta Edward Dowling. Dowling, na época era editor em St Louis do Queen's 

Work e diretor do “Cana Departament, Sodalities of Our Lady”. 139 Ele foi a primeira pessoa a 

reconhecer paralelos entre os Doze Passos dos Alcoólicos Anônimos e os Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola.140 Chegamos a Edward Dowling através de nossa 

investigação bibliográfica, confirmando nossas suspeitas iniciais das possíveis relações entre a 

espiritualidade e a pedagogia dos Doze Passos e a espiritualidade e a pedagogia dos 

                                                 
136 JAMES, W. As Variedades da Experiência Religiosa: Um Estudo sobre a Natureza Humana. São Paulo: 
Cultrix.1995. p. 41. 
137 TORRES QUEIRUGA, A. Fim do Cristianismo Pré-Moderno. São Paulo: Paulus.  2003. p. 232. 
138 Alcoólicos Anônimos: A História como Milhares de Homens e Mulheres se recuperaram do Alcoolismo. São 
Paulo: JUNAAB.1994. pp. 67-78. 
139 FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr. Ed. Dowling and Bill Wilson in Letters. 
Center City: Hazelden.1996. p.138 
140.Religion Looks at Alcoholics Anonymous: Father Edward Dowling Looks at A.A. and Spirituality Grapevine 
Archieves. http://praseofglory.com/aadowling,htm. 02 de novembro de2003. 
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Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Dowling foi orientador espiritual de Bill 

Wilson por 20 anos e muito contribuiu para o modelo do Programa e da Irmandade. Segundo 

declaração de Bill Wilson em artigo publicado no A.A. Grapevine,141 Dowling foi a pessoa 

que, mais do que qualquer outra, teve influência na vida espiritual deste co-fundador dos 

A.A.. 

  Edward Dowling foi muito próximo da Irmandade e seus ensinamentos eram 

correntes nos A.A.. De acordo com artigo pub licado em junho de 1969, pelo A.A. Grapevine, 

Dowling era muito cuidadoso. Procurava não pressionar as pessoas para irem aos encontros 

dos A.A., porque acreditava que isto poderia desencorajá- los quando mais tarde desejassem 

mesmo esta ajuda, já convencidos do seu alcoolismo. Percebia que havia um momento certo, 

e que uma abordagem prematura e inadequada, poderia criar obstáculos desnecessários. No 

artigo, um veterano dos A.A. relata uma típica abordagem de Dowling. Conta que, por 

telefone, uma vez este sacerdote convidou um alcoólico para conhecer os A.A.. O veterano 

chamou este homem de Bill, como um pseudônimo. De acordo com o veterano, Dowling teria 

dito a Bill que havia um grupo de homens dos A.A., cujo ponto de encontro ficava perto do 

seu escritório. Eles teriam uma reunião naquela noite e o jesuíta gostaria de saber se Bill 

estava interessado em participar. Bill respondera que não estava interessado. Não acreditava 

ser um alcoólico.Vinte minutos depois Edward Dowling teria ligado outra vez, desta feita 

perguntando se concordaria em receber os homens do A.A. em sua casa ou escritório. Bill 

teria respondido negativamente. Argumentara que já anteriormente, muitas pessoas haviam 

tentado convencê- lo de que bebia demais e era alcoólico, mas ele não se percebia como 

alcoólico. O artigo dá conta de que esta foi a última vez que Dowling telefonou ao homem. 

Algum tempo depois, entretanto, aquela pessoa, convencida de seu próprio alcoolismo, teria 

telefonado e falado com o jesuíta, sendo recebida na Irmandade dos Alcoólicos Anônimos 

pouco tempo depois. Chegou este homem  alguns anos mais tarde, a ser o “sponsor” que nos 

A.A. é o padrinho ou orientador, do pai daquele veterano que relatava o fato.  

A participação de Edward Dowling como uma espécie de formador da espiritualidade 

dos A.A. é registrada na história da Irmandade142 A compreensão do sofrimento do 

alcoolismo, era algo que não lhe escapava. Costumava dizer que o Movimento dos A.A. havia 

                                                 
141 A.A.Grapevine, Father Edward Dowling. .Jun.1969. p.18. 
142 A.A. Grapevine, Junho de 60. pp. 8-11. 
A.A.Grapevine, Julho de 1955. pp. 26-29. 
A.A. Grapevine, junho de 1960. pp. 21-23. 
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concretizado um dos maiores ensinamentos de Jesus: o de tomar cada um a sua cruz, 

diariamente, e segui- lo. Também a sabedoria dos A.A. tem muito do jesuíta Dowling, 

inclusive o conhecido dito: "Mantenha seu nariz fora do futuro e seus pensamentos bem longe 

do passado. Concentre-se no hoje". Este dito feito simples, se traduz no "Só por hoje" 

característico dos Alcoólicos Anônimos. Dowling ensinava a importância de uma 

compreensão do sofrimento dentro do binômio sentimentos e vontade. Ele costumava citar a 

agonia de Cristo no Gethsêmani para ilustrar o quanto o sentimento de Cristo se opunham à 

sua missão e à sua necessidade de ir adiante. Ainda de acordo com Dowling, da mesma forma 

que os psiquiatras alertaram os médicos que não são psiquiatras, sobre a dimensão psíquica 

das doenças somáticas, os A.A. alertam os estudiosos para a dimensão espiritual ou religiosa 

das enfermidades. São pioneiros na terapia ético-psicossomática. Nesta via, uma contribuição 

de Dowling registrada nos artigos do A.A. Grapevine,143 foi a de perceber e assinalar para os 

clérigos  o significado da dimensão psíquica ou espiritual, quanto às causas e curas das 

enfermidades. Segundo Dowling, os A.A., com seu programa espiritual esclarecem 

significado do binômio causa/cura na religião. Ele afirma que o agnosticismo materialista 

urbano havia banido os laços religiosos de muitas pessoas espiritualmente sedentas. O que se 

podia perceber naquele momento era que justamente nos sofisticados salões urbanos144 abria-

se espaço para os valores religiosos que estavam sendo recuperados por muitos nos A.A. 

Dowling percebia três dimensões principais nos A.A.:  

a- amplitude - que podia ser concentrada no ato e na disposição de levar esta 

mensagem aos outros alcoólicos; 

b-comprimento- que seria a atitude e a disposição de praticar os princípios dos Doze 

Passos em todos os afazeres, em todas as áreas da vida; 

c- profundidade - que depende do comprimento, sendo que o comprimento depende 

da profundidade, dizia Dowling. Na superfície, segundo o jesuíta, alguém poderia enxergar o 

poder de recuperação nos próprios A.A.. Indo mais fundo e confessando a impotência dos 

membros dos A.A. e da Irmandade como um todo diante do alcoolismo, seria encontrado o 

Poder maior que os A.A: Deus tal como O concebiam. 

                                                 
143 IBIDEM. 
144 Ë importante notificar que Dowling se refere a alguns salões de encontro, mais sofisticados, dos A.A. nos 
Estados Unidos.  
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Para Dowling Deus é a fonte de poder do Primeiro, do Segundo, do Terceiro, do 

Quarto, do Quinto, do Sexto, do Sétimo, do Oitavo, do Nono, do Décimo, do Décimo-

Primeiro e do Décimo Segundo Passo. Em sua análise, a mais profunda fonte do dinamismo 

dos A.A. é o poder de Deus, que as Escrituras prometem ao sedento. Ainda nesta direção, 

Dowling entende que a base técnica de Alcoólicos Anônimos é o princípio verdadeiramente 

cristão segundo o qual um homem não pode ajudar-se a si mesmo, a não ser ajudando os 

outros. Este plano de ação é chamado de "auto-seguro” nos A.A.. Ele tem resultado em saúde 

mental, física e espiritual na Irmandade.145 De acordo com o orientador espiritual de Bill 

Wilson, os A.A. descobriram um eco dos ensinamentos tradicionais: chegamos perto de Deus 

quando Ele chega perto de nós cristãos. Dowling falou muito aos membros dos A.A. em suas 

conferências e aconselhamentos registrados nos artigos dos A.A. Grapevine sobre o Deus dos 

Cristãos. Não falava de um Deus como que envolvido nos mistérios de uma Trindade 

invisível, mas como Cristo de uma Trindade na história. Não falava tanto do Cristo 

Triunfante, mas falava do Cristo Humilhado, sem coragem, desolado do Gethsêmane, disse, 

muitas vezes, da humildade e também da graça de Deus A interpretação de Dowling para a 

recuperação do alcoolismo estava de acordo com a mística e ascese de Loyola, que hoje se 

pode ler no programa da Irmandade, como esvaziamento do falso eu. Dowling costumava em 

seus ensinamentos aos A.A., falar da Oração da Serenidade, praticada nos encontros de todo 

mundo. Sua leitura da Oração da Serenidade era feita à luz da Oração dos Jesuítas. 

Oração da Serenidade 146 

 Deus 

 Concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar.  

Coragem para mudar aquelas que eu posso.  

E sabedoria para distinguir uma das outras. 

Oração dos Jesuítas 

 Tome Senhor e receba toda a minha liberdad., 

                                                 
145Alcoólicos Anônimos: A História da como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo . 
São Paulo: JUNAAB. 1976.  p. 264. 
146 A Oração da Serenidade, adotada, pessoalmente, por Bill Wilson, inspirada em São Francisco de Assis, é  
feita nos encontros de todos os Grupos dos A.A. 
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 Minha memória, meu intelecto, e minha vontade. 

 Tudo que eu tenho e possuo, o Senhor me deu.  

 E eu devolvo a Ti.  

Dispõe, Senhor de tudo. 

 Porque Seu amor e Sua graça são suficientes para mim. 

Em suas preleções e ensinamentos espirituais, Dowling costumava fazer uma releitura 

da Oração da Serenidade pedindo não só para aceitar, mas para apreciar as coisas que não se 

pode mudar. Apreciar procurando sabor e sentido, atitude muito própria do discernimento 

espiritual Inaciano. Edward Dowling é forte elo entre os Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio e os Doze Passos de A.A.. Dowling costumava dizer que, em termos práticos não há 

recuperação do alcoolismo sem esta “fé em Deus, como O concebemos”. 147 Este segundo 

Dowling é o fundamento sobre o qual se constrói a Irmandade. Em sua apresentação na 

Conferência no Vigésimo Aniversário dos Alcoólicos Anônimos, 148 ele fez a apresentação do 

que chamou de “Passos de Jesus em Direção ao Homem”. Dialogando com os Doze Passos 

dos Alcoólicos em direção a Deus, o sacerdote lembrou os passos de Deus em direção ao 

homem, através do Cristo. 

 O Primeiro Passo é descrito pelo Evangelho de São João, na Encarnação, nela o 

Verbo é Deus e veio habitar entre nós. Ele voltou sua vida e sua vontade para o homem, 

conforme o concebia. 

 O Segundo Passo se deu nove meses depois, nas circunstâncias da Natividade.  

 O Terceiro Passo são os trinta anos de vida anônima de Jesus. 

 O Quarto Passo, seus três anos de vida pública. 

 O Quinto Passo são seus ensinos e seu exemplo desenhado a Oração do Pai Nosso. 

 O Sexto Passo foi o sofrimento, incluindo a sede no calvário. 

 O Sétimo Passo foi o sofrimento da alma, no Ghetsêmane. Dowling entende que o 

alcoólico conhece bem este estado de humilhação, de solidão, de medo. 

                                                 
147 Edward Dowling foi orientador espiritual de Bill Wilson  que o considerava feito com  a "a massa dos santos" 
Dowling fez parte do” Conselho de Não alcoólicos dos A.A.”. Trabalhou ao lado de seus co-fundadores. 
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 Dowling focaliza a morte no Oitavo Passo. A imagem de Deus morto, deitado no colo 

de uma mãe humana e tão longe da divindade quanto seria possível estar. Para os cristãos, o 

maior presente que a humanidade pode receber. 

 No Nono Passo Deus se aproxima como cabeça de uma espécie de Cristãos 

Anônimos, o "Corpo Místico de Cristo", unido pelos seus ensinamentos. O jesuíta ilustrou sua 

idéia com frases das Escrituras:..."O que você fizer por estes pequeninos, por Mim é que 

estará fazendo” Disse ainda, ...”Eu estava na prisão e você me visitou".  

O Décimo Passo, para Dowling, foi concretizado na Igreja organizada ou institucional 

de Cristo, onde se acredita que Deus esteja presente. Dowling considerou que muita gente que 

gosta do Cristianismo, mas não gosta do "igregismo". Ele criou este neologismo, ressaltando 

que podia entender o “igregismo”, porque vivia nele. 

 O Décimo Primeiro Passo constitui-se no que chamou de "Sacramentos de Ajuda". 

Através dos Sacramentos as pessoas estariam numa corrente que os ligaria ao mundo 

espiritual.Os Sacramentos seriam, na visão de Dowling, como os fios que sustentam uma pipa 

no ar. 

O Décimo Segundo Passo constitui-se em um sacramento maior: a Comunhão. Deus 

que se faz comida e bebida, tão próximo das pessoas como o suco, a torrada e o café que os 

participantes da conferência havia  em seu último lanche. 

 Acreditamos que Edward Dowling tenha trazido a chave de compreensão dos Doze 

Passos em sua centralidade espiritual e em sua estrutura de exercício espiritual. Bill Wilson 

conheceu o sacerdote Edward Dowling, em um momento bastante difícil de seu itinerário 

espiritual. Interpretado este momento de acordo com São João da Cruz149, poderíamos dizer 

que ele estava atravessando a consciência para a noite escura da alma.  Segundo Fitzgerald, 150 

Wilson emergiu do agnosticismo para a espiritualidade, não para a religião organizada. Mas 

isto, de acordo com o que podemos perceber na história de Bill, nunca foi empecilho para a 

vivência de uma espiritualidade cristã e nem para a sua orientação espiritual por parte de 

Edward Dowling. Embora fizesse parte da Igreja organizada, Dowling outorgava sentido 

pleno ao trabalho espiritual dos A.A. Ainda de acordo com Fitzgerald, que é também jesuíta 

                                                                                                                                                         
148 FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr Ed. Dowling, S.J. and Bill  Wilson in 
Letters. Center City: Hazelden. 1996. p. 87. 
149 Junto com Santo Inácio de Loyola e Santa Teresa de Ávila, São João da Cru z representa a mística espanhola 
chamada também  mística católico-romana. 
150 FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr Ed Dowling, SJ and Bill Wilson in Letters. 
Center City: Hazelden 1995. pp. x-xi. 
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como Dowling, Bill Wilson e o co-fundador dos A.A. mantiveram um relacionamento de 

amizade, registrado em vinte anos de correspondência por carta, ou seja, até a morte de 

Edward Dowling. O orientador deixou para o amigo seu bastão, no qual se costumava se 

apoiar para andar. Deixou também seu crucifixo e um exemplar pessoal dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola.151 Segundo Bill Wilson, o jesuíta não só foi seu 

orientador, como o de centenas de membros dos A.A..152 Através da orientação de Edward 

Dowling Bill Wilson, sem nunca ter participado da religião organizada, experimentou o que 

Ernest Kurtz153 qualificou de uma espiritualidade amadurecida, vivenciada na prática da 

oração, da contemplação, do discernimento espiritual da meditação e do serviço. 

2.2.1.6. O Encontro de Edward Dowling com Bill Wilson 

Segundo Fitzgerald, em uma noite de novembro de 1940, Bill Wilson conheceu 

Dowling em uma noite de novembro de 1940. O jesuíta teria ido à residência de Wilson, então 

uma pequena sala que ele e sua esposa alugavam no segundo andar do 24th Street A.A. Club 

em Nova Iorque. Dowling apresentou-se dizendo que era um amigo jesuíta, que tinha andado 

admirado com a similaridade entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio 

de Loyola. Bill Wilson teria respondido que nada sabia a respeito dos Exercícios, mas 

admirado com a serenidade de Dowling e com o seu carisma pessoal em pouco tempo já 

repartia com Dowling, suas aspirações suas fraquezas e as dificuldades que encontrava à 

frente dos A.A. Falaram sobre conversão e fé. 

 Nesta época, Bill Wilson estava bastante preocupado com os caminhos que a 

Irmandade ia tomando e Dowling o relembrou que tendo decidido entregar sua vida e sua 

vontade aos cuidados de Deus e feito isto, ele precisaria apenas manter os ouvidos abertos e 

ser grato. Não estava em suas mãos decidir o quão devagar ou rapidamente  os A.A. iriam 

caminhar. Ainda de acordo com Dowling, ninguém, incluindo-se o próprio Dowling, estaria 

em condições de perfeita adesão aos princípios dos A.A., porque não eram santos. Para 

Dowling, o importante era que estavam desejando crescer ao longo de bases espirituais. Eles 

precisavam de progresso espiritual, não se estava falando de perfeição. Conta Fitzgerald que 

naquela noite Bill Wilson conseguiu dormir profundamente, como não fazia há meses.  

                                                 
151 IBIDEM. p.px-xii. 
152 A.A. Archieves. Letter from Bill.W. to King McElroy, June, 14, 1966. 
153 KURTZ, E. EM The Soul of Sponsorship:The Frienship of Fr Ed Dowling. SJ. And Bill Wilson in Letters. 
Center City: Hazelden. 1995. p. xi. 
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Ao que parece, Edward Dowling fo i capaz de compreender Bill Wilson, no espaço do 

sofrimento, enfrentando dia após dia o alcoolismo para se manter em remissão. Dowling 

sofria de uma artrite incurável que o levava a conviver diariamente com muitas dores e 

dificuldades. Dizia que a artrite fazia com que sua espinha parecesse ser feita de pedra. Para 

andar se arrastava, literalmente. As compulsões e as obsessões não era estranhas ao jesuíta, 

ele costumava achar uma forma de inclusão nos A.A. afirmando que, embora não fosse 

alcoólico precisava, sem dúvida, de um possível "Grupo de Obesos Obvios" para controlar o 

comer exagerado. Dowling consta na história dos A.A. como a primeira pessoa a ter estendido 

a validade do programa para diferentes situações além do alcoolismo. Entretanto, a sua  

grande contribuição, segundo o próprio jesuíta, foram os princípios do discernimento 

espiritual da Segunda Semana dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Uma 

proposta inaciana que envolve a escolha do melhor e não do bom. Esta escolha implica em um 

discernimento bastante amadurecido que distingue através de moções ou movimentos 

interiores, o que nos faz caminhar para a vida e o que nos faz caminhar para a morte. 

 O discernimento é desenvolvido de acordo com os ensinamentos da tradição espiritual 

cristã, que iremos conhecer melhor quando apresentarmos a espiritualidade inaciana. 

 A história de Bill Wilson ainda trouxe desafios a serem enfrentados, mesmo que a 

sobriedade tivesse sido alcançada. Ele passou por momentos em que aprendia com a própria 

biografia. Enfrentou uma forte depressão que se estendia ao longo de sua vida, que quase o 

teria levado ao suicídio. Edward Dowling o acompanhou espiritualmente, cuidou dele, sempre 

o incentivando a usar mais ainda o discernimento, para achar seu próprio caminho de 

enfrentamento dessa situação. Mais adiante, Bill encontrou este caminho, que ele mesmo 

qualificou como construtivo para enfrentar a depressão: a ajuda a outras pessoas que 

sofressem com o mesmo mal. Segundo Fitzgerald, em 1954, ele escreveu uma carta a 

Dowling dizendo que costumava ficar envergonhado com a sua condição depressiva e por isto 

não gostava de falar sobre o assunto. Mas, ainda de acordo com o relato de Bill em Fitzgerald, 

naquele momento o co-fundador dos A.A esforçou-se para passar a falar livremente sobre sua 

depressão. Notou que com isso atraia outras pessoas com dificuldades semelhantes, podendo 

ajudá-las. Bill podia agora discernir o valor da sua depressão. Para ele, o comportamento 

depressivo o ajudava a manter-se longe dos holofotes dos Alcoólicos Anônimos. A sabedoria 

da Irmandade traz muitas advertências sobre a tendência humana à onipotência e a dificuldade 
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de esvaziamento do ego, que são fatores de alto risco nas recaídas do alcoolismo. Quando 

deprimido Wilson mantinha-se distante de algumas situações que considerava de risco. 

 Bill Wilson começou a pensar em escrever as Tradições do A.A., que assegurariam os 

objetivos e propósitos da Irmandade enquanto comunidade organizada mesmo depois de sua 

morte. Segundo Wilson, às vezes a depressão o deixava quase que paralisado, em outras 

épocas, conseguia levar adiante seus trabalhos nos A.A. Em sua análise ele percebeu que a 

depressão o fazia, por vezes, ficar fora do circuito de conferências da Irmandade e estar em 

casa, com sua esposa, refletindo sobre o que estaria para acontecer com ele e com os A.A.  

Wilson estava preocupado com a continuidade dos A.A., depois de sua morte. Temia desvios 

dos propósitos originais e da espiritualidade da entidade. Os Jesuítas têm as Constituições 

escritas por Inácio de Loyola que orientam a continuidade da organização. Da mesma forma, 

a exemplo de Inácio de Loyola, Bill Wilson escreveu as Tradições dos A.A.. Segundo registra 

Ftzgerald, Bill Wilson solicitou a Edward Dowling, por carta, uma cópia dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola, para estudar realmente e tê- lo como subsídio para 

reorientações e aprofundamento das propostas dos A.A..154 A redação da nova edição do livro 

dos Alcoólicos Anônimos, Os Doze Passos e as Doze Tradições  reflete esta opção. Segundo 

Fitzgerald, Bill Wilson pediu a Edward Dowling que escrevesse uma carta ao editor do 

Harper afirmando que os católicos iriam achar, nesta nova edição do livro dos Alcoólicos 

Anônimos, mais ajuda do que na primeira edição, tanto nos Passos como nas Tradições. Bill 

Wilson suspeitava que seria um livro mais para se meditar do que para se ler. O co-fundador 

dos A.A. havia sido convidado para uma palestra na Conferência Nacional Clerical sobre 

Alcoolismo.155 De acordo com Fitzgerald, nesta Conferência, Edward Dowling precedeu a 

fala de Bill Wilson e comparou os Doze Passos com os Exercícios Espirituais de Santo Inácio 

de Loyola. Ele teria traçado em sua abordagem o significado, em termos teológicos, do 

movimento das afeições desordenadas até a união com Deus e com os outros nos Doze 

Passos. Teria pontuado que humilhações levam à humildade e a humildade a outras bênçãos. 

Teria afirmado, que sabia como a humilhação estava próxima do alcoólico. Em sua análise, os 

A.A. atingiam suas metas como ninguém o havia feito. Ele afirmara ter visto muitos sonhos 

de sobriedade e de crescimento sendo desenvolvidos nos A.A. Segundo Fitzgerald, muitos na 

Irmandade praticavam o discernimento espiritual sem saber. Mesmo sem utilizar a linguagem 

                                                 
154.FiTZGERALD. R. The Soul of Sponsorship: the Friendship of Fr Edward Dowling S.J. and Bill Wilson in 
Letters. Center City: Hazelden: 1996. p. 55. 
155 IBIDEM. 
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da espiritualidade, eles faziam parte de uma tradição muito antiga de pessoas praticantes do 

discernimento, que sabem quando estão centrados ou não. Quando estão centrados em seu 

verdadeiro eu ou em seu falso eu.  

Fitzgerald assinala que os Quakers ainda que se constituindo numa vertente 

protestante, praticam o discernimento espiritual. Na espiritualidade clássica discernir significa 

aproximar-se das experiências interiores ou exteriores para determinar sua origem, se do 

Espírito de Deus ou de algum outro espírito. Ainda de acordo com Fitzgerald há muitas das 

cartas Dowling/Wilson tratando de questões de discernimento. É, portanto, em um novo 

momento de seu itinerário espiritual que Bill Wilson publica a edição revista do Big Book 

com as Tradições dos A.A. É interessante pontuar que como observadores já com uma 

distância histórica dos A.A. Early, ou Primeiros, como se costuma chamá-los, ao 

conhecermos o Livro dos Alcoólicos Anônimos é praticamente inevitável separá- lo das 

Tradições, que são um forte indício da proximidade Inaciana dos Doze Passos. 

2.2.1.7. As Doze Tradições dos A.A.156 

 
Assim como acontece nas Constituições inacianas, os co-fundadores dos Alcoólicos 

Anônimos procuraram trabalhar os seus objetivos para a conservação e o desenvolvimento 

dos A.A.como um organismo. A identidade da Irmandade, sua unidade e, portanto, o seu 

carisma, fundamenta-se sobre recursos integradores, que são princípios praxiológicos, 

operativosque têm permanecido atuais através dos anos de existência da Irmandade. 

 
 
 
  

1-Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A reabilitação depende da 

unidade dos A.A. 

2 - Somente uma autoridade preside, em última análise, ao nosso propósito comum: 

Deus amantíssimo, que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas 

servidores de confiança; não têm poderes para governar. 

3- Para ser membro de A.A. o único requisito é o desejo de parar de beber. 

                                                 
156 Cf. http://alcoolicosanonimos.org.br/informacoes/tradicoes.htm30 de abril de 2004. 
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4-Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a outros 

Grupos de A.A. em seu conjunto. 

5-Cada Grupo é animado de um único propósito primordial, o de transmitir sua 

mensagem ao alcoólico que ainda sofre. 

6-Nenhum grupo de A.A. deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome de 

AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à irmandade, a fim de que 

problemas de dinheiro, propriedade e prestígio, não nos afastem do nosso objetivo primordial. 

7-Todos os Grupos de A.A. deverão ser absolutamente auto-suficientes, rejeitando 

qualquer doação de fora. 

8-Alcoólicos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, embora nossos 

centros de serviços possam contratar funcionários especializados.  

9-A.A. jamais poderá organizar-se como tal: podemos, porém, criar  juntas ou comitês 

de serviço diretamente responsáveis perante aqueles  a quem prestam serviços. 

10-Alcoólicos Anônimos não opinam sobre questões alheias à Irmandade, portanto o 

nome A.A. jamais deverá aparecer em controvérsias públicas. 

11-Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez da promoção. Cabe-

nos sempre preservar o anonimato pessoal na imprensa, no rádio, e em filmes. 

12-O anonimato é o alicerce espiritual de nossas Tradições, lembrando-nos sempre de 

colocar os princípios acima das personalidades.  

2.2.3. A História de Bob Holbruck157 

Bill Wilson inicia o relato da história de Bob Smith, dizendo que ele é o co-fundador 

dos Alcoólicos Anônimos e que o surgimento dos A.A. data do primeiro dia de sua sobriedade 

permanente, em 10 de junho de 1935. Conta ainda que até o ano de sua morte, 1950, Bob 

Smith levou a mensagem dos A.A. para mais de cinco mil homens e mulheres alcoólicos. A 

todos prestou seus serviços médicos, sem nada cobrar.158 

                                                 
157 IBIDEM. pp 179-188. 
158 IBIDEM. 179. 
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De acordo com a caminhada histórica dos A.A., Bob Smith apesar de médico, não 

entendia inicialmente o alcoolismo como doença, senão como um vício. Isto talvez tornasse 

mais difícil aceitar e reconhecer sua absoluta falta de controle no beber. Quando Bill Wilson e 

Bob Smith se conheceram, o encontro produziu um efeito parecido com aquele surgido na 

noite em que Ebby Tacher falou com Bill Wilson. Foi para Bob Smith, um encontro frente a 

frente com um alcoólico que conseguira deixar de beber. Bill Wilson insistia no fato de ser o 

alcoolismo uma doença do corpo, da alma e da mente. O conceito de doença do médico 

Silkworth foi convincente para Bob Smith, que embora na época já estivesse participando dos 

grupos de Oxford, não conquistara ainda a sobriedade, sendo alvo de muitas intercessões e 

preocupações do Grupo.159  

Daí por diante a história de Bob Smith é escrita por ele mesmo.160  Relata o médico, 

que nasceu em New England, na época um vilarejo com cerca de sete  mil habitantes. Seu pai 

era um profissional respeitado no lugar e sua mãe dedicava-se às obras da Igreja.Viveu um 

tempo de forte repressão ao álcool, produto que tinha sua venda controlada, sendo 

comercializado apenas na Agência Nacional de Bebidas. Bob Smith era filho único e do 

tempo dos estudos da infância ao segundo grau, disse ter sido mais ou menos obrigado a 

freqüentar a Igreja exaustivamente com seus pais. Eram os cultos, a escola dominical, o grupo 

do "Empenho Cristão", fora os encontros de oração permeando toda a semana. Bob Smith diz 

que em conseqüência disto tomou antipatia pela Igreja. Decidiu afastar-se de tudo assim que 

estivesse livre da guarda paterna. E assim aconteceu. Afirma Bob Smith,ter evitado a Igreja 

durante quarenta anos, somente participando de seus ofícios quando estritamente necessário.  

Se em New England usar o álcool era fator de desprezo por parte da comunidade, na 

primeira Universidade que cursou, beber era importante fator extracurricular, diz Bob 

Smith.161 Ele conta que ao se formar já bebia pesadamente e percebia que tinha grande 

tolerância ao álcool. Apesar de beber muito, no dia seguinte não costumava ter enjôos e nem 

dor de cabeça, como acontecia com a maioria de seus amigos. Mais tarde fez outra graduação, 

desta vez em Medicina. A segunda graduação deu- lhe mais trabalho para concluir. O 

alcoolismo já avançava e com isto criaram-se problemas e discussões com os professores, 

apesar das ótimas notas que conseguia. Mudou de Universidade, mas também teve problemas. 

                                                 
159 Cf.EUA/Canadá.http://saocarlosonline.com.br/alcoolicosanonimos/historia/htm.17de dezembro de 2003. 
160 Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de homens e Mulheres se recuperaram do alcoolismo. 
São Paulo: JUNAAB .1976. pp. 179-188 
161 Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo . 
São Paulo: JUNAAB. 1976.p. 180.  
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Nos Exames Finais já sofria de fortes tremores nas mãos, o que o impediu de realizar algumas 

provas, tendo que cursar mais dois trimestres para conseguir o diploma. Neste período, 

segundo Bob Smith, ele se manteve totalmente abstêmio. 

 Uma vez diplomado prestou residência, ainda abstêmio e sem problemas de conduta 

ou aproveitamento. Ao final de dois anos, abriu um consultório e acreditando que o álcool 

poderia aliviar alguns problemas gástricos, voltou a beber. O resultado foi desastroso, além 

dos problemas gástricos, diz Bob Smith que passou a ter os nervos em frangalhos162. Acabou 

internado no hospital local, chegando a roubar álcool para beber, quando seus amigos não 

levavam bebida escondida. Foi preciso ser levado dali. Um médico, contratado por sua 

família, o acompanhou até sua cidade natal, onde ficou internado por cerca de dois meses. 

Depois disto, pouco se decidia a sair de casa. Na época, foi promulgada a Lei Seca que 

proibia a comercialização livre de bebidas alcoólicas e estabelecia regras para sua utilização. 

Para os médicos, entretanto, havia a possibilidade de compra de um estoque quase ilimitado. 

De acordo com Bob Smith, havia também o contrabando, e ele recomeçou a beber, não 

demorando muito para atingir o estado de sofrimento anterior. Já casado com Anne Smith 

padecia de dois tipos de fobia: medo de não dormir e medo de ficar sem bebida. Procurava, 

entretanto se manter sóbrio, o quanto pudesse, para conseguir trabalhar.  Periodicamente, 

entretanto, estava internado em hospitais e sanatórios, tendo passado por muitos deles. Esta 

rotina, segundo o co-fundador dos A.A, durou aproximadamente dezessete anos, permeados 

por promessas de sobriedade que não conseguia cumprir. Foi em 1935 que Bob Smith recebeu 

a visita de Bill Wilson e deixou definitivamente de beber. Através de Bill Wilson, tomou 

conhecimento da impossibilidade do alcoólico parar de beber. Achou sentido na teoria do 

médico Silkworth de que os alcoólicos tinham uma espécie de alergia pelo álcool. Não tinham 

defesas, físicas ou mentais, contra o primeiro gole. As recaídas eram inevitáveis. 

Literalmente, de acordo com Bob Smith, ele se rendeu e entregou sua vida a Deus, alcançando 

a sobriedade. 

 Bob Smith conheceu Bill Wilson através de Henrietta Sieberling, uma amiga íntima 

de sua esposa Anne Smith que os havia introduzido aos Grupos de Oxford. Já há dois anos, 

ela havia iniciado um projeto de ajuda ao casal, tentando apoiar Bob Smith na conquista de 

sua sobriedade. Nesta época, Bob Smith era reconhecido profissionalmente: um renomado 

cirurgião, apesar do alcoolismo. Henrietta era uma das pessoas do Grupo de Akron que 

recebia a "direção de Deus", chamada também "profecia”. Ela relata que havia recebido de 

                                                 
162 IBIDEM. p.183. 
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Deus uma orientação para Bob Smith: ele não poderia consumir mais uma só gota de álcool. 

Bob Smith, informado, não deu a atenção e nem pode encontrar o significado da palavra 

recebida. Entretanto, a profecia fez sentido para Henrietta, quando ela conversou com Bill 

Wilson. Neste encontro, ela soube da visão do alcoolismo enquanto doença, implicando na 

absoluta impossibilidade do alcoólico vir controlar o beber. De acordo com Bill Wilson não 

era possível ao alcoólico controlar o seu beber, por esta razão uma vez instalado o alcoolismo, 

a pessoa não mais poderia beber sequer uma gota de álcool. Segundo Bill Wilson, ingerindo o 

álcool, o indivíduo alcoólico não poderia prever quando ou como iria parar. Ainda que 

sinceramente o desejasse. Por intermédio de Henrietta Sieberling, encontraram-se Bob Smith, 

Anne Smith e Bill Wilson. Segundo o historiador dos A.A., Ernest Kurtz, para Bob Smith foi 

importante saber da necessidade de desintoxicação e da teoria de Silkworth. Ele compreendeu 

a gravidade da combinação alergia ao álcool e falta de defesas mentais contra o primeiro gole. 

Hoje se pode localizar esta situação como um modo de falar dos múltiplos fatores, inclusive 

físicos, que compõem a doença do alcoolismo. O que se sabe é que Bob Smith, como médico, 

tomou consciência da real morbidez do alcoolismo e de sua impotência diante de tal doença. 

Diante de tal quadro acreditou que somente a graça de Deus, que ele já conhecia, poderia 

salvá- lo. 

Este é o conjunto de idéias centrais nos A.A.de acordo com Kurtz: 163 a impotência 

diante da condição do alcoolismo, o “fundo do poço", que expressa toda a desesperança de 

uma situação que chega a seu limite, a graça de Deus e a conversão. A palavra conversão foi 

esquecida para minimizar rejeições. Mas, o que se quer provocar inicialmente é a conversão 

de um estado acentuado de egocentrismo, através da interação com Deus e com os outros. Em 

termos de espiritualidade podemos ler que os A.A. trabalham com a fé, a esperança e a 

caridade, as virtudes teologais, que segundo a tradição espiritual cristã, acontecem na relação 

do ser humano com Deus. Fé em um Poder Superior ao dos alcoólicos, que pode devolver-

lhes a sanidade. Esperança, que oferecem através dos Doze Passos. Caridade, que é a forma 

cristã de expressar o cuidado com os outros alcoólicos nos AA. Fé, esperança e caridade, as 

virtudes teologa is, que o ristianismo entende como dons de Deus, que serão alvo de nossa 

aproximação no capítulo seguinte. 

Bob Smith, como médico, foi capaz de ajudar os alcoólicos durante as internações, 

especialmente contando com o apoio de Irmã Inácia, uma freira que atuava no Towns 

Hospital, hospital católico em Akron. Na época eram participantes, tanto ele quanto Bill 

                                                 
163 KURTZ, E. Not-God; A History of alcoholics Anonymous, Center City: Hazelden. 1979. pp 27-36. 
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Wilson, do chamado Esquadrão Alcoólico dos Grupos de Oxford. Ainda de acordo com 

Kurtz, em junho de 1935, Bob Smith já havia abraçado as idéias de Bill Wilson sobre o 

alcoolismo e abria sua casa em Akron, para os encontros do Esquadrão Alcoólico de Oxford. 

Os Grupos de Akron praticavam a leitura da Bíblia, a rendição, o exame de consciência e a 

entrega a Cristo. 

Conclusão 

Através da caminhada histórica dos Alcoólicos Anônimos, pudemos perceber a 

influência de William Silkwork, Carl Gustav Jung, de William James, dos Grupos de Oxford 

e de Edward Dowling. Dowling, como jesuíta, trouxe uma noção de espiritualidade em suas 

vertentes mais ligadas aos místicos espanhóis e ao discernimento e ao itinerário característicos 

da espiritualidade Inaciana. A caminhada histórica da Irmandade, vale a pena lembrar, se deu 

no contexto cultural americano cristão de 1935. Entendemos que, mesmo sem o respaldo 

histórico, os Doze Passos em si e por si falariam de sua espiritualidade intrínseca. Sua 

linguagem e seu texto estão fortemente marcados pela espiritualidade cristã, ainda que nem 

sempre de forma explícita. Com o auxílio da investigação histórica, portanto, pudemos 

caminhar  com maior segurança, afirmando a coerência e a pertinência das suposições feitas 

até aqui. A espiritualidade dos Doze Passos será esclarecida, entretanto, através do referencial 

inaciano, que reúne possibilidades da pedagogia e da espiritualidade, favorecendo o 

entendimento da centralidade espiritual do programa dos A.A. e de sua atualidade nas 

questões do alcoolismo.Estamos considerando a partir de nossa aproximação da história dos 

A.A., que a teologia dos Doze Passos pode ser vista na perspectiva da His tória da Salvação, 

nas dimensões do Ministério de Cristo. Muito embora esta afirmação precise ser 

comprendida, na originalidade da leitura dos co-fundadores da Irmandade.164 Os Primeiros 

A.A., como pudemos perceber, optam por utilizar termos como um “Poder superior ao seu” 

ou “Deus da forma como você O concebe”. Provavelmente esta é uma forma de minimizar as 

rejeições e as idéias pré-concebidas evocadas por determinadas metáforas de Deus.  

Estamos neste capítulo concluindo que procuramos e encontramos fundamentos para 

tais afirmações, não somente nas raízes remotas, mas também na literatura oficial atual dos 

A.A.. Podemos dizer que Bill Wilson e Bob Smith foram uma espécie de "teólogos práticos 

                                                 
164 KURTZ, E. Not-God:  A History of Alcoholics Anonymous. Center City: Hazelden. 1979. pp 37-57. 
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leigos". Nesta via, alheios ao contexto eclesial organizado, os A.A. desenvolvem-se, em 

termos institucionais, como uma organização que não se reconhece como religiosa, 

justamente para: 

 l- não criar dificuldades com as igrejas organizadas. 

 2- não agravar situações de aversão à Igreja organizada por parte da pessoa em 

sofrimento.  

3- não criar ou aprofundar dificuldades com o diálogo inter-religioso 

Entendemos que, vistos como um itinerário espiritual, os Doze Passos tenham 

objetivos muito mais amplos e profundos em termos de religião pessoa do que se pode 

superficialmente observar. Há um esforço para a manuntenção da abertura de possibilidades 

para opções pessoais futuras. Apresentando pedagogia progressiva, procuram despertar a 

conquista gradual da própria identidade, da autonomia, da esperança, integrando , entretanto, 

a pessoa no cotidiano. Afirmamos, de acordo com o que pudemos observar, que os co-

fundadores dos A.A. foram capazes de enxergar o alcoolismo numa perspectiva aberta, que 

foi além dos par6ametros da época, rumo aos conceitos atuais de saúde integral. 
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Capítulo 3 - A Espiritualidade Inaciana no Contexto 
da Espiritualidade Cristã165 

Introdução 

Neste capítulo pretendemos apresentar a espiritualidade inaciana no contexto da 

espiritualidade cristã. Procuraremos desenhar a espiritualidade cristã conforme os contornos e 

as tendências atuais da teologia da espiritualidade o que inclui um mergulho histórico na 

espiritualidade dos primeiros séculos do Cristianismo, 166. Trabalharemos também com as 

pontuações de Clodovis Boff.167 Conforme este autor, não é alheio à Teologia entender Deus 

como Mistério. A Teologia, ainda de acordo com Clodovis Boff, 168 além do caminho da 

Razão e da Religião admite o caminho da Revelação mesma do mistério de Deus, como via 

aberta a todas as pessoas. O que se quer dizer é que, neste trabalho, a espiritualidade e a 

mística estão sendo consideradas como dimensões do universo teológico onde 

                                                 
165 Quando falamos de espiritualidade cristã, falamos do modelo que prevalece na teologia da espiritualidade 
atual e também na Teologia da Libertação.  Não consideramos necessária a  delimitação da Teologia da 
Espiritualidade no universo Católico- romano. Não queremos estabelecer qualquer tipo de oposição entre este 
modelo e os outros modelos de espiritualidade cristã, que entendemos como espiritualidade do seguimento de 
Jesus. Os autores citados, tal como acontece com João Batista Libanio e Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, são 
bastante conhecidos, principalmente através da teologia da libertação. No âmbito das ciências da religião têm 
trabalhos significativos, embora nem sempre se ponha em relevância a dimensão da espiritualidade na obra 
desses autores, ou a importância de espiritualidade na teologia da libertação. 
166 Cf.GAMARRA, S. Teologia Espiritual.. Madrid: BAC, 1994.  
167 Cf BOFF, C. Teoria do Método Teológico. Petrópolis: Vozes. 2001. pp 127-128. 
168 IBIDEM. p. 129. 
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preferencialmente será realizado o trabalho de aproximação entre a espiritualidade inaciana e 

a espiritualidade dos Alcoólicos Anônimos. Entendemos que tanto em Santo Inácio de 

Loyola, como na atualidade e na especificidade das expressões espirituais do programa dos 

Alcoólicos Anônimos, a espiritualidade e a mística são questões centrais. Nesta direção, a 

distinção entre os caminhos da Razão, da Religião e da Revelação não é, necessariamente, de 

separação ou oposição, mas de superposição dinâmica. Segundo o que se tem postulado na 

teologia da espiritualidade, e ainda segundo Clodovis Boff, 169 o caminho da Revelação, onde 

estão imbricadas a espiritualidade e a mística, é o próprio Mistério abrindo-se ao ser humano 

e dando-se a ele. O ser humano responde então pela fé, pelo caminho da fé, no diálogo Eu-Tu. 

Estamos conscientes das dificuldades que poderão surgir à medida que apresentamos um 

conhecimento que se mostra de tal modo no campo experiencial, no indizível e no inefável, 

como a espiritualidade. Mas, há tanto na espiritualidade inaciana como na espiritualidade dos 

Doze Passos a característica da unicidade espiritualidade/corporeidade que facilitará o seu 

reconhecimento na prática cotidiana. 

Consideramos também as dificuldades em aceitar a legitimidade do discurso elaborado 

a partir da experiência de pessoas que afirmaram ter vivido e fruído da intimidade com Deus, 

assim como aconteceu com Santo Inácio de Loyola, com Bill Wilson, Bob Smith e os 

veteranos dos Alcoólicos Anônimos. Pontuamos, entretanto, que este aspecto não faz parte de 

nossas reflexões e não estão sendo colocados em análise ou discussão. Porque a nós interessa 

facilitar a explicitação de paralelos entre os Doze Passos dos Alcoólicos Anônimos e os 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Estamos interessados, neste momento e 

neste espaço em abrir questões mais relacionadas a este enfoque. Não podemos deixar de 

considerar, contudo, que em meio ao emergir dos novos paradigmas da pós-modernidade, que 

não mais se resumem em dividir os temas para analisá-los, talvez possamos enxergar de outra 

forma a espiritualidade e a mística. Não com o olhar pejorativo que as reduz a misticismo e ao 

engano, mas nas novas bases da complexidade, como o fazem muitos autores como José 

Carlos Barcelos170 e Maria Clara Luchetti Bingemer.171 Estes autores percebem a redescoberta 

da espiritualidade cristã dos primeiros séculos e de teólogos tais como Karl Rahner, 

acentuando as tendências da reflexão teológica atual. 

 Há muito da redescoberta da mística em autores contemporâneos, que 

procuram bases em uma espiritualidade libertadora e tratam da Ecologia, do 
                                                 
169 IBIDEM. p. 128. 
170 BARCELLOS J.C. Literatura e Espiritualidade. Bauru: EDUSC. 2001. 
171 BINGEMER. M. C. Em Tudo Amar e Servir: Práxis Cristã e Mística Trinitária em Santo Inácio de Loyola. 
São Paulo: Loyola. 1990. 



                                                                                                                                   97 

 

Cristianismo pós-moderno, da Educação, da leitura feminina da religião, da saúde 

integral e do diálogo inter-religioso. Assim que, autores como Leonardo Boff, Roberto 

Crema, Maria Clara Luchetti Bingemer, Jean Yves Leloup, Rubem Alves, João Batista 

Libânio, Gustavo Gutierrez, Clodovis Boff, Jon Sobrino, Frei Josafat José Maria Vigil 

Pedro Casaldáliga, Segundo Galilea, Hans Kung, B. Lonergan, J. Comblin e Ulpiano 

Vasquez Moro, estão entre os inúmeros teólogos que trazem para seu texto algo que 

vem das fontes da espiritualidade dos primeiros séculos. Nesta via, não ignoramos a 

existência de diferentes espiritualidades adjetivadas ou não como cristãs. Entendemos 

que existem espiritualidades tanto quanto existem grupos ou pessoas. Em nossa visão, 

procuramos outorgar sentido a todas elas. Mas, como estamos interessados na 

espiritualidade dos Doze Passos e no início de nossos trabalhos intuímos paralelos 

entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, não há 

como não estar em pauta a espiritualidade cristã, sua linguagem e seu pensar, por isto 

estamos procurando delinear as bases em que nos estamos firmando. 

 Estamos voltados também para o que nos sinalizam a história dos A.A. e o 

sentido textual dos Doze Passos. Passamos a desdobrar os Doze Passos e a partir daí 

perceber sua atualidade e a origem de seu dinamismo nas questões da espiritualidade. 

O caminho traçado pela investigação nos levou dos Doze Passos ao sacerdote jesuíta 

Edward Dowling, orientador espiritual de Bill Wilson por cerca de vinte anos e à 

espiritualidade inaciana. Nesta ordem de idéias, é para espiritualidade inaciana que 

estamos procurando construir um contexto, também para as origens remotas dos 

Alcoólicos Anônimos. 

3.1. A Espiritualidade 

Iniciando as delimitações que desejamos dar ao termo espiritualidade neste trabalho 

recorremos às percepções de José Carlos Barcellos.172 Este autor promove um diálogo entre 

Literatura e Espiritualidade e tendo se especializado nas duas áreas, sugere, no 

desenvolvimento de suas reflexões, um verso de Victor Hugo 173:"cada homem em sua noite 

vai em direção à sua luz". Concordamos com Barcellos quando afirma que o termo 

espiritualidade dificilmente terá uma exposição conceitual ou discursiva que chegue a atingir 

                                                 
172BARCELLOS, J.C. Literatura e Espiritualidade: Uma Leitura de Jeunes Années de Julien Green. Bauru: 
EDUSC. 2001. 
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a riqueza do significado cunhado por Vitor Hugo. Em seu texto, através deste verso, Barcellos 

fará a passagem do que chama de "eu para o outro" e, para a misteriosa teografia que o 

próprio Deus vai compondo e escrevendo na vida humana.174A leitura de Vitor Hugo feita por 

Barcellos supõe também, dentre as espiritualidades, a espiritualidade cristã em seu 

dinamismo.  

Como qualquer experiência humana, a espiritualidade é entendida como experiência 

interpretada. Assim, como experiência interpretada é que a entenderemos também nós, neste 

capítulo. Procuraremos assumir a interpretação do que é espiritualidade a partir de Ignácio 

Ellacuría e Julio Lois, que têm a idéia doque é espiritual como uma dimensão do ser humano 
175 que têm a idéia do espiritual como dimensão do ser humano, individual e socialmente 

considerado. Esta dimensão, embora não tenha autonomia absoluta, a ponto de ser cultivada 

de forma independente ou separada das outras dimensões da pessoa, não deve ser reduzida a 

uma espécie de reflexo causa/ efeito de condições materiais. Para Ignacio Ellacuría e Julio 

Lois, as interpretações fundamentadas nos extremos, espiritualistas e materialistas, 

constituem-se em elaborações que não têm as potencialidades plástica e dinâmica necessárias 

a um estudo que considere as diferentes dimensões do ser humano. Então, há um 

reducionismo que se estabelece em suas compreensões. 

 Nesta mesma via se coloca Pedro Casaldáliga, 176 entendendo que toda pessoa está 

animada por uma espiritualidade, porque todo ser humano, religioso ou não é também um ser 

espiritual e esta é uma dimensão do ser.  Casaldáliga177 lamenta, de certa forma, o abuso 

teórico e prático de que têm sido alvo os temas espirituais em si, porque, segundo o autor, não 

se costuma relacionar a espiritualidade com seus frutos, e nem saber dela a posteriori. 

Aparecendo como esfera distante da vida real, desencarnada, sem compromisso, a 

espiritualidade muitas vezes é tida como que instalada em etéreas realidades. Entretanto, na 

atualidade, a espiritualidade cristã tem voltado às suas origens e metas de transformação 

interior e serviço. A cada dia são mais pessoas querendo "beber do seu próprio poço" 178. 

Casaldáliga referindo-se a esta dimensão profunda do ser humano,  traz para seu texto a fala 

                                                                                                                                                         
173 De acordo com Barcellos este verso está na segunda parte do poema Ècrit en 1846, que faz parte de Les  
Contemplations. Cf. HUGO,V. Oeuvres Poétiques. Paris: Gallimard, 1967. p. 167. V II. 
174 IBIDEM. 
175 ELLACURÍA, I e LOIS, J.Espiritualidade EM Conceptos Fundamentales del Cristianismo. Madrid: Editorial 
Trotta. 1993. pp. 413-430. 
176  CASALDÁLIGA, P. Nossa Espiritualidade. São Paulo: Paulus. 1998. pp. 8-10. 
177 IBIDEM.p. 7. 
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de Tillich que a chama de dimensão perdida e vê esta perda como uma grande tragédia dos 

tempos materialistas e consumistas.179 Concordamos com estes autores e também com 

Leonardo Boff180 quando ele diz que a espiritualidade não é monopólio das religiões, mas 

uma dimensão do ser humano que se revela no espaço sagrado do Espírito, seja nas religiões e 

igrejas, seja no modo como as pessoas interpretam a vida. A religião, entretanto, projeta 

grandes esperanças e trabalha grandes sonhos e por isso está na raiz da mística e da 

espiritualidade. 

. Nesta direção, a espiritualidade nos remete ao caminho e à mudança interior. A 

mística, palavra que vem do grego mistikós, remete-nos ao conhecimento direto e 

experimental de Deus em seus mistérios181. Em Casaldáliga, a religião é entendida como 

referência explícita a Deus. A espiritualidade pode, ou não, ter esta referência. Casaldáliga 

pontua a possibilidade de espiritualidades atéias ou agnósticas. Estes casos não cabem, 

entretanto, na leitura da espiritualidade dos Doze Passos. Bill Wilson faz uma referência 

explícita a esta nossa afirmação no seu capítulo aos ateus e agnósticos e também quando 

relata sua experiência religiosa.182 A espiritualidade de Bob Smith e de Bill Wilson de acordo 

com a interpretação oferecida por Casaldáliga é religiosa, porque há um Deus, um Poder 

Superior a quem eles entregam a sua vontade. Há Deus, como presença animadora da jornada 

espiritual dos Doze Passos e como presença animadora da espiritualidade inaciana. Na 

espiritualidade inaciana Deus é Trindade. Sendo uma espiritualidade cristã, a espiritualidade 

inaciana pode ser entendida como seguimento de Jesus. Na espiritualidadedos Doze Passos, 

Deus também é trinitário. 

3.1.1. A Espiritualidade Cristã 

De acordo com os autores que compõem o quadro teórico da teologia da 

espiritualidade há quase que um consenso: "espiritualidade cristã é a espiritualidade do 

seguimento de Jesus, segundo seu Espírito”. 183Conforme Casaldáliga a palavra cristã, neste 

                                                                                                                                                         
178 Esta expressão, que faz parte da sabedoria dos Pais e das Mães do Deserto, tornou-se conhecida, na 
atualidade, através de Gustavo Gutierrez em seu livro Beber no Próprio Poço: Itinerário de um Povo. .Petrópolis: 
Vozes. 1995. 
179 Cf TILLICH, P. Apud. CASALDÁLIGA, P.  Nossa Espiritualidade. São Paulo Paulus. 1998. p. 9. 
180 BOFF, L. A Espiritualidade: Um Caminho de Transformação. Rio de Janeiro: Sextante. 2001. p. 80. 
181Cf. Noções de Teologia Espiritual e Vida Espiritual. Ordem Carmelitana Descalça do 
Brasil.http::www.carmelo.com.br/artigos/mistica/mistica11.asp.28 de maio de 2004. 
182 Alcoólicos Anônimos: A História como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo . São 
Paulo: JUNAAB. 176. pp 35-36. 
183 CASA LDÁLIGA, P. Nossa Espiritualidade. São Paulo: Paulus. 1998. pp. 20-21. 
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contexto, não é apenas um adjetivo, mas é o que chama de " um substantivo vital.”184 O autor 

pontua que, embora se possa reconhecer o cristianismo em diferentes possibilidades, matizes, 

acentos e adjetivações, como acontece na espiritualidade luterana, ou franciscana, ou 

carismática, o caráter de cristã está ligado ao seguimento de Jesus. Nesta direção vão também 

Ellacuría e Lois. Estes autores afirmam que homens espirituais desde o ponto de vista cristão, 

são aqueles que estão cheios do Espírito de Cristo, de maneira plena e constante. Sendo assim, 

a força e a vida do Espírito de Cristo invadem a pessoa e todas as suas ações. Não obstante, 

estes modos orgânicos e totalizantes de viver o Espírito de Cristo exigem que se leve em 

consideração a possibilidade de distintas espiritualidades cristãs, porque não há somente uma 

forma histórica de expressar e de fazer presente o Espírito de Cristo. 

 Ainda de acordo com Ellacuría e Lois, em termos pessoais, comunitários ou 

institucionais, não se pode presumir que se haja esgotado, em uma forma histórica 

determinada, toda a riqueza do que possa ser o seguimento de Jesus. Por outro lado, há ainda 

a dinâmica da história e suas influências na espiritualidade, em decorrência de novas leituras, 

demandas e novos questionamentos. Portanto, a espiritualidade se faz nova também através da 

história. 

 O caráter comunitário da espiritualidade cristã é outra situação que contribui para o 

pluralismo, pela dive rsidade de comportamentos, funções que abarca. Torna-se difícil, 

portanto, falar precisamente do que se deve entender por espiritualidade cristã. Para Karl 

Rahner, 185 espiritualidade em si já é um conceito bastante complexo. Em Rahner a 

espiritualidade torna-se distinta, entre outros fatores, segundo idade, sexo, povos, ambientes 

culturais, patrimônio cultural, tradições, profissões e nível espiritual geral. Ellacuría e Lois 

chamam a atenção para algumas visões unilaterais da espiritualidade, com vistas a superar 

algumas questões que consideram importantes para melhor conhecimento da espiritualidade 

cristã. Eles afirmam que como vida no Espírito ou Seguimento de Jesus, a espiritualidade 

cristã tem pouco a ver com: 

1-uma concepção espiritualizada, desencarnada, de corte neoplatônico, segundo a qual 

a  vida no Espírito se afirma contra ou à margem do corpo ou do que é corporal. Ou 

seja, uma espiritualidade que tem a tarefa de liberar o espírito de um encarceramento 

                                                 
184 IBIDEM. 
185 RAHNER, K. Apud. CASALDÁLIGA, P.  Nossa Espiritualidade. São Paulo: Paulus. 1998. pp . 20-21. 
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corporal para conduzi- lo a espaços mais elevados e sublimes. Neste caso, uma 

espiritualidade que posterga ou relega e anula o corpo; 

2-uma concepção individualista que entende a espiritualidade como vida interior ou 

íntima, que se realiza no âmbito privado da consciência ou em regiões do real, 

especialmente preparadas para ambientes pessoais, familiares ou religiosos. Neste 

sentido, espiritualidade cristã nada tem a ver com uma relação interpessoal com Deus 

que se possa realizar à margem da miséria, ou das outras necessidade humanas. A 

espiritualidade cristã, segundo Lois e Ellacuría, nada tem a ver com uma concepção 

privatizada e regionalizada. É uma espiritualidade engajada, essencialmente 

comprometida com a dimensão social;  

3-um chamado especialmente feito a um grupo seleto, ou supostamente melhor dotado 

para o cultivo da espiritualidade. Em sua obra Beber em seu Próprio Poço, Gustavo 

Gutierrez 186escreve sobre isto, rechaçando o que chama de concepções elitistas que 

vinculam a espiritualidade a minorias seletas que exercem sua espiritualidade em 

ocasiões especiais desde os pontos de vista social, cultural e, de alguma maneira, 

econômico. 

4-um mero conjunto de práticas espirituais. A espiritualidade inclui orações, 

exercícios, compromissos sociais, normas gerais de conduta, mas não se reduz a isto. 

Também não se reduz a conclusões da teologia dogmática, aplicadas a situações da 

vida concreta. Ellacuría e Lois citam Jon Sobrino, que afirma não compreender a vida 

espiritual a partir das práticas específicas, por importantes e necessárias que sejam, 

mas prefere compreende- la a partir de algo mais abrangente, "a vida mesma, da qual as 

práticas espirituais são expressão e para a qual são iluminação e motivação”. 187 

3.1.2. Espiritualidade Cristã e Mística Cristã 

 
Na visão cristã especialmente nos místicos espanhóis tal como acontece com Santo 

Inácio de Loyola, a mística não deve ser reduzida ou confundida com fenômenos místicos, 

porque o essencial da mística é a experiência de intimidade com Deus. A mística, sendo 

intimidade com Deus, aqui é vista como possibilidade de transformação. Pensa-se o ser 

                                                 
186 GUTIERREZ, G. Beber no Próprio Poço: Itinerário de um povo. Petrópolis: Vozes: 1995. pp 26-27. 
187 SOBRINO, J. Apud.  FLORISTÀN, C. TAMAYO, J. (org) Conceptos Fundamentales del Cristianismo.. 
Madrid: Editorial Trotta.  p. 425. 
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humano como um ser dotado de plasticidade, um ser de mudanças.188  Nunca está pronto, mas 

está sempre sendo criado, na complexidade de suas dimensões. A espiritualidade e a mística, 

sempre unidas à ascese, provocam e sustentam grandes e pequenas mudanças porque têm a 

missão de transformar ou "metamorfosear", como prefere dizer Olivier Clèment, o interior da 

pessoa e o mundo em que vive.189 Neste contexto de dinâmica e plasticidade humanas é que 

situamos o projeto de recuperação dos Doze Passos dos Alcoólicos Anônimos a partir do 

referencial inaciano. Segundo Leonardo Boff a espiritualidade e a mística pertencem à vida 

em sua integralidade. 190  O ser humano  emergindo e tendo lugar no universo, é tocado pela 

divindade. A mística, conforme a entende Leonardo Boff, não nos é dada, estamos nela. O ser 

humano emerge com universos interiores, com experiências de retorno à fonte, ao seu centro. 

No universo cristão de Inácio de Loyola e dos místicos da Espanha, a mística não está 

essencialmente ligada a visões, aparições sensíveis, ainda que revelações e visões sejam 

compreendidas como parte da mística. O essencial é a amorosa e misteriosa comunhão do 

cristão com Deus, que se revela libertadora, salugênica e integradora. Como constatou Carl 

Gustav Jung191ao registrar que de seus clientes com mais de 35 anos de idade, nenhum havia 

se curado sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Jung deu muita importância à 

religião nos processos de individuação. Entretanto, na atualidade, como afirma Leonardo 

Boff, costuma-se analisar os problemas dos pontos de vista psicológico, sociológico, jurídico  

e até financeiro, mas raramente será incluído o ponto de vista espiritual ou religioso. No caso 

desta pesquisa, gostaríamos de assinalar que o ponto de vista espiritual ou religioso é 

preferencial. Não são propriamente os problemas com o alcoolismo que estamos analisando. 

Focalizamos uma solução. Algo que deu certo para muitas pessoas na questão de remissão do 

alcoolismo: o programa espiritual dos Alcoólicos Anônimos. Isto nos estimulou a querer 

conhecer melhor os A.A., a partir de sua espiritualidade. 

 Entendemos que a leitura dos Doze Passos através do referencial inaciano nos 

aproxima necessariamente da espiritualidade cristã.  Não como única forma de leitura, mas 

como uma possibilidade que está coerente com o referencial, com o contexto cultural norte 

americano cristão de origem dos A.A., com as raízes remotas dos Doze Passos e com o 

                                                 
188 grifo da autora. 
189 Cf. CLEMENT. O. Fontes: Os Místicos Cristãos do Primeiro Século: Textos e Comentários.  Juiz de Fora: 
Subiaco. 2003. 
190 BOFF, L. Mística e Espiritualidade. 
http://www.geocities.com/TextosparaRefletir/mistcaeespiritualidade.html.28 de maio de 2004. 
191 Carl Gustav Jung.. Apud. BOFF, L. A Espiritualidade: Um Caminho de transformação. Rio de Janeiro: 
Sextante.  2001. pp.  81-82. 
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modelo de compreensão do alcoolismo da Irmandade. Está também coerente com a 

caminhada espiritual dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos e de seus veteranos, 

especialmente trabalhada no capítulo anterior em Bill Wilson. Quando falamos da 

espiritualidade e da mística cristãs, estamos falando também de uma espiritualidade 

monástica, conservada através dos anos por sacerdotes jesuítas, franciscanos, carmelitas, 

monges e monjas beneditinos e dominicanos entre outros. Esta espiritualidade monástica está 

fundamentada na espiritualidade e na mística cristãs, que foram especialmente vivenciadas e 

documentadas na Antigüidade pelos Pais e Mães do Deserto. Mais tarde, os monges do 

ocidente, como Bento de Núrsia também a experimentaram. Muito mais adiante ainda, na 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, foram vivenciadas por Inácio de Loyola e os 

demais místicos espanhóis. Os místicos espanhóis, conhecidos também por místicos católico-

romanos, Inácio de Loyola, Santa Tereza de Ávila e São João da Cruz redescobriram a 

espiritualidade e a mística das origens, que remontam ao primeiro século cristão. Constatamos 

que esta é a fonte da espiritualidade dos Doze Passos, bem como a base de inúmeras releituras 

atuais que compõem uma Teologia da Espiritualidade em construção, nomeada como 

Cristianismo pós-moderno por Andrés Torres Queiruga.192 Na Teologia da Espiritualidade 

atual, conforme Queiruga, tendo acolhido as críticas da Modernidade, a reflexão cristã 

procura corrigir os abusos, mas assume a Criação a partir do amor como ato unitário e 

integral. Procura-se, com o retorno à espir itualidade, superar duas grandes deformações que se 

tinham instalado na cultura ocidental: o desequilíbrio homem/cosmos e o dualismo 

sagrado/profano. Entendendo a Criação pelo único Deus, como um ato unitário, fundamenta-

se a busca da integração solidária e fraternal entre todas as criaturas. Entendendo a Criação 

como um ato integral, rompe-se com toda a divisão entre coisas boas e más. A cada uma das 

coisas valem a afirmação de Gênesis de que tudo era bom. Torres Queiruga, fala da 

articulação de um novo paradigma da espiritualidade humana firmada no "Deus que cria por 

amor", cabendo aí três eixos fundamentais: 

O Eixo da Criação - Deus como afirmação infinita do ser humano e de seu mundo. 

De acordo com a tradição cristã, a Criação culminará quando "Deus for tudo em todos."193 

Nesta via, conforme Queiruga: " a ação criadora é infinitamente transitiva, porque ao 

contrario do que proclamou Feurbach, tanto mais se expande a ação criadora de Deus quanto 

                                                 
192 TORRES QUEIRUGA, A Fim do Cristianismo Pré-Moderno:  Desafios para um Novo Horizonte. São Paulo: 
Paulus. 2003.  
193 Cf. 1Cor.15:28 



                                                                                                                                   104 

 

mais a criatura se realiza."194 De acordo com Queiruga e com a Teologia de Espiritualidade 

que vem se construindo na atualidade, acolher a Deus e à Sua Graça não significa alienar-se, 

tornar-se escravo ou  apequenar-se, mas alcançar o estatuto de Filho e ir crescendo até a 

maturidade plena de Cristo. Criando a partir do amor, Deus não é o rival de sua criatura, mas 

o seu promotor, que se alegra com o seu avanço autêntico. Criando a partir da transcendência, 

da plenitude infinita, Deus não substitui a ação, mas cria criadores." 195  

O Eixo da salvação: Deus contra o Mal - Queiruga196 desenha este eixo em um 

contexto de duro choque, provocado pelos limites e pelas contradições do progresso na 

Modernidade e, sobretudo, pelo rastro de suas vítimas. Como espiritualidade da Cruz e da 

Ressurreição, a resposta cristã a esta interpelação é característica, singular entre outras 

espiritualidades. Ao lado do mal da criatura está a Salvação de Deus. No paradigma de Deus 

que cria por amor, ele busca unicamente o bem da criatura. A cruz mostra a inevitabilidade do 

mal, mas chega à Ressurreição. Deus resgata as vítimas, por mais grave que tenha sido a cruz 

de sua derrota. Conforme Queiruga graças a Jesus e seu destino a espiritualidade e a mística 

cristãs mostram que não há vida humana irremediavelmente perdida, pois a todos, mesmo 

aqueles que  não tenham chegado a sabê- lo, espera um amor que é mais poderoso que a 

própria morte. Queiruga contrasta a espiritualidade cristã com a espiritualidade islâmica. Cita 

Hans Kung ao mostrar que no Alcorão a morte de Jesus é só aparente e que Alá, como todos 

os profetas, não deixa lugar para a cruz e o fracasso na História.197 O carregar cotidiano da 

cruz pessoal é apontado por Torres Queiruga como um diferencial da espiritualidade cristã.  

Consiste em uma característica inaciana ter ressaltado e trabalhado esta questão. 

O Eixo da Revelação - Entendendo a Criação como creatio contínua, a Teologia da 

Espiritualidade cristã revela Deus como Presença que sustenta, promove e habita cada 

criatura. Fala de Deus em contínua relação com as pessoas. Conforme Santo Agostinho, 198 

"mais íntimo que nossa própria intimidade e mais elevado que nossa maior altura". A 

espiritualidade inaciana, já anteriormente oferecia respaldo para esta percepção de Queiruga, 

que mostra a Revelação não como um ditado literal e acabado, caído do céu, mas como algo 

que se realiza através do lento, duro e sinuoso trabalho da subjetividade humana. O que 

                                                 
194 TORRES QUEIRUGA , Fim do Cristianismo Prés-Moderno: Desafios para um Novo Horizonte. São Paulo: 
Paulus. 2003. p. 124. 
195 IBIDEM. 
196 IBIDEM. p.123. 
197  KUNG, H. Islão e Cristianismo . Apud. TORRES QUEIRUGA Fim do Cristianismo Pré-Moderno: Desafios 
para um Novo Horizonte., São Paulo: Paulus. 2003. pp. 123-126. 
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consiste justamente em aperceber-se da Presença de Deus, como uma experiência real que 

precisa ser verificada. Conforme Queiruga, a Revelação é entend ida como maiêutica histórica, 

ou seja, permite descobrir sua valência experiencial. 

 Afirma Torres Queiruga: 199 "que a palavra bíblica age como parteira, que ajuda a 

descobrir a Presença amorosa que em todos habita e a todos quer se manifestar" Trata-se de 

um encontro necessário, com a Presença Divina que não é, entretanto, neutra nem passiva, 

mas sempre plena e incondicional. Conforme o autor, este encontro e esta relação com Deus 

dependem apenas da capacidade de acolhida de cada pessoa para algumas dimensões de sua 

eficácia. Entendemos que a mistagogia Inaciana quer facilitar um encontro com a Presença 

Divina nos Doze Passos e pode estar situada nestas pontuações de Queiruga. Reiteramos 

nossa compreensão do Programa Espiritual dos Doze Passos como provocador ou facilitador 

da acolhida da Presença Divina, que na espiritualidade cristã é criadora e pessoal. Conforme 

Torres Queiruga é o Deus bíblico, sempre amor e personalizante. Não só busca a potenciação 

máxima da pessoa, mas graças ao caráter transcendente e não concorrente de sua ação, 

manifesta-se na afirmação da liberdade e da autonomia humanas, como de forma 

paradigmática se mostra na pessoa de Jesus. Nesta via, quanto mais presente estiver Deus, 

mais afirmado estará o ser humano. Esta mudança de paradigma experimentada na mistagogia 

propõe então, viver tudo em Deus, ou como diz Inácio de Loyola, buscar a Deus em todas as 

coisas. 200 Em termos da espiritualidade cristã, ainda conforme o autor, isto significa 

metamorfosear hábitos mentais e vivenciais, os qua is de forma quase irremissível situam na 

pessoa a iniciativa, enquanto pensam um Deus fora da pessoa, fora do mundo. 

Para Torres Queiruga, Deus vem sempre primeiro ao encontro do ser humano. Neste 

contexto, o papel do homem é deixar-se salvar e no máximo e no melhor, colaborar com a sua 

obra.201 Há ainda alguns fatores que caracterizam a espiritualidade e a mística cristãs que se 

constituem na base teológica dos exercícios espirituais em geral e, portanto, também da 

espiritualidade inaciana. O caminho espiritual cristão baseia-se em uma profunda confiança 

em Deus. Podemos ler em Thomas Keating, que é a confiança, justamente, que pode estar 

abalada na pessoa, caso tenha imagens negativas de Deus ou carregue atitudes negativas para 

                                                                                                                                                         
198 Cf. Confissões III, 6,119. 
199 TORRES QUEIRUGA, A Fim do Cristianismo Pré Moderno: Desafios para um Novo Horizonte. São Paulo: 
Paulus. 2003. p. 136-137. 
200 Esta é uma expressão muito característica de Santo Inácio, funciona no texto de seus intérpretes quase como 
um selo da espiritualidade Inaciana. 
201 IBIDEM. p. 139. 



                                                                                                                                   106 

 

com Deus desde a mais tenra infância, atitudes estas, que não tenham sido questionadas e nem 

examinadas à luz de novos conteúdos e novas referências.202 Nesta direção, um dos problemas 

é o modelo chamado por Keating de eu–fora-de-Deus, que dificulta a aproximação do modelo 

bíblico de espiritualidade eu-em Deus e Deus-em mim, que enfatiza a união com Deus e o 

trabalho a serviço dos necessitados, dos oprimidos e dos aflitos. 

 De acordo com Keating, a Realidade Última que Jesus chama de Abbá faz parte da 

aventura humana e manifesta sua ident ificação com a condição humana do jeito que ela é. Os 

exercícios espirituais e os itinerários espirituais neste sentido preparam as pessoas para um 

relacionamento com Cristo, quando querem facilitar o relacionamento íntimo com Deus. Na 

interpretação de Keating, a espiritualidade cristã parte do fundamento de que Jesus assumiu 

todas as conseqüências dos pecados humanos e da pecaminosidade, ou seja, o falso eu com o 

acúmulo de mágoas trazidas desde a primeira infância, bem como os jeitos imaturos de tentar 

sobreviver. Na perspectiva cristã, o seguimento de Jesus se dá na união divina que acontece 

no deserto de nossa existência, como pode acontecer quando alguém está no deserto do 

alcoolismo. Keating, fundamentado em princípios da espiritualidade cristã das origens 

assinalados em Inácio, entende que a experiência da dor da condição humana como 

experimentada individualmente, é a cruz que Jesus nos convida a aceitar. Entendemos que  

em linguagem espiritual podemos dizer que, carregar a cada dia esta cruz pessoal, com a ajuda 

de Cristo é o "Só por hoje" dos AA. Porque na Paixão,  Cristo já experimentou esta dor e a fez 

sua. Ainda que não esteja explícito em alguns casos, como nos Doze passos, os itinerários 

espirituais convergem para o centro do Mistério cristão, que é Paixão, Morte e Ressurreição 

de Jesus Cristo. Como articula Keating, toda  vez que se aceita uma nova luz na fraqueza e na 

impotência humanas, se está em um lugar mais íntimo com Cristo. Cristo é o maior Mestre de 

quem Deus é; humildade pura, afirma Keating, que neste sentido está em perfeita sintonia 

com o orientador espiritual de Bill Wilson, Edward Dowling, conhecido pelos veteranos dos 

A.A.  como Sr Humildade.203 

Sendo seguimento de Jesus, a espiritualidade cristã é formadora, em seus efeitos, de 

um só corpo, o Corpo Místico de Cristo, animado por um só espírito o Espírito de Deus.204 

Leonardo Boff fala da espiritualidade cristã como aquela que tem Jesus como referência de 

                                                 
202 KEATING, T. Intimidade para com Deus. São Paulo: Paulus. 1999. pp. 24-26. 
203 FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr. Ed. Dowling, S .J. and Bill Wilson in 
Letters. Center City: Hazelden. 1999. pp.  86. 
204Cf. 1Cor 12, 12 s. 
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vida e sentido.205 Especialmente o autor pontua o anúncio de Reino, "que não está aqui, não 

está em Belém, mas está dentro de nós" e a transformação interior como características da 

espiritualidade cristã. Diz ainda Leonardo Boff que, se a escolha cristã produz continuamente 

esta experiência de Deus nascendo dentro de cada homem e de cada mulher, ela se transforma 

em caminho espiritual. Se, entretanto não há contínua transformação interior, a religião pode 

até afogar a espiritualidade. Nesta via, a espiritualidade cristã é relacional, é pessoal e 

dialogal. Evoca, de um lado, a graça de Deus, e, de outro, esforço do ser humano, como que 

num só tecido. Para os místicos cristãos como Inácio de Loyola, "Deus está em todas as coisas 

e todas as coisas estão em Deus". Para explicar esta mútua presença a Teologia Cristã através 

de seus intérpretes tais como Leonardo Boff, tem apresentado o termo Panenteísmo, querendo 

mostrar uma situação em que Deus e o mundo guardam sua diferença, pois um é Criador e 

outro criatura. No Panenteísmo Deus e mundo se interpenetram e se fazem presentes um ao 

outro.Como diz Boff, Deus está na profundidade do nosso coração, por isto não estamos 

distantes” ·:  

3.1.3. Linhas Mestras da Espiritualidade Cristã Segundo Ignácio 
Ellacuría e Jon Lois 

 
Como pudemos ver até aqui os conteúdos específicos da espiritualidade cristã não são 

tão fáceis de se elucidar, mas estamos procurando assinalar alguns fatores que não podem 

faltar na espiritualidade cristã. Para melhor poder explicitá-la. Lois e Ellacuría 206concretizam 

três linhas fundamentais sobre as quais deve discorrer a espiritualidade cristã: 

A – A espiritualidade cristã está centrada em torno da missão; 

B - A espiritualidade cristã deve estar orientada segundo o espírito do Sermão da 

Montanha; 

C –A espiritualidade cristã está firmada nas Virtudes Teologais: fé, esperança e 

caridade. 

A - A espiritualidade cristã está centrada em torno da missão. Com esta 

característica se quer mostrar o caráter missionário da espiritualidade cristã que surge como 

                                                 
205 BOFF, L. A Espiritualidade: Um Caminho de Transformação. Rio de Janeiro: Sextante. 2001. pp. 37-41. 
206 ELLACURÍA, I e LOIS, J. Espiritualidad. EM FLORISTÁN, C. TAMAYO, J. (org. )  Conceptos 
Fundamentales del Cristianismo . Madrid: Editorial Trotta. 1993. pp. 413- 431. 
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algo que se recebe e que se cultiva para ser transmitido. Algo que se atualiza na práxis 

apostólica do anúncio e da realização do Reino de Deus. Não se pode, portanto, separar o 

momento espiritual do momento missionário. Não se separa a contemplação da ação, como se 

os primeiros fossem verdadeiramente espirituais e os últimos, decorrência daqueles. O lugar 

de encontro com Deus é o lugar de encontro com as pessoas. Com isto não se pretende negar 

que se possam separar metodicamente o lugar de recolhimento e discernimento e o lugar de 

realização. O momento de silêncio interior, de solidão, do momento de comunicação. Nem 

por isto se privilegia o momento de recolhimento ou o momento de compromisso. Mas é uma 

originalidade da espiritualidade cristã que a contemplação deva ser ativa, ou seja, orientada 

para a conversão, para a transformação. E a ação deve ser contemplativa, isto é, iluminada, 

discernida, reflexiva. De acordo com esta linha, estamos falando da espiritualidade cristã 

como uma espiritualidade encarnada e engajada. Tudo se encaminha para que o Reino de 

Deus se concretize na História. De acordo com Ellacuría e Lois, 207 “o Deus anunciado por 

Jesus deve historiar-se entre os homens, fazer-se presente e dominante no mundo dos homens, 

para que acabe sendo tudo em todos, sem anular as distintas estruturas e a identidade das 

pessoas." Desta maneira, não basta falarmos de uma espiritualidade missionária, mas de uma 

espiritualidade orientada para a implantação do Reino de Deus. Ainda conforme Lois e 

Ellacuría, nesta linha, a Igreja institucional deixando-se impregnar pela espiritualidade do 

Reino é dinamizada pelo Espírito de Cristo. Mas, a ação eficaz da espiritualidade não passa, 

necessariamente, por canais religiosos, no sentido institucional eclesiástico. 

B– A espiritualidade cristã deve estar orientada segundo o espírito do Sermão da 

Montanha. Ellacuría e Lois explicitam no Sermão da Montanha e nas Bem-Aventuranças, 

pautas muito específicas da mensagem de Jesus que consideram essenciais na espiritualidade 

cristã. Afirmam os autores que muitas vezes se ignoram esses textos, que não foram escritos 

nem para os poderes institucionais nem para as civilizações da riqueza. Sugerem que os textos 

sejam lidos desde a própria situação histórica vigente, para que se possa reviver o alento e a 

ruptura do Espírito de Cristo que é Renovador e Criador. Ellacuría e Lois estão falando de 

uma espiritualidade encarnada e engajada. Querem situar como caráter essencial da 

espiritualidade cristã a opção preferencial pelos pobres, pelos marginalizados e pela justiça. 

Uma espiritualidade que abre mão de todo o tipo de preconceito, opressão, exploração e 

repressão e que, dado o contexto histórico, cobra características de uma práxis libertadora. 

                                                 
207 IBIDEM. p. 418. 
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C - A espiritualidade cristã está firmada nas virtudes teologais: fé, esperança e 

caridade -Lois e Ellacuría entendem que a espiritualidade cristã se caracteriza pelo fato de 

por em marcha estas três virtudes, entendidas como virtudes não puramente teológicas, mas 

teologais. Como virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, põem em estreita unidade 

profundas dimensões do homem com a plenitude do Deus Trinitário, revelado em Jesus. Isto 

ressalta o caráter trinitário da espiritualidade cristã, que em Jesus afirma Deus como Pai, Filho 

e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, como observam estes autores, em Jesus é que se conhece 

o homem como ser de fé, esperança e amor ou caridade. Ellacuría e Lois discorrem sobre a fé 

com aceitação no visível, no transcendente e como aceitação gratuita do Deus que se nos dá 

em Jesus Cristo. Mostram a esperança como abertura para um futuro a ser construído, como  

espera da promessa de que o Reino virá, porque de alguma forma já está aqui. Falam da 

caridade como resposta ao Deus que nos amou primeiro, em cujo amor fontal  podemos nos 

dar aos outros. Conforme Lois e Ellacuría, estas são três virtudes teologais, porque nelas o 

Deus Trinitário se faz presente no mais profundo do ser humano. Nesta direção fala-se de 

virtudes teologais quando, de algum modo misterioso, mas que se pode experimentar, a vida 

trinitária de Deus se faz vida do cristão nessa tríplice dimensão da fé, da esperança e da 

caridade. As três virtudes se configuram de maneira distinta, de acordo com sua referência ao 

Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo e segundo se refiram ao homem e ao mundo na perspectiva 

do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Esta ordem de idéias configura a espiritualidade cristã 

como encarnada e trinitária, sendo seguimento do Jesus histórico, vivido em seu Espírito. 

3.1.4. Características Comuns à Espiritualidade Cristã 

Ainda com o propósito de melhor delinear a espiritualidade cristã, tomaremos como 

base características comuns à espiritualidade cristã e o arranjo que se compõe na união de 

todas estas características.  Não no sentido de diferenciá- la das outras espiritualidades, mas 

para compor seu desenho, deve-se levar em conta, além das características vistas 

separadamente, o arranjo que acabam por formar. Unidade que têm sido apontada pelos 

autores consultados que tratam do assunto, inclusive Thomas Keating208 e Olivier Clement209 

a-A fonte trinitária 
 
b-O  foco cristológico. 

                                                 
208 KEATING,T. Intimidade com Deus. São Paulo: Paulus. 1999. p. 39. 
209 CLEMENT, A. Fontes: Os Místicos Cristãos do Primeiro Século. Textos e Comentários. Juiz de Fora: 
Subiaco.  2003. 
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c-O modo de ser eclesial por seus efeitos 

d-O modo de ser mística, supondo ascese  

e-O modo de ser encarnada e integrada, articulando-se em torno do seguimento de 
Jesus 

 

 

 

a- A fonte trinitária 

 

 A espiritualidade cristã é trinitária enquanto que, surgindo do seguimento de Jesus, é 

movida pelo Seu Espírito, levando as pessoas a caminharem em relação filial com Deus Pai e 

fraterna com a Criação. Thomas Keating,210 como muitos intérpretes da Teologia da 

Espiritualidade, afirma que a fonte da espiritualidade cristã é a Trindade. Isto ele explica 

como a vida de Deus dentro das pessoas, iniciada pelo batismo ou pela disposição de entregar 

a vida aos cuidados de Deus. Segundo Keating, a doutrina da Força Interior Divina da 

Santíssima Trindade, característica da espiritualidade cristã e adotada pela Teologia da 

Espiritualidade atual, é um dos princípios da vida espiritual cristã. Significa que a própria vida 

divina está sendo transmitida. Mas isto se dá além do nível das faculdades normais do ser 

humano.  

A Doutrina da Trindade afirma três relacionamentos em um só Deus, que a Tradição 

chama de Pai. Filho e Espírito Santo. Este o principal mistério da espiritualidade cristã. De 

acordo com Olivier Clèment 211 quando falam de Deus, São Basílio e São Máximo Confessor 

sublinham que, três e um na Trindade não são como os números que conheciam. Esta é a 

metamatemática de São Basílio, onde três é igual a um é igual a três. As Pessoas Divinas não 

se adicionam, existindo uma na outra. O Pai está no Filho, o Espírito se une ao Pai com o 

Filho e completa a Trindade, como se nela assegurasse a circulação do amor. Clemente 

entende a Trindade como o intercâmbio do Ser pelo qual cada Pessoa existe em sua relação 

com as outras. Ainda conforme Clèment, Irineu de Lião fala do Filho e do Espírito como as 

mãos de Deus, porque Deus, para os primeiros cristãos, é o Pai e chega aos homens pelas 

mãos que são o Filho e o Espírito.  

                                                 
210 KEATING, T..Intimidade com Deus. São Paulo: Paulus. 1999. p. 39. 
211 IBIDEM. p. 6. 
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Na espiritualidade das origens, à qual é fiel Santo Inácio de Loyola, embora o Pai seja 

o Princípio, na Trindade não há nenhuma superioridade a seu favor. Como o Filho se 

esvaziará na cruz, o Pai se esvaziará no Filho sobre o qual faz repousar Seu Espírito. Segundo 

Casaldáliga, 212 crer no Deus bíblico, a partir de Jesus é necessariamente crer na Santíssima 

Trindade. O Deus de Jesus não é solitário e nem distante. É tanto transcendente como 

imanente. A vida trinitária se manifesta continuamente no se humano, primordialmente pela 

ânsia de Deus. Este mistério da Trindade, em Inácio é recebido como uma revelação. Inácio 

percebe o movimento trinitário saindo do coração da vida divina imanente, derramando-se 

salvífica, economicamente na totalidade da realidade, fazendo novas todas as coisas e 

reconduzindo-as de volta à vida da Trindade. Segundo Carlos Josaphat, 213 para explicar como 

o ser humano é criado à imagem de Deus, Santo Agostinho e após ele a escola franciscana, 

em especial São Boaventura, e mais tarde o místico espanhol São João da Cruz, mostravam a 

trilogia das faculdades, inteligência, memória e vontade em correlação com a fé, a esperança e 

a caridade, espelhando a comunhão trinitária Pai, Filho e Espírito. Ainda conforme Carlos 

Josaphat, Santo Tomás, considera a  memória uma faculdade distinta da inteligência. Coloca a 

inteligência na sede da fé ao passo que a vontade recebe a esperança e a caridade. A esperança 

em sua função de desejo e a caridade em sua função de amor. Afirma-se desta forma a 

imagem trinitária inscrita no ser humano. A fonte trinitária da espiritualidade cristã, portanto, 

mostra um ser humano feito à imagem da Trindade, não plenamente acabado. 

 De acordo com a leitura de Santo Tomás e de Santo Agostinho, feita pela Teologia da 

Espiritualidade Cristã, a imagem da Trindade há de tornar-se realidade na Terra pela atividade 

teologal da qual a própria Trindade é fonte. As três Virtudes Teologais são, portanto, 

realçadas em sua distinção ou em sua sinergia e coerência, em razão da distinção e da 

interpenetração de inteligência e da vontade. Cada faculdade não se destaca como portadora 

de uma semelhança com uma Pessoa divina.  Todo o ser humano com as duas faculdades é 

uma imagem tendencial da Santíssima Trindade, como imagem divina em vias de se realizar. 

Neste sentido, cada uma das Virtudes Teologais têm as suas significações próprias, 

específicas, mas guarda uma conexão vital com as outras duas. São distintas três propriedades 

conexas das Virtudes Teologais: ·: 

  -  são propriamente trinitárias ou divinas; 

                                                 
212 CASALDÁLIGA, P. Nossa Espiritualidade. São Paulo: Paulus. 1998. pp.  26-28. 
213 JOSAPHAT, C. Fé, Esperança e Caridade: Encontrar a Deus no Centro da Vida e da História . São Paulo: 
Paulinas. 1999. pp.  20-21. 
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 -  são fundamentais; 

 -  são distintas das virtudes morais; 

 

São propriamente trinitárias ou divinas, ou seja, têm a Trindade como fonte direta, 

como objeto e termo imediato. O caráter divino se encontra no começo, na tendência e na 

fonte das Virtudes Teologais. Elas são o meio divino, a mediação eficaz e transparente que 

realiza o encontro com Deus. Fé na verdade divina. Esperança na promessa divina e caridade 

inspirada na bondade divina. O encontro íntimo com Deus, portanto acontece na fé, na 

esperança e na caridade, e se torna visível através delas. 

São fundamentais: só Deus pode levar a Deus. As virtudes teologais têm na Trindade 

seu fundamento e são fundamentais para o encaminhamento da pessoa na busca e no encontro 

com Deus. 

São distintas das virtudes morais, mas as elevam e orientam. De acordo com 

Josaphat, a vida e a ética cristãs serão constituídas pelo entrelaçamento das virtudes teologais 

e das virtudes morais. As virtudes teologais penetram o domínio e animam as atividades das 

virtudes morais outorgando- lhes sentido pleno e verdadeiro, insuflando- lhes força. As 

virtudes morais têm uma bondade própria, fundamentam-se em verdadeiros valores e a eles 

são orientados.  A orientação teologal assume e eleva a bondade das virtudes morais. Ainda 

conforme Josaphat, a distinção das virtudes teologais e das virtudes morais, bem como a 

perfeita conexão delas na vida do ser humano em Cristo evidenciam uma dupla qualidade da 

ética cristã: por um lado há uma docilidade à graça cuja concretização se realiza na fé, na 

esperança e na caridade. Por outro lado, surge a exigência de uma realização autônoma em 

seu domínio próprio do que é humano e natural. Josaphat discorre sobre as virtudes teologais 

como sementes divinas que fazem com que os sonhos e as aspirações de espiritualidade 

possam emergir pelo mundo. Esta compreensão da relação dos planos teologal e moral, evita 

tanto a simples justaposição do natural e do sobrenatural, como a redução de um plano ao 

outro. 

As Virtudes Teologais Explicitando a Fonte Trinitária da Espiritualidade Cristã 

A fé como virtude teologal torna-se fonte primeira de sentido e de orientação para a 

pessoa e para a comunidade, raiz ou o fundamento da vida de Deus no ser cristão. De acordo 

com a espiritualidade cristã, o ser humano surge no mundo com uma capacidade e uma 
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necessidade de buscar sentido para sua existência. Conforme Josaphat :214 "seu itinerário vai 

se esclarecendo com a própria marcha, na medida em que vai sendo superada a procura de 

satisfação por meio do simples prazer e da curiosidade banal" A fé, nesta dimensão, é uma 

vocação à verdade que se concretiza, quando o ser humano sai de si mesmo e supera os 

limites do egoísmo e de sua auto-suficiência. 

A esperança como virtude teologal - é fundada na fé. Conforme Josaphat, 215 "a 

esperança vista como virtude teologal tona-se firme confiança de obter a felicidade divina e 

tudo o que a ela conduz". Apoiando-se na certeza da promessa e da graça divinas, torna-se 

coragem paciente, energia criadora e transformadora na existência e na história Não é a 

esperança teologal, apenas uma convicção, mas o princípio do dinamismo, da tendência para 

o Deus reconhecido na fé como Sumo Bem, como fiel às promessas e todo poderoso em seu 

auxílio. Emergindo com dinamismo da vida anterior à consciência e investindo primeiramente  

as camadas inconscientes a esperança difunde-se pelas formas primárias do conhecimento 

sensível chegando ao conhecimento racional. A esperança oferece bases e condições para a 

vida que precedem as justificações teóricas de uma opção racional explícita. Josaphat fala de 

três níveis de realização em que se desdobra a experiência humana da esperança: 

 

 O primeiro é o nível mais profundo é identificado com o próprio elan vital; 

 

 O segundo nível é aquele em que a esperança vai ao encontro dos desejos, dos planos 

racionas, animando o viver, o conviver e o agir das pessoas; 

 

 O terceiro nível é aquele que se dá quando a esperança, retificando e guiando os 

desejos e as ações das pessoas, torna-se um princípio coerente e unificador da vida 

como coragem de aceitar e orientar seu destino, no sentido do bem e de maneira 

responsável. A plena realização da esperança humana prefigurando a esperança 

teologal.  

 

                                                 
214 JOSAPHAT, C. Fé Esperança e Caridade: Encontrar Deus no Centro da Vida e da História . São Paulo: 
Paulinas. 1999. p. 23. 
215 IBIDEM  p.45. 
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Assim que, há um enraizamento da esperança no elan vital inconsciente ou pré-

consciente, a partir dos três níveis apontados por Carlos Josaphat, quando o ser humano vai se 

conformando com a Trindade. Isto traz para a existência, uma força e uma significação muito 

especiais. Torna-se a esperança uma certeza prática, uma força que ajuda a viver a superar 

crises e a enfrentar desafios.  

A caridade como virtude teologal - dá-se e revela-se como plenitude, como 

perfeição, porque une o ser ao amor da Trindade, que leva a pessoa a amar o próximo. Afirma 

Carlos Josaphat que a caridade é difundida nas pessoas e na comunidade pelo espírito da 

comunhão trinitária. Enraizando-se e crescendo como virtude teologal, faz com que haja 

comunhão filial com o próprio Deus e fraternal com toda a Criação. Josaphat pontua que há 

uma desvalorização da palavra caridade na linguagem e na mentalidade comuns, que a reduz a 

gestos de beneficência e sentimentos de compaixão. Afirma o autor que a mensagem 

evangélica começou a forjar o termo agape e o termo cáritas para explicitar a caridade. O 

termo  agape evocando o amor mais universal e o termo caritas evocando um amor que 

envolve as pessoas, estimadas e unidas por uma felicidade recíproca. 

Para compreender melhor esta questão da Trindade como fonte da espiritualidade 

cristã, nossa orientação como pano de fundo, será dada pelo axioma de Rahner216: "a Trindade 

Econômica é a Trindade Imanente”.Para Rahner o agir econômico de Deus, ou seja, Deus 

agindo em favor da pessoa é o próprio agir da  própria Trindade Imanente, ou seja de Deus em 

si mesmo. Em outras palavras, Deus não é outra coisa do que aquilo que ele revela no seu agir 

em favor das pessoas. Como afirma Maria Clara L. Bingemer, 217 a Trindade é mistério de 

salvação. Vem ao encontro do ser humano quando se trata da sua salvação. Bingemer, pensa a 

Trindade em perspectiva relacional, como mistério da salvação e não como mistério lógico. A 

partir de Bingemer podemos dizer que a Trindade é fonte das virtudes e que este é um agir seu 

em favor do ser humano. Este agir é que torna possível o relacionamento do ser com a própria 

Trindade, geradora de saúde e serenidade. 

B - O foco cristológico 

Ao assinalar na espiritualidade cristã seu foco cristológico, estamos favorecendo a sua 

percepção como espiritualidade encarnada e integrada. Ou seja, não supondo a divisão entre 

                                                 
216 Cf. RAHNER, K. O Ouvinte da Palavra, em Curso Fundamental de Fé. São Paulo.Paulinas. 1987. pp. 37-59. 
217 Cf. BINGEMER, M.C. e FELLER, V.G. Deus Trindade: A Vida no Coração do Mundo . Valencia: Siquen. 
2002. pp. 30-31. 
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Espírito e matéria. Acontecendo na complexidade do mundo, das coisas e das relações com os 

outros, a espiritualidade do seguimento de Jesus integra a práxis de Deus e seres humanos. É, 

portanto, experiência praticante e praticada, práxis sentida e experimentada recebida como 

dom e missão. O foco cristológico tem a ver com a maneira de vivenciar a espiritualidade, que 

no modelo cristão, segundo Olivier Clèment 218 não se pode deixar de levar em conta que, uma 

vez satisfeitas as necessidades materiais, surgem necessidades mais profundas do ser. Parte-se 

da constatação crística de que o homem não vive só de pão, e nos faz redescobrir as nascentes 

místicas do cristianismo. Clèment pontua que  além de artífice, faber ou inteligente, sapiens, o 

homem é místico. Suas raízes, nesta direção são de fato religiosas e artísticas, portanto "supra-

racionais.” Clèment, nesta afirmação, está em harmonia com os Pais e a Mães do Deserto,219 

que costumavam dizer que "Os pássaros voam, os peixes nadam e o homem reza". A mística, 

desta forma, é entendida como uma atitude existencial, uma certa maneira de ser em 

profundidade que não é propriedade de nenhuma religião e nem de nenhuma Igreja. 

 Em sua forma cristológica de ser, a espiritualidade cristã é mística.220 Porque o 

Cristianismo é uma religião oriental e mística, diz Clèment Olivier. Em seu contorno 

cristológico, o Deus-vivo, entretanto, não é um Imperador do Mundo, mas o Amor 

Crucificado. A originalidade cristológica está na kenose,221 no esvaziamento do Filho que 

revela o mistério do Deus-Amor. Esta doação de vida prolonga um intercâmbio misterioso no 

seio da divindade. Em Deus mesmo o Um não exclui o Outro, mas inclui. A unidade de Deus, 

ainda de acordo com Clèment não é solidão fechada, mas é plenitude da comunhão. 

Revelando-nos o Pai no Espírito, Cristo deu-nos a conhecer a natureza secreta do Deus-Vivo 

em espaços de amor, espaços trinitários. Neste sentido, a espiritualidade cristã se distingue 

das técnicas de autodomínio, de serenidade e de interioridade nas quais o ser humano procura 

experimentar um estado adquirido metodicamente, a serviço de uma relação pessoal. Na 

espiritualidade cristã, como na Trindade, há um movimento do amor que é relacional e que 

inclui o amor fraterno. Nesta visão caracteristicamente cristã, a fé consiste em saber-se amado 

e corresponder, amar a Deus não é um dever, mas um reconhecimento, isto se percebe na 

relação da espiritualidade com o serviço. Na ótica cristã o pecado e a humildade valem mais 

                                                 
218 Cf. CLEMENT, O.  Fontes: Os Místicos Cristãos do Primeiro Século, Textos e Comentários. Juiz de Fora: 
Subiaco. 2003. pp. 9- 10. 
219 Cf. Baraud, J.C. EM Fontes: Os Místicos Cristãos do primeiro Século, Textos e Comentários. Juiz de Fora: 
Subiaco. 2003.  p. 10. 
220 Cf. CLÍMACO, J. A Escada Santa, Primeiro Degrau, 17: 21. P.  16  EM Fontes, Os Místicos Cristãos do 
Primeiro Século.  Textos e Comentários. Juiz de Fora: Subiaco. 2003.  p. 140.   
221 De acordo com Clèment, Kenose vem do verbo ekenosen empregado por Paulo na Epístola aos Filipenses. Fl. 
2-7 onde significa humilhar-se, esvaziar-se.  
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do que a virtude associada ao orgulho. No enfoque cristológico, homem se desinstala, parte 

para o deserto interior, para o esvaziamento do falso eu, desejando encontrar o seu eu 

verdadeiro.  

A espiritualidade cristã, como seguimento de Jesus, implica na complexidade do ser e 

por isto se expressa em diversas dimensões. João Batista Libanio 222 percebe um "antes" no 

seguimento de Jesus. São os valores do Reino: vida, solidariedade, opção pelos pobres e 

aflitos, justiça, misericórdia, perdão dos inimigos, liberdade nascida do amor a Deus e ao 

irmão e supremacia do ser humano sobre a lei, conforme as Bem-Aventuranças, as Parábolas 

do Reino e a prática de Jesus. Entendemos que os itinerários espirituais como os Doze Passos 

estejam situados neste "antes" de Libanio, porque o "antes" é geral, abstrato e universal. Mas, 

os exercícios espirituais em geral não se reduzem ao "antes". Situamos os exercícios no que 

Libânio chama de “concreto”, que é oferecido pelo momento histórico no qual se vive. No 

caso da espiritualidade dos Doze Passos, este "concreto" está situado no alcoolismo e suas 

questões, em toda a sua complexidade. Para Libanio, sem o "antes" se cai num puro 

subjetivismo sentimental. Sem o confronto com a realid ade proporcionado pelo "concreto" 

fica-se com uma espiritualidade vazia. O seguimento de Jesus ou o foco cristológico surge do 

encontro de ambos. O "concreto" reinterpreta os dados bíblicos. 

 Neste sentido podemos dizer que a espiritualidade cristã como seguimento de Jesus, 

está sempre em transformação e é sempre nova, porque está sempre reinterpretando o 

Evangelho e voltando a ele, na dinâmica do "antes"e do "concreto". O foco cristológico não 

só permite como leva a isto. Na espiritualidade cristã o conhecimento de Deus é difusivo. 

Conhecer a Deus e amar ao próximo, cuidar do ambiente, são realidades indissociáveis. Como 

diz Boff, 223 Jesus nos apresenta um Deus que se transforma interiormente e que se comove, " 

Mãe paternal ou um Pai maternal. Em Jesus, quem diz Pai também diz Filho. Quem diz Filho 

também diz Pai." Ainda conforme Boff, a espiritualidade com seu foco cristológico é uma 

espiritualidade de intimidade com Deus, expressa pela palavra Abbá,  o Abbá -Paizinho de 

entrega, confiança e ternura. Podemos dizer a partir daí, que esta intimidade se expressa em 

outras metáforas, organizadas em torno do "Deus Amante e Amado” de Santa Tereza de Ávila 

e de São João da Cruz ou ainda pela relação de gratidão e amor reverencial224de Inácio. 

C - o modo de ser eclesial por seus efeitos 

                                                 
222 LIBÂNIO, J.B. Crer num Mundo de Muitas Crenças e Pouca Libertação . São Paulo: Paulinas. e Siquém. 
2003. p. 111. 
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De acordo com João Batista Libânio a espiritualidade cristã é eclesial em seus efeitos, 

mas não eclesiástica. O seu centro não é a Igreja, mas sim Jesus. Por este motivo é 

eminentemente cristã. Em Jesus se crê seguindo. Os seus seguidores formam o Corpo Místico 

de Cristo. Podemos a partir daí explicitar a possibilidade de a espiritualidade cristã ser leiga, 

ou seja, não restrita ao ambiente da igreja ou ao ambiente religioso. A partir de Cristo torna-se 

possível o encontro entre Criador e criatura sem a necessidade de mediações de clérigos, mas 

ainda assim, há união entre aqueles que seguem a Jesus e constróem sua espiritualidade. Neste 

sentido é que a espiritualidade cristã é eclesial por seus efeitos. Porque une o ser com todos os 

outros no Corpo Místico de Cristo, ou seja, com toda a família humana. A espiritualidade e a 

mística cristãs têm sua originalidade por não tenderem ao fechamento em si mesmas e por 

mostrar que o conhecimento do próximo é inseparável de uma atitude de "não-posse".  

 Diz Libanio, que o seguimento de Jesus assume a comunhão cósmica, mas não 

esquece a comunhão com os necessitados. O desenho de vida cristã apresentado por Jesus 

implica numa comunhão social e a mística cósmica inclui a opção pelos pobres. Na mesma 

direção, conforme Clèment, a Igreja ou Ekklesia é um lugar para renascer, ou seja, um mundo 

em vias de transfiguração, o mundo que em Cristo se torna transparente à plenitude 

paradisíaca. Entendemos que ser eclesial por seus efeitos quer dizer ruptura. A integração 

crística se dá tanto na superação batismal do eu egocêntrico, em termos pessoais, como na 

transfiguração do mundo.225Segundo Thomas Keating, a espiritualidade cristã revela a 

necessidade de expressão do sentimento de ligação e unidade com os demais em alguma 

forma de comunidade. 226  

Para melhor ilustrar esta idéia de  espiritualidade cristã, traremos para o texto algumas 

considerações de Frei Betto227 sobre a espiritualidade budista. Esta espiritualidade tende a 

uma disciplina mental e espiritual, não considerada pelo autor como eclesial por seus efeitos. 

Esta espiritualidade não se propõe, essencialmente, a criar uma comunidade fraterna, embora 

possa fazê-lo. No budismo, segundo Frei Betto não há idéia de Deus e nem de pecado. 

Centrada no indivíduo e baseada na prática do yoga e da meditação, a espiritualidade budista, 

em si, não exige compromissos sociais de seus adeptos, embora muitos budistas sejam 

                                                                                                                                                         
223 BOFF, L. A Espiritualidade: Um Caminho de Transformação. Rio de Janeiro: Sextante. 2001. p. 33. 
224 STIERLI.J. Buscar a Deus em Todas as Coisas São Paulo: Loyola. 1981. p. 50. 
225 CLEMENT, O. Fontes: Os Místicos Cristãos do Primeiro Século, Textos e Comentários. Juiz de Fora: 
Subiaco. 2003. p. 89. 
226 KEATING, T. Intimidade com Deus. São Paulo: Paulus. 1999.  p.  39. 
227 Cf..  Por Que o Budismo encanta o Ocidente? Agência de Informação Frei Tito para América Latina. http: // 
wwwAdital. Org. 
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engajados em lutas e em programas sociais. Entendemos que é preciso reafirmar que a 

espiritualidade cristã por ser eclesial por seus efeitos, pode se desenvolver no sentido de uma 

organização religiosa, ou de uma organização não explicitamente religiosa. A espiritualidade 

pode ter uma continuidade leiga, no sentido de não estar claramente vinculada à institucão 

religiosa  ou denominação, como acreditamos, tenha acontecido com os Alcoólicos 

Anônimos. 

 

D - O modo de ser mística supondo ascese 

Para Christiane Kaufmann, 228 na espiritualidade cristã o campo onde acontece ou é 

recebido o encontro com Deus é o da mística. Estamos conscientes de que a vida mística tem 

seu itinerário com muitos matizes, nas diferentes correntes místicas do cristianismo. Mas é 

comum a todas elas o aspecto ascético, iluminativo. A ascese, nesta situação, não deve ser 

compreendida como uma tarefa a ser cumprida para que se possa ter uma experiência mística. 

Porque a experiência mística, sempre será entendida como dom gratuito. A melhor 

compreensão é a de que seja a ascese uma educação integral da pessoa para liberar sua 

energia vital, com vistas a amar. Ou seja, a ascese visa uma reordenação das capacidades 

interiores e exteriores da pessoa, uma educação na vida teologal, fé, esperança e amor. Ascese 

significa na linguagem da espiritualidade cristã, arte de exercitar, de combater. No contexto 

cristão a ascese nunca é um fim em si mesma, mas está vinculada à mística, que é uma 

abertura à ação de Deus, dando significado às coisas e fazendo enxergar além do material. 

 A mística, de acordo com Ellacuría e Lois229 é um conceito fundamental na 

espiritualidade cristã. Assim como o é em qualquer espiritualidade que admite ou reconhece a 

existência do Mistério. Os autores compreendem a mística e o Mistério a partir da obra de 

Rudolf Otto, Das Heilige, traduzida para o Português como O Sagrado. Procuram na  

consideração fenomenológica da religião o Mistério como o centro deste mundo particular, 

descrito como mundo do sagrado. Ellacuría e Lois citam autores como G. Van der Leew, 

Mircea Eliade, para construir a idéia do Mistério como a realidade cuja irrupção determina no 

sujeito a aparição de uma ruptura em nível existencial. Essa ruptura é expressa como 

experiência do numinoso, em termos de tremendo, fascinante sendo vivida nos processos 

                                                 
228 KAUFMANN, C. Mística. EM FLORISTÁN, C. TAMAYO, J. Conceptos Fundamentales del Cristianismo. 
Madrid: Editorial Trotta. 1993. p. 819. 
229 ELLACURÍA, I.  LOIS, J. Espiritualidad. EM FLORISTÁN, C. TAMAYO, J.(org.)  Conceptos 
Fundamentales del Cristianismo . Madrid: Editorial Trotta. 1993. p. 818. 
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iniciáticos de conversão e iluminação. Desde a perspectiva cristã o Mistério se refere às 

verdades sobrenaturais, que superam a razão humana e só lhes podem ser comunicadas por 

Revelação. 

 Nesta direção, afirma Christine Kaufmann230 que "toda a fé em uma transcendência e 

toda religião revelada reconhecem o Mistério e têm suas manifestações místicas, oferecendo 

caminhos para encontrar com este Mistério." Como percebe a autora, tudo isto não é alheio ao 

conceito cristão de mística, mas não esgota o assunto. O centro do conceito cristão de mística, 

ainda conforme Kauffmann, não é uma escola, não é uma experiência da humanidade, não é 

um pensamento, mas é uma pessoa: o Filho eterno do Pai, que por obra do Espírito Santo se 

encarnou e tornou possível a comunhão com Deus e com os seres humanos e com toda a 

criação. O núcleo da mística cristã está, desta forma, na vida trinitária que se derrama sobre a 

criação na pessoa de Jesus Cristo, pontua ainda Kaufmann231: "Jesus vem ao mundo, vive em 

obediência ao Pai, entrega-se totalmente a sua missão. Ele revela o mistério da Trindade como 

mistério de amor-comunicação e infunde no mundo seu Espírito de amor e verdade para levar 

a si todo o criado desde sua origem no seio da vida trinitária" O mistério de Cristo segue 

presente e vivo no mundo através de seu Espírito. Graças a ele, em termos de mística cristã, é 

que se encontra aberto o caminho entre Deus e a pessoa humana que é o caminho da vida 

mística. Podemos compreender através de Kauffmann que a mística explicita a dimensão 

relacional da espiritualidade cristã. A mística cristã, então, só tem sentido se acontece em 

comunhão fraterna, em comunidade, quando a pessoa cristã assume o itinerário de Cristo em 

direção ao outro. Ainda de acordo com Kaufmann a fé cristã não considera nada como 

profano em um sentido stricto, já que tudo foi santificado e assumido com a encarnação de 

Cristo. Desta maneira, a questão de como se pode viver a fé em Cristo como resposta ao 

mistério da própria vida tem levado autores como Karl Rahner232 à mística, como resposta a 

todas as aspirações profundas da pessoa. Na atualidade, sobretudo na cultura ocidental, tem 

havido um retorno à busca e à descoberta de caminhos de interiorização, de aprendizagem, de 

comunicação sutil de energias espirituais, para encontrar uma nova saúde da pessoa e da 

Criação. Conforme Kaufmann, no ambiente científico, em diversas disciplinas há uma volta à 

preocupação com a vida espiritual. 

                                                 
230 KAUFMANN, C. Mística. EM FLORISTÁN, C. TAMAYO, J. (org) Conceptos Fundamentales del 
Cristianismo. Madrid: Editorial Trotta. 1993. p. 819. 
231IBIDEM. p. 827. 
232 RAHNER, K. Élements de Théologie Espirituelle. Paris: Desclée de Brouwer, 1964 e RAHNER, K. Escritos 
de Teologia. Madri: Taurus. 1962. v. IV. 
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 Embora em algumas vertentes do Cristianismo se tenha esquecido por muito tempo da 

necessidade de uma educação do corpo e da psiquê para a vivência mística, não obstante, 

percebe-se a necessidade de restabelecer uma adequada harmonia entre razão e afeto, 

contemplação e ação, entre espírito e matéria, entre o pessoal e o comunitário, entre ser, ter e 

fazer. Afirma a autora que estes antagonismos, de fato não existem, e precisam ser superados. 

Neste sentido, a mística cristã revela a pessoa humana capaz de perceber o Mistério em sua 

vida, que, através da ascese, educa seus afetos e qualidades para a transparência desse 

Mistério em suas ações. Unificando o seu amor com o de Cristo, acolhendo o amor de Cristo, 

a pessoa é então capaz de transmiti- lo a toda a criação, através da integração, do engajamento 

e do serviço percebido como dom ou missão. Na espiritualidade cristã, a mística supõe a 

ascese, como preparação, exercício, kenose ou esvaziamento 

E - I modo de ser encarnada, integrada, articulando-se no seguimento de Jesus  

Pontuamos que, embora já nos primeiros séculos, sob influência neoplatônica e 

gnóstica, se insistisse em alguns âmbitos no cultivo do espiritual de forma apartada do 

corporal, ou mesmo em oposição ao corpo, esta não é a construção mais comum ao universo 

de autores citados neste trabalho. No modelo que estamos construindo a partir da Teologia da 

Espiritualidade, assim como no modelo inaciano, isto não acontece. É uma característica da 

espiritualidade do seguimento de Jesus, dar menos importância a fenômenos extáticos e 

entusiásticos vinculados à presença ativa do Espírito Santo, embora sejam parte importante 

desta. Um diferencial da espiritualidade que está vinculada ao seguimento de Jesus é a dupla 

dimensão cristológica e pneumatológica, que a faz encarnada. 

 Como pontuam Ellacuría e Lois, 233 "Jesus trouxe saúde para os enfermos, visão para 

os cegos, liberdade para os oprimidos, bem –aventuranças." Neste contexto os autores 

percebem a experiência teologal de Jesus como o motor de sua vida e a fundamentação última 

de sua missão, portanto, fonte de sua espiritualidade. O seguimento de Jesus supõe o intento 

de viver como Jesus viveu, buscar as mesmas atitudes, continuar a mesma causa sabendo 

captar as demandas próprias de cada época. A espiritualidade do seguimento de Jesus, 

conforme Ellacuría e Lois, acentua, a exigência de encarnação no mundo, por ser dotada de 

uma forte dimensão histórico-terrenal.  Esta espiritualidade abre-se à realidade última e 

                                                 
233Cf. ELLACURÍA, I. LOIS, J Espiritualidad.  EM FLORISTÁN, C. TAMAYO, J.  (org) Conceptos 
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misteriosa de Deus ao mesmo tempo em que se mantém na solidariedade ativa com as pessoas 

e toda a Criação. 

 A existência cristã não é uma realidade estática, e como tal implica em 

desenvolvimento contínuo. Na origem deste desenvolvimento está uma fé ativa que o apóstolo 

Paulo descreve como "esforço da caridade e perseverança da esperança em Nosso Senhor 

Jesus Cristo"234. Há um compromisso de construção de comunhão fraterna e de transformação 

interior que acontece como um processo gradual, feito de contradições, conflitos, tensões, 

rupturas, equilíbrio. Na obra Espiritualidad y Liberación en America Latina, E. Bonnín,235 

seu organizador, cita teólogos como Frei Betto, Segundo Galilea, Leonardo Boff, Pironio, Jon 

Sobrino, Hernandez Pico, Pedro Casaldáliga que, entre outros, entendem por espiritualidade 

"a vida segundo o espírito de Cristo, ou a experiência de Deus no seguimento de Jesus 

Cristo." Na mesma direção vão Ellacuría e Lois, para quem o seguimento de Jesus Cristo tem 

a ver com o seguimento do Jesus histórico e com o Espírito Santo prometido e derramado.236. 

A mística intimidade com Deus, nesta via, se pode entender a partir de Jesus. Ellacuría e Lois 

entendem que o estado atual da investigação crítica permite-lhes afirmar que o próprio Jesus 

chamou ao seguimento alguns discípulos: convidou-os a morar com ele, a permanecer a seu 

lado, e a comungar com seu estilo próprio de vida, itinerante e desinstalado, a seguir em todo 

o momento o seu exemplo. Seguir a Jesus, conforme pontuam os autores, supõe em primeiro 

lugar intimidade com ele. É deixar-se informar pelas suas atitudes, assumir sua causa, 

prosseguir com ela. Em Lois e Ellacuría, o seguimento de Jesus supõe a percepção de que a 

espiritualidade cristã, ao mesmo tempo transcendente e imanente, torna a pessoa aberta à 

realidade última e misteriosa de Deus enquanto que a integra na história como opção pela 

missão, assumindo a construção do Reino de Deus. 

3.2. A Espiritualidade Inaciana 

Ao falar da espiritualidade Inaciana, estamos procurando trazer para o texto uma 

formulação geral da experiência religiosa vivida por Santo Inácio de Loyola, referencial de 

espiritualidade nesta tese. Neste caso, as múltiplas características próprias da vivência cristã 

                                                 
234Cf. 1Ts. 1:3 
235 C.f. BONNIN. E Espiritualidad e Liberación en America Latina.  EM  FLORISTÁN, C. e TAMAYO, J. 
Conceptos Fundamentales del Cristianismo . .Madrid: Ed itorial Trotta. 1993.  p. 422. 
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de Inácio propositadamente serão realçadas. São tais, a atualidade e a influência de Inácio na 

espiritualidade cristã, que sua mediação não como é percebida como optativa, mas como 

necessária e constituitiva da Teologia da Espiritualidade atual. Inácio foi um homem do seu 

tempo, a Renascença. Neste período de transição, a partir da visão de mundo da Idade Média, 

e do impacto dos acontecimentos sociais, políticos e culturais que levararam à ruptura e aos 

novos traços da modernidade, é que se construiu a espiritualidade do fundador da Companhia 

de Jesus. De acordo com João A MacDowell,237 Inácio antecipa aspectos da cultura moderna 

e os redimensiona, numa síntese capaz de orientar o homem contemporâneo em suas crises. 

Daí a sua atualidade.  

MacDowell, afirma que, como Lutero e Erasmo, Inácio se rebela contra a Escolástica, 

decadente da realidade experimental. Ele não abre mão, entretanto, da aproximação do 

dinamismo da própria experiência religiosa e espiritual nos termos de uma lógica rigorosa. 

Em Inácio, a Teologia Escolástica é complementada pela Teologia Positiva e pela Patrística, 

da qual é próprio o "mover afetos para em tudo amar e servir a Deus Nosso Senhor,” 238"  

discurso característico  do autor dos Exercícios Espirituais, os EE.. Segundo McDowell,239 

três aspectos principais da cultura moderna são antecipados na espiritualidade Inaciana:  

a- a racionalidade da sua perspectiva espiritual apostólica. 

b- a valorização da liberdade e da consciência pessoal. 

c a consagração do mundo secular como campo de realização da vocação humana. 

 

a - A racionalidade da sua perspectiva espiritual e apostólica. 

 MacDowell percebe esta racionalidade sendo manifestada na insistência com que 

Inácio, em seus Exercícios Espirituais, chama a atenção dos exercitantes para a necessidade 

de agir reflexivamente, de acordo com a razão.240 Inácio insiste em que sejam escolhidos os 

melhores meios para determinado fim a que cada um se propõe.241 Em seu Princípio e 

Fundamento, ele apresenta o fim e o sentido da existência humana, concluindo que o homem 

"tanto mais deve usar das coisas criadas quanto mais conduzam para seu fim. Por outro lado, 

                                                                                                                                                         
236 Cf.. Ellacuría, e Lois, J. Espiritualidad. EM FLORISTÁN, C. e TAMAYO,J.J..(org)Conceptos 
Fundamentales del Cristianismo. MADRID: Editorial Trotta. 1993. p. 425. 
237 Cf. MACDOWELL, J. A. A Modernidade Assumida.. EM BINGEMER, M.C. (org) As Letras e o Espírito: 
Espiritualidade Inaciana e Cultura Moderna. São Paulo: Loyola. 1993. p. 29.  
238 Cf. EE 363. Const. 351.446. 
239 Cf. MACDOWELL, J. A.  A Modernidade Assumida. EM BINGEMER, M. C. (org) As Letras e o Espírito: 
Espiritualidade Inaciana e Cultura Moderna. São Paulo: Loyola. 1993. p.  28. 
240 Cf. EE. 73s,131,239. 
241 IBDEM. 87, 96, 234. 
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tanto mais deve evitar as coisas criadas, quanto mais o impeçam de chegar ao seu fim, para 

vencer-se a si mesmo e ordenar sua vida”. 242 Ainda de acordo com a análise de MacDowell, 

outro sinal da racionalidade de Inácio, é a preocupação com o método. Embora não usasse 

exatamente a palavra método, Inácio utilizava a palavra modo para designar a mesma 

realidade. São apresentados nos Exercícios Espirituais, modos para examinar a consciência, 

modos para meditar, modos para contemplar, modos de postura corporal, modos para realizar 

outras formas de oração e para fazer escolhas acertadas. A articulação dos Exercícios em 

quatro semanas, oferecendo um caminho para a experiência espiritual é também marca da 

racionalidade de Inácio. Afirma MacDowell: 243 "A partir de uma reflexão penetrante sobre a 

sua experiência interior, Inácio formula leis que entende como universais da dinâmica 

existencial segundo o espírito evangélico”.A espiritualidade inaciana submete a uma 

explicação racional, o que há de mais íntimo e pessoal, o processo de crescimento no amor. A 

mesma atitude metódica passa do plano individual para o institucional, com as Constituições 

da Companhia de Jesus. 

 As Constituições, em suas dez partes, desenvolvem os diversos elementos tidos como 

necessários para a edificação e o funcionamento de um corpo apostólico animado pelo mesmo 

espírito dos Exercícios inacianos. Embora não fosse incomum aos seus antecessores a 

elaboração de regras e princíp ios espirituais para o desenvolvimento das comunidades, Inácio 

é original na preocupação com os aspectos institucionais no sentido de organização e 

integração de cada membro no projeto da Companhia. Há critérios orientando as escolhas 

apostólicas e também a distribuição membros pelas diversas partes do mundo e missões. A 

visão estratégica de Inácio leva em conta a maior ou menor necessidade de ajuda a quem está 

sendo enviado, a expectativa de maior rendimento da ação, seu efeito multiplicador em função 

do tipo das pessoas e da necessidade dos lugares. A concepção da Companhia de Jesus é feita 

de acordo com sua missão. Inácio acentua a questão da autoridade, cuja contrapartida é a 

obediência. Entretanto, não há anulação da personalidade e nem o nivelamento das diferenças 

individuais. Pelo contrário, a proposta de Inácio, prevê claramente o primado da pessoa sobre 

a instituição.244 Inácio aboliu estruturas tradicionais das ordens religiosas, como o hábito, a 

recitação do coral do ofício divino, os jejuns e penitências prescritos pelas regras monásticas. 

Substituiu todos esses elementos pelo cuidado com a formação pessoal, incluindo os estudos 

em diversas áreas do conhecimento e especialmente das artes. 

                                                 
242 IBDEM. p. 21. 
243 IBIDEM. P. 29. 
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B - A valorização da liberdade e da consciência pessoal:  (desce para a página 

seguinte) 

 Como percebe MacDowell, em Inácio a pessoa humana é propriamente sua liberdade, 

como capacidade de resposta ao dom do amor. A espiritualidade inaciana pretende 

desenvolver personalidades fortes, capazes de assumir responsabilidades, adaptando-se a 

diferentes situações na coerência de seus princípios e propósitos. Para isto, o autor dos 

Exercícios Espirituais elabora uma pedagogia da liberdade e do discernimento, que valoriza a 

pessoa no seio da instituição. Inácio assume a trilogia Agostiniana, memória, inteligência e 

vontade como dimensões básicas do espírito e lhes contrapõe, num nível mais original, a 

liberdade, como verdadeiro cerne da pessoa. 245  

 Toda a pedagogia inaciana está voltada para a liberação dos entraves à liberdade, 

chamados de "afeições desordenadas. Na proposta, é essencial a liberdade, para que a pessoa 

possa agir com plena responsabilidade e lucidez, nas escolhas ou eleições que irá fazer ou que 

terá que atualizar. A espiritualidade de Inácio refletiu sua vivênc ia da Modernidade e ao 

mesmo tempo contribuiu para a virada dos tempos modernos. Inácio de Loyola, é muito 

atento ao ponto-de-vista do sujeito e às próprias potencialidades de sua natureza. É atento aos 

fenômenos subjetivos, aos estados interiores, aos impulsos contrastantes que aparecem na 

mente de cada um. Observa também, cuidadosamente os momentos e etapas do itinerário 

espiritual de cada pessoa. Esta tendência à exploração sistemática e detalhada da interioridade 

existencial será ainda desenvolvida por Santa Tereza de Ávila e por São João da Cruz. 

Conforme afirma MacDowell, esta experiência que Inácio e os demais místicos espanhóis 

oferecem à reflexão, "não é uma construção especulativa, mas uma verdadeira fenomenologia 

do espírito, baseada na observação e na análise da experiência interior." 246 

C - A consagração do mundo secular como campo de realização da vocação 

humana.  

Esta característica da espiritualidade inaciana faz com que a espiritualidade possa ser 

leiga. Como observa MacDowell, a influência da espiritualidade inaciana nas novas atitudes 

em relação ao mundo secular é acentuada, tendo repercutido muito, mesmo no Concílio 

Vaticano II. Inácio foi um dos principais precursores e inspiradores da realização da vocação 
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245 Cf. EE 234. 
246 Cf BINGEMER, M.C. (org) As Letras e o Espírito: Espiritualidade Inaciana e Cultura Moderna 1993, p.32 
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espiritual do ser humano no cotidiano, o seu "Buscar a Deus em todas as coisas." 247 Mesmo 

na atualidade, a Companhia de Jesus permanece interessada na espiritualidade fora das 

instituições religiosas. Entendem os Jesuítas que todo cristão, seja qual for seu estado de vida 

ou profissão, é chamado a construir o Reino de Deus e a difundir os seus valores mediante 

suas palavras e ações. A espiritualidade inaciana,  baseada na experiência mística de Inácio de 

Loyola, expressa no livro dos Exercícios Espirituais e nas Constituições da Companhia de 

Jesus, por ele elaboradas, apresenta-se hoje como um caminho para o desenvolvimento 

espiritual, consagração ao serviço e para a construção do Reino. Como afirma MacDowell, 

para Inácio a meta da existência humana expressa numa perspectiva de fé, como comunhão 

com o próprio Deus, não é alcançada primariamente ou necessariamente no âmbito restrito do 

religioso e do sagrado. O ser humano em Inácio pode e deve exprimir sua experiência de Deus 

em escolhas e ocupações, sejam elas ou não religiões no sentido de denominacionais. Os 

próprios Exercícios Espirituais248 podem ser desenvolvidos num tempo não litúrgico e num 

espaço não monástico, como uma espiritualidade leiga.  

Em sua forma paradigmática, os Exercícios são feitos em silêncio e fora do quadro 

normal de vida e trabalho, visando-se maior concentração no objetivo perseguido. Entretanto, 

Inácio prevê expressamente, a possibilidade de realizar a mesma experiência no ritmo normal 

da vida corrente. O projeto de espiritualidade inaciana se realiza no meio do mundo, onde 

quer que se possa colaborar para o bem das pessoas. Como afirma MacDowell, 249 “a missão 

impele os companheiros para o centro dos acontecimentos, para os lugares onde se decide o 

destino dos povos, para as grandes metrópoles e para as universidades, mas também para os 

confins do mundo, as Índias e as Américas, para os pequenos marginalizados, para junto dos 

que mais precisam de apoio e orientação”.A inserção no mundo é marca de Inácio. Para ele, o 

trabalho pastoral, o estudo ou qualquer ocupação, quando ordenados para o maior serviço de 

Deus ao próximo,  são, por si mesmos, uma oração de maior qualidade. 250.Na visão do autor 

dos Exercícios Espirituais, é mais interessante e confiável ter o que denomina como virtudes 

sólidas, atitudes que denotam profunda liberdade interior em relação às coisas criadas, do que 

elementos propriamente religiosos, tais como a piedade e as práticas devocionais. 

                                                 
247Cf Const. 288.  Sobre o significado desta expressão na espiritualidade inaciana veja Stierli, J. Buscar a Deus 
em Todas as coisas, São Paulo: Loyola. 1990 e ainda Saldarriaga, R.M. La Dinámica de la Integración  
Espiritual. Buscar y Hallar a Dios en todas las Cosas, Roma, CIS, 1980. 
248 Inácio era leigo quando teve sua experiência e escreveu os Exercícios Espirituais. Inicialmente, foi como 
leigo que passou a dirigir os Exercícios a outros leigos em Barcelona e Alcalá. 
249 MACDOWELL, J. A . A Modernidade Assumida EM BINGEMER, M. C. (org) As Letras e o Espírito: 
Espiritualidade Inaciana e Cultura Moderna. São Paulo 'Loyola 1993. p. 29. 
250 Cf Const. 361s. 
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 A espiritualidade inaciana adapta-se perfeitamente a leigos ou comunidades laicas, ao 

mostrar que a santidade evangélica pode ser vivida em qualquer contexto cultural, familiar ou 

profissional. Os ensinamentos de Inácio revelam como é importante, seguir os apelos 

singulares de Deus inscritos na própria situação, assumindo ou deixando bens ou posições ou 

atitudes, conforme ajudam ou impedem a realização da pessoa no amor. É característico o 

desenvolvimento das próprias potencialidades sempre a serviço do próximo, "para maior 

glória de Deus”.251 Em decorrência disto, Inácio tem o maior apreço pelas qualidades naturais, 

desde a inteligência, o juízo reto e ponderado, o equilíbrio psicológico, a magnanimidade, a 

constância, a boa fama, a aparência, a saúde e a nobreza, na medida em que mais capacitem 

para o fim que se tem em vista. Por isto, há uma preocupação com a formação intelectual e 

com a adoção da cultura humanista de seu tempo. A criação dos colégios foi e é ainda marca 

da Companhia de Jesus, sendo Inácio precursor da visão de educação e fé como 

desenvolvimento integral da pessoa.252 

 A experiência de Deus em Inácio de Loyola, não acontece com um homem que se 

tenha como derrotado, ou sem perspectivas. Ao contrário, Inácio como pessoa bastante 

atuante, realizava e alimentava projetos de continuidade na corte de Espanha. Quando quis 

colocar-se a serviço do "Rei Eterno" e sentiu-se chamado por Deus. Na missão, viu uma 

oportunidade de realização também como homem ativo, consciente de suas possibilidades. De 

acordo com estudiosos da obra inaciana, a idéia de construir com solidez a edificação da 

própria existência, através da busca metódica da vontade de Deus, em cada situação, aparece 

pela primeira vez na espiritualidade cristã com Loyola. A sua originalidade está situada na 

insistência, na necessidade de descobrir, com precisão, qual é a vontade de Deus com respeito 

à vida de cada um, contrapondo a esta busca a liberdade individual. Na espiritualidade 

inaciana, não basta recorrer a princípios gerais, como os Mandamentos. Há objetivos 

minuciosamente analisados e uma preocupação em conhecer os meios mais adequados para 

alcançar o fim da existência humana, bem como o que melhor se aproveita a cada pessoa e a 

cada situação. De acordo com estudiosos, como A Thompson, 253 a espiritualidade Inaciana 

encontraria sua versão secularizada em Descartes. Thompson trabalha a existência de 

parale lismos entre a obra de Descartes e a obra Inaciana. Entre outros pontos situa sua 

reflexão no ideal inaciano da "clareza” e no critério cartesiano da idéia clara e distinta. As 

                                                 
251 Inácio incentiva os estudos a sensibilidade artística, as artes e educativas políticas no contexto de melhor 
servir a Deus. 
252 Cf. BETRAND, D. La Politique de Saint Ignace de Loyola , Paris: Cerf, 1985.  pp.  215-250. 
253 Cf THOMPSON, A Ignace de Loyola et Descartes. L' Influence des Exercices Spirituels sur les Ouevres 
philosophiques de Descartes. Archieves de Philosophie, 25. 1972.  pp. 6-8. 
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pesquisas do autor situam Descartes, 254como ex-aluno do Colégio Jesuíta La Flèche, que 

teria, muito provavelmente, segundo o costume e o programa da escola, feito retiros inacianos 

e conhecido os Exercícios Espirituais, então divulgados na edição Vulgata.  

A clareza de Inácio de Loyola é, contudo, diferenciada, porque seu pensamento  

apresenta-se de forma multifacetada, combinando intuição, racionalidade, mística, política, 

comunhão profunda com Deus, compromisso efetivo com o mundo, perspectiva comunitária e 

respeito pela individualidade. Não há redução de um elemento ao outro. Não se sacrifica a 

racionalidade em nome da intuição, nem se pretende que a política se converta em mística. 

Como afirma H. Kovenbach255 cada dimensão guarda sua consistência peculiar, não, porém 

de forma estanque ou compartimentada, mas mantendo íntima complementaridade, ainda que 

não equipotente. MacDowlell cita Joseph Beyus, 256que vê em Inácio uma possibilidade de 

superação do racionalismo porque teria incorporado de antemão valores da humanidade, sem 

deixar-se aprisionar pelas malhas mais estreitas do espírito iluminista. Beyeus acostumado ao 

olhar que parte das muitas possibilidades das Artes, admira em Inácio a combinação peculiar 

de uma vontade firme, conseqüente na sua ação, com a claridade resultante da sensibilidade 

vinda da contemplação do transcendente. Este aspecto seria uma contribuição inaciana, em 

termos culturais, tanto à sociedade de seu tempo como à sociedade contemporânea. 

 Santo Inácio criou uma nova forma de vida religiosa, afirma na mesma via Luis 

Palacín. 257 Desde sua aparição no século IV, a vida religiosa tinha, até então, uma conotação 

de fuga do mundo. Neste contexto, aspirar à perfeição cristã era reservado ao anacoreta, ao 

cenobita, ao monge e ao frade, que evitando a corrupção do mundo, retirava-se para o deserto 

ou para o mosteiro. Fazia parte deste universo, a clausura, o hábito. Por outro lado havia o 

clero "secular". Este último, por viver e trabalhar nas cidades, no campo, enfim, em um 

mundo mais amplo, não aspirava a perfeição, assim como se concebia esta perfeição na 

reclusão dos monastérios. Ao organizar a Companhia de Jesus Inácio e seus companheiros 

mudaram esta ordem de coisas. Não desejavam separar o religioso do mundo, mas, queriam 

situá- lo nos lugares mais conflitantes. Não se tratava de buscar a perfeição pela renúncia e o 

isolamento, mas pelo trabalho apostólico no meio da sociedade. Palacín entende que a 

                                                 
254 IBIDEM. pp.  62-64. 
255 KOVENBACH, H. Mistica e Política em S. Ignacio. EM. Notizie dei Gesuiti d' Italia, 23 de março de 1991. 
pp. 67-76. 
256 C.f. MacDowell, J.A EM BINGEMER, M.C. (org.)  As Letras e o Espírito: Espiritualidade Inaciana e 
Cultura Moderna. São Paulo: 1993.46. 
257 PALACÍN, L. Inácio e a Modernidade. EM BINGEMER, M.C. As Letras e o Espírito: Espiritualidade 
Inaciana e Cultura Moderna. São Paulo: Loyola. 1993.  p.  61. 
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concepção do mundo secular como campo de realização da vocação humana, era uma 

tendência da época que Loyola soube captar, assim como, ao mesmo tempo, ajudou a formar, 

construindo caminhos e concepções que serviram para sustentar esta tendência e estendê- la 

através dos séculos. 

 A interiorização foi outra tendência forte de seu tempo que Inácio captou e também 

ajudou a construir. Com uma nova concepção da vida religiosa, a interiorização foi ao mesmo 

tempo, ponto de sustentação de sua "abertura para o mundo". Como pontua Palacín, uma 

transformação não acontece sem a concomitante mudança no sentir, nas construções 

simbólicas, na hierarquia de valores, na visão de mundo, e, sob este aspecto é que se está 

dizendo que Inácio é um formador no contexto da modernidade. Na questão da interiorização, 

Inácio soube captar essa necessidade do homem moderno, e fez dela a alma de seu método de 

vida espiritual. Ainda de acordo com a percepção de Palacín, neste ponto, debaixo das 

diferenças reais e aparentes, Inácio coincidia com Lutero e Calvino, no esforço de tornar a 

religião uma vivência personalizada.  

Nos Exercícios Espirituais, Inácio elabora um método de criação, ampliação e 

formação da consciência. Ele sistematizou conceitos, vocabulário, representações simbólicas, 

métodos operativos. Trabalhou o ser humano em sua consciência individual, e em suas 

relações mais profundas com Deus e consigo mesmo. Todas essas questões foram de tal modo 

inovadoras que Inácio precisou construir novas linguagens para poder passar adiante suas 

experiências. Roland Barthes 258 inclui Inácio entre os logotetas, que são os construtores de 

linguagem. A partir de seu estudo dos Exercícios Espirituais, Barthes percebeu Inácio de 

Loyola entre os criadores de linguagem ou logotetas. Um reduzido número de pessoas que, 

tendo aberto um campo novo à experiência humana, precisou criar todo um aparelho 

conceitual e uma linguagem própria. Paul Ricoeur 259 entendeu os Exercícios Espirituais como 

uma obra  inovadora e aberta a recontextualizações através das épocas e das situações.  

Há uma atualidade hermenêutica em Inácio, que não só permite sua abertura para o 

mundo como a sua atualidade e plasticidade para diversos contextos e situações.O texto 

aberto e múltiplo de Inácio, em sua atualidade histórica, busca integrar tradição à 

modernidade. Esta visão integradora ele aplicou ao ser humano e à Criação. Inácio fala de 

Deus como Criador que vive e deseja viver uma vida de amor e entrega para as pessoas A sua 

                                                 
258 Cf. BARTHES, R.  Sade, Fourier, Loyola. Paris: Ed. Du. Seuil, 1976. p. 46. 
259 Cf. RICOEUR, P. Nommer Dieu, EM Etudes Théologiques et Religieuses.  52. 
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"Contemplação para Alcançar o Amor”260 que para muitos intérpretes como Spencer 

Custódio261acontece como uma ponte dos Exercícios Espirituais para o cotidiano é resultado 

desta visão inaciana. Inácio quer ver o ser humano livre para fazer suas escolhas, em qualquer 

estado de vida e situação, Buscando a Deus em todas as coisas. Este, para nós, é um elemento 

importante para a ligação entre o mundo inaciano e o mundo dos Alcoólicos Anônimos. 

3.2.1. A Experiência Espiritual de Santo Inácio de Loyola 

Na sua Autobiografia, Iñigo Lopez Loyola, Santo Inácio, descreve o modo como Deus 

foi agindo em seu íntimo. Ele organiza o relato de um encontro pessoal com Deus, na pessoa 

de Jesus Cristo, que teria sido o início de um processo contínuo de crescimento interior e de 

transformação radical em sua vida. Compreendendo um período de aproximadamente quinze 

anos a partir de 1522, a Autobiografia revela muitos deslocamentos, muitas instabilidades e 

inquietudes, permeando as novas certezas e os novos projetos da vida de Inácio. Procurando 

libertar-se de seu egocentrismo, paulatina e criteriosamente, ele afirma que passa do "eu tenho 

que fazer" para o "ser posto com o Filho”. 262 Afirma que o desejo de servir aumentava a cada 

dia, crescendo- lhe sempre a ânsia por conhecer a vontade de Deus. Sentia-se como alguém 

que estava, juntamente com o Filho, construindo o Reino de Deus e para isto, procurava saber 

minuciosamente os planos do Pai para a sua missão. Esta atitude fundamental o guiou em sua 

busca, que chamou de peregrinação. Conferiu à Espiritualidade inaciana o sentido de contínua 

dependência de Deus, de atenção e escuta, para "sentir” a comunicação do Espírito de 

Cristo.263  

Inácio percebia-se como peregrino, em estado de contínua busca, de missão interior, 

avançando para a intimidade com Deus e para o serviço. Nesta peregrinação, deixava posições 

e despojava-se cada vez mais de si mesmo. Seus projetos próprios e suas orientações 

modificavam-se. Inácio interpreta esta situação entendendo que seus planos estão sendo 

"feridos" por Deus, que tem para ele outras missões. Diante disto não faz outra coisa senão 

dispor-se. 264 A Autobiografia revela em Inácio o exercitante que segue procurando libertação 

do "seu amor próprio, querer e interesse". Ele quer apenas realizar a vontade divina.265 Já no 
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final de sua vida, afirmava que "mesmo tendo cometido muitas ofensas contra o Senhor Jesus 

Cristo" sempre se entendera crescendo em devoção, isto é, em facilidade de encontrar Deus. 

Naqueles momentos, mais do que em quaisquer outros, sempre, e a qualquer hora que 

desejasse encontrar Deus, o encontrava. 

. Principalmente na Autobiografia encontramos a experiência de vida que irá permear 

e fundamentar a teoria ou teologia inaciana, revelando uma dimensão reflexiva e lançando um 

olhar sobre a vida pessoal de Loyola e a ação de Deus sobre ela. Incentivado por seu amigo e 

cooperador Jerônimo Nadal, 266 Loyola relatou sua vida a Luís Gonçalves da Câmara, jesuíta 

português que redigiu a obra. Procuramos a Autobiografia, para conhecer melhor alguns 

aspectos de Loyola, mas, como assinala Bingemer267 a Autobiografia é um texto que conta a 

vida de um homem, mas onde este homem ocupa um papel secundário. É a espiritualidade 

que está em pauta. O conhecimento da vida e da personalidade de Inácio, além de seu próprio 

relato, foi desenvolvido através de séculos de leituras e releituras.  

 Na atualidade, Inácio de Loyola é considerado pelos estudiosos de sua vida e obra um 

homem dificilmente enquadrável em uma tipologia precisa. 268 Controvertido, é por vezes 

apresentado como um militar duro e rígido, formador de uma disciplina inflexível. Sua 

espiritualidade e sua história, contudo, revelam o gentil-homem formado entre os tempos da 

Cavalaria e a passagem para a Modernidade. Alguém que se extasia diante da contemplação 

da Trindade até as lágrimas e supera seu tempo no método de formação, criação e ampliação 

da consciência, através dos Exercícios Espirituais. Segundo Juan Larraín Ochagavia, 269 

Inácio de Loyola, filho de Dom Beltrán de Loyola, foi antes de sua experiência religiosa um 

servidor de confiança do vice-rei de Navarra, na Corte de Arévolo. Ao contrário do que 

registram algumas hagiografias, não foi rude e nem sem formação. Compunha poemas, 

apreciava a música e os combates de armas, como era comum aos homens da corte. Nascido 

na Renascença experimentou os contrastes da virada dos tempos Modernos onde Tradição e 

Modernidade dialogam. A queda de Constantinopla e a descoberta das Américas, pontos de 

partida da Modernidade, ajudam-nos a situar o nascimento e o início da vida de Inácio de 

Loyola, em termos históricos. 
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  Iñigo, mais tarde Santo Inácio de Loyola, vivenciou as tensões e os reflexos dos 

paradigmas culturais moderno e não-moderno.270Usamos a palavra paradigma 

analogicamente, no sentido cultural e não estritamente científico. De acordo com Marcello de 

C. Azevedo271, que considera o paradigma cultural como um conjunto de pressupostos de 

sentido e de valores que configuram distintivamente a identidade de uma cultura. Desta 

forma, de acordo com Luís Palacín272 temos um contraponto. O autor descreve Iñigo como 

um homem medieval em suas concepções mais profundas sobre o sentido da vida: a primazia 

da honra, o sentido hierárquico nobiliário, o serviço ao senhor, a fidelidade pessoal. Percebe 

também que Inácio foi um grande agente da mentalidade moderna dissolvente dos valores e 

comportamentos medievais. Palacín considera esta ambigüidade um enigma, que encontra 

possivelmente a explicaçãona capacidade que teve Loyola de antecipar o futuro, apesar de si 

mesmo. De acordo com Palacín, em Inácio estão presentes características profundas da 

Modernidade, entendida esta como ambiente cultural ou mentalidade. Características 

aparentemente opostas, mas na realidade complementares: o subjetivismo, com a 

individuação crescente da consciência e o primado da ação. O desenvolvimento destas duas 

tendências, Inácio teve um peso decisivo. Não houve propriamente uma passagem de Iñigo a 

Santo Inácio, mas uma integração que muitas vezes confunde o observador que não leva em 

conta a totalidade da pessoa. 

 Do ambiente da corte de Espanha, aos 31 anos, Inácio mudou radicalmente de vida, 

quando foi ferido em batalha, coordenando a defesa do Castelo de Pamplona e conduzido, 

quase morto, ao Solar dos Loyola. Na convalescença, leituras sobre a vida de Cristo e de 

alguns Santos, mediaram-lhe um processo interior de movimentação espiritual e existencial. 

Ele mudou completamente seus projetos. Tornou-se um peregrino, deslocando-se de início, 

geograficamente, rumo aos lugares Santos. Em 1524, resolveu estudar, para melhor servir, 

determinando-se a ir à Barcelona. Por dois anos estudou Gramática em Barcelona, partindo 

para Alcalá com o intuito de estudar Filosofia. Em Alcalá foi preso pela Inquisição e proibido 

de falar de “assuntos de fé”. Inácio, que costumava anotar suas experiências com Deus, 

traduzindo-as seminalmente, nesta época elaborava o primeiro esboço dos Exercícios 

Espirituais. Em Alcalá ele já reunia um grupo de seguidores, a quem ministrava os 

Exercícios. Quando os Inquisidores o soltaram, Inácio peregrinou com seus companheiros até 
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Salamanca. Em Salamandca foi preso outra vez pela Inquisição. Como ainda não era 

considerado letrado, achava-se que ensinava pelo Poder do Espírito Santo. Havia uma 

oposição, no entendimento dos Inquisidores, entre as Letras e o Espírito, um tom de 

questionamento que Inácio preferiu não debater. Entregou os manuscritos dos Exercícios e 

esperou o parecer da Inquisição. Assim que foi solto, Inácio retomou os estudos, mais 

precisamente porque entendia que o seu desejo pelas letras provinha curiosamente da 

experiência com Deus.O autor dos Exercícios encontrava Deus em tudo, mesmo na 

Universidade. Mais tarde Inácio deixará entrever, fortemente, seu posicionamento sobre este 

tema. Para ele não há e nem pode haver oposição entre as letras e o Espírito. Inácio estuda 

além de Filosofia, Teologia e é ordenado. Entretanto, continua com a mística e cada vez mais 

se envolve com a possibilidade de poder ler no discurso dos seus sentimentos uma lição de 

Deus. 

 As letras, os estudos e a vontade de entender a realidade do mundo e a realidade dos 

homens, nele não se separam. Há um modo original de ser e sentir, a partir de sua experiência 

de Deus, que acaba por elaborar nos Exercícios Espirituais e institucionalizar em uma Ordem 

religiosa, a Companhia de Jesus. De acordo com Palacín, Inácio soube captar a urgência da 

interiorização do homem moderno, fazendo disto a verdadeira alma de seu método de vida 

espiritual. Palacin afirma que o próprio Inácio teria ficado perpexo caso constatasse que por 

baixo das diferenças reais e aparentes que o confrontavam com seus dois grandes adversários 

no campo religioso, Calvino e Lutero, coincidia com eles no esforço de tornar a religião uma 

vivência totalmente personalizada.273 Na Companhia de Jesus a experiência dos Exercícios 

passou a ser uma forma original de fazer pastoral e uma pedagogia.  Quando Inácio forma sua 

Ordem, tem uma concepção inovadora para a época. A originalidade em relação aos seus 

antecessores está no planejamento e na organização da Companhia de Jesus. A visão de Inácio 

é estratégica e concebida a partir da missão.A modalidade de governo é centralizada no 

Superior. Concebendo a ordem como uma companhia, objetivava uma instituição centralizada 

para poder acometer empresas de âmbito mundial. De acordo com  Palacin, 274 Loyola 

esperava rapidez e eficácia de ação, comparandas a uma Cavalaria Ligeira. Sua aspiração 

estava coerente com os padrões coletivos, típicos da Modernidade, que se abria com grandes 

obras coletivas; a criação do estado moderno, os descobrimentos geográficos, a colonização, 

os exércitos profissionais, companhias comerciais e a organização coletiva da produção. A 
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companhia de Jesus não queria separar o religioso do mundo, mas situá- lo nos locais mais 

conflitantes.Não buscavam  isolamento e renúncia, mas apostolado no meio da sociedade. 

Inácio faz planos de ação e leva em conta a maior necessidade de ajuda, a expectativa 

de maior rendimento da ação, o seu efeito multiplicador em função da qualidade das pessoas, 

a necessidade dos lugares atingidos, as obrigações de gratidão e a necessidade de desfazer 

resistências contra a Igreja e contra a própria Companhia.275 O foco na institucionalização da 

missão é acentuado. Mas, a proposta inaciana em contrapartida apresenta o primado da pessoa 

sobre a instituição.Há uma pedagogia de liberdade e discernimento, vinda dos Exercícios, que 

quer formar um apostolado composto de personalidades fortes, capazes de assumir 

responsabilidades com empenho e coerência de princípios e propósitos. Pessoas flexíveis e 

adaptativas. A relação com o Superior se dá em termos de orientação espiritual. Preessupõe-se 

que o Superior conheça bem os sacerdotes. Conheça a situação de cada um, seus talentos, 

projetos, inclinações, fraquezas, e os ajude no crescimento pessoal e comunitário. Em tudo 

isto os Exercícios inacianos são trabalhados. Tanto na formação dos jesuítas como na missão 

de favorecer o encontro com Deus a todas as pessoas, sua pastoral.  Inácio sistematizou 

conceitos, vocabulário, representações simbólicas, métodos operativos, revelando novas 

formas de ver a consciência individual em suas relações mais profundas consigo mesma e 

com Deus. Ele construiu novas linguagens tendo significativa contribuição para a Pedagogia. 

Fez da formação e da aprendência, objetivos primeiros em sua vida e em sua Ordem religiosa. 

Segundo Juan Larraín Occhagavia, o específico em Inácio é que cria cultura cultivando 

homens.276Inácio é, portanto, um notável pedagogo. Tem uma visão integrada da Criação e 

não contempla um mundo pronto e acabado. Ele entende a ação destruidora do pecado e a 

história dolorosa e cheia de conflitos de um mundo em que o Criador continuamente trabalha 

pela Salvação da humanidade. 

3.2.1.1. Principais Etapas da Peregrinação Espiritual de Inácio de Loyola. 

 

O centro da espiritualidade inaciana são os Exercícios Espirituais que revelam a 

caminhada espiritual de Inácio de Loyola. Inácio entendeu que "Deus ia se revelando em 

vários momentos marcantes de sua vida". Ele fez muitas anotações de suas percepções e essas 

anotações consistiram no primeiro esboço de sua obra.  Inácio quis passar para outras pessoas 
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a sua experiência com Deus. Ele a transformou em orações, reflexões questionamentos, que 

geraram a espiritualidade característica dos jesuítas, religiosos, sacerdotes e leigos, que nela 

descobriram um caminho no seguimento de Jesus Cristo. Em Inácio a experiência de vida é 

fundamentalmente a experiência com Deus. Assim como no modelo de espiritualidade cristã 

que estivemos descrevendo, o espiritual inaciano está centrado na pessoa de Jesus e nas 

Escrituras. Por outro lado, como toda espiritualidade, nasce de uma experiência pessoal e 

íntima com Deus. Nos Exercícios Espirituais, o que se quer é a salud del anima, que é o "bem 

e a saúde da alma e do corpo, bem como toda a riqueza da salvação trazida por Jesus Cristo", 

como pontua Josef Stierli.277 Esta saúde se dará no encontro entre o Criador e a criatura. Em 

Inácio, todo encontro com Deus realiza-se em Jesus Cristo, único caminho que o amor do Pai 

toma para chegar à Criação e único acesso desta ao Pai. Nesta ordem de idéias, em Inácio 

todos os Exercícios se orientam para Jesus Cristo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo se 

encontram no coração da espiritualidade e da mística inacianas. Inácio, como os antigos 

monges, viveu uma espiritualidade em que o que se procurava não era em primeiro lugar o 

autoconhecimento, mas sim a experiência de Deus. Deus foi a meta de sua busca, mas, no 

caminho para Deus, assim como os monges, ele se deparou consigo mesmo. A descoberta de 

suas próprias feridas fez parte de sua busca de Deus, registrada nos Exercícios. A meta da 

jornada espiritual vital é, também, um recurso para ampliar a consciência. Bebendo das fontes 

dos monges da Antigüidade ele firma sua espiritualidade na percepção que o ser humano só 

está em ordem quando se abre para Deus. 

Anselm Grün278 lembra que para os monges, assim como para Inácio, a via religiosa e a 

via psicológica ainda não eram separadas. A via religiosa, em Inácio, inclui conhecimentos e 

métodos psicológicos e pedagógicos, que hoje são reclamados por ciências que se tornaram 

independentes da espiritualidade. Segundo nosso entendimento, aí está um elemento-chave 

para o fato de não ser a espiritualidade reconhecida, de pronto, nos Doze Passos e também a 

mistagogia do programa. Entendemos que este levantamento histórico contribuiu para 

explicar que hoje alguns elementos trabalhados por Inácio, são muito mais estudados, 

nomeados e entendidos na linguagem psicológica, na Academia e nos AA., não são creditados 

à espiritualidade. Dentre tantas outras situações que poderiam ilustrar estas constatações 

pensamos nos modelos atuais que combinam hospitalização e Doze Passos, nas clínicas de 

recuperação de alcoolismo. Os programas são muitas vezes de trinta dias, em espaços 

propícios ao recolhimento, com agenda organizada e articulada para provocar transformação 
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interior. Há trabalhos em grupos de apoio e crescimento, favorecendo a partilha e a reinserção 

no cotidiano. Embora tudo possa ser explicação por outros instrumentos, há uma harmonia 

entre todas estas providências e a ruptura que os retiros inacianos pretendem provocar desde 

os tempos de Inácio. Entretanto, no divórcio entre Teologia e espiritualidade desde a Idade 

Média, 279 as fontes da espiritualidade e suas práticas se perderam na história e muito do que é 

espiritual ficou mais fácil de ser reconhecido através da Psicologia do que pela própria 

Teologia. Isto acontece, acentuadamente, com a espiritualidade inaciana, que apresenta fortes 

traços psicológicos. A reaproximação da Teologia com a espiritualidade, propugnada no 

Concílio Vaticano II, trouxe subsídios suficientes para conseguirmos visualizar melhor o 

Programa Espiritual dos A.A, bem como todo o tipo de relação entre espiritualidade e 

serenidade ou sanidade. Em Inácio, o orante, o peregrino espiritual, não era apenas o homem 

piedoso, mas aquele que se tornava mais sadio, mais sábio, mais identificado consigo mesmo, 

mais realizado. Na oração é que o homem reconhecia todos os seus erros, as suas 

enfermidades. O itinerário espiritual dos Doze Passos, na perspectiva de Inácio, pode ser 

reconhecido em sua função analítica e em sua função terapêutica, porque é através da oração 

que se experimenta a cura. A espiritualidade cristã das origens vê o autoconhecimento como 

caminho para a humildade. Dois aspectos fazem parte do autoconhecimento do ser humano: 

a-  O homem é imagem de Deus e deve portanto reconhecer toda beleza, toda dignidade e 

todo o bem que há nele como sua capacidade de tornar-se morada de Deus. 

b-A imagem humana é passível de deformação, o ser humano deve descobrir tudo o 

quanto nele deforma esta imagem, as trevas, o mal, o erro, o demoníaco que carrega em si. 

A partir do envolvimento com estes dois aspectos o homem pode entender que Deus o há 

de curar, reconstruindo sua imagem original. O encontro com Deus é a força da 

espiritualidade, porque nele Deus realiza no homem a sua imagem. Nesta direção, numa 

jornada espiritual, como os Doze Passos, o que se quer é que a pessoa em sofrimento sinta 

Deus a seu favor, procurando modificar a maneira de conviver com as dificuldades e com o 

sofrimento. Em muitos casos, precisamente na incapacidade de controlar o beber ou de 

libertar-se do alcoolismo, exercícios tais como os Doze Passos, podem favorecer uma ruptura. 

Fazer com que a pessoa se deixe cair em Deus, do jeito que está. No fundo de sua angústia o 

indivíduo alcoólico talvez fique livre da ilusão de ser o dono de sua própria vida. Ao libertar-

se da identificação com seu ego e abrir-se para Deus pode encontrar algum alívio neste espaço 
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de encontro. Ali onde o ser humano se experimenta de maneira radical, suportando sua 

solidão última, pode acontecer a experiência de Deus. Ainda a espiritualidade Inaciana, 

segundo J. Sobrino,280 é uma espiritualidade teologal, porque a experiência e a práxis de 

Inácio são teologais. Seu discurso sobre Deus é trinitário em seu fazer e conteúdos. Deus é 

concebido de tal maneira, que não se pode conhecê-lo só como pura alteridade em relação ao 

homem, ainda que o seja infinitamente como pontua J Sobrino281. Em termos teologais, o 

homem precisa encontrar-se com Deus e introduzir-se na realidade de Deus. Isto é o que 

possibilita e exige a realidade trinitária de Deus. Esta é a teoria que se depreende da 

espiritualidade dos Exercícios e dos demais escritos do seu autor. Todo o contexto em que 

trabalha e se move é trinitário. Na própria experiência, que ele chama de "Exímia Ilustração", 

quando às margens do Cordoner, 282 Inácio registra que teve uma compreensão no seio da 

Trindade, do mistério anunciado por Paulo da origem dos seres de Deus e de seu retorno a 

ele.283 Como todas as suas obras, os Exercícios levam a marca deste movimento trinitário. A 

partir da experiência e da práxis kenotico-doxológica do homem e de Deus em Jesus Cristo se 

chegará à emergência da teologia trinitária presente no conteúdo dos Exercícios. Como já 

dissemos, os Exercícios Espirituais compõem uma obra aberta e múltipla, aparentemente 

muito simples. O semiólogo Roland Barthes, 284 entretanto, nele percebeu uma complexidade 

textual que só se confirma progressivamente do início até o fim de seus aproximadamente 

duzentos parágrafos. De acordo com Barthes, não se trata apenas de um texto bilateral, 

contendo apenas um emissor e um receptor. Há outros níveis de mediação. A análise de 

Barthes aponta quatro níveis: 

a - O texto que Inácio dirige ao orientador, que é o nível literal da obra 

b - O texto que o orientador dirige ao exercitante, que é uma reconstrução a ser feita 

pelo orientador ou diretor de acordo com cada situação específica; 

c - O  texto que o exercitante mesmo escreve a partir de suas orações e de seus 

questionamentos. 

d - O texto que Deus escreve e que se constitui na experiência do exercitante. 
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De acordo com Roland Barthes há uma circularidade textual nos Exercícios. O quarto 

nível remete ao primeiro, uma vez que esse mesmo Deus que escreve o texto único da 

experiência espiritual do exercitante, foi quem escreveu a experiência de Inácio, que foi 

narrada nos exercícios Espirituais e elaborada para ser passada adiante. 

Assim, a obra de Inácio de Loyola está voltada para "exercitantes”.Os Exercícios 

Espirituais não são uma composição de textos para "leitores”.O livro de Inácio de Loyola 

oferece exercícios, coisas para se fazer. Datando da primeira metade do século XVI espanhol, 

o texto inaciano traz a linguagem e as representações marcadas pela época e também pelo 

temperamento de Inácio. Entretanto, inúmeros são os seus intérpretes e a sua atualidade vem 

permanecendo através dos séculos. Um de seus intérpretes atuais, João Batista Libanio285, 

falando sobre a espiritualidade inaciana, diz que as espiritualidades nascem da confluência de 

dois vetores desiguais em sua qualidade e natureza: o Espírito de Deus e o coração humano, 

produzindo uma única resultante. De acordo com Libanio, o Espírito de Deus, fonte primeira 

e fundamental de toda espiritualidade, age com sua livre transcendência sobre o coração 

humano. Isto, entretanto, acontece em um contexto concreto e em uma determinada situação 

histórica. Ainda assim a espiritualidade pode responder a outros momentos culturais, se 

houver o que chama de um parentesco histórico e cultural. Esta é uma situação que vem 

acontecendo século após século com a espiritualidade inaciana. 

 Em Inácio de Loyola, o Cristianismo é fundamentalmente vida e práxis, há mútua 

referência entre fé e caridade. O texto basilar de Loyola é uma obra aberta. Apresenta alguns 

temas para oração, que funcionam como um fio condutor de um itinerário espiritual a ser 

vivido em diferentes épocas, por diferentes pessoas. Há também uma série de observações, 

notas e regras, voltados para a vida de oração e para o desenvolvimento da pessoa no 

conhecimento de si mesma e na colaboração com a ação de Deus 286O livro em si, mais se 

destina aos diretores, que estarão acompanhando os exercitantes durante o itinerário espiritual. 

O papel do diretor dos Exercícios é da maior importância. Nos Exercícios Espirituais, os EE, 

o diretor é quem, através de suas mediações, ajuda o exercitante a discernir a presença e a 

ação do Espírito de Deus. Segundo João Batista Libanio,287 as duas linhas de ação dos 

Exercícios são o discernimento dos espíritos e a eleição. O discernimento dos espíritos 
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2004. 
286 Cf. LOYOLA, I. Exercícios Espirituais de Santo Inácio . São Paulo: Loyola.  2000. pp. 5-6.  
287 LIBÂNIO, J. B. O Discernimento Espiritual Revisitado. São Paulo: Loyola.  2000.  pp.  7-9. 
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envolve todo um processo de observação de movimentos interiores através dos afetos. A 

eleição, envolvendo um processo em que se procura a melhor resposta à ação de Deus na vida 

do exercitante. 

. A problemática do discernimento coloca no centro da vida cristã a caridade que se 

manifesta nas opções assumidas pelo exercitante. Estas opções são assumidas em liberdade de 

consciênc ia, sendo iluminadas pela fé. O discernimento, de acordo com Libânio, reconhece a 

liberdade infinita e inimanipulável de Deus ao mesmo tempo em que entende a liberdade e a 

ação humanas como necessárias. Em Karl Rahner288 o discernimento dos espíritos proposto 

por Inácio, traz à luz o problema da relação da liberdade divina e humana, da natureza e da 

graça O discernimento espiritual e as eleições formam a linha de ação em que estão 

conjugados: os esforços da pessoa e os esforços de Deus. Ainda de acordo com Libanio, 

Inácio prevê que a eleição seja a expressão da vontade de Deus e não de um impulso de 

egoísmo. Para isso, torna-se fundamental à pessoa, aprender a discernir, refletindo à luz de 

critérios da fé sobre os dados concretos que cada situação apresenta. Inácio registra nas suas 

Anotações, que por exercícios espirituais se entende qualquer modo de examinar a 

consciência, de meditar, de contemplar, de orar mental e vocalmente, e outras atividades 

espirituais."289 Ele esclarece que assim como passear, caminhar e correr são exercícios 

corporais, chamam-se exercícios espirituais diversos modos da pessoa preparar e dispor sua 

vida para tirar de si todas as afeições desordenadas, e depois de tirá- las, buscar e encontrar a 

vontade de Deus para a sua vida, na disposição de sua vida para a salvação. 

 Fazer a vontade de Deus em Inácio significa deixar-se mover pelo amor de Deus, 

discernindo o que é mais proveitoso, no ponto de vista do Reino, para cada situação. Segundo 

Spencer Custódio, 290 muito freqüente no texto Inaciano, o vocábulo vontade, não se refere a 

uma fria decisão de energia pessoal. Esta palavra invoca nos Exercícios Espirituais, inspiração 

e movimentos recebidos de Deus Pai. Para Inácio, a vontade de Deus é algo que se pode 

sentir, isto é perceber por meio de uma experiência interior próxima da degustação. E, neste 

ponto é que começa o discernimento dos espíritos. Desta forma, segundo Inácio, exercícios é 

uma palavra-chave, que supõe treino, acompanhamento, orientação. Portanto, os Exercícios 
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Loyola.Madrid. Editorial Católico. 1977. pp.  169-175. 
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Espirituais de Santo Inácio de Loyola são um trabalho planificado, estruturado, com 

orientação e acompanhamento.  

Segundo Iparraguirre e Dalmases, as páginas extremamente simples dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio de Loyola pertencem à categoria dos livros tais como a Imitação 

de Cristo e As Visitas de San Alfonso de Ligorio. Estes livros, segundo os autores, têm 

influenciado continuamente a espiritualidade de milhões de pessoas. Até 1977, quando foi 

editado o texto destes autores, os Exercícios Espirituais haviam sido publicados mais de 4.500 

vezes291 sendo traduzidos em 19 línguas. Iparraguirre e Dalmases calculam que tenha havido 

um montante de quatro milhões de exemplares e uma média de uma edição por mês ao largo 

dos quatro séculos de existência do livro.Consideram também que a prática continuada, 

solicitada por Inácio, tenha gerado um número muito grande de exercitantes em todo o 

mundo.Além daqueles que adquiriram os exemplares dos Exercícios, há um número 

significativo de pessoas que se valeram dos Retiros de 30 dias, da Prática Abreviada, dos 

Exercícios Abertos, além de sua vivência nos mosteiros e conventos das diversas Ordens 

religiosas. A irradiação dos Exercícios se estende de forma mais distante, através, da 

assimilação de muitas de suas práticas e elementos por diferentes instituições e organismos da 

Igreja.292 No Brasil, segundo o Centro de Estudos Inacianos de Itaici, existem três traduções 

mais recentes do texto dos Exercícios: a de Balduino Rambo, 293 a de Gèsa Koevecses294, e a 

de Leme Lopes,295 que necessitam de revisão e de atualização e a edição provisória e 

decalcada da tradução de Joachim Abranches, editada em Portugal pelo Mensageiro do 

Coração de Jesus, em Braga, em 1961. São Francisco de Sales já dizia que o livro de Inácio 

havia favorecido mais conversões do que as letras que continha. Os Exercícios Espirituais são 

ainda de acordo com o texto de Iparraguirre e Dalmases, um método para se saber vivenciar a 

santidade em seu grau mais perfeito, elevando seus praticantes a uma união existencial com a 

divindade mesma. Os autores citam o teólogo e historiador Heinrich Böhmer, que fala da obra 

de Inácio como algo que marcou a história da humanidade.296 

 A influência do livro de Inácio de Loyola, de sua espiritualidade e de sua pedagogia 

na construção da espiritualidade católico-romana ou dos ramos pietistas protestantes, nos 

                                                 
291 IBIDEM. p.169. 
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parece inevitável, dado o grande número de edições e de exercitantes alcançados. Os 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio têm plasticidade prevista para alcançar grande número 

de pessoas ou as pessoas em suas especificidades.  Os E.E. incluem normas gerais e princípios 

universais, mas a aplicação em cada caso fica por conta de quem dirige, em contato imediato 

com o exercitante, para estar adequado a aspectos e modalidades que convém a cada situação 

concreta. Santo Inácio quer preparar a alma, torná- la pronta, para que possa desenvolver-se 

nela o que vê como a semente da graça. Em um nível mais profundo de seu discurso deixa 

entrever sua idéia: mediante o reto e normal desenvolvimento de suas funções espirituais a 

pessoa chegará ao crescimento espiritual procurarando "em tudo amar e servir”. 297  Santo 

Inácio traça um plano tático de remoção dos obstáculos, as desordens, que impedem o 

desenvolvimento espiritual. Sua meta é, basicamente, vencer o Velho Homem e confiar na 

Providência Divina. De acordo com Eduardo Iglesias, 298 o que Inácio buscava com os 

Exercícios, era facilitar o encontro da criatura com o seu Criador, a partir do desbloqueio que  

acontece em virtude do ordenamento das afeições humanas de acordo com os valores do 

Reino. 

3.2.2. As Linhas Mestras da Espiritualidade e da Mística Inacianas 

 De acordo com Joseph Stierli, em seu texto, não publicado, Narração do Peregrino, 

Inácio revela sua compreensão da devoção como facilidade de encontrar a Deus, sendo que 

essa facilidade não cessou de acontecer e de crescer nele.299 Afirma também Inácio, que este 

seu modo de encontrar a Deus tem um caráter místico, como um movimento espiritual 

profundo acontecendo em sua vida.  Stierli organizou esta fala de Inácio em quatro etapas: 

Trindade, Jesus, Igreja e Mundo. As etapas revelam o processo espiritual que o fez ver a Deus 

em todas as coisas". 300 Trata-se, segundo Stierli, de uma originalidade específica da 

espiritualidade inaciana, que resume toda a sua mística de serviço. Para ele, qualquer espaço 

se torna o lugar de seu encontro íntimo com Deus e de seu serviço ou sua missão. Stierli 

constrói alguns traços para evidenciar linhas, que considera mestras na mística de Inácio de 

Loyola. Partindo das palavras de Nadal, secretário e companheiro de Inácio, Stierli organiza 

toda uma reflexão sobre esta ligação entre mística e serviço que são inseparáveis em Inácio. 
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Afirmou Nadal: "Para nossa grande admiração e para maior consolo de nossos corações 

constatamos que a graça e a transparência de sua alma resplandeciam de algum modo em seu 

rosto e se manifestavam na limpidez e na segurança de suas atividades no serviço de 

Cristo"301 

  De acordo com Maria Clara L. Bingemer, a espiritualidade inaciana e sua mística 

apresentam coerência interna e correta articulação daquilo que pretendem ser em si mesmas, 

contribuindo para o delineamento da espiritualidade cristã como um todo. Isto porque 

integram experiência e práxis, entre o que a autora chama de situações sentidas e 

experimentadas. Desta forma, o que se percebe é que há uma integração entre o amor que 

Inácio sente por Deus e o serviço que quer prestar na construção do Seu Reino. A 

espiritualidade inaciana, ainda segundo Bingemer é experiência praticante e praticada. E a 

práxis de serviço divino é entendida como dom ou missão. 

A Trindade  

A espiritualidade de Inácio é fundamentalmente trinitária. A devoção pela Trindade e a 

mística que dela emana ocupam o primeiro lugar em sua vida. O Diário Espiritual registra o 

desenvolvimento de sua experiência trinitária. No trecho de 2 a 21 de fevereiro, ele descreve o 

itinerário que vai das pessoas divinas à unidade de sua mútua habitação. O Diário Espiritual 

revela Inácio de Loyola fascinado com o mistério da Trindade. De acordo com Bingemer, 302 

a Antropologia e a Teologia emergem de uma experiência espiritual marcadamente trinitária 

configurada do princípio ao fim por um eixo kenótico-doxológico. Na experiência Inaciana, só 

quando o homem se despoja de si próprio, na kenose radical e sem retorno é que pode 

descansar na doxa, ou na contemplação da glória de Deus. A práxis do serviço kenótico, 

humilde é na espiritualidade inaciana o único caminho para chegar a experimentar a glória do 

Deus Trino. O lugar de Deus em Inácio é em todas as coisas, porque em sua espiritualidade a 

Trindade Econômica é a Trindade Imanente. Em Inácio, a experiência espiritual é enraizada 

na economia trinitária da salvação. A Trindade se revela a partir do encontro das pessoas 

divinas nas pessoas humanas. Segundo Bingemer, a espiritualidade inaciana é radicalmente 
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apostólica. Contemplar a Trindade é contemplar a Sua obra criadora, redentora e santificadora 

e, concretamente, ser admitido a colaborar com esta obra.303 

Jesus-Deus 

Conforme Bingemer, a espiritualidade inaciana é cristológica.304 Nela a pessoa e a 

missão de Jesus em inseparável unidade constituem o acesso por excelência. É, ao mesmo 

tempo, experiência e práxis de Deus e dos homens. O elemento transcendente mistura-se com 

o imanente. Homem e Deus configuram-se mutuamente. Em seus anos de estudo em Paris, 

Inácio descobre a cristologia escotista, segundo a qual, desde toda a eternidade Deus previu a 

Encarnação do Filho, independentemente da queda do homem e da obra da redenção. Para os 

escotistas, a salvação começa com a Criação. O Verbo feito carne é o começo da Criação. De 

acordo com Spencer neste sentido Inácio é escotista. Inácio confere ao Filho  encarnado do Pai 

o título de Criador e Senhor. Em Inácio o título de Criador se refere sempre à Cristo. Criador 

e Senhor eqüivale a Deus e Senhor. Inácio poderá escrever Jesus Cristo é o Senhor e o Deus 

de todas as criaturas. E também em outro momento poderá dizer "Deus Nosso Senhor, que 

sendo Deus quis tornar-se homem. "305 Segundo Maria Clara L. Bingemer, em Inácio, Deus se 

revela fundamentalmente como Criador e Senhor.  Cristo é o Senhor dos Senhores. Inácio, 

que é um cavaleiro, procurará distinguir-se como nunca a Seu serviço.306  

De acordo com Hugo Rahner, os Exercícios de Inácio levam a um adentramento da 

vida de Jesus através da reflexão. Por isto são necessárias meditações e contemplações da vida 

de Cristo, que constituem o principal núcleo dos Exercícios e são a alma da espiritualidade de 

Inacio.  Utilizando o esquema de Hugo Rahner, 307 os E.E. se apresentam da seguite forma: 

Princípio e Fundamento 

Introdução - sentida da Vida 

Atitudes básicas do comportamento e análise pessoal. 

Primeira Etapa ou Primeira Semana 

Consciência da existência do mal e de suas conseqüências 
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Segunda Etapa ou Segunda Semana 

a convocação para o Reino feita por Jesus 

a Encarnação de Cristo e Sua vida oculta 

as duas bandeiras 

as três atitudes de respostas humanas 

a vida missionária de Cristo 

 

Terceira etapa ou Terceira Semana 

Paixão e Morte de Jesus 

 

Quarta Etapa ou Quarta semana 

Cristo Ressuscitado 

A Contemplação pelo Amor. 

Ainda conforme Rahner, paralelamente a cada etapa, de acordo com os objetivos 

próprios de cada uma delas, Santo Inácio desenvolve orientações e comentários sobre 

procedimentos e técnicas tais como o discernimento espiritual, os processos das moções e 

sentimentos, as maneiras de se fazer uma opção ou eleição, os exercícios de humildade e a 

ascese. Também propõe diversas formas e métodos de oração, contemplação, diálogo com 

Deus, exame de consciência, regras e orientações para diversas situações da vida. 

Cristologia do “Princípio e Fundamento” 

 "Princípio e o Fundamento" dos E.E., essencialmente afirma que o sentido da vida, 

sua finalidade, é louvar, reverenciar e servir a Deus e assim salvar a alma. Não faz menção 

expressa à pessoa de Cristo, mas somente menciona a reverência a Deus e a atitude em 

relação às coisas deste mundo. Em última análise, trata-se do desejo pelo que melhor conduz à 

finalidade proposta. O conteúdo do “Princípio e Fundamento” é mais bem compreendido à luz 

das considerações de Santo Inácio sobre a eleição. Em Inácio de Loyola há um esforço 

sentido do planejamentnto da vida, e o cerne da vida é procurar, encontrar e realizar a vontade 

de Deus. Os Exercícios, neste contexto, auxiliam a pessoa no processo de autconhecimento, 

de conhecimento da vontade de Deus, através de uma espécie de alfabetização espiritual.  O 

“Princípio e Fundamento” trata da salvação da alma e da indiferença por todas as coisas 
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criadas, refere-se à disposição necessária para a eleição ou escolha do que mais convém ao 

estado de cada um. Isto compreende três passos: 

a- Salvação da própria alma; 

b- Indiferença em relação às criaturas: 

c- Desejo de imitar o Criador e Senhor Crucificado, que mais nos conduz à reta final. 

Nos E.E., Cristo homem é sempre Criador e Senhor, e somente através dele, como 

homem perfeito, o ser humano poderá retornar ao seu princípio de ordenar a própria vida para 

louvar reverenciar e servir ao Criador A tríplice estrutura do Princípio e Fundamento: 

Salvação, Indiferença e Mais, conduzem para o fim para que o ser humano foi criado. Neste 

contexto o Mais ou Magis é o que melhor, em cada situação conduz a este fim. Segundo Hugo 

Rahner, a mais recente exegese do Princípio e Fundamento, mostra que só se pode entender 

esta fase a partir da visão geral dos Exercícios. A teologia inaciana  oscila entre o mundo e o 

trono celestial. Entre a renúncia e a aceitação. Entre a indiferença e a todas as coisas criadas e 

o "encontrar a Deus em todas as coisas”.Inácio diz que o Princípio e Fundamento deve levar a 

olhar as pessoas, não como belas e graciosas, mas como banhadas no sangue de Cristo. Nada 

é criado, nada tem sentido se não estiver em relação com o Cristo. 

 Inácio articulou os Exercícios de tal forma que sempre após as precisas meditações 

sobre o pecado e o exame de consciência é que se desenvolve uma nova etapa. A psicologia 

do pecado no “Princípio e Fundamento” é realizada com questionamentos como: até que 

ponto o mistério do pecado é uma realidade na minha vida pessoal? Há um sentido quase 

cósmico da culpabilidade do pecado, diante do qual o exercitante deverá optar, ou não, por 

imitar o vozerio da “Criação pecadora”: o que devo fazer por Cristo? Inácio ressalta que Deus 

pendente na cruz foi condenado por suas próprias criaturas. 

O Serviço 

Esta é outra referência da espiritualidade e da mística inacianas, a ação de graças do 

amor reverencial. Cheio de reconhecimento pelo amor Deus é que se espera que o exeritante 

se ofereça para servir. A contemplação ou a experiência religiosa de Inácio deságua na ação, 

ou no serviço. A reverência e a humildade amorosa acompanham a gratidão a Deus 308. Na 
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leitura dos intérpretes inacianos atuais, como na de Spencer Custódio,309 nos Exercícios 

Espirituais a comunidade de vida com Cristo desenvolve-se no serviço. Inácio mantém 

sempre aberto o universo do apostolado, procurando pessoal e comunitariamente ser 

instrumento útil nas mãos de Deus. As atividades espirituais como a pregação evangélica, a 

administração dos sacramentos e, nos casos de urgência, também as obras de caridade passam 

a ocupar um lugar de preferência. Inácio não exclui do serviço os entendimentos diplomáticos 

e as atividades políticas ou culturais. Em Salamanca chegou a ser criticado por ser um homem 

de relações diplomáticas. Mas, por mais místico que fosse, seu serviço, a diplomacia e a 

dimensão política de seu ministério sempre foram acentuadas. Inácio não via oposição entre 

mística e engajamento, considerando ser preciso tirar partido de todas as coisas para o fim 

último de dispor de todas elas para a glória de Deus.310 Inácio vai de Deus ao Mundo, diz 

Stierli, a união com Deus envolve todas as suas atividades. Pontua Bingemer que, em Inácio, 

a missão recebida do próprio Deus deverá ser exercida e levada a cabo no espaço da 

comunidade militante e consistirá fundamentalmente numa mistagogia. A mistagogia, de 

acordo com Ulpiano Vasquez Moro, 311 consiste na maneira pela qual uma pessoa é conduzida 

através das marcas de Deus em sua vida.  

Toda a pedagogia de Inácio está baseada na certeza de que Deus marca a vida das 

pessoas por meio de consolações e desolações. Para Inácio, estas marcas têm um sentido que 

só pode ser encontrado quando interpretado à luz do ministério de Jesus. Em Inácio, Deus é o 

Pai de Jesus Cristo e a orientação das afeições se faz tendo por referência o ministério de 

Cristo. O exercitante tem suas afeições ordenadas, quando seu desejo está voltado para o 

“Princípio e Fundamento”. Tem as afeições desordenadas quando seus afetos estão orientados 

para qualquer outro fim último, a não ser Deus. Nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de 

Loyola, portanto, interessa acima de tudo conhecer a vontade individual de Deus em relação 

ao exercitante. O exercitante procurará saber quem é Deus para ele. Que normas, que 

direcionamentos Deus lhe dá.  A experiência de Deus está ligada à experiência de si mesmo O 

autor dos Exercícios quer favorecer ao exercitante a observação, a introspecção, a auto-

observação dos sentimentos. É preciso conhecer o que acontece no interior, no íntimo, 

discernir os espíritos. Nesta ordem de idéias, a totalidade da experiência de vida do 

exercitante, que tem importância e integra o seu íntimo, acomoda-se em torno do “Princípio e 
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Fundamento”.Inácio estabelece um centro para integrar a personalidade.o caminho para isto 

não é tanto de tirar idéias, mas de observar sentimentos, através das consolações e desolações. 

Cada um tem a sua história e seu encontro com Deus, 

 Segundo Vasquez Moro, a percepção da diferença que existe entre cada uma das 

formas de inscrição de Deus, leva à percepção dos diferentes modos de manifestação de Deus, 

que ao serem relacionados entre si, vão se constituindo no processo de aprendizado que 

Inácio, como os antigos monges, chama de mistagogia. Nesta via, é o próprio Deus que 

conduz e orienta para o mistério do seu Caminho todos os caminhos da pessoa. Afirma 

Ulpiano, que o peculiar da orientação espiritual cristã é Jesus Cristo. Para quem acolhe a 

revelação de Deus em Jesus Cristo, tanto a teografia, isto é as marcas de Deus na vida, quanto 

a mistagogia, a iniciação ao mistério ou a compreensão do mistério de Deus, se manifestam e 

concentram nele. Literalmente afirma Ulpiano que: "A vida de Jesus Cristo é o horizonte em 

que nós mesmos nos tornamos humanos”. 312 Ele é o ponto de referência que nos orienta. Na 

orientação espiritual, o mediador é o Espírito Santo. A pessoa que orienta os Exercícios 

precisa estar atenta à maneira como o Espírito conduz a pessoa que se prepara, percebendo se 

ela está ou não se deixando conduzir pelo Espírito. É característico da mística inaciana, que a 

orientação espiritual através da vida de Cristo não fica fora, mas está inscrita no coração das 

pessoas. Segundo Vasquez Moro, é por isto que São Paulo não tem nenhuma hesitação ao 

comparar a revelação feita por Deus no Monte Sinai com a reve lação da Nova Aliança, feita 

por Jesus no coração de cada cristão.313 Mistagogia, para Inácio, significará viver no meio do 

mundo e ajudar e facilitar aos outros as experiências diretas, imediatas, místicas de Deus, este 

é o Serviço na pedagogia Inaciana.. A mística inaciana é inseparável de sua mistagogia, que é 

a forma Inaciana de apostolado e vida cristã. Esta é a forma inaciana de vivência concreta e 

histórica numa práxis de serviço, a experiência de Deus vivida em todas as coisas. 314 Para 

Santo Inácio é fundamental que a Palavra, que é Jesus Cristo, possa estar inscrita na pessoa e 

que este ser possa sentir que vive por causa dela, experimentando a consolação. Essa é a 

escrita de Jesus que se pode ler através do Espírito de Cristo. O ministério inaciano está 

centrado principalmente na orientação espiritual, a essência do serviço. De acordo com a 

                                                 
312 IBIDEM. 
313  Vasquez Moro cita 2Co 3,3: "De fato, é evidente, que vocês são uma carta de cristo, da qual nós fomos 
instrumento: carta escrita não com tinta, mas nas tábuas de carne do coração de vocês."  
314 CARDOSO, A. Cartas de Santo Inácio de Loyola: "As Primeiras Cartas para uma Vida Nova” São Paulo: 
Loyola. p. 44. 
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síntese feita por Vasquez Moro, as características da orientação espiritual, sendo centradas em 

Cristo, são: 

 

a- A ação imediata de Deus na orientação da vida de cada pessoa, e ação da pessoa  em 

Deus. 

b-A necessidade de recorrer à leitura das marcas e moções deixadas por tudo o que 

vindo de fora, afeta o exercitante. Ou, que saindo do exercitante, se torna afeição ou 

afeta o que está de fora. 

c-O confronto progressivo das marcas das diferentes moções com: a exterioridade dos 

Mandamentos, a história de Jesus contemplada e refletida, a Igreja sentida e refletida, 

a exterioridade do "sujeito dos outros", no sentido de conhecer melhor os outros. 

 

 Inácio quer fazer convergir tudo isto.  

Ele propõe a conversação espiritual como ponto de convergência da orientação, como 

mistagogia em ação.  No ato de falar ao outro, a palavra partilhada, quer fazer surgir um novo 

espaço teográfico, onde a conversa, a mutualidade das duas pessoas que "se conversam" as 

converte.”315 A própria conversa espiritual as faz convergir para algo mais do que um simples 

acordo. Esta é uma convergência de sentidos que só acontece e só se manifesta no ato de 

conversar. De acordo com Moro, em Inácio, é a experiência ou a concordância dos sentidos 

no ato de conversar torna a conversa espiritual ou, o que vem a ser o mesmo, faz da conversa 

um espaço onde é possível experimentar a Presença Unificadora do Espírito Santo. Na 

diversidade e na diferença das pessoas que conversam acaba por acontecer a unidade. Para 

Inácio, a distinção da conversação espiritual de qualquer outra forma interpessoal de ajuda 

não está centrada no tema sobre o qual se fala. O que conta é a vontade de ouvir Deus que fala 

na narração do outro. No mover da conversação, importa estar atento ao modo como Deus age 

ou ao modo que alguém age em relação a Deus. Em Inácio, toda a conversação espiritual é 

centrada no seguimento de Jesus e iluminada pelo seu Espírito. 

A Conformidade com a Vontade de Deus 

                                                 
315 Cf. Const. 338,5 e EE 257. 
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Inácio é conhecido como ouvinte atento da vontade de Deus. Sua teologia está toda 

configurada por uma experiência afetiva, traduzindo-se nele por desejo incansável de 

trabalhar pelo Reino. Isto porque Santo Inácio se percebe em comunhão profunda com Deus 

que trabalha incansavelmente pela salvação do ser humano. A Teologia inaciana é toda 

atravessada pelo desejo. Querer conhecer e praticar a vontade de Deus, é um desejo ardente e 

amoroso. Um modo de expressar ao Amado o que se sente, através de obras. Expressar em 

serviço, mais do que em palavras. A teologia de Inacio é inseparável de sua espiritualidade. 

Fazer teologia, nesta direção, não é tanto falar sobre Deus, mas é deixar que Deus fale, ou 

deixar falar a Deus. 

 

O Esvaziamento 

Na espiritualidade inaciana a kenose ou esvaziamento ocupa um lugar muito 

importante que pode ser traduzido também na opção pelos pobres como compromisso de vida 

e de serviço. No tempo de Inácio, distribuir esmolas era o meio tradicional de ajudar os 

pobres. A originalidade da espiritualidade inaciana está em enfatizar que o amor preferencial 

pelos pobres é divino antes de ser humano e que o homem só pode assumi- lo como seu, 

porque antes o contemplou na prática salvadora e amorosa do próprio Deus. Isto porque este 

amor de Deus fo i colocado no mais fundo de seu coração, ainda que ele mesmo não tenha 

consciência explícita disto. Para Inácio, o agir econômico da Trindade divina revela-se como 

amor operativo e eficaz em favor dos pobres. Ao ser humano, Inácio propõe seguir a Jesus 

Cristo pelo mesmo caminho de esvaziamento e humildade trilhado por ele historicamente. 

A Experiência Comunitária 

A espiritualidade Inaciana se revela apostólica assim como é apostólica a sua mística. 

Não há espaço para qualquer tipo de individualismo ou intimismo. Conforme Alvaro Barreiro, 
316Inácio, depois de ter feito a experiência do encontro pessoal com Deus, assim como 

aconteceu com Paulo no caminho de Damasco e com Moisés depois da experiência da sarça 

ardente, ficou totalmente seduzido por ele e seu projeto salvífico. Isto se revelou em uma 

mística de serviço. Inácio descobriu que só pode vencer o "príncipe deste mundo" quem se 

decidir a seguir e servir a Cristo, pelo caminho que ele mesmo percorreu. Apesar de seu 

cunho marcadamente pessoal a espiritualidade e a mística inacianas são profundamente 

                                                 
316Cf BARREIRO, A Espiritualidade Inaciana: Características e Atualidade EM Revista Foco. 
wwwcentroloyola.org.br/foco2.htm.02 de junho de 2004. 
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comunitárias e sociais. Como pontua Bingemer, a necessidade de formar um grupo de 

seguidores e de vivenciar comunitariamente esta espiritualidade confirma esta característica. 

Nos Exercícios Espirituais isto se mostra claramente. A revelação de Deus nos mistérios da 

vida de Cristo faz com que o exercitante se defronte e se deixe impregnar e configurar pela 

pessoa de Jesus Cristo, com todas as conseqüências disto: experimentar-se constantemente e 

profundamente diante do Outro, que no seu cotidiano se transforma em seu lugar de pertença 

e transformação. 

 

 

Espiritualidade do Magis 

Em Inácio, o ser humano tendo sua origem no Absoluto, tende para o Absoluto. Nada 

criado pode satisfazê-lo inteiramente. Neste sentido, todos os desejos humanos são expressões 

limitadas do desejo de Deus. Inácio toma a bússola como metáfora e diz que o coração do 

homem é como este instrumento de orientação. Aponta sempre para Deus, que o Santo vê 

como o "Norte da vida”.Porque está polarizado para o Norte, nenhuma outra escolha que tente 

polarizá-lo para outro espaço aquietará o seu coração. Por isto aparece a figura de Inácio 

como peregrino polarizado para o Absoluto. De acordo com Álvaro Barreiro317, assim como 

Agostinho, 318 Inácio também é mestre da inquietude. Depois de sua experiência com Deus 

buscou incessantemente a sua face, procurando fazer cada vez melhor a sua vontade. 

3.2.3. A Dinâmica Interna dos Exercícios Espirituais 

Os Exercícios Espirituais, como uma experiência de encontro interpessoal de diálogo 

entre Deus e o homem. Eles expressam com mais detalhes os acontecimentos que marcaram a 

vida de Inácio, principalmente em Manresa. A experiência do Cardoner, decisiva para o 

direcionamento das suas ações, contém a mesma intuição que deu origem aos Exercícios 

Espirituais. As crises e os acontecimentos das etapas do itinerário dos Exercícios foram 

vividos e refletidos, observados antes de serem escritos. Persuadido de que poderia passar sua 

experiência para outras pessoas, Inácio desenvolveu exercícios com ritmo interno, com a 

                                                 
317IBIDEM. 
318 Escreveu Agostinho no fim do primeiro parágrafo de suas Confissões: Fizeste-nos Senhor, para descansar em 
Ti e o nosso coração estará sempre inquieto até descansar em ti. 
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finalidade de conduzir o exercitante em um caminho de purificação e iluminação pela graça, 

que o levasse a discernir a vontade de Deus para a sua vida. 

 Objetivando um desenvolvimento de vida de oração, à qual tendem os Exercícios 

como um todo, Inácio organiza ritmos internos divididos em semanas, jornadas e orações. A 

divisão por semanas, entretanto, não é rígida, o que se quer é que a pessoa tenha o seu tempo. 

Na percepção de Adroaldo Palaoro, 319 "devem ser despertadas no  exercitante as disposições 

necessárias para que se deixe guiar pelo Espírito e dar os elementos para que ele possa buscar 

e encontrar por si mesmo a vontade de Deus para a sua vida.” Pode-se perceber nos 

Exercícios, que há toda uma articulação nas propostas, e uma coerência interna em que as 

etapas guardam ordem de sucessão, ritmo determinado porém flexível, de acordo com a 

situação específica do exercitante. Há uma proposta de desenvolvimento progressivo e 

metódico, onde cada uma das partes tem sentido próprio e a totalidade funciona 

organicamente. A passagem de uma semana ou etapa para outra tem caráter cumulativo, há 

uma lógica de integração permeando todo o itinerário. Desta forma, o que se consegue em 

uma etapa é passado para a outra. Por outro lado, cada etapa tem seus objetivos próprios e 

suas tarefas. Não se passa adiante sem conseguir experienciar o que foi proposto 

anteriormente., ou pelo menos sem se tomar consciência da necessidade de parar para a 

assimilação e a maturação da proposta a se considerar. Um caminho progressivo, porém 

gradual e paciente, os Exercícios trazem em si elementos essenciais do desenvolvimento 

implícito na experiência fontal de Inácio. 

3.2.3.1. O Processo das Quatro Semanas 

A Primeira Semana e a Dinâmica da Conversão 

Adroaldo Palaoro320 vê na Primeira Semana a experiência do "Eu" pecador, que deverá 

vir com a noção do mal presente na história do exercitante e na história da humanidade com 

sua força de destruição. A consideração do mal universal e pessoal pretende levar à 

consciência de Deus como fonte de perdão e esperança. Sua misericórdia que envolve o 

mundo é maior que o mal. Para isto as meditações apontam e levam ao colóquio com o 

Crucificado. No colóquio o exercitante deverá conversar com Cristo Crucificado. Falar- lhe e 

                                                 
319 PALAORO, A.  A Experiência Espiritual de Santo Inácio e a Dinâmica Interna dos Exercícios. São Paulo: 
Loyola. 1992. p. 65. 
320 IBIDEM. 
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ouvi- lo. O exercício quer provocar o exercitante, para que saiba de si mesmo. Quer saber se 

há  nele a certeza do perdão e do amor de Deus que ao mesmo tempo convida à conversão, 

capacita e facilita a transformação interior. Inácio leva o exercitante ao questionamento: "De 

que me salva e de onde me arranca o chamamento de Jesus Cristo?”. 

 De acordo com Maria Clara L. Bingemer, 321 a Primeira Semana apresenta uma 

ambigüidade ao exercitante: a inversão do verdadeiro sentido da Criação, representada pelo 

pecado. Isto porque em Inácio fica muito pontuado que o homem é chamado a viver para a 

maior glória de Deus. Entretanto, quando o exercitante se percebe buscando 

desesperadamente sua própria glória, instaurando a desordem no mundo e na Criação, 

percebe-se na contra-mão. Em Inácio, ainda conforme Bingemer, esta inversão do verdadeiro 

sentido da Criação gera uma antropologia distorcida. Através da noção do pecado, aparece o 

ser humano que se coloca em oposição ao movimento trinitário, econômico imanente, onde o 

Deus Trindade desce do alto e vem ao encontro do homem para com ele fazer aliança e cuidar 

da sua Salvação. Nesta via, situado numa Criação que o precede, ordenada à maior glória de 

Deus, o homem pretende e tenta por seu pecado colocar-se como “Princípio e Finalidade”, 

recusando o dom e buscando sua própria glória. Então, se instaura a autodoxia, o 

egocentrismo, a busca da própria glória. A história do processo autodoxológico do homem é 

uma história de ilusões e de fantasias narcisistas, que Inácio apresenta a partir do texto do 

tríplice pecado: dos anjos, de Adão e de um homem em particular, Nos EE 50-52. De acordo 

com Bingemer o significado teológico deste texto é que o pecado, entra no mundo com a 

criatura ou seja o mal está na humanidade. Ao mesmo tempo vem de mais longe do que o 

homem. O mal não tem natureza, não é matéria, substância, mundo, não existe em si, mas é 

das criaturas. Antes que se abra a história dos homens o mal já se instalou, e nesse sentido, o 

mistério do pecado, em Inácio, está no fato de que o homem começa o mal. Por ele o mal 

entra no mundo, mas o homem só começa o mal a partir de um mal, que já está lá, do qual o 

nascimento é símbolo impenetrável. Neste contexto Inácio apresenta ao exercitante o Cristo, 

como antitipo do primeiro Adão. A Primeira Semana vai revelar que o próprio Deus vem ao 

encontro do homem pecador, com sua sabedoria, onipotência, justiça e bondade. Cristo recria 

o homem que nasce de novo. Ele o conduz à comunhão com Deus, no seio da Trindade 

                                                 
321 BINGEMER, M. C.  Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã em Santo Inácio de Loyola 
São Paulo. Loyola. 1990. p. 180. 
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. A proposta dos E.E. traz em seu bojo um desafio para o exercitante: a verificação 

psicológica e teológica de ser um pecador que se rende diante da visão do Crucificado e da 

conseqüente interrogação Que devo fazer por Cristo? Na primeira semana, conforme Hugo 

Rahner, 322 há um ponto alto e meta onde Inácio sugere um colóquio entre o exercitante e o 

Crucificado. Conforme Rahner, assim aparece o Crucificado ao exercitante, como eixo da 

história da Salvação, na qual se insere toda a história do ser humano pecador.  Todo o trabalho 

dos Exercíc ios está voltado para deixar de lado as afeições desordenadas para buscar a 

vontade de Deus, As escolhas ou eleições, ou opções que fará o exercitante devem ser 

iluminadas por esta referência. O objetivo de fazer eleições iluminadas pela vida de Jesus é o 

de encontrar em paz a Deus Nosso Senhor, livrando-se, o exercitante, da gravidade e do 

impedimento em qualquer dificuldade. Esta paz consiste na cruz, que gradualmente se 

desenvolve nos Exercícios. A estrutura básica dos Exercícios começa ser delineada. Desde o 

princípio é a luta entre o Rei e o inimigo, que deverá  tomar forma no interior do exercitante. 

Em todos os exercícios da Primeira Semana a petição está centrada no sentido do pecado. Os 

colóquios são direcionados para a misericórdia. O ritmo da primeira semana é organizado 

com o pecado sendo visto através do mistério de Cristo. Os exercícios propostos são: 

meditação sobre o tríplice pecado; dos anjos, de Adão e Eva e de um homem em particular. 

Meditação sobre o pecado pessoal, Repetição com Colóquio e Meditação do Inferno. 

A Segunda Semana, o Conhecimento Interno de Jesus Cristo e a Dinâmica da Eleição 

A experiência da Primeira Semana pretende levar o exercitante ao conhecimento de 

Deus como Absoluto, à experiência profunda de sua misericórdia, ao início de um processo de 

conversão contínua. A Segunda Semana quer acrescentar à experiência de sentir-se perdoado, 

o sentir-se chamado. Depois da conversão do coração, o chamamento para a missão. Em 

Inácio, duas etapas consecutivas e inseparáveis. Como interpreta Palaoro323: "nos Exercícios 

Cristo nos liberta para seguí- lo. É através do seguimento de Jesus que se encontra a vontade 

de Deus para nossa vida." A Segunda Semana quer que o exercitante conheça a dimensão de 

Jesus Cristo como realizador da vontade do Pai. Para Bingemer, 324 a cristologia da Segunda 

Semana apresenta uma inversão de perspectivas. O exercitante se vê na perspectiva da 

libertação como uma possibilidade que se afigura no Crucificado. Na constatação da 

                                                 
322 RAHNER, H. Ignatius, The Man and the Priest.Roma: CIS. 1977. pp.  32-39. 
323 PALAORO, A.   A Experiência Espiritual de Santo Inácio e a Dinâmica Interna dos Exercícios. São Paulo: 
Loyola. 1992. p 92. 
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misericórdia divina que sustenta e faz permanecer a vida verdadeira para além da morte é que 

o exercitante procurará aguçar a sua percepção. A vida ilusória que buscava, até então, deverá 

ser reconhecida como morte. Quando ele mesmo se entendia como Princípio e Fundamento de 

sua vida. A cristologia passa a ser o centro, em torno do qual se organiza o texto, e em torno 

do qual se deverá organizar a vida do exercitante. São apresentados os chamados "mistérios 

da vida de Cristo Nosso Senhor". O conteúdo da Segunda semana traz Jesus Cristo que chama 

e interpela o homem, para que o siga em seus trabalhos e também na glória. Inácio propõe ao 

exercitante uma nova gênese, um novo nascimento para a vida verdadeira. Ele deixa clara  sua 

idéia de que Jesus é Deus e que se revela como "Rei Eterno e Senhor Universal". Deus se 

esvazia, e em sua kenose faz-se homem e morre pelos pecados do ser humano. Inácio insiste 

no tema da pobreza e da humilhação de Cristo, unida à sua majestade e à sua glória 

fulgurante. 

Durante a Segunda Semana aparecem as ‘Meditações do Reino” e dos “Três 

Binários”, que fazem um chamamento e três tipos de exercícios: “Duas Bandeiras”, “Três 

Classes de Pessoas” e “Três Graus de Humildade”, intercalados com as contemplações sobre 

os mistérios da vida de Jesus. As meditações sobre o chamamento levam o exercitante a 

pensar na honra de ser chamado pelo Rei Jesus para servir construindo o Reino. Este estado 

de coisas pode ser bem entendido no contexto da Cavalaria, porque Inácio foi um gentil-

homem, um cavaleiro que serviu o Reino de Espanha antes de servir o Reino de Deus. Os três 

exercícios têm um caráter de estratégia para a escolha de vida. Em foco está a percepção 

discernida das tendências íntimas dos possíveis lugares de resistência à Palavra e à ação do 

Espírito. O que ajuda nas eleições e na reforma de vida. De acordo com Spencer Custódio325, 

o exercício “As Duas Bandeiras” está voltado para a inteligência do exercitante. As Três 

Classes de Pessoas, para sua vontade. Os Três Graus de Humildade, para o seu coração. Estes 

exercícios pretendem favorecer a percepção das tendências dos temas que levam ao bloqueio 

e à dificuldade na intimidade com Deus. Estes exercícios preparam o exercitante para realizar 

as eleições, ou para distinguir em seu cotidiano que escolhas podem favorecer seus objetivos 

de construção do Reino ou de seguimento de Jesus. 

                                                                                                                                                         
324 BINGEMER, M. C. Em tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã em Inácio de Loyola . São 
Paulo: Loyola. 1990. pp  178-191. 
325 SPENCER, C . Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola: Um Manual de Estudo São Paulo: 
Loyola. 1994. p 30. 
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 Para Inácio a avaliação deve ser feita continuamente. Onde se produziram frutos, 

onde há bons resultados na ótica do Reino, aí o discernimento foi correto. Não se trata da 

eficácia do sucesso ou da fidelidade a normas ou devoção. Inácio considera fruto o que faz 

surgir o amor fraterno em suas diversas manifestações: alegria e paz duráveis, tolerância, 

generosidade, amor, simplicidade, bondade, honra, sinceridade e retidão e libertação. Nas 

Escrituras, conhecer alguém é ter experiência concreta com esta pessoa. Entrar em relações 

pessoais com ela. Conhecer significa confiança mútua e intimidade. Este conhecimento 

interno e profundo de Cristo, para Inácio é um dom, que se pede na Segunda Semana. Pede-se 

um conhecimento dinâmico e transformante, que quer levar a uma profunda identificação com 

Cristo. Pretende-se que o exercitante possa assumir a visão de mundo de Cristo, reproduzindo 

o Cristo em suas atitudes interiores. Em Inácio o conformar-se com Cristo e servir  a Deus não 

são gestos de alienação, mas de liberdade. Para ser livre o homem deve vencer-se a si mesmo 

e ordenar sua vida de acordo com a vontade de Deus. A vontade divina deve guiar-lhe as 

decisões e não a própria afeição desordenada.326 Há desde o início um empenho para a eleição 

nos Exercícios. A partir do quinto dia da Segunda Semana, mais concretamente, aparecem as 

regras de discernimento de espíritos, que são um meio dinâmico cuja função consiste em 

realizar um processo eletivo, uma atitude de atenção e de reflexão, abertura de consciência 

para que o exercitante possa ter maior clareza em suas decisões. O processo vai desde as 

microdecisões até as mais relevantes, porque para Inácio a eleição é a disposição da própria 

vida a serviço do Reino. Ele usa recursos espirituais, pedagógicos e psicológicos, 

concretizados em meditações, contemplações, notas e adições e oblações, para favorecer as 

eleições. 

A Terceira Semana, Inserção no Mistério Pascal pela Dinâmica da Cruz 

Ainda de acordo com Bingemer, com a Terceira Semana  inicia-se a revelação do 

mistério Pascal. O sofrimento e a morte de Cristo são muito bem apresentado nestas etapas. O 

Crucificado e sua Paixão e a experiência do homem que deve dispor-se a vivê- la juntamente 

com Jesus. Na terceira Semana Deus é o Crucificado. Sua divindade, como diz Inácio, se 

esconde e permanece velada pelo ser humano, pelo exercitante e por seus pecados. A Segunda 

Semana termina com a regra de ouro da vida espiritual que se encontra nos EE 189: "Cada um 

deve persuadir-se de que na vida espiritual, tanto mais aproveitará quanto mais sair do seu 

próprio amor, querer e interesse,  mostrando que é necessário um êxodo de si mesmo que 
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permita ao ser viver em liberdade e amor." O exercitante é convidado a repetir a comunhão de 

Jesus com o Pai. Neste momento, não é o pecado que está no primeiro plano, mas a 

consideração dos acontecimentos. Como um olhar do coração, que se deixa impressionar pela 

imagem que contempla, a pessoa irá aprofundando o seu olhar até o sentido último dos 

acontecimentos, para deixar-se afetar por eles. A contemplação da Encarnação, completa a 

etapa, apontando para a comunhão definitiva de Deus com a humanidade. O exercitante neste 

momento deverá:  

Considerar o que Cristo padece em sua humanidade; 

Considerar que a divindade se esconde em Jesus, ou o esvaziamento kenótico da 
divindade; 

            Considerar como padece tudo isto pelos pecados, em termos pessoais.  

 

A Terceira Semana consta de dois blocos perfeitamente diferenciados entre si: duas 

contemplações, que integram o texto que o diretor narra ao exercitante e uma breve orientação 

ou diretório, em que Inácio se dirige ao diretor dos Exercícios. Os aportes de Inácio se 

referem à distribuição de trabalho, flexibilidades possíveis, adaptações do número de 

exercícios diários e assuntos semelhantes. O processo de oração e experiência espiritual da 

Terceira Semana é considerado uma via unitiva com Cristo. É preciso afastar-se do interesse 

próprio e concentrar-se no mistério da Paixão. Sair de si mesmo em direção ao Outro. 

A Quarta Semana- Dinâmica da Alegria.   

Apresenta a Ressurreição e de Cristo segundo Santo Inácio. A divindade, que estava 

escondida, aparece. A cristologia da Quarta Semana mostra que o mundo e o homem já 

vivem, desde agora, a vida nova inaugurada por Jesus Cristo. A doxa de Deus resplandece aos 

olhos do homem. O Espírito Santo é apresentado como aquele que, presente em todos os 

Exercícios Espirituais, permite ao homem perceber as graças recebidas através deles. É o 

Espírito que permite ao homem seguir as pegadas de Jesus, que permite perceber no seio da 

Igreja, tantas vezes pecadora, a novidade sempre atual de Jesus. Os exercícios desta semana 

são contemplações das Aparições. Os relatos evangélicos falam de dez Aparições, Inácio tirou 

as outras de outras fontes: a de Maria foi tirada de Vita Christi e a de José de Arimatéia foi 

tirada do Evangelho de Nicodemos, um apócrifo do ano 350. Inácio apresenta a história ou 

situação existencial dos personagens no plano da Salvação. As Aparições, como 
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acontecimentos em que o Ressuscitado toma a iniciativa e por fim ao desenlace de sua  morte. 

A Aparição de Cristo por um dom ou missão, a transformação dos personagens ou algumas 

palavras explicativas sobre os personagens que compõem este fragmento do exercício. Na 

composição da cena, o Pai desperta Jesus dentre os mortos e o oferece definitiva e 

escatologicamente à História como Senhor de toda a Criação. 

 A última semana conduz a pessoa à alegria que tem seu fundamento na glória de 

Deus. O Crucificado é visto, neste momento, como O Ressuscitado. É o Senhor e o Ungido. O 

objeto da experiência espiritual é a humanidade do Ressuscitado, na qual se manifesta a 

divindade gerando uma nova criação. O breve documento desta semana apresenta o Sábado 

Santo, ou o Cristo na Região dos Mortos, A Aparição de Nossa Senhora e o Dom do Espírito. 

 

 

 

 

A Contemplação para Alcançar o Amor 

Esta contemplação, para Spencer Custódio é a ponte entre o mundo e os Exercícios 

Espirituais.327 No texto não se fala de Jesus, mas da aproximação do Deus Uno e Trino 

procurando a pessoa humana através de sucessivos envios através da Criação, da Redenção e 

dos Dons particulares. Prepara-se o exercitante para reconhecer a presença do Ressuscitado no 

coração do mundo. Na própria história é que deverá reconhecer a ação do Resuscitado, para 

contemplá-lo na ação que deságua no serviço e no compromisso social.  A “Contemplação 

para Alcançar o Amor” sintetiza a recapitulação de toda a experiência dos Exercícios e se 

destina a reintroduzir o exercitante na vida diária. As atitudes da pessoa passarão a ser 

entendidas como  verdadeiras orações. "A Contemplação para Alcançar o Amor" é uma nova 

forma de orar, um modo de encontrar a Deus em todas as coisas. Segundo Carlos Palácio, no 

fim do processo o exercitante volta ao cotidiano, com uma nova ótica na qual condensa a 

experiência vivida. "As etapas dos Exercícios devem tornar-se dimensões de uma nova 

existência estruturada permanentemente no modo de existir cristão”. 328 Na oração o 

                                                 
327 SPENCER, C . Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola: Um Manual de Estudos. São Paulo. 
Loyola. 1994. p. 143. 
328 PALACIO, C. Para uma Teologia do Existir Cristão- Leitura da Segunda Semana dos Exercícios Espirituais. 
Perspectiva teológica. 16. 1984. p. 214. 
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exercitante deverá recordar sua história pessoal de graça. Ponderar o quanto Deus tem feito 

por ele e o quanto deseja dar-se a ele. Por outro lado o exercitante deve considerar o quanto 

deve, ele mesmo, dar-se a Deus. Deve considerar ainda, como Deus se manifesta presente em 

todos os seus dons. Como tudo está inundado de Deus. Esta presença de Deus é ativa. Inácio 

percebe a Trindade sempre trabalhando na História da Salvação. Finalmente, o exercitante 

deverá considerar sobre a Trindade como fonte de todo o bem. Inácio propõe sua própria 

experiência de ser contemplativo na ação. Leva o exercitante a considerar a possibilidade de 

que na própria ação encontre um lugar privilegiado para descobrir e contemplar Deus. 

Caminhar com Cristo em Inácio é caminhar com todos os homens para conduzi- los ao Pai. 

Não podendo permanecer instalado, acomodado, o homem que busca a Deus, torna-se um 

peregrino, capaz de deixar suas seguranças, sua vontade, suas certezas, para seguir a Cristo. 

Mesmo que, às vezes, este seguimento aconteça nas maneiras e nas situações mais inusitadas.  

3.2.3.2. As Orações nos Exercícios Espirituais 

A oração pessoal é fundamental nos Exercícios Espirituais. Há toda uma pedagogia 

participativa centrada na oração, que é dinamizada através do diálogo com o Orientador ou 

Diretor dos Exercícios.  O diálogo pedagógico com quem orienta os EE têm objetivos bem 

definidos. Mais do que interrogar e ensinar, a missão do orientador é a de escutar 

amorosamente o exercitante, de tal forma que possa ser estabelecida uma teografia, mostrando 

onde se encontra esta pessoa numa real experiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 

orientador perceberá a mistagogia correspondente, a pedagogia do mistério que poderá 

iluminar o caminho do exercitante. A meta, entretanto, é de eclipsar-se o orientador, até o 

ponto em que o exercitante seja cada vez mais livre para discernir e fazer suas eleições. No 

Princípio e Fundamento, Inácio apresenta o ser humano como alguém que tem uma origem, 

uma caminhada a seguir e um objetivo a atingir  329. É um ser criado por Deus para louvar, 

reverenciar, servir e assim salvar sua alma, através de um caminho pessoal e livremente 

assumido. Mas os Exercícios entendem que o ser humano pode sair da órbita divina para a 

qual foi criado. Fora de órbita ou fora de centro, o egocentrismo prevalece.. No entanto, 

Inácio entende que a pessoa pode sempre voltar ao centro ou à órbita. É na possibilidade deste 

retorno que se estabelece o trabalho dos Exercícios Espirituais. Inácio utiliza uma linguagem 

própria, para poder precisar cada movimento dos Exercícios. Nas orações, ele utiliza uma 

linguagem contribui para esclarecer a forma como ele pensa o ser humano: 

                                                 
329 EE. 23. 
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Alma - tem nas orações um sentido amplo. Abarca desde o conceito do que é 

espiritual em contraposição ao que é corporal, até o conceito de alma com sujeito corporal e 

espiritual, inserido na história da Salvação. Entretanto em todos os sentidos, concebe-se a 

alma como expressão da liberdade da pessoa. 

Preparação - a volta à órbita divina só se dá mediante séria atividade pessoal que 

supõe tanto a cooperação do exercitante para com o método como abertura à graça de Deus. 

Disposição - Pode sugerir uma disposição natural ou bem-estar do corpo. Muitas 

vezes Inácio sugere que se ore de joelhos, sentado,deitado,segundo a disposição que for 

melhor para o corpo. 330  

Afeição - Em Inácio a pessoa possui o dom da capacidade do afeto, segundo o qual se 

relaciona com os valores do mundo. As afeições são desordenadas quando não se orientam 

para Deus e dificultam a livre atividade da energia da pessoa. De acordo com Spencer 

Custódio, a pessoa em Inácio, só constrói uma paz duradoura se estiver orientada para Deus. 

Os Exercícios querem, criar um enamoramento por Deus que se revele na adesão por Cristo. 

A Antropologia inaciana concebe o homem como um ser continuamente corrigido e orientado 

pelas afeições positivas e negativas. No entanto, a pessoa nem sempre consegue saber se a 

afeição é positiva ou negativa. Isto porque, quando a afetividade não está suficientemente 

amadurecida, tanto os bens aparentes como o mal, podem ser apresentados como bem. O 

contrário também pode acontecer e aí o mal aparente e o bem, pode apresentar-se como mal. 

O critério para distinguir as orientações positivas e negativas dos afetos, está sempre centrado 

em duas possibilidades a serem analisadas: 

O que leva ao egocentrismo. 

O que leva para Deus. 

Spencer Custódio 331 afirma: "a pessoa humana é como a bússola: se for deslocada do 

norte magnético, começará a girar em torno de si mesma" Retornar a ordem é, neste processo, 

vencer as afeições desordenadas. Em vez de viver em torno do eu, no egocentrismo, viver 

voltada para Deus e o próximo e considerado o mais positivo nas eleições ou escolhas. Voltar-

se para Deus e para os outros não significa suprimir as afeições. O que se deseja é que a 

pessoa não se deixe determinar por nenhum afeto que a impeça de perceber o verdadeiro bem 
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de cada situação. Os Exercícios oferecem uma estratégia de luta contra as afeições 

desordenadas. Esta estratégia envolve a totalidade da pessoa num caminho de liberdade 

pessoal e de responsabilidade assumida. Nesse contexto, Spencer Custódio enumera algumas 

desordens pontuadas nos EE: tristeza, inquietude por falsas razões, supervalorização dos 

obstáculos, obscuridade, inclinação para coisas baixas, desconfiança, falta de esperança, 

desejo de ser menos generoso, medo, falta de sinceridade e docilidade à orientação, busca de 

consolações e maiores graças como recompensa de servir a Deus, apego aos bens que possui, 

repugnância pela pobreza, amor-próprio interesseiro. Como interpreta Spencer, "Para 

discernir o que é ordenado do que é desordenado, é preciso prestar atenção, voltar-se para o 

Grande Outro que é Deus". 332 Em Inácio de Loyola, o ser humano é chamado para ser atento e 

concretizar a vontade de Deus por meio de suas ações. O caminho proposto pelos EE é o da 

oração metódica. Os EE indicam diferentes formas de orar: a Consideração333o Exame de 

Consciência 334 a Meditação Segundo as Três Potências335 a Contemplação336a Repetição337 a 

Aplicação dos Sentidos Espirituais 338,entre outras. Passaremos a apresentar algumas dentre 

elas:  

Exame de Consciência 

Inácio dá importância fundamental ao Exame de Consciência. O Exame, entretanto, 

não é uma avaliação moral das ações do exercitante, embora tenha algo a ver com isto. Está 

sob observação o que aconteceu na vida pessoal, que provém tanto do que Inácio chama de 

Espírito Bom, como o que veio do Espírito Mau. Conforme Carlos R. Cabarrús 339, o Exame 

não objetiva que o exercitante tome precauções com as própria faltas, que sempre estarão com 

o ser humano, na ótica inaciana. Mas, o que se quer é facilitar ao exercitante saber por onde o 

vento do Espírito o faz vagar, para que possa aproveitar a força que vem dele. Cabarrús 

afirma, nesta direção, que o exame tampouco é uma avaliação psicológica, não se objetiva 

descobrir traumas, feridas, reações psicológicas. O que se deseja é o discernimento, saber 

                                                                                                                                                         
331 CUSTÖDIO, S. Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola: Um Manual de Estudo . São Paulo. 
Loyola. 1994. p. 28 . 
332 IBIDEM. 
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334 EE.90 
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339 CABARRÚS, C. R. A Pedagogia do Discernimento: A Ousadia de Deixar-se Levar. São Loyola. 1987. pp. 
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descobrir os campos de Deus e os campos do Mal. Saber situar-se diante deles, conhecer o seu 

proceder, seus objetivos e suas estratégias. 

Meditação com as Três Potências 

Inácio quer que a pessoa se mobilize integralmente na oração: pensamentos, palavras, 

ações. Todas as suas capacidades, todas as suas forças interiores devem ser mobilizadas. Ele 

entende que as "Três Potências da Alma", a memória, a inteligência e a vontade, devem ser 

estimuladas. Para o autor dos Exercícios Deus está presente nestas faculdades. Há uma 

ligação entre as três potências e as virtudes teologais através das quais Deus se revela na ação 

missionária e em tudo o que somos.340 O exercício das faculdades, entretanto, não é realizado 

mecanicamente e nem separadamente. Os Exercícios Espirituais as envolvem, implicando em 

atividades múltiplas, quando se pode ou não ver o papel de cada faculdade de forma isolada. 

Há continuidade e progressão de uma faculdade para outra. A proposta pode envolver a 

recordação de um fato que solicita a memória, seguida da compreensão íntima de um 

mistério, solicitando a inteligência. Pretende-se que o querer profundo, a vontade, faça a 

oração tornar-se amor. 

 Segundo Adroaldo Palaoro, em Inácio, "para que a oração seja um tempo privilegiado 

e profundo de encontro com Deus, é preciso que as potências de atividade interior encontrem 

Deus em seu princípio e em sua ação". Neste contexto, a memória não se reduz à faculdade 

que recorda coisas ou acontecimentos passivamente, mas é através dela que a pessoa se 

introduz na cena para meditar ou contemplar. O papel da memória não é o de inventar 

mistérios, mas descobrir os mistérios tais como foram revelados, em vista da transformação 

da pessoa e da transformação do mundo. Conforme Palaoro: 341 "Em Inácio a memória é o 

receptáculo que conserva os dados da fé, como Maria que conservava todos esses fatos em 

seu coração (Lc. 2, 51)".  

A inteligência, como faculdade da alma, irá em seguida detalhar o caminho que a 

memória já percorreu. Faz com que o exercitante, entre em uma nova dimensão do Mistério, 

com maior claridade e profundidade. Nos Exercícios a pessoa é convidada a considerar, pesar, 

interrogar, refletir sobre si mesma. Entretanto, o trabalho da inteligência está sempre a serviço 

do discernimento do que mais se aproveita em cada situação para melhor servir a Deus. 
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Quando Inácio trabalha com a vontade visa, sobretudo, o coração, que para ele é o núcleo 

espiritual do homem. O centro afetivo  é que é chamado de vontade. Em Inácio, vontade não é 

apenas firmeza de decisão, como se lê na expressão "força de vontade". É capacidade de 

amor, melhor expressa na linguagem atual por "boa vontade". Em Inácio, "pela vontade 

despertam-se os afetos". 342 Para Palaoro, a vontade em Inácio é o" elan, o interior, a faculdade 

de comunicação através da qual se estabelece a comunhão vital do amor."343 A vontade tem 

especial importância nos Exercícios, porque através dela se orienta a meditação para um fruto 

particular. Ela oferece a ligação entre a oração e a vida. Para Inácio, os sentimentos 

experimentados na oração passam para a ação. 

A Contemplação 

A partir da Segunda Semana Inácio propõe a oração de “Contemplação do Mistério de 

Cristo”, que deverá abrir o caminho para que o exercitante possa entrar profundamente na 

missão. Nos Exercícios isto significa dar consentimento para ser introduzido no mistério de 

Cristo. Contemplar em Inácio é ver, julgar e agir. A Contemplação da vida de Cristo é o ver, o 

confronto com sua  palavra é o julgar, e sua ação, isto é, saber o que ele faz é o chamado ao 

agir. A Contemplação, nesta via, é ativa por querer criar progressivamente a assimilação da 

mente de Cristo. Em Inácio, contemplar Cristo é confrontar-se com alguém que interpela e 

chama. Os Exercícios convidam o exercitante a contemplar algum momento da vida de Cristo. 

Eles devem estar compondo a cena, procurando ouvir os sons do lugar, sentir o aroma das 

coisas ver o que as pessoas estão fazendo. Sabendo o que elas fazem, devem então procurar. 

ver, ouvir e olhar o que fazem, o que são passos sucessivos e simultâneos. Através da 

Contemplação, o que se pretende é favorecer a eleição, ou a escolha. Durante a Contemplação 

é preciso discernir as moções espirituais, ou movimentos interiores. São três os tipos de 

movimentos interiores: os maus espíritos, os bons espíritos e a realidade humana. O problema 

do discernimento é detectara origem destas moções, a fim de reconhecer as que são boas para 

acolhê- las e as que são más, para rejeitá- las. 

Repetição 
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A Repetição tem importância capital nos Exercícios. Inácio pretende que a experiência 

formadora seja relida, rebatida, solidificada. Para ele o que constrói interiormente o homem é 

a retomada permanente das experiências vividas. O retorno a um tema já tratado é um 

exercício de discernimento. Nos Exercícios, a Repetição é um espaço para que o exercitante 

repasse os processos de experiência vivida em termos de consolações e desolações, o que não 

significa retomar ou fazer de novo. Inácio quer que o exercitante faça a Oração de Repetição, 

renovando, atentando e demorando-se nela. Isto é, revivendo emoções passadas, deixando-se 

penetrar por elas. Através da Repetição se quer a interiorização de sentimentos, iluminações, 

consolações, desolações. 

O Resumo 

Segundo Iparraguirre344, o Resumo é uma espécie de visão global do que foi 

sintetizado anteriormente. Aqui o exercitante não se detém nos pormenores, mas deixa-se 

impregnar pelos fatos centrais. Para Inácio é o "discorrer", que não significa esforço mental, 

pois o Resumo é afetivo. O Resumo quer facilitar a assimilação de modo íntimo e pessoal a 

substância do Mistério. 

 

Aplicação dos Sentidos 

A Aplicação dos Sentidos é uma Oração de Repetição. Entretanto a metodologia é 

outra. A Aplicação dos Sentidos imoplica na capacidade de perceber num relance a 

experiência do dia. Trata-se de recolher todas as experiências adquiridas durante as 

Repetições. A Aplicação dos Sentidos é um prolongamento das outras orações. Constitui-se 

no ápice das orações de cada dia. É através desse exercício que se poderá "sentir e saborear as 

coisas internamente, experimentar mais gosto e fruto espiritual”. 345 Segundo Adroaldo 

Palaoro, a Aplicação dos Sentidos é uma Oração de Presença, resultado de um processo cada 

vez maior de interiorização e de unificação cada vez maior. O novo método propõe a 

aplicação dos cinco sentidos da imaginação: O específico é ver, ouvir, gostar e sentir e 

tocar346. 
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Processos dos Tempos de Oração e seus Passos Internos. 

Inácio recomenda que os Exercícios sejam feitos, inicialmente, em um período de 

aproximadamente trinta dias, se possível vividos em um lugar diferente daquele que a pessoa 

está normalmente. Por isto, até hoje, há muitas Casas de Retiro Inacianas. Mas, como tudo é 

muito flexível em Inácio, tanto nos tempos, como nos exercícios, em tudo ele prevê o primado 

da pessoa. Muita plasticidade é prevista, de acordo com as pessoas e com as situações. Há 

contudo um movimento de interiorização progressiva permeando todo o itinerário, que marca 

o ritmo de uma jornada de oração. Sendo a oração a essência do programa, retomamos que em 

Inácio, por exercícios espirituais se "toma todo o modo de examinar a consciência, de 

meditar, de contemplar oral e vocalmente, e de outras operações espirituais"347 Orar em 

Inácio, tem o objetivo de "preparar e dispor a alma, para tirar de si todas as afeições 

desordenadas e, afastando-as procurar e encontrar a vontade divina, na disposição da vida 

para a salvação da alma."348 

 Santo Inácio prevê que o exercitante vá avançando no processo e cada vez menos 

precise de regras ou ajudas externas. Desejando que o exercitante possa sozinho, regular os 

termos da oração, e encontrar o ritmo pessoal, o autor dos Exercícios procura sempre facilitar 

este processo de autonomia. Ele quer que se crie um ambiente propício à autonomia.  Parte do 

princípio de que é preciso apenas que se tenha sensibilidade e disponibilidade cada vez 

maiores. A sensibilidade e adisponibilidade asseguram a maior docilidade e a maior prontidão 

a ação do Espírito ou à consciência da Presença de Deus.Conforme Adroaldo Palaoro, com a 

finalidade de ajudar o exercitante é que se cria uma atmosfera de recolhimento e de atenção, 

através de momentos preparatórios.   

A Oração Preparatória 

Refere-se a todo os tipos de oração. O exercitante aplica o Princípio e Fundamento, ou 

o sentido da existência conforme Inácio. Pede graça: "para que todas as minhas intenções 

ações e operações sejam ordenadas puramente ao serviço e louvor de Sua divina 

Majestade."349 

Composição de Lugar 
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Ë um requisito para todas as orações: o pano de fundo que precisa ser tecido em todo o 

exercício. A meditação ou a contemplação dinamizarão este pano de fundo. A idéia é a de que 

o exercitante recomponha a cena, fixe a imaginação sobre o conjunto ou sobre algum detalhe. 

Há um favorecimento à concentração interior, que pretende propiciar o "sentimento de 

Presença" na cena considerada. Com isto Inácio pretende que o exercitante participe do 

mistério contemplado e receba o fruto espiritual que este mistério contém para ele. Inácio 

sempre convida o exercitante a entrar na contemplação e a entrar nos exercícios. Pretende que 

as orações ou os exercícios sejam espaços de encontro da pessoa, consigo mesma,com Deus,e 

com os outros, restaurando conexões. Kovecses diz que a composição pretende colocar o 

exercitante em uma situação existencial, penetrando através de imagens na realidade divina. 

Estará a espiritualidade Inaciana procurando introduzir a pessoa no sobrenatural invisível, por 

meio do experimental visível. 350 

Colóquio 

Uma vez participando do mistério, o exercitante tem diálogos livres familiares, 

reverentes. O Colóquio exprime a presença do homem diante de Deus. Este é um momento 

forte da espiritualidade inaciana, ao mesmo tempo um processo espontâneo e muito forte, pois 

depende dos sentimentos que o exercitante vai tendo ao longo da meditação ou da 

contemplação, seja no que se refere ao assunto ou à pessoa com quem quer dialogar.351 

Revisão 

Santo Inácio pede sempre a Revisão após os Exercícios. A Revisão consta de uma 

reflexão sobre a operação de Deus na pessoa. Observam-se os movimentos interiores ou a 

agitação dos espíritos, a cooperação com a graça. Este é, propriamente, um exame da oração. 

Saber que consolações ou que desolações apareceram, que sentimentos espirituais, ou seja o 

que aconteceu durante a oração, diante dessa realidade do Absoluto de Deus. Inácio dá um 

sinalizador que chama de Indiferença. A Indiferença é necessária à passagem do amor 

autêntico à escolha daquilo que nos conduz melhor ao fim para que fomos criados. Liberdade 

para a decisão, que no fundo não é do exercitante, mas de Deus. Porque é a vontade de Deus 

que está sendo procurada ao se fazer uma eleição. A Indiferença é a distancia das coisas 

determinada à luz de Deus e da liberdade do homem que confia em Deus e se deixa conduzir 

                                                 
350 KOVECSES, G. Exercícios Espirituais. São Paulo. Loyola. 1996. p. 47. 
351 EE. 109. 



                                                                                                                                   165 

 

por ele. Ela será Inaciana quando integrar o "magis”, o melhor a ser feito para cada situação. 

A expressão Indiferença, quando utilizada por Inácio de Loyola significa "fazer-se indiferente 

a todas as coisas criadas" O objetivo da Ind iferença é poder servir melhor , buscando 

continuamente a maior glória de Deus. A Eleição é o centro dos Exercícios, porque em Inácio 

este é o ato de Deus Pai, que por iniciativa de sua graça dirige a cada um. Deus elege e dispõe 

o exercitante nas condições concretas de sua vida. para preparar e dispor as alma, afastar de si 

as afeições desordenadas, procurar e encontrar a vontade divina, dispor sua vida, para a saúde 

da alma.. Esta saúde em Inácio reverte sempre em serviço ao próximo. A alienação nos 

Exercícios, segundo Ricardo Antonich, 352 consiste em "tomar como vontade divina, assumida 

nas eleições, o que não é vontade de Deus O processo que conduz à alienação são as afeições 

desordenadas, que produzem nas pessoas a mistificação e a construção do ídolo" Em Inácio as 

forma de tomar como vontade de Deus o que não é senão a expressão da própria desordem, 

pode se apresentar de formas múltiplas e variadas. Todas elas, segundo afirma, hão de 

apresentar-se sob aparência de Bem, mas tratarão de reclamar para si o valor absoluto do 

divino. Enganos que o exercitante deverá detectar e vencer. Os afetos desordenados podem 

ser vistos como expressões de desordem individual, social ou coletiva, que têm repercussão na 

vida pessoal do exercitante.353 

Conclusão 

O capítulo procurou reunir elementos para captar o dinamismo da espiritualidade 

inaciana apresentando-a no contexto da espiritualidade cristã. Focalizando a articulação entre 

experiência trinitária de Deus e práxis de serviço, procurou fundamentos para a continuação 

da reflexão. Observou-se a dinâmica interna dos Exercícios, na qual se articula a relação entre 

seus meios e fins. Encontrou plasticidade suficiente para adaptações à pessoas e situações. Os 

Exercícios mostraram-se como uma obra aberta, o que contribui para aa sua atualidade e para 

sua abrangência. Estudamos a espiritualidade inaciana em duas vias que se tornaram 

circulares: a partir das linhas gerais da espiritualidade cristã e apartir dos elementos relevantes 

na espiritualidade inaciana que influenciaram significativamente a espiritualidade cristã.   

                                                 
352 ANTONICH, R.  A Espiritualidade Libertadora nos Exercícios de Santo Inácio. São Paulo: Loyola. 1980. p. 
75. 
353  IBIDEM. p. 74. 
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 Percebemos que a espiritualidade inaciana que se depreende da experiência de Deus 

em Inácio, apresenta coerência interna, correta articulação com aquilo que pretende ser em si 

mesma. Traz, em sua dinâmica interna, uma síntese de integração entre experiência e práxis, 

entre o que é sentido e o que é praticado. A espiritualidade Inaciana portanto é experiência 

praticante e praticada. A experiência que quer favorecer, é percebida como algo que se pode 

sentir e ao mesmo tempo vivenciar, recebido como missão ou dom. O componente espiritual é 

encarnado e está enraizado na Trindade. Neste movimento, a Trindade imanente é a Trindade 

econômica. Há um contínuo mover de esvaziamento da Trindade e Salvação do homem. Nele 

o homem é elevado ao seio da Trindade, para tanto, precisa esvaziar-se do seu egocentrismo, 

consagrando-se ao serviço das pessoas, que é a caridade. Há também uma ligação entre as 

virtudes teologais, cuja fonte é trinitária com as três potências da alma: memória, inteligência 

e vontade. 

 Pudemos concluir que a espiritualidade Inaciana é eclesial por seus efeitos, por ser 

essencialmente relacional. Compreende prática de trabalho e engajamento a serviço dos 

outros, o que pode ser explicitado nas mais variadas formas na promoção social e na 

promoção humana Há um incentivo à redescoberta do comunitário e do social, que se 

contrapõe a qualquer tendência individualista ou egocêntrica. Além de profundamente 

apostólica, a espiritualidade em Inácio significa compromisso com o desenvolvimento da 

missão. Facilitando às pessoas o encontro com Deus em todas as coisas, com ampla abertura 

para o mundo. Este encontro com Deus se faz visível nos planos concreto e no histórico. Há 

uma integração da mística com a mistagogia. O seu foco é cristológico, sendo a forma de 

desenvolvimento o esvaziamento e a assunção dos sofrimentos, representados no Cristianismo 

pelo carregar da própria cruz, a cada dia. Inácio é leigo quando escreve os Exercícios 

Espirituais e mantém flexibilidade para uma espiritualidade não eclesiástica, não religiosa no 

sentido denominacional embora sua caminhada tenda para a Igreja Católica-Romana e nela se 

edifique. É original em Inácio o discernimento dos movimentos internos, que chama de 

moções, que é orientado para que a pessoa conheça a vontade de Deus para sua vida. Há uma 

estreita relação entre ordenar a vida ou centrá- la em Deus e ter a saúde da alma. A saúde da 

alma, que é a saúde integral, solicita da pessoa disposição à transformação interior e mudança 

no modelo de relacionamento com as coisas criadas. Nestas modificações ou metamorfoses, o 

referencial último é sempre Cristo. Nele se  estabelece um caráter de movimento, porque as 

concepções de Cristo são amplas e modificam ao longo da caminhada espiritual, onde as 

imagens do que significa o seguimento de Jesus tendem a modificar também. Concluímos que 
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a mistagogia e a teografia, inseparáveis da mística Inaciana e de sua espiritualidade, são 

importantes pontos a serem explorados nos paralelos entre Os Doze Passos e os Exercícios 

Espirituais. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  - Analisando a Espiritualidade dos Doze 
Passos através da Perspectiva Inaciana. 

Introdução 

O quarto capítulo tem o objetivo de analisar a a espiritualidade dos Doze Passos a 

partir da espiritualidade Inaciana e focalizar os pontos necessários para a comprovação das 

hipóteses que estruturam esta tese: 

 1-Há relações específicas, entre os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e 

os Doze Passos dos Alcoólicos Anônimos. 



                                                                                                                                   168 

 

 2- A perspectiva Inaciana cont ribui para o esclarecimento nos Doze Passos de uma 

espiritualidade implícita no Programa, percebida como bem-estruturada, trinitária, leiga, 

encarnada e integrada. 

Estamos sustentando a posição de que a espiritualidade dos Exercícios Espirituais de 

Inácio de Loyola, em chave atual, traz novas luzes para a compreensão dos Doze Passos e 

para a pastoral aos alcoólicos e seus familiares. Entendemos que estamos diante de um recorte 

muito pouco estudado, capaz de suscitar outros estudos, com proveito para essas questões. 

Fundamentando nossas sustentações, obedecemos até aqui as regras de articulação da teologia 

apontadas por Clodovis Boff354: procedemos à escuta, que se concretiza na observação da 

espiritualidade dos Doze Passos à partir da espiritualidade Inaciana. Uma observação que 

incluiu um retorno ao modelo de compreensão do alcoolismo dos AA e à relação medicina e 

religião neste modelo. Ao mesmo tempo, procuramos fazer um aprofundamento racional, ou 

uma análise da questão, procurando sempre que possível, recorrer ao intertexto entre os Doze 

Passos, no contexto do chamado "Livro Azul" ou "Big Book" 355 e Os Exercícios Espirituais 

de Santo Inácio, vistos em chave atual através de seus intérpretes e da teologia da 

espiritualidade356. Este intertexto acabou por se estabelecer, muitas vezes de forma implícita, 

ao longo dos capítulos, constituindo-se em um fio condutor. Levamos em conta, da mesma 

forma, o trabalho de verificação da atualidade deste estudo no contexto das questões do 

alcoolismo hoje, com proveito para a pastoral. A partir daí é que reunimos subsídios para 

iniciar o capítulo, acentuando alguns paralelos entre Os Doze Passos dos Alcoólicos 

Anônimos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Pretendemos trabalhar 

sempre à luz da espiritualidade Inaciana. Preferencialmente procuramos iluminar as raízes 

remotas dos A.A e a sua literatura oficial. Como vimos no segundo capítulo deste trabalho, já 

o jesuíta Edward Dowling, mais tarde orientador espiritual de Bill Wilson, percebeu a 

existência de paralelos entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais de Santo Inácio. 

Acreditamos que Dowling tenha exercido influência significativa na composição das 

atividades que acompanham cada passo e no Programa como um todo. 

 No estado atual desta pesquisa, podemos dizer que a sua originalidade está em 

redescobrir estes paralelos, no corpo dos A.A. Em esclarecê- los e sistematizá-los, tendo 

                                                 
354 BOFF, C.Teoria do Método  Teológico. .Petrópolis: Vozes. 2001. p. 32. 
355 Nomes de uma das edições que acabou por ser utilizado para designar o Livro Oficial dos Alcoólicos 
Anônimos, mesmo em outras edições. 
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partido dos A.A., na atualidade do contexto brasileiro e em sua literatura oficial e da teologia 

da espiritualidade. É original também o aprofundamento do estudo das relações entre 

espiritualidade e alcoolismo a partir da união Medicina e Religião nos A.A, no ponto de vista 

da religião. Partindo da atualidade, entretanto, nosso foco de atenção se estabeleceu 

preferencialmente, nas origens remotas dos A.A. onde se tornam mais visíveis estas relações. 

Nossas suspeitas de que houvesse paralelos entre os Doze Passos e os Exercícios Espirituais 

partiram da atualidade, no Brasil. O ponto de vista da pesquisadora, partiu, mais 

especificamente, da Teologia Prática e acabou por se estabelecer na Teologia Profissional. 357 

Havia uma distancia histórica e espacial das raízes dos Doze Passos e sua espiritualidade 

implícita que se revelava muito pouco esclarecida. Descobrimos Dowling somente no 

decorrer da pesquisa, mais como uma confirmação histórica de nossas suspeitas. Nesta ordem 

de idéias, também são originais os pontos de observação e a apresentação da espiritualidade 

dos AA à luz da espiritualidade inaciana. Chega-se, mesmo a esclarecer, que houve influência 

da espiritualidade Inaciana na configuração dos Doze Passos e dos A.A. 

A situação encontrada no início da observação era bastante confusa quanto à relação 

recuperação e espiritualidade: optamos por procurar preencher uma lacuna histórica entre a 

experiência espiritual dos co-fundadores dos Alcoólicos Anônimos, as práticas e as idéias dos 

Grupos de origem e as práticas que os Grupos continuam a desenvolver e os referenciais que 

continuam a usar. Estivemos atentos aos paradoxos, ambigüidades aparentes no discurso da 

entidade e na literatura oficial da Irmandade.Trabalhamos também paralelos entre a 

espiritualidade dos A.A. e a dos Exercícios Espirituais nos argumentos da segunda hipótese. 

Este é, portanto um capítulo cujo objetivo principal é o de assinalar e trazer de toda a pesquisa 

elementos que tornem mais visíveis nossos pressupostos iniciais e que o estudo e a análise não 

somente nos levaram a comprovar, mas a ampliar e aprofundar.  

4.1. Apresentação das Hipóteses e dos Argumentos 

4.1.1. Hipótese I 

 
Há relações específicas entre os Doze passos dos Alcoólicos Anônimos e os 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. 

                                                                                                                                                         
356 A teologia da espiritualidade atual, retoma a mística e dialoga mais facilmente com outras espiritualidades, 
especialmente na questão Espírito e Saúde. 
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De acordo com a pesquisa realizada, sustentaremos três pontos que entendemos como 

importantes para fundamentar o que a priori havíamos assinalado: 

 

As raízes evangélicas, o eixo kenótico-doxológico.358 

 

O eixo experiência à práxis: 

 

A conformação de exercício espiritual 

 

 

 

  A-   As Raízes Evangélicas, o Eixo kenótico-doxológico. 

Entendemos que, assim como os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, os 

Doze Passos têm raízes nos Evangelhos. Como pudemos demonstrar ao longo dos capítulos 

desenvolvidos até aqui, esta é uma idéia que tem o respaldo da pesquisa de muitos autores que 

trabalharam principalmente com a história da Irmandade e suas ligações com os Grupos de 

Oxford, ou com os Jesuítas e com os Pais do Deserto.359 Há publicações oficiais360 dos A.A. 

que comprovam este argumento, algumas delas escritas pelos seus próprios co-fundadores. 

Ainda podemos contar com os arquivos e as publicações, também oficiais, do A.A. 

Grapevine.361. Podemos afirmar a partir da história e do próprio tecido dos Doze Passos vistos 

à luz das etapas dos Exercícios, que os Passos dos A.A. indicam as fases de um processo 

radical de transformação interior centrado na comunhão com Deus,  o Poder superior, que se 

concretiza na ajuda aos alcoólicos que ainda sofrem e seus familiares. Na leitura inaciana esta 

comunhão só pode acontecer através de Cristo em um encontro existencial, como  experiência 

viva de Cristo. A estrutura dos Exercícios Espirituais está plasmada nos Evangelhos. Podemos 

dizer, à luz de Inácio e da história dos A.A., que a estrutura interna dos Doze Passos está, da 

                                                                                                                                                         
357 Veja BOFF, C. Teoria do Método Teológico . Petrópolis: Vozes. 2001. p. 132. 
358 No sentido de estarem firmadas nos Evangelhos. 
359 Cf. as obras de .Dick.B, Ernest Kurtz, Robert Fitzgerald, entre outros autores, consultados nesta pesquisa. 
360 Cf. Pass It On; Dr Bob and the Good Oldtimers; The Co-Founders of Alcoholics Anonymous: Biographical 
Sketches; their Last Major Talks., entre outros títulos editados em New York por Alcoholics Anonymous World 
Services., Inc. 
361 Cf. Best of the Grapevine; The Language of the Heart: Bill Wilson's Grapevine Writtings, entre outros títulos 
editados em New York, por AA Grapevine Inc. 
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mesma forma plasmada pelo dinamismo evangélico. Afirmamos que as raízes evangélicas são 

“Princípio e Fundamento” 362 nos A.A. ainda que a forma de apresentação da Mensagem de 

Salvação na Irmandade seja inovadora, pelo fato de estar mais voltada para o seguimento 

prático de Jesus do que para a narrativa e linguagem bíblicas. 

 O que se conhece dos Evangelhos nos Primeiros A.A, vem do próprio contexto norte-

americano e das vivências pessoais de seus membros e co-fundadores. A experiência da 

Salvação é entendida através das experiências espirituais de Bill Wilson e de Bob Smith e de 

outros tantos veteranos, que puseram em prática a mensagem evangélica e apresentam sua 

releitura em forma testemunhal. Eles relatam suas vivências no Livro dos Alcoólicos 

Anônimos e praticam a rendição, o exame de consciência as reparações as petições entre 

outras atividades características. Se em Inácio, fazer os Exercícios Espirituais é fazer a mesma 

experiência dos discípulos de Jesus, podemos dizer que nos Doze Passos, embora de forma 

diferente.363 Na originalidade da interpretação de Bill Wilson e Bob Smith, os AA também 

têm sua forma de apostolado. Dick B364 afirma que tendo pessoalmente examinado os 

manuscritos que deram origem ao Big Book, expostos na casa de Bill Wilson, encontrou o 

relato de Bill sobre o seu novo nascimento e sobre sua experiência com o Deus Vivo. O autor 

reconhece a omissão atual do nome de Jesus nos AA, mas assinala que o Big Book é todo 

assentado em Jesus.O Big Book apresenta a Oração do Pai Nosso, O Sermão da Montanha e 

utiliza inúmeras vezes a linguagem, versículos e idéias bíblicas, incluindo a da Salvação. No 

processo Inaciano se descobre a História da Salvação. Os conteúdos dos Exercícios são 

sempre uma história, 365 uma síntese existencial de toda a História da Salvação. O itinerário 

proporciona ao exercitante a oportunidade de sit uar seu compromisso atual dentro da História 

.e da Economia da Salvação, pretendendo levar a uma participação ativa e concreta. 

 O objetivo final dos Exercícios é preparar apóstolos. Na visão inaciana, ser apóstolo é 

ser peregrino, deixar seguranças, certezas e a própria vontade, colaborando no que chama 

Inácio de o grande retorno da Criação à sua origem. Se olharmos a vida de Bill Wilson e de 

Bob Smith na perspectiva da História da Salvação, através de Inácio, veremos algo 

semelhante. Todos eram pessoas instrumentalizadas para Entregam o trabalho. Inácio 

desenvolvia na corte de Espanha as artes da cavalaria, com todas as implicações da época, 

                                                 
362 Lembrando a linguagem Inaciana. 
363 PALAORO, A  A Experiência Espiritual de Santo Inácio e a Dinâmica Interna os Exercícios. São Paulo: 
Loyola. 1992. 
364 Veja B. DICK, The Oxford Group and The Alcoholics Anonymous: A Design for Living that Works. Kihei: 
Paradise. 1998. pp.  220-221. 
365.EE. 2. 
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incluindo-se a diplomacia, na ocasião de sua experiência primeira em Loyola e preparou-se 

ainda mais, com aproximadamente dez anos de estudo e muito trabalho. Colocando todos os 

seus talentos em favor da missão. Bill Wilson era um corretor da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque, bem relacionado, com boa formação acadêmica, um renomado cirurgião em Akron. 

 Após suas experiências espirituais, tanto Bill Wilson como Bob Smith reconhecem 

sua impotência diante do alcoolismo. Entregam-se a Deus, fazem exame de consciência, 

reparações e inventariam suas vidas à luz do Evangelho. Eles adotam a busca de um 

esvaziamento que pode ser visto como crístico. Quando olham para o outro, o próximo e 

desenvolvem a missão de ajudar os alcoólicos e seus familiares. Como opção de vida, a cada 

dia e por todos os seus dias seu referencial é Cristo. Colocam os seus talentos administrativos, 

médicos, relacionais e mesmo financeiros em favor da causa dos alcoólicos. A história dos 

AA revela um engajamento de Bill Wilson, de Bob Smith e de suas famílias, que em Inácio 

pode ser chamado de 366apostólico. Eles trabalharam incansavelmente, ofereceram suas casas 

para os encontros e acolheram alcoólicos necessitados de ajuda, enquanto que tratavam de 

organizar divulgar e expandir internacionalmente a Irmandade, em serviço voluntário. Como 

nos Evangelhos e como em Inácio, Bill Wilson e Bob Smith tinham propósitos mundiais para 

o seu serviço. Organizaram de tal forma a Irmandade que até os dias de hoje ela permanece, 

muitas vezes, como a única possibilidade de acolhida e tratamento para alcoólicos sem 

recursos financeiros ou pessoais, mesmo quando estão sem condições para serem atendidos 

por qualquer outro lugar. Como vimos anteriormente, para Inácio, estas ações em si já se 

constituem em orações. A literatura Oficial registra nos Doze Passos a sugestão da meditação 

entre outras formas de orações. Os Grupos de todo o mundo abrem seus trabalhos e os 

encerram com a Oração da Serenidade. 

 

A Oração da Serenidade nos Doze Passos Entendida à Luz da Espiritualidade Inaciana 

Oração da Serenidade 367 

 

DEUS concedei-me a  

SERENIDADE para 

aceitar as coisas que eu não posso 

modificar... 

                                                 
366 Veja KURTZ, E.  Not-God: A History of Alcoholics Anonymous. Center city: Hazelden 1991. p. 270. 
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CORAGEM para mudar  

as coisas que eu posso. 

E SABEDORIA para conhecer a diferença. 

  

Nesta oração há uma invocação e três petições que se complementam. Elas 

entrelaçam: a graça de Deus com a vontade, a memória e a inteligência de quem ora. 

1 - Ao invocar a Deus a pessoa que ora está utilizando a "memória". Tem lembrança 

de que Deus pode conceder o que está pedindo e que pode ser invocado. Põe sua fé em ação e 

espera ser atendida, entrando no espaço de encontro com Deus. 

2 - Ao pedir "serenidade", "coragem" e "sabedoria", pede-se tudo isto a Deus, portanto 

pedem-se dons. A petição envolve a memória, mas também envolve a vontade e a inteligência 

da pessoa que ora.  Porque serenidade, coragem e sabedoria acontecem no corpo, na mente e 

na alma. Em Inácio memória, inteligência e vontade estabelecem uma relação de circularidade 

com as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. 

A invocação 

"Deus, concedei-me", diz de imediato de fé. Há uma relação interpessoal, com 

intimidade e confiança de quem se sente próximo. Intimidade e ao mesmo tempo distância e 

transcendência, de quem sabe que Deus é Outro. 

As Petições 

Depois da invocação, encontramos três petições dirigidas a Deus. Pede-se serenidade, 

coragem e sabedoria, pede-se em um plano mais profundo humildade, vontade e 

discernimento. Formando as três petições uma unidade, cada uma delas vai sendo explicada e 

complementada pela seguinte. A serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar se 

completa com a coragem para mudar as coisas que posso mudar e com a sabedoria para 

conhecer a diferença.  

Paralelos com as Orações Inacianas 

                                                                                                                                                         
367 IBIDEM. 
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Como nas Orações inacianas o início é teocêntrico. O primeiro elemento proposto é a 

pessoa de Deus. Ele é aquele que concede dons e que pode concedê- los. Em ambas as 

situações, na Oração da Serenidade como nas orações inacianas são comuns a relação 

interpessoal e a apresentação de um modelo, como aconteceu quando Jesus ensinou o Pai 

Nosso. No Princípio e Fundamento de Inácio esta possibilidade de relação só se explica a 

partir do amor gratuito e benevolente do Deus revelado por Jesus Cristo, nos Evangelhos. 

Como nas orações Inacianas há um eixo kenótico-doxológico que permeia a invocação e as 

petições. É Deus que vem ao encontro do homem, marcando a caminhada do homem em 

direção a Deus. Os meios que o homem usa em direção a Deus são os meios que o Filho 

assumiu em sua encarnação, para dar corpo ao seu louvor, sua reverência e seu serviço.  Na 

oração estão presentes a kenose do Filho, na pessoa que ora invocando a Deus e fazendo suas 

petições, e a doxa do Pai, que vem ao encontro do ser humano para conceder os dons. 

 A leitura inaciana da Oração da Serenidade no contexto dos Alcoólicos Anônimos 

mostra-nos o eixo experiência/ práxis. O que se pede, serenidade, coragem e sabedoria; pede-

se numa experiência praticante a ser conseqüentemente praticada, vivenciada. Com vistas à 

transformação interior, mas também à transformação exterior e visível. A Oração foi adotada 

pelo próprio Bill Wilson e por Bob Smith. Esta atitude dos co-fundadores ilustra o propósito 

inaciano de "encontrar a Deus em todas as coisas". O ambiente não é eclesiástico, não se 

configura especificamente a questão do alcoolismo no âmbito denominacional, mas está se 

evocando de um lado a graça de Deus e de outro o esforço do homem. Está se facilitando no 

meio do mundo o encontro entre ser humano e Deus, como nos Evangelhos, como no 

apostolado previsto por Inácio de Loyola para a Companhia de Jesus. Este direcionamento é 

central nos Doze Passos. Ressaltamos, da mesma forma, que o trabalho conjunto entre homem 

e Deus, percebido por Inácio nos Evangelhos e ressaltado nos Exercícios, pode-se percebê- lo 

como um dos fundamentos da inclusão da Oração da Serenidade nos A.A. Para examinarmos 

a questão, traremos para o nosso texto Josef Stierli que cita Inácio de Loyola "Eis a primeira 

Regra para agir: deposita toda a tua confiança em Deus, como se todo êxito dependesse de ti e 

não de Deus; põe tudo em prática como se Deus tudo fizesse, tu nada” De acordo com Hugo 

Rahner, pode-se perceber na frase, o que há de tipicamente inaciano, o fato de precisarmos 

entregar-nos totalmente, permanecendo interiormente livres, para poder colocar tudo nas 

mãos de Deus.368 É característica de Inácio a utilização de todos os meios humanos que 

possam ajudá- lo a alcançar seus objetivos. Segundo os estudiosos de sua vida, costumava  

                                                 
368 RAHNER,  H. Mensch und Theologe. Apud. STIERLI, J. Buscar a Deus em todas as Coisas. São Paulo: 
Loyola. 1990.  p. 153. 
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valer-se de todo o cuidado e de toda energia, como se o êxito da obra dele dependesse. Mas, 

confiava em Deus e abandonava-se, como se todos os seus esforços não tivessem nenhuma 

eficácia.369  

 No âmago dos AA está esta mesma abertura para o novo que concretiza o "buscar a 

Deus em todas as coisas" de Inácio. Por isto permanece o programa aberto a todo o tipo de 

contribuição na luta contra o alcoolismo e contribui também com outras possibilidades de 

trabalho na área de recuperação. Mantém-se, porém, pelo menos até aqui, sua identidade, 

através dos Doze Passos, das Tradições e da literatura oficial. Não como uma camisa de força, 

mas com aflexibilidade prevista por seus co-fundadores. Podemos partir desta abertura para 

onovo, focalizando a combinação Medicina e Religião nos A.A. Pouco antes da morte de Bob 

Smith, em um artigo publicado pelos A.A. Grapevine,370 em julho de 1951, o escritor e 

médico Paul Kruif escreveu sobre esta combinação. Disse que a Medicina utilizada nos A.A é 

única. A seu ver, na combinação Medicina e Religião nunca houve valoração maior da 

química, e nem haviam sido gastos milhões de dólares em sua descoberta. Kruiff estava 

convencido de que a força dos A.A não estava centrada em pílulas ou cápsulas: sua provisão 

estava à disposição de qualquer pessoa, e não era preciso comprá- la. A recuperação dos AA, a 

libertação do alcoolismo, conforme o médico, estava centrada em Deus. Somente em Deus. 

Esta teria sido a descoberta da Irmandade. De acordo com Dick, B371 não há dúvidas de que a 

idéia de Deus, nos A.A iniciais é um produto direto da Bíblia. Como afirmou Bob Smith: em 

artigo escrito para o AA Grapevine, ele e Bill Wilson conceberam e organizaram as idéias 

básicas dos Dozes Passos como o resultado de seus estudos bíblicos. Bob Smith citou o 

Sermão da Montanha como um dos principais temas bíblicos a inspirar a espiritualidade dos 

AA372 Ainda no artigo reitera sua posição no seguimento de Jesus. Quando se questionava 

algo sobre o programa, quando havia alguma dúvida, Bob Smith costumava usualmente 

responder: "o que diz a Bíblia sobre isto?" 373 A biografia oficial de Bill Wilson, nos 

Alcoólicos Anônimos, mostra que os co-fundadores dos AA e seus membros costumavam 

refletir muito sobre a Bíblia, especialmente sobre a idéia de que "a fé sem obras é morta". O 

Evangelho de João foi sempre tido como fundamento da espiritualidade dos AA, pelos 

fundadores e pelos primeiros membros. Na escolha do nome da Irmandade houve sugestões 

                                                 
369 MI,IV,FN 2, 391. 
370 KRUIFF, P. Best of the Grapevine. New York: The  A.A Grapevine, Inc, 1986. pp.  202-203. 
371 DICKC, B. The Good Book and The Big Book: AA'S Roots in the Bible.Kihei: Paradise Research 
Publicatios. 1995. p.4. 
372 Dr Bob and the Good Old timers: A Biography, with   recollections of Earlys AA in the Midwest. New York: 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 1980. p. 96. 
373 IBIDEM,  p.  144.  
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para que fosse denominada The James Club.374  Na biografia oficial dos co-fundadores dos 

AA, Bob Smith afirma que desde o começo, em Akron, eles estavam convencidos de que a 

resposta para seus problemas estava na Bíblia. Para alguns dos veteranos as partes entendidas 

como essenciais eram o Sermão da Montanha, o décimo terceiro capítulo da Primeira Carta 

aos Coríntios e o Evangelho de João.Um folheto publicado pelo Grupo dos AA em Akron 

pode ilustrar o que estava afirmando 

There is the Bible that you haven't opened for years 

Get acqueinted with it. Read it and open mind. You will find things that  

Will amaze you. You will be convinced the certain passages were written with you in 

mind. Read The Sermon on the Mount (  Matthew V, VI, and VII) Read St Paul inspired essay 

on love.( I cor. 13) .Read the Book of James. Read the Twenty third and Ninety- first Psalm. 

These readings are brief but so important. 

The Bible tell us to "put the first things first"[ Matthew 6: 33]375 

 

 Além das evidências históricas, estamos argumentando textual e culturalmente através 

das publicações e das leituras usuais nos encontros da Irmandade, porque percebemos que  

tecido da espiritualidade inaciana e o tecido dos Doze Passos apresentam por si, traços 

fundamentais que a nosso ver revelam origem comum. A doença do alcoolismo é assim 

entendida nos Doze Passos revela uma visão que supera o paradigma newtoniano- cartesiano, 

assim como acontece com  a visão das afeições desordenadas  nos Exercícios Espirituais.  

Como Santo Inácio, os co-fundadores dos A.A. têm uma cosmovisão que supera a 

fragmentação disciplinar e refocaliza as questões em um paradigma totalizante. Usamos a 

palavra paradigma, no sentido de um conjunto de idéias que sustenta uma cultura ou 

                                                 
374 Pass It On: The Story of Bill Wilson and how the AA Message Reached the World. New york: Alcoholics 
Anonymous World Services, nc.1984. p. 47. 
375 Veja  A Manual for Alcoholics Anonymous Akron. OH: A.A of Akron, 1989. pp 33..A tradução revela que, 
como um convite à leitura bíblica, o folheto utilizado em Akron estimula os leitores a aproximarem-se da Bíblia 
que haviam deixado de lado por anos. Afirma que a leitura bíblica poderia abrir suas mentes. Nela encontrariam 
coisas que iria apreciar.  Chegariam a pensar que certas passagens teriam sido escritas especialmente para eles. O 
folheto indica-lhes a leitura do Sermão da Montanha e do inspirado texto de São Paulo sobre o amor, que se 
encontra no livro de Coríntios( I Cor. 13). Os leitores são ainda estimulados a ler o Evangelho de São João e os 
Salmos 23 e 91. O folheto traz ainda um dos chamados dos Princípios de Ouro, ou um os slogans dos 
A.A."Primeiro as  Coisas mais simples, ou as ".  Bob Smith pontua que esta frase veio do Evangelho de São 
Mateus, de uma porção do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. 
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determinada comunidade. Isto significa procurar trans ferir para termos culturais a acepção 

científica do termo elaborado e divulgado por Thomas Khum. 376 Kuhn questiona a 

objetividade científica pura, quando sustenta que teorias e dados das Ciências são dependentes 

de paradigmas predominantes na Comunidade Científica. Estamos afirmando que os 

Alcoólicos Anônimos estão enxergando o alcoolismo em um paradigma capaz de incluir a 

religião e a Mística. Afirmamos também, que a leitura textual e histórica dos A.A., a partir da 

espiritualidade inaciana traz à tona as raízes dos Evangelhos, que nutrem os Doze Passos. Por 

conta disto, para a doença do alcoolismo, a proposta é a da realização de um programa 

espiritual com fundamentos bíblicos. Para fundamentar o que estamos afirmando, traremos 

um sumário de idéias básicas dos AA que revelam raízes evangélicas presentes em Inácio De 

acordo com Dick. B377 podemos enumerar algumas destas idéias: 

 - A concepção de Deus como Deus de Amor, Criador378, que quer que todos se 

cheguem a ele como seus filhos.379 

 - Os bloqueios à relação de Deus com seus filhos são representados pelo pecado, ou 

na linguagem dos AA pelo egocentrismo. 

 - O modelo de restauração do relacionamento com Deus para a saúde da alma, que 

começa com a crença de que Deus é o galardeador daqueles que o buscam sinceramente. O 

encontro começa quando se reconhece que em primeiro lugar é preciso buscar o Reino de 

Deus através do novo nascimento e da decisão de querer fazer a vontade de Deus. 

 - A jornada espiritual começa com a admissão de que Deus é Deus e de que a pessoa 

não é Deus. Começa com a rendição e a entrega. Como afirma o Big Book: "Pedimos a Sua 

proteção e o Seu cuidado em completa entrega."380 Ou ainda: " Entregue-se a Deus, na forma 

como você O concebe381" 

Estamos conscientes de que haja muita controvérsia em torno das raízes evangélicas 

do Programa, porque na atualidade e mesmo na maturidade dos A.A, espiritualidade é muitas 

                                                 
376  Veja Kuhn, T. The Structure of Cientific Revolutions. Chicago: Univ. of Chicago Press. 1970. 
377 Dick, B. The God Book and the Big Book. A.A.  Roots in the Bible. Kihei: Paradise. 1995. pp. 180-188. 
378 IBIBEM. Pp 13,25,28,56,68,72,75,76,80,83,158,161. 
379 De acordo com Dick, B o nome Deus é mencionado 277 vezes no Big Book, no inglês God, com G 
maiúsculo.Há ainda 107 referências utilizando-se pronomes..17 referências a nomes bíblicos de Deus, tais como 
"Pai" "Pai da Luzes". Doze destas referências- reportam-se a Deus como "Criador". Há mais de 400 referências 
ao "Deus da Bíblia". 
380 Alcoholics Anonymous. New Jersey: Works Publishing Co. 1939. p. 59. 
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vezes um termo mal compreendido. Assim acontece também com o a expressão "Poder 

Superior". Vistos fora do contexto da literatura oficial e do contexto em que surgiram nos A.A 

e mesmo fora dos Doze Passos, estes termos ganham conotações incoerentes com o texto e o 

contexto. 

 Concordamos plenamente com os historiadores, Ernest Kurtz e Katherine Ketcham, 

em sua idéia de que a expressão Poder Superior, utilizada em lugar do termo Deus, se presta 

para especialmente para lembrar aos membros dos A.A. a tolerância em relação às diferentes 

denominações, crenças e inclinações espirituais, uma vez que em seus diversos matizes, o 

contexto em que se desenvolve os A.A. é predominantemente cristão. A compreensão mais 

simples para o Poder Superior nos A.A., segundo os autores, é "aquele que me mantém 

sóbrio”. 382 Acrescentamos ainda que muito desta controvérsia se deve à falta de 

esclarecimento do significado da espiritualidade no Programa, bem como da perda histórica 

da relação original medicina e religião. Afirma Dick, B, que a certo ponto da caminhada dos 

AA, antes da morte de Bill Wilson e de Bob Smith, já se questionavam os efeitos do 

distanciamento da Bíblia e do "mau uso" dos termos tal como acontecia com "Poder 

Superior".  

Bob Smith e Bill Wilson atribuíam a situação ao fato de não poderem inicialmente 

falar muito mais de Deus aos alcoólicos, porque, para alguns, o grau de rejeição era alto. 

Atribuíam também a questão ao apadrinhamento inadequado, porque como vimos no início 

este apadrinhamento significava ser acompanhado por uma pessoa que havia passado por uma 

jornada espiritual. Havia a questão do enfrentamento do alcoolismo, mas especificamente o 

padrinho deveria ser qualificado em termos de enfrentamento espiritual, como mostra 

claramente o décimo segundo passo do Programa383.Henrietta Sieberling, interlocutora de Bill 

Wilson e de Bob Smith, neste colóquio, pessoa de muita importância na constituição da 

Irmandade, teria dito a eles:384 

"Se não falarmos sobre o que Deus faz, e sobre nossa fé, sobre o direcionamento que 

ele tem dado às nossas vidas e ações, então estaremos melhor no Rotary Club ou em algum 

lugar semelhante. Porque Deus é a única fonte de Poder que temos.".  

                                                                                                                                                         
381 IBIDEM. p. 164.  
382 KURTZ, E. KETCHAM, K. The Spirituality of Imperfection: Modern Wisdom from Classic Stories. New 
York: Bantam Books, 1992. p. 208. 
383 Se quiser saber mais sobre isto, veja  FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The Friendship of Fr. 
Edward  Dowling, S.J. and Bill Wilson in Letters.Center City: Hazelden: 1995. 
384Cf. SIEBERLING, H. Apud DICK, B. The Akron Genesis of Alcoholics Anonymous .Kihei: Paradise. 1997. p. 
35.O autor apresenta o Diário de Henrietta e entrevista com seu filho. 
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De acordo com com os documentos consultados por Dick, B. entre os os quais consta  

entrevista pessoal com o filho de Henrieta Sieberling, Bill Wilson e Bob Smith concordavam 

plenamente com ela neste ponto. Isto a investigação feita de redigida até aqui tem 

demonstrado também. Em nossa pesquisa, portanto, concluímos nós que nas origens dos AA, 

cuidava-se mesmo de diminuir rejeições e intolerâncias e diferenças, para manter a 

possibilidade de atender o maior e mais diversificado grupo de pessoas necessitadas. Porque 

naquele momento, na linguagem Inaciana diríamos que era "o que mais se aproveitava." A 

exemplo de Edward Dowling, evitavam barreiras que em outro momento poderiam ser 

superadas com maior facilidade. O que se percebe é um típico movimento de discernimento 

Inaciano, levando-se em conta cada caso e cada situação, como prevê Inácio, nos Exercícios. 

Os co-fundadores estavam conscientes e refletiam sobre os prós e os contras de serem 

utilizadas algumas linguagens ou metáforas inicialmente. Ainda hoje, pastoralmente, o 

alcoolismo e tantas outras questões, nos levam a refletir e a procurar entender "o que mais se 

aproveita" em cada momento, para cada pessoa e em cada situação. Por sua característica 

"aprendente" e afirmo que também por influência das orientações de Carl  Gustav Jung, de 

Silkworth, dos Grupos de Oxford de William James e da orientação espiritual recebida do 

Jesuíta Edward Dowling, Bill Wilson e Bob Smith estavam na privilegiada situação de poder 

refletir sobre a questão de forma ampla. Em bases mistagógicas, pedagógicas e psicológicas e 

médicas. Procuravam melhores estratégias e esta é uma questão que continua aberta, pela 

própria complexidade da situação da recuperação do alcoolismo e da multiplicidade de 

possibilidades de vivências do cristianismo. Mas, através da pesquisa, nos tornamos 

convencidos de que as raízes que nutrem a estrutura do programa dos Doze Passos e seus 

objetivos são formatadas nos Evangelhos. Isto demonstram entre muitas outras coisas, a 

história dos A.A, as biografias de seus co-fundadores, a memória documentada dos veteranos, 

a literatura oficial dos A.A., e ainda o "todo" que estas dimensões formam. 

B - O Eixo Experiência-Práxis 

Em Inácio a dialética experiência -práxis, caracteriza sua vida e sua obra, bem como a 

teologia que dela emerge. Como pudemos verificar, jovem Inácio tem sua primeira 

experiência de Deus, mas o processo dura toda a sua vida. Sua práxis chega a sair do plano 

individual ganhando forma de "organismo" através da Companhia de Jesus, que permanece ao 

mesmo tempo com abertura para possibilidade de uma espiritualidade leiga. Dos Exercícios 

Espirituais chega-se às Constituições Inacianas. Por outro lado, as experiências de Bill Wilson 

e de Bob Smith também se desenvolvem como um processo, que tanto individualmente 
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permeia as suas vidas, como também se concretiza em forma de organismo, nos AA. A 

Irmandade, do tipo "organismo", não-denominacional tem, contudo, abertura suficiente, para 

o elemento religioso, no sentido dado por Casaldáliga, 385 “ há um Deus” ou Poder Superior, 

como prefere-se dizer os A.A. 

O próprio Inácio vê a caminhada espiritual como um processo, muitas vezes difícil de 

descrever através das palavras. Vamos observar parte disto, no que chamou de sua 

Alfabetização Espiritual, para podermos enxergar melhor o eixo experiência e práxis: 

O autor dos Exercícios Espirituais afirma que ignorava as coisas espirituais e que 

precisara aprender a "ler e escrever a linguagem de Deus"386 A sua experiência, então, pode 

ser descrita da seguinte forma: Inácio começa a aprender a ser atento. Vai começar a ler as 

marcas da ação de Deus em sua vida e pensar em entender a trajetória destas marcas. Ele quer 

discernir as marcas de Deus de outras marcas e finalmente escrever o que foi discernido e 

aprendido.387 Neste processo, toma consciência da diversidade de pensamentos, a forma como 

evoluem e se encadeiam formando propostas divergentes. Percebe que esses pensamentos o 

conduzem a outra diversidade, a diversidade de sentimentos que chamará de consolação e 

desolação. Ele avalia as marcas através da consolação. A consolação que sente quando pensa 

em entregar-se ao trabalho de Cristo percebe como duradoura. Mas, a consolação que sente 

quando pensa em entregar-se ao que chama de glórias do mundo, percebe que, embora o deixe 

eufórico tem pouca duração, sendo seguida de desolação. Segue-se, então, um terceiro 

momento. Loyola começa a pensar na diversidade de espíritos, que entende como dois agentes 

em cena: Deus e o demônio. De posse destes elementos, Inácio começa o exercício de 

reconhecer as moções ou os movimentos do espírito bom e do espírito mau. Vê que é preciso 

analisar atentamente cada situação, não há regras fixas. Um sentimento de tristeza pode vir 

tanto do espírito bom como do mau, dependendo da situação. Entende que precisa discernir e 

para isto necessita estar instrumentalizado com referências diversas: o contexto, os 

mandamentos, a situação, os sentimentos, a disponibilidade de fazer o melhor para a 

construção do Reino. As situações de deslocamento pode ser diversas. Em carta a Sóror 

Teresa de Rejadell, Inácio afirma que muito se aprende sobre Deus e sobre si mesmo na 

consolação e na desolação: "Atingimos matérias que não se podem descrever bem, senão por 

um longo processo, e mesmo assim com risco de se omitirem partes que melhor se deixam 

                                                 
385 Conforme foi trabalhado no capítulo 3 desta pesquisa. 
386 AUT. 20. 
387 Cf. MORO, U. V. A Orientação Espiritual: Mistagogia e Teografia. São Paulo: Loyola. 2001. pp. 73-86. 
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sentir do que declarar, quanto mais por carta”. 388 É essa a experiência que sistematiza e torna 

sua práxis de formador de pessoas 

. Como afirma Juan Larraín Ochagavia, o específico de Inácio é que cria cultura 

formando pessoas.389 Por isto os Exercícios Espirituais são luzes para a prática, nascidos que 

são da experiência de Inácio. A pedagogia dos Exercícios Espirituais é concretizada na 

fundação da Companhia de Jesus.Com os Exercícios Inácio formou os companheiros que 

iriam começar uma Ordem bastante original em relação ao que havia até seu tempo. Primeiro 

formou seus companheiros de estudo, em Paris, mais tarde vieram Polanco, Nadal e 

Demenech, através dos quais é que se conhece muito da personalidade de Inácio e de seus 

propósitos,  todos sempre passando pela prática dos Exercícios Espirituais. Segundo Josef 

Stierli,390 as Constituições da Companhia estão de tal forma impregnadas pelo espírito de sua 

obra, que se pode definir a Ordem como uma realização comunitária dos Exercícios. As 

Constituições da Companhia de Jesus incentivam o desenvolvimento específico para cada 

pessoa, entendendo que as diferentes personalidades não reagem da mesma maneira. 

Reconhecem da mesma forma, a diversidade dos itinerários a serem percorridos no 

seguimento de Cristo. A metodologia Inaciana prevê que os Exercícios sejam feitos 

constantemente, tornando-se exercício contínuo da busca de Deus em todas as coisas. Como 

já vimos no capítulo anterior, o que se quer é o “magis’, em cada momento, em cada situação, 

de cada uma das pessoas”. 

 Podemos situar a originalidade da Companhia de Jesus no eixo "experiência-práxis de 

Deus e dos homens", porque o serviço apostólico constitui-se no fundamento único da 

Companhia de Jesus. Inácio quer o universalismo do campo, e os métodos apostólicos se 

tornam prioridade.Procura sempre utilizar o que de melhor a época oferece em termos de 

comunicação e preparação.No seu tempo de paticipação, a Companhia estabeleceu uma rede 

de comunicação por cartas, que em muitos casos tem ajudado a reconstituição histórica de 

fatos acontecidos em diversas partes do mundo. Sem hábitos, clausuras, penitências, renuncia 

Inácio até a celebração solene dos Ofícios divinos, se for o que" melhor se aproveita para a 

situação."  Embora haja uma atenção muito especial às celebrações em termos litúrgicos e nas 

                                                 
388 Cf. Inácio de Loyola a Sóror Teresa Rajadell, 18 de junho de 1536 . EM Cartas de Santo Inácio de Loyola São 
Paulo: Loyola. 1988. p. 45. 
389 OCHAGAVIA, J.L. Inácio de Loyola Formador de Homens. EM As Letras e o Espírito: Espiritualidade e 
Cultura Moderna. São Paulo. Loyola. 1993. pp.  71-84. 
390 STIERLI, J. Buscar a Deus em todas as Coisas: Vida no Convívio do Mundo e Oração Inaciana. São Paulo: 
Loyola.1990. p.  90. 
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prédicas, o desejo de Inácio é o de "separar o maior tempo possível para ajudar àqueles que 

sofrem no seu corpo e no seu coração"391. 

 Estamos conscientes, entretanto, de que ele é um homem de seu tempo, e que esta 

afirmação precisa ser vista desde seu tempo e desde seu temperamento. Stierli,392 afirma que a 

Companhia, depois da morte de Inácio, a determinado ponto, marcada pelo pensamento dos 

jesuítas, Borgia, Mercuriano e Aquaviva, chega a perder o fio das orientações Inacians e a 

contradizer as Constituições, caindo nas práticas cada vez  mais pesadas da piedade. Isto 

contudo foi se revertendo como um benefício de um retorno através da história que aos 

poucos foi recompondo a espiritualidade Inaciana, principalmente após o Concílio Vaticano 

II. 

Em Inácio de Loyola acompanhar a sua experiência de vida é fundamentalmente 

observar sua experiência de Deus e os caminhos pelos quais chegou à práxis, que chama de 

serviço divino. Sua jornada espiritual traz à luz e desenvolve as linhas-mestras da experiência 

e da práxis, que serão a base da teoria ou teologia Inaciana. Entendemos que o mesmo 

acontece com os co-fundadores dos A.A. O Livro dos Alcoólicos Anônimos e as histórias de 

vida de Bill Wilson e de Bob Smith são fundamentais para o entendimento do discurso sobre 

Deus ou Poder Superior que emerge da Irmandade. Como foi visto até aqui, os dois foram 

pessoas "aprendentes” que buscaram de diversas formas e em muitas leituras e práticas uma 

saída para seus problemas. Houve contribuições da medicina, da psicologia, da religião. A 

espiritualidade dos A.A, da mesma forma que a Inaciana, acontece como um processo 

múltiplo e aberto, onde conhecimento de Deus e autoconhecimento caminham juntos, em um 

eixo experiência-práxis. Tudo acontece na vida, nas relações consigo mesmo, com o Poder 

Superior com os outros. Assim como os Exercícios de Inácio de Loyola se concretizam 

comunitariamente na Companhia de Jesus, as experiências de Bill Wilson e de Bob Smith 

concretizam-se comunitariamente na Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. Os A.A trabalham 

também como formadores de pessoas, que estejam atentas às marcas de Deus em suas vidas, 

que possam começar a aceitar a condição de alcoolista e o alcoolismo como algo incurável, 

mas controlável na parceria entre a pessoa e o Poder Superior. Querem levar a pessoa a 

compreender o sentido do alcoolismo em suas vidas a partir da relação com o Poder Superior, 

na perspectiva da História da Salvação. A partir daí seguem adiante, porque enxergam a 

espiritualidade como um processo que não têm a intenção de delimitar ou esgotar.  

                                                 
391 MI ,III, 19. 
392 STIERLI, J. Buscar a Deus em Todas as Coisas. São Paulo,  Loyola. 1981. 
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No caso de Bill Wilson a continuidade do processo deu-se  através da orientação 

espiritual de Edward Dowling, ou seja dos Exercícios Espirituais, ele seguiu caminhos 

próprios, não quis estar filiado à nenhuma denominação, mas permaneceu na prática da 

meditação, da contemplação e do discernimento espiritual em bases cristãs.393 Na 

circularidade da vida isto se refletiu em sua práxis Inaciana de abertura para o mundo, de 

criação de linguagens. Observamos que os A.A criam linguagens para a questão do 

alcoolismo, podem ser chamados, assim como Inácio, de logotetas, tal a novidade de sua 

práxis e de seus conceitos. O caminho para a maturidade espiritual escolhido por Bill Wilson, 

refletiu-se também na multiplicidade e na abertura de sua espiritualidade, a exemplo da 

espiritualidade Inaciana. Conforme pudemos perceber Dowling, sendo Jesuíta incluiu 

perfeitamente os A.A em sua linguagem em sua vivência sem estar preocupado em 

"converter" Bill Wilson. 394 Enfim acreditamos que o eixo "experiência-práxis" seja comum 

aos Exercícios Espirituais e aos Doze Passos. 

 

C - A conformação de exercício espiritual. 

Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio são considerados como uma forma 

mistagógica de apropriação da vida cristã. De acordo com Ulpiano Vasquez Moro395, 

mistagogia é iniciação ao mistério de Deus. Esta palavra, foi utilizada desde o século II para 

falar da forma como os cristãos eram iniciados no na experiência concreta dos sacramentos, 

chamados também mistérios. Diferencia-se a mistagogia da teologia por enfatizar, a primeira, 

a experiência pessoal de Deus. Nela, a vida cristã é experimentada como caminho, em ações 

concretas. A pessoa é iniciada pelo próprio Deus, porque o Espírito de Deus é o Mistagogo, 

ou orientador da vida cristã ao longo de toda a vida.  

Os exercícios espirituais em geral, servem para ajudar o ser humano ou a coletividade 

a entender melhora ação de Deus e passam necessariamente pelo autoconhecimento. No caso 

dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio o referencial é a vida de Jesus Cristo, anunciada 

nos evangelhos. Acredita-se que entendendo melhor a si mesmo, a partir do encontro com 

Cristo, a pessoa poderá, refletir sobre a própria experiência e ajudar outras pessoas que se 

encontrem em situações semelhantes. Em sua originalidade entendemos que os A.A mostram 

                                                 
393 Se quiser saber mais sobre isto leia FITZGERALD, R. The Soul of Sponsorship: The friendship of Father 
Edward Dowling, S.J  .and Bill Wilson in Letters. Center City: Hazelden, 1995. 
394.IBIDEM. 
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o seguimento de Jesus em eixo kenotico-doxológico, tendo como referência próxima 

atualização do seguimento de Jesus nas vidas mesmas de Bill Wilson e de Bob Smith no 

contexto do alcoolismo. As pistas de como seguiram Jesus são sinalizadas pela literatura 

oficial, pela literatura recomendada, pelos testemunhais e pelas conferências, sendo 

sistematizadas nos Doze Passos.396 

 A exemplo dos Exercícios de Santo Inácio, os Doze Passos têm uma provisão de 

referências. Contam com pedagogia progressiva e dinâmica interna,  prevendo um orientador 

que funcione como um facilitador. Entendemos que a orientação espiritual prevista pelos co-

fundadores tivesse a função de auxiliar nas crises que acompanham o desenvolvimento da 

espiritualidade, assim como a abstinência do álcool. Não estamos afirmando que uma coisa 

necessariamente tenha a ver com a outra, mas abstinência e desenvolvimento espiritual e 

crises, fazem parte da pauta dos A.A. Ao nosso ver, justamente na crise é que se pretende 

agir, no chamado "fundo do poço"  na linguagem dos A.A. Porque as crises, em maior ou 

menor grau, fazem parte do aprendizado, são momentos preferenciais, em que se depreende e 

se aprende. Na dimensão espiritual, marcam momentos de se estar desnorteado, perdido, sem 

sentido. Como afirma Vasquez Moro397, etimologicamente, "encontrar sentido é encontrar 

caminho, referência, para a orientação". Quando se fala em orientação espiritual, é disto que 

se fala. O que Inácio fez e também o que Bill Wilson e Bob Smith fizeram foi cairem na conta 

de como as coisas aconteciam em sua relação com Deus, refletindo sobre suas experiências e 

sistematizando-as num exercício orientador mais aberto, com multiplicidade de 

possibilidades.  

Como a orientação espiritual não é algo estranho à vida em sua diversidade, há 

diferenças entre os Doze Passos e os Exercícios, mas elas não são estruturais. Há nos dois 

casos a possibilidade de se dar sentido a situações que não dependem da pessoa e direção a 

boa parte dessas situações que dependem da disposição destas pessoas. No caso dos Doze 

Passos entendemos que há paralelos, mas também influência indireta e direta dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio. Indireta pela própria abrangência dos Exercícios Inacianos na 

espiritualidade cristã como um todo. Direta, pela evidência histórica de vinte anos de 

orientação espiritual de Dowling a Bill Wilson. Pensamos, principalmente nas práticas 

                                                                                                                                                         
395 MORO, U.V. A Orientação Espiritual: Mistagogia e Teografia . São Paulo: Loyola. 2001. p. 7. 
396 Lembramos que Edward Dowling realizou muitas conferências e publicou artigos, participando de encontros 
e orientando diversos membros dos A.A. 
397 MORO, U.V. A Orientação Espiritual: Mistagogia e Teografia. São Paulo: Loyola. 2001. p. 7. 
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discernimento e da eleição. Ou seja, na liberdade do desenvo lvimento da espiritualidade dos 

AA. Na forma e na dinâmica escolhidas por seus co-fundadores para passar adiante suas 

experiências, procurando sempre saber o que era a melhor para aquele momento e para aquela 

situação. É importante acentuar a ênfase inaciana na construção da idéia de que não há 

determinantes permanentes para as situações. O que se quer evitar com os Exercícios, é que a 

pessoa se deixe determinar por afeições desordenadas. Nesse sentido, a vida de Cristo é o 

horizonte de toda ordenação ou orientação. Para Inácio, na vida de Jesus é que nos tornamos 

humanos. Ele supõe que através do discernimento, no horizonte da história da Salvação, a 

pessoa tenha a potencialidade de voltar-se para si e perceber para onde está sendo levada e por 

quê. Daí a inclusão da ação direta das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, atuando em 

conjunto com a memória, inteligência e vontade. 

 Em Inácio intelecção ou inteligência significa capacidade de ler em si mesmo, fazer 

uma leitura interior, decifrada pelas Escrituras. O seguimento de Jesus, como se percebe 

através das reflexões de Ulpiano 398 é a porta de saída de si mesmo. Nos A.A. conceito do 

seguimento de Jesus como a porta de saída de si mesmo está implícito.O meio de estar sóbrio 

é praticar os Doze Passos, que culminam na ajuda efetiva ao próximo. Levando-se a 

esperança aos outros alcoólicos que ainda sofrem. A porta de saída de si mesmo é a caridade, 

o amor ágape. Podemos dizer, que tanto os Exercícios Espirituais de Santo Inácio, como os 

Doze Passos entend idos como exercícios espirituais, são metodologias organizadas de forma 

simples, em esquemas fundamentais, ou seja são exercícios espirituais. Estas metodologias, 

logo de início devem levar a pessoa a saber se possui alguns requisitos básicos para 

desenvolvê- las. Tanto nos Doze Passos como nos Exercícios inacianos, espera-se que a 

pessoa possa estabelecer-se como sujeito, isto é que haja nela a potencialidade para que seja 

"dona de si mesma, tendo grande ânimo e liberalidade” ·. Nos AA isto se traduz pelo desejo 

sincero de querer parar de beber. Caso lhe falte este requisito, recomenda Inácio, que lhe seja 

passado o que puder digerir e aproveitar. De certa forma, o mesmo acontece nos A.A.  

A metodologia dos Exercícios Espirituais desenvolve-se numa pedagogia progressiva 

e desafiadora, acentuando elementos que se tornam chaves na interpretação espiritual. Ao 

mesmo tempo em que desafiam, os Exercícios Espirituais são graduais e proporcionam em si 

mesmos o treinamento necessário para o seu desenvolvimento. 

                                                 
398 MORO, U. V. Mis tagogia e teografia. São Paulo: Loyola. 2001. p. 76. 
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  Também os Doze Passos, numa pedagogia progressiva, providenciam o treinamento 

necessário para seu bom desenvolvimento. Assim que, planejados para serem feitos de forma 

continuada, os Doze Passos, pretendem ser adotados como um método vital, que segue a 

mesma lógica dos Exercícios inacianos, a lógica da gradualidade e do compromisso. Está 

implícito o sentido de ser chamado para tal serviço ou para a missão. No caso dos alcoólicos, 

a missão é a de ajudar outros alcoólicos, nas mais diversas possibilidades que isto possa 

representar. No caso de Ebby Tacher, o amigo que levou a mensagem da Salvação para Bill 

Wilson, valeu-lhe ser um exemplo vivo, em sua missão. Wilson o reconhecia como um 

alcoólico, ele estava sóbrio e sorridente trazia esperança para alguém sem esperanças. A 

preferência do alcoólico no trabalho com outros alcoólicos é muito enfatizada nos A.A. Assim 

como os Exercícios Espirituais, os Doze Passos vistos como exercícios nos remetem a um 

texto de ação. Diferente de um tratado sobre alcoólicos ou sobre alcoolismo, ou sobre 

espiritualidade, os Doze Passos supõem praticantes. Foram elaborados para serem feitos e não 

para serem apenas lidos. Bill Wilson, Bob Smith querem comunicar suas experiências não 

intelectualmente, mas ativamente, fazendo com que seja revivida de maneira pessoal pelo 

praticante. Por isto os Doze Passos são um método espiritual de enfrentamento do alcoolismo, 

embora não se reduzam ao combate do alcoolismo. Querem conduzir a pessoa numa típica 

experiência vital de encontro, que promova transformações. Assim como acontece nos 

Exercícios Espirituais, o método ou caminho tem uma função e um sentido que vão além de 

uma iniciação nos caminhos da vida espiritual. Estão orientados para uma finalidade a ser 

alcançada. Estão em consonância com aquilo que se aspira.  

Nesta ordem de idéias podemos afirmar que os Doze Passos são mais que conteúdos 

ou soma de elementos. Há uma dinâmica em sua atividade interna, que se direciona para 

determinado fim. Entendemos que embora isto não seja imediatamente vis ível a finalidade 

dos Doze Passos, está em harmonia com da finalidade dos Exercícios Espirituais, porque não 

se esgota no alcance da abstinência, mas da serenidade, da coragem e da sabedoria, como se 

percebe na Oração da Serenidade. Como pudemos verificar até aqui, o praticante dos Doze 

Passos faz a entrega de sua vontade a Deus ou ao Poder Superior. O fruto dos Doze Passos, 

assim como o dos Exercícios Espirituais, provém muito mais de uma vivência do que de uma 

técnica. Uma originalidade de Inácio é a de ter encontrado um método vital que faz com que o 

exercitante viva o mistério da relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Nos Doze 

Passos podemos ver também a expressão de uma experiência a ser revivida. O exercitante não 

tem que se adaptar puramente a um método pré-fabricado, nem reduzir-se a práticas pré-
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determinadas. Precisa, entretanto, recriar linhas mestras da espiritualidade cristã, assim como 

fez Inácio, assim como fizeram Bill Wilson e Bob Smith. Pretende-se que em seu contato 

contínuo e pessoal com Deus, a pessoa vá descobrindo o modo como esta relação acontece a 

cada momento. Como Deus a conduz? Para onde o Espírito Sopra? Não se trata de 

experiências pontuais e estáticas, mas históricas, que se desenvolvem ao longo de um 

processo. 

 Por outro lado, os Doze Passos vistos como exercício espiritual, implicam num 

trabalho pessoal, perseguido de modo metódico e progressivo, o que Inácio ilustra com a idéia 

dos exercícios físicos, como passear, caminhar e correr399 Inácio convida o exercitante a 

empenhar-se ao máximo e a utilizar todos os recursos necessários. Ele pede a disposição de 

toda a liberdade, memória, inteligência e vontade.400 A conformação de exercício em Inácio, 

reúne ação divina e ação humana; abertura e orientação pormenorizada: precisão e 

flexibilidade. Tal complexidade faz dos Exercícios um lugar de encontro, harmonia e 

integração que não é entretanto divorciado ou apartado da vida. Supõe a conformação 

Inaciana de exercício, um orientador e muitas informações. Há uma tensão ente letra401 e 

Espírito, subjetivo e objetivo, universal e particular, permeando todo o trabalho. A progressão 

acontece do universal para o particular, do objetivo para o subjetivo, numa mútua relação de 

interdependência. A ação é sempre concreta e particular, informada pelo universal. Inácio 

abarca em um só bloco o geral, o particular, o essencial e o acessório. Ele harmoniza extremos 

fundamentado na idéia da dimensão universal da ação de Deus. Supõe que se o exercitante 

invocou, abriu-se para Deus, esta disposição deve impregnar toda a sua personalidade, nas 

camadas mais profundas e nas tendências mais existenciais. Entendemos que o que acontece 

nos Doze Passos é semelhante. Os AA reúnem ação divina e humana, abertura e orientação 

pormenorizada.  

Afirmamos que a configuração dos Doze Passos pode ser melhor compreendida, a 

partir desta postura Inaciana que procuraremos assinalar como fundamental e que permeia não 

só este, mas todos os argumentos da Tese: em Inácio não há oposição entre as "letras" e o 

Espírito. Ele não aceita e sente-se desconfortável diante da lógica de exclusão entre letras e 

                                                 
399 EE. 1. 
400 EE. 234. 
401 Em Inácio, "as letras" não são vistas em oposição ao Espírito, ele sente-se desconfortável diante desta lógica 
de exclusão. Toda a sua vida e toda a sua obra deixam bem claro que entre estudo e Espírito Santo, entre esforço 
humano por conhecer a realidade e o Espírito de Deus, não há e nem pode haver contradição. 
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Espírito. Para Inácio, entre estudo e Espírito Santo, esforço humano por conhecer a realidade 

e Espírito de Deus, não há e nem pode haver contradição.402 

 

 

A experiência de Bill Wilson transformada em exercício espiritual nos Doze Passos403 

Analisaremos preferencialmente a experiência de Bill Wilson, porque acreditamos que 

nela é está mais visível a gênese de algumas questões, que computamos mais como questões 

de linguagem, que ao longo do tempo, descontextualizadas, contribuíram para dificultar o 

reconhecimento da espiritualidade dos Doze Passos como um exercício espiritual. Através da 

recomposição de uma cena do Livro dos Alcoólicos Anônimos, acreditamos poder 

compreender melhor a questão da linguagem e sua importância neste estudo. 

A Composição de lugar 

Tentaremos recompor a mistagogia dos Doze Passos a partir da experiência de Bill 

Wilson, para esclarecer o que estamos teorizando. Iremos retomar o Livro dos Alcoólicos 

Anônimos, nosso referencial nas questões dos A.A. Na página 33, da edição brasileira 

comemorativa dos cinqüenta anos dos AA no Brasil, o texto nos coloca diante de uma cena 

que tentamos recompor no modo inaciano, organizando esta cena e aplicando os sentidos. 

Procurando, ver, ouvir, sentir o cheiro e extrair o sabor de cada coisa.  

Billl Wilson passava por uma fase daquelas que chamava de insanidade. Ele relata que  

sabia, através de seu médico, que apesar de sentir-se egoísta e insensato estava gravemente 

doente tanto física como mentalmente, devido ao alcoolismo. Sabia que a força de vontade se 

torna incrivelmente frágil quando se trata de combater o álcool, embora permaneça firme sob 

outros aspectos. Havia pouco tempo submetera-se ao tratamento com beladona e à 

hidroterapia, estando internado em um centro hospitalar bastante reconhecido por seus 

trabalhos de reabilitação mental e física de alcoólicos. Saíra do hospital certo de que o 

autoconhecimento seria o melhor caminho a seguir, mas bebeu outra vez e afirma que 

                                                 
402 Cf. MORO, U. V. As"Letras "e o Espírito. EM. BINGEMER, M. C. (org) As "Letras" e o Espírito 
Espiritualidade Inaciana e Cultura Moderna.  p. 19. 
403. Alcoólicos Anônimos A História como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo.  São 
Paulo: JUNAAB. 1997. pp.  35-39. 
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desabou em queda livre. Tornou a ser hospitalizado e desta vez voltou para casa com medo. O 

medo o segurou, mas não por muito tempo, desabou outra vez. Ele relata que em novembro, 

sozinho em casa bebia na cozinha. Com alguma satisfação recordava que havia gim escondido 

pela casa. Havia o suficiente para ajudar a passar aquela noite e ainda o dia seguinte. Lois, sua 

esposa, estava no trabalho e ele justamente imaginava se seria ousado o suficiente para 

esconder uma garrafa de gim na cabeceira da cama, porque achava que antes do amanhecer 

precisaria dela.  

Nestes estado de coisas foi que Edwin Throckmorton Thacher, seu amigo Ebby 

Thacher, telefonou, avisando que estava em Nova Iorque e gostaria de ir ter com ele. Havia 

anos que Bill Wilson não via Ebby Thacher. As últimas notícias que tivera dele, foram boatos 

que davam conta de que seu amigo havia sido preso por insanidade alcoólica. Bill Wilson o 

recebeu, pensando inicialmente em beber com ele. Mas, ao perceber que seu amigo estava 

sóbrio e queria falar da religião como o caminho encontrado para a esta sobriedade, 

aborreceu-se inicialmente. A certo ponto da conversa, entretanto, começou a outorgar certo 

sentido ao interlocutor, quando falava de sua experiência religiosa. Isto o fez refletir sobre sua 

condição diante da dimensão religiosa, entendendo que não se considerava um ateu e sempre 

havia acreditado em um Poder Superior. Seus heróis eram os intelectuais, os químicos, os 

astrônomos mas as ciência o levaram a acreditar em um Espírito do Universo. Dos padres e de 

todas as religiões ele discordava. A idéia de um Deus pessoal, tido como amor, força e 

orientação sobrenatural o irritava. Sua mente se fechava diante de qualquer coisa semelhante. 

A Cristo concebia como um grande homem. Para Bill Wilson, se havia o diabo, certamente 

era o chefe do universo e o futuro co-fundador dos AA achava que, naquele momento, estava 

em suas mãos. Mais tarde Bill Wilson, revendo estas suas primeiras reflexões , e as entendeu 

como antigos preconceitos sobre Deus, que funcionavam como um bloqueio à intimidade. A 

palavra Deus lhe despertava antipatia. Mas, ao que parece Ebby lidou bem com a situação, 

sugerindo o que pareceu a Bill Wilson como uma idéia original. Disse- lhe Ebby: "Por que 

você não escolhe a sua própria concepção de Deus?" Bill conta que a colocação o atingiu em 

cheio. Ele afirma que toda a sua montanha de intelectualidade se derreteu. Ficou a questão 

somente centrada em acreditar num Poder Superior a ele mesmo, porque assim concebia Deus 

naquele momento. Concluiu mais tarde que Deus realmente se interessa pelo ser humano que 

sinceramente o busca. Literalmente afirma no texto que camadas de orgulho e de preconceito 

desprenderam-se dos seus olhos. 
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 Em seu relato, o co-fundador dos alcoólicos Anônimos fala também do que teria 

compreendido mais tarde como uma das marcas de Deus em sua vida. Estas marcas são o que 

a tradição Inaciana procura ler na sua teografia.404 Percebia que anteriormente Deus já o 

sondava, como aconteceu no episódio da Catedral de Winchester, na Inglaterra. Ali ele 

buscara a esse Deus pessoal e encontrara. Mas, logo após os momentos de encontro que tivera 

com Deus na Catedral ele interpretou que aquela Presença fora apagada pelo vozerio terreno, 

ficou tudo esquecido. O testemunho de Ebby o fizera lembrar e agora considerava como 

estivera cego por tanto tempo. Os passos seguintes foram: uma nova internação e ainda no 

hospital Bill Wilson teve sua experiência com Deus. Afirma que :naquele lugar começou a 

experimentar Deus. Daí para adiante ele faz uma retrospectiva minuciosa, de como agiu. Se 

colocarmos sinteticamente a experiência de Bill Wilson, tal como a relata na Literatura 

Oficial dos A.A. poderemos pontuar:405: 

Ofereceu-se humildemente a Deus como então O concebia, para que Deus fizesse de 

sua vida o que desejasse. 

Colocou-se, sem reservas aos cuidados de Deus 

Colocou-se disponível à orientação de Deus. 

Admitiu pela primeira vez que sem Deus, nada podia. 

Admitiu que sem Deus estava perdido. 

Encarou sem piedade os seus pecados 

Prontificou-se a deixar que seu novo Amigo levasse seus pecados, por completo 

Nunca mais bebeu. 

Fez uma relação das pessoas que havia magoado ou prejudicado, ou contra quem 

percebia-se ressentido. 

Declarou sua sincera disposição de procurar aquelas pessoas admitindo seu erro. 

                                                 
404 Teografia é o que torna a orientação possível graças às marcas que Deus grava na vida das pessoas.Inácio 
entende que na vida vamos ter experiências marcantes da presença de Deus.  Relendo sua vida, a pessoa verá que 
as marcas que aí se encontram são os caminhos que Deus a fez percorrer. A mistagogia quer levar a pessoa a 
achar o sentido dessas marcas. Inácio acredita que este sentido é descoberto à medida que se interpreta o que 
acontece à luz do chamado que o Pai faz à humanidade em seu filho Jesus Cristo. 
405  Verifique o texto que procuramos sistematizar em Alcoólicos Anônimos: A História de como Milhares de 
Homens e mulheres se recuperaram do Alcoolismo. São Paulo: JUNAAB. pp. 29-39. 
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Dispôs-se a não criticá- las. 

Dispôs-se a corrigir o que havia feito de errado da melhor forma possível. 

Passou a pensar em analisar seu pensamento à luz de seu novo conhecimento interno 

de Deus 

Entendeu que o bom-senso iria transformar-se numa espécie de sexto-sentido  

Dispôs-se a estar em silêncio, quando tivesse dúvidas , pedindo apenas orientação e 

forças para enfrentar seus problemas conforme Deus determinasse. 

Percebeu que em hipótese alguma deveria pedir por si mesmo, a não ser quando isto 

resultasse em bem para o próximo. 

Entendeu que somente desta forma veria seus pedidos atendidos e que a resposta seria 

generosa. 

 

De acordo com Bill Wilson, Ebby Thacher foi o seu primeiro orientador, ou padrinho, 

por intermédio dele começou a freqüentar os Grupos de Oxford. Não havia ainda os Doze 

Passos, somente a Bíblia. Thacher costumava dizer-lhe que quando tudo aquilo estivesse 

realizado, ele haveria de conhecer um novo relacionamento com o Criador. Que ali estavam 

os rudimentos de um novo estilo de vida que resolveria todos os seus problemas. A crença no 

poder de Deus, acrescida de boa vontade, honestidade, humildade, suficientes para manter um 

novo estado de coisas eram os requisitos essenciais. O preço a ser pago era a destruição do 

egocentrismo. "Era preciso entregar tudo ao Pai da Luz que preside a todas as pessoas"406 

Ebby enfatizara, que em sua própria experiência percebera a necessidade de trabalhar com os 

outros, como ele mesmo havia feito com Bill Wilson. As palavras de Ebby foram: "A fé sem 

obras é morta (...) Se um alcoólico deixa de aperfeiçoar e de ampliar sua vida espiritual 

através do trabalho e da dedicação aos outros, talvez não sobreviva aos transtornos e 

dificuldades” ·. Mais tarde Bill Wilson, enfrentando seus próprios desafios vitais, ao tentar 

colocar em prática suas disposições, adotou a idéia e reelaborou a frase dizendo: "a fé precisa 

                                                 
406 Alcoólicos Anônimos: A História como Milhares de Homens e Mulheres se Recuperaram do Alcoolismo . São 
Paulo: JUNAAB. 1997. p. 37. 
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agir vinte e quatro horas por dia dentro de nós ou por nosso intermédio, senão morremos. (...) 

Quando tudo o mais falhava, o trabalho com os alcoólicos salvava meu dia". 407 

Os capítulos seguintes não apresentam nenhuma reserva ao usar as palavras Deus, 

Criador, e mostrar que o programa incluía a entrega da vontade pessoal.a Deus. Fala-se de 

Deus como Amor Infinito, como Presença, como Revelação. Na página 83, capítulo 5, fica 

claro que se fala do Deus de Jesus. Ele é chamado Pai, considerados os autores seus filhos, o 

que justifica o termo Irmandade configurando os Alcoólicos Anônimos.. Deus é chamado de 

Diretor, numa já clara alusão ao Diretor dos Exercícios Espirituais que está além do diretor 

humano, o Mistagogo que é o Espírito de Deus. Apresenta-se uma nova oração: 408 

 

Deus, ofereço-me a Ti   

Para que trabalhes em mim e faças comigo o que desejares 

Liberta-me da escravidão do ego 

Para que eu possa realizar melhor a Tua vontade. 

Remove minhas dificuldades, 

para que a vitória sobre elas possa dar testemunho diante 

daqueles que ajudarei, de Teu Poder,  

de Teu Amor e de Teu Modo de Vida 

Possa eu sempre realizar a Tua vontade.  

Afirmamos que esta experiência foi configurada na forma de exercício espiritual nos 

Doze Passos. Estamos falando de um conjunto de atividades direcionadas para o objetivo 

comum de favorecer além do autoconhecimento, experiências de encontro interpessoal com 

Deus e com o próximo. Os Exercícios de Inácio de Loyola e também os Doze Passos têm suas 

dinâmicas internas organizadas como um processo. Aproximam-se os dois exercícios pela 

mesma pedagogia libertadora. Não se espera que as pessoas percorram um caminho fixo, e 

nem que mentalizem uma direção determinada. Pretende-se despertar as disposições 

                                                 
407 IBIDEM. 
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necessárias para que os praticantes se deixem guiar pelo Poder Superior. Esta relação é que 

lhes dará elementos para que possam buscar e encontrar a vontade de Deus ou o sentido para 

suas vidas.  

A característica fundamental de um exercício espiritual é a opção pela mística do 

encontro, da relação direta entre Criador e criatura. Relação que poderá gerar diferentes 

possibilidades: colocar-se ativo na construção da cidadania, da solidariedade, do 

relacionamento fraterno, da renúncia aos relacionamentos opressivos, da misericórdia, da 

compaixão, sobretudo servir. Como os Exercícios Espirituais, os Doze Passos são um 

itinerário coerente, cujas etapas guardam ordem de sucessão. São previstos para a abertura e a 

multiplicidade, assim como para a inclusão do maior número de pessoas possível. Há 

plasticidade e flexibilidade previstas para diferentes pessoas, ritmos, casos e circunstâncias. A 

característica mais acentuada da configuração de um exercício espiritual na perspectiva 

Inaciana é a progressão metódica que propõe. Há uma totalidade orgânica, estruturada, 

dinamicamente pelas meditações, orações reflexões e exames. Mas, cada uma de suas partes 

tem seu sentido próprio, um lugar determinado e uma função especial dentro do seu conjunto. 

Há, um caráter cumulativo, sendo que é obedecida uma lógica de integração. Os passos são 

concatenados, pretendendo favorecer o avanço até o encontro e o desenvolvimento 

pretendidos. O que se adquire em um passo passa para o seguinte. De acordo com Palaoro "é 

preciso conciliar a difícil tarefa de fincar raízes mas avançar"409  Como os exercícios físicos, 

os exercícios espirituais supõem mediação É uma originalidade do apostolado previsto por 

Inácio,a mediação através da conversação espiritual  

Nas origens dos A.A. encontramos alguns "mediadores". Além dos próprios co-

fundadores, médicos e religiosos, há a literatura recomendada, onde estão situados a Bíblia, 

textos para favorecem a meditação e os momentos devocionais. Existem, ainda, a literatura 

oficial, os artigos publicados no A.A Grapevine Journal, as palestras e conferências oficiais. 

De forma mais próxima, o Sponsor, ou padrinho e o Grupo. Nas origens, o acompanhamento 

do padrinho estava fortemente voltado para a jornada espiritual, sendo que Edward Dowling 

foi padrinho de Bill Wilson e de muitos outros membros dos A.A. O Grupo, atuando como 

mediador, praticava a partilha e a conversação espiritual, formas de apostolado bastante 

assinaladas na espiritualidade Inaciana, qe poderão nos auxiliar a compreender seu significado 

                                                                                                                                                         
408 IBIDEM. p. 84. 
409 IBIDEM. 
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nas origens da irmandade. O espaço em que acontecem a partilha e a conversação espiritual 

em um Grupo, é o da ação imediata de Deus em convergência unificadora com a mediação 

humana. Nos Exercícios, o falar não é somente entre o diretor e o exercitante, há a 

possibilidade da partilha com outras pessoas que estejam passando por etapas semelhantes. 

 A conversação espiritual se diferencia de outras formas de relação dialogal justamente 

por seu componente espiritual. Quer ir além da interioridade individual daqueles que 

conversam, atravessando-a e tirando-a para fora de si mesma. Na conversação espiritual 

Inaciana se considera que há o encontro com Deus na concordância do que cada um sente no 

outro e do outro. A disposição de cada um deverá ser a de encontrar a melhor via de servir o 

outro. O eu se dilui na conversação espiritual. Inácio afirma que "este espaço será o solo no 

qual poderá assentar-se, sem violência, o sentido que na Igreja militante devemos ter."410. 

Segundo Vasquez Moro,411 é como se tratasse de um profetismo partilhado. A iniciação 

prática à conversação espiritual é unicamente movida pelo Espírito Santo. Deve haver uma 

transferência de si mesmo para o outro. Essa transferência se concretiza numa atitude na qual: 

"quem ouve deve ser: lento no falar, ajudando-me no ouvir, quieto para conhecer e sentir os 

entendimentos, afetos e vontades dos que falam, para melhor responder ou calar"412.De 

acordo com Inácio de Loyola, quem ouve precisa suspender seu ponto de vista e procurar 

entrar no mundo do outro. Ao mesmo tempo precisa proceder à escuta. Prestar atenção aos 

espaços onde se configuram as relações de quem fala e Deus. Inácio de Loyola  espera uma 

uma atitude de fé, que presume Deus se revelando nas palavras do orientando, do orientador, 

ou dos companheiros de Grupo. A conversação é espiritual, nesta ordem de idéias, não se 

caracteriza pelo tema, mas pela disposição de encontrar Deus que fala na narração ou na 

conversa. Neste ponto da conversação ou da partilha, todos deverão estar familiarizados com 

o discernimento e todas as formas próprias de entender os movimentos interiores de 

consolação e desolação característicos de Inácio de Loyola. Entendemos que nisto também se 

configura o Programa dos A.A. como exercício espiritual, ainda que seja mais fácil, 

reconhecer a conversação espiritual acontecendo entre os Grupos primeiros, que a chamavam 

de guidance. Também a conversação espiritual pode esclarecer, na linguagem espiritual, a 

necessidade do sponsor, ou padrinho e também a origem da importância das decisões e 

conversações do Grupo, por vezes entendido como o Próprio Poder Superior. 

                                                 
410 Cf. EE. 352. 
411 MORO, U.V. A Orientação Espiritual:Mistagogia e Teografia. São Paulo: Loyola. 2001. p. 32. 
412 Cf. Carta. 75"Aos Padres enviados a Trento". Cartas de Santo Inácio de Loyola. vol III. São Paulo Loyola. 
1993. p. 43. 
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4.1.2. Hipótese 2 

A perspectiva da espiritualidade Inaciana contribui para o esclarecimento de uma 

espiritualidade implícita no Programa, percebida como bem-estruturada, trinitária, leiga, 

encarnada e integrada. 

 

 

Espiritualidade bem –estruturada 

Nossa suspeita de que a espiritualidade dos Doze Passos não fosse improvisada, mas 

bem estruturada, fica mais clara no contexto da espiritualidade Inaciana. A palavra 

espiritualidade, vista a partir de Inácio de Loyola, constitui-se numa experiência vital, 

existencial, que abarca todo o ser humano: uma força de libertação. Inácio articula meios e 

fins na dinâmica própria de seus exercícios. Ele considera a necessidade da "alfabetização 

espiritual". Para ele é preciso ler e entender a linguagem de Deus. Ler as marcas da ação de 

Deus em sua vida, foi o primeiro passo. Depois é começar a ler e a escrever. Ele escreve, 

como fruto de suas experiências e reflexões. Observando a partir de hoje, temos algo bastante 

diferente dos tempos de Inácio. Como diz Ulpiano Vasquez Moro,413ao pensarmos a 

espiritualidade, temos a impressão de que seja algo meio escuro e confuso; comprimido por 

duas paredes, de um lado a teologia, de outro a psicologia. Entende-se que o teólogo esteja 

mais preparado para falar das coisas de Deus e o psicólogo mais capacitado para elucidar as 

complicações do coração humano. Mas Inácio, não vê oposição entre as letras e o Espírito, e 

nem contradição. Para ele seria possível ser teólogo, ou psicólogo ou ter ciência das coisas de 

Deus aprendendo o que escreve nos corações, numa espécie de teologia natural. Isto para ele é 

uma travessia que a pessoa precisa fazer. Uma história a ser percorrida, atravessada. Sendo 

afetado pelo autoconhecimento, pela vida dos Santos e por Jesus Cristo, Inácio começa a 

mover-se e a deslocar-se .A estrutura da espiritualidade Inaciana, que queremos focalizar e 

encontrar nos Doze Passos, está centrada na sistematização de sua experiência vital:  

Por ocasião de sua conversão Inácio descobre uma chave de leitura que lhe possibilita 

uma primeira compreensão da "linguagem de Deus". É isto que chamamos de experiência 

espiritual articulada. Ele articulou a diversidade e pensamentos com a diversidade de 

                                                 
413 Cf. MORO,U. V. A Orientação Espiritual: Mistagogia e Teografia.  São Paulo: Loyola. 2001. p.  72. 
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sentimentos e ainda com a "diversidade de espíritos" ou movimentos interiores. .Sendo 

afetado pela história da vida dos santos e pela vida de Cristo, Inácio começa a desinstalar-se. 

Há primeiro um deslocamento geográfico imaginativo e fantasioso, simbolizando universos 

de valores opostos. Inácio pensava em duas situações de vida: ir para o Castelo da Dama ou 

para Jerusalém. Refletindo e aplicando o discernimento espiritual, elimina a primeira 

alternativa e concretiza a segunda: vai à Jerusalém. Ir à Jerusalém é para ele seguir a Cristo. 

Do deslocamento geográfico e imaginativo, vai para o real, abraçando, de fato, o universo de 

valores de Jesus Cristo, com coerência e constância. De acordo com Vasques Moro, toda a 

estrutura da espiritualidade Inaciana quer levar à este movimento, mas prevê possibilidades a 

serem trabalhadas:  

a-há os que não se deslocam nem na imaginação nem na geografia, ficam mornos; 

b-há os que se deslocam imaginativamente, mas não na geografia: a pessoa deixa-se 

afetar pelos valores do Evangelho, mas na hora de concretizá- los fica paralisada; 

c-há os que se deslocam geograficamente, mas não imaginativamente. Inserem-se no 

programa ou em movimentos de atuação concreta, mas não mudam a mentalidade, não 

mudam de valores e nem abandonam seus hábitos anteriores 

d- Há os que mudam geografica e imaginativamente. 

Para Inácio, tudo depende do quanto a pessoa é afetada pela sua travessia, sua 

experiência espiritual. A imaginação ou a fantasia são potenciais para a disposição, tudo 

dependerá do modo a utilizá- las Embora com diferenças de apresentação e linguagem entre 

outras coisas, percebemos na espiritualidade dos Doze Passos uma estrutura que quer 

desinstalar o alcoólico ativo. Bill Wilson, Bob Smith apresentam suas histórias abalizadas 

pelos "milhares de homens e mulheres que se recuperaram do alcoolismo” ·. Eles são os 

portadores da "boa-nova". No Livro Azul, o capítulo 2, chama-se "Há Solução". Os autores 

tratam de construir a idéia do alcoolismo como uma doença que provoca uma lista infinita de 

complicações, situam grande parte do problema na pressuposição de que seja muito difícil 

persuadir um alcoólico a discutir sem reservas a sua situação, mas passam a idéia do "levanta-

te e anda". Assim como aconteceu com eles, pode acontecer com outras pessoas. Mostram 

que a eliminação da bebida é apenas o começo. Aliando experiência e conhecimento, desejam 
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ajudar as pessoas. A solução apresentada é centralizada e desenvolvida em bases de uma 

experiência espiritual. Diz o texto·: 

"Passamos por profundas e verdadeiras experiências espirituais que 
revolucionaram nossas atitudes em relação à vida, aos nossos companheiros 
e ao universo de Deus.Hoje o princípio básico de nossas vidas é a absoluta 
certeza de que nosso Criador penetrou, de forma realmente milagrosa, em 
nossos corações e em nossas vidas. Ele começou a realizar por nós, coisas 
que nunca teríamos conseguido sozinhos." 

O capítulo 5 apresenta o "Como Funciona" e os pressupostos são os seguintes; 

Há pessoas que não se recuperam: não conseguem. Lendo através de Inácio seriam os 

que não se deslocam, nem geografica e nem imaginativamente. 

Há os que procuram encontrar um modo mais fácil e cômodo. Seriam os que se 

deslocam no imaginativo, mas não no geográfico. Deixam-se afetar pelas propostas do 

programa, porém ficam paralisados quando se trata de concretizá- lo. 

Há aqueles que teimam em agarrar-se aos velhos hábitos e idéias. Deslocam-se no 

geográfico, mas não no imaginativo. Inserem-se no programa, estão engajados em atividades, 

concretizam ações, mas não mudam as velhas idéias, os antigos hábitos, a mentalidade. 

Há a rendição incondicional.. Em Inácio este é o deslocamento no imaginativo e no 

geográfico concretizado no real. 

Entendemos que estas possam ser situações, que por algum motivo se cristalizam, ou 

fases de um processo vital. De qualquer forma percebemos que a espiritualidade dos Doze 

Passos articula-se para afetar e desinstalar a pessoa. Consideramos que seja bem -estruturada 

naquilo que pretende alcançar. Retomando os Doze Passos poderemos enxergar: 

Partem os autores dos seguintes pressupostos; 

 

Eram alcoólicos e não conseguiam controlar as próprias vidas. 

Provavelmente nenhum poder humano seria capaz de afastar o seu alcoolismo 
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Deus poderia fazê-lo, e assim faria, se fosse procurado.414 

 

Retomando os Doze Passos415 

 

1-Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre 

nossas vidas. 

2-Viemos a acreditar que um Poder Superior ao nosso poderia nos devolver à sanidade. 

3-Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, na forma como O 

concebíamos. 

4-Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 

5-Admitimos perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas 

falhas. 

6-Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 

7-Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 

8-Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a 

reparar os danos a elas causados. 

9-Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo 

quando faze- lo significasse prejudicá- las ou a outrem 

10-Continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, admitíamos 

prontamente. 

11-Procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, 

na forma em que O concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade. 

12-Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir 

esta mensagem aos alcoólico se praticar estes princípios m todas as atividades. 

                                                 
414 Cf,. Alcoólicos Anônimos: A História como Milhares de Homens e Mulheres se recuperaram do Alcoolismo . 
São Paulo: CLAAB. 1994. p. 80. 
415 IBIDEM, p. 80. 
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A partir daí podemos perceber: 

 
a - uma espiritualidade que leva passo a passo o indivíduo alcoólico à entrega, à 

reflexão e à ação. Ao mesmo tempo em que se entrega a Deus cada vez mais precisa conhecer 

seus movimentos interiores e mais precisa agir.  

b - uma espiritualidade que se articula interna e externamente. 

Escolhemos entre outras possibilidades, o quarto passo, para entender sua articulação 

interna e sua articulação com toda a estrutura do programa.O quarto passo será evidenciado 

nos momentos que o compõem. Lembrando-se que os Doze Passos são realizados 

continuamente, durante a vida da pessoa e, portanto vão ganhando novas percepções. 

Quarto Passo-  Admitimos perante nós mesmos e perante outro ser humano a 

natureza exata de nossas falhas 

Compondo a cena 

No quarto passo o exercitante é alertado para o fato de que um negócio, cujo 

inventário não é feito regularmente, vai à falência. O inventário comercial é um processo de 

verificação e resolução de fatos que deverá favorecer a "composição da cena". O texto afirma 

que o inventário é um esforço para que se descubra a verdade sobre o estoque. Um de seus 

objetivos é o de revelar mercadorias danificadas, imprestáveis, e livrar-se delas com rapidez e 

sem remorsos.. Se o proprietário do negócio quer ser bem sucedido, não pode enganar-se a 

respeito de valores. Desta forma, aquele que está praticando o programa é convidado a 

inventariar seus sentimentos.  

Os erros dos outros 

Convidado a pensar no ressentimento como um agressor número um, que origina todas 

as formas de doenças espirituais, o indivíduo é convidado a pensar na sua situação em relação 

aos ressentimentos.Em um segundo momento, a reflexão volta-se para o alcoolismo, que o 

programa trata de localizar como uma enfermidade física, mental e espiritual. Sugere-se a 

idéia de que "quando a doença espiritual é superada há organização mental e fisica" 416. Os 

exercitantes são convidados, ao modo inaciano, a escrever em um papel, nomes de pessoas 

com quem estão ressentidos, o motivo do ressentimento e em que isto os afeta na segurança, 
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na ambição nos relacionamentos pessoais ou sexuais. Tudo deve ser feito detalhadamente e 

com honestidade. O convite se estende a pensar em cada caso, examinar percepções 

sentimentos, conseqüênc ias. Os exercitantes são convidados a pensar se, quando ressentidos, 

atuam no sentido de ir à forra ou não. Em caso positivo, se os momentos de triunfo duram 

muito ou pouco. Se nesta situação aumenta a possibilidade de retorno ao beber problemático. 

Há uma sugestão de reflexão sobre os acessos de raiva ou de fúria e também sobre a 

escravidão de depender da flutuação de erros e acertos alheios, reais ou imaginários para estar 

bem. A partir dos erros dos outros, são convidados a pensar na possibilidade daquelas pessoas 

estarem enfermas espiritualmente. Neste momento volta-se a conversação para o Poder 

Superior. A oração é uma petição a Deus, que solicita o Dom de ter pelos que ofendem e 

prejudicam, sentimentos de piedade, tolerância, paciência, os mesmos que teriam por um 

amigo muito doente. Estando disposto a ser útil, o exercitante é convidado a evitar discussões 

e vinganças. 

Os próprios erros 

O terceiro momento é um convite exercitante, que tirando os olhos dos outros, passe a 

inventariar os próprios erros: desonestidade, egoísmo, interesse próprio. Tudo deve ser 

inventariado e corrigido. A composição sugere visualizar, situações, pessoas, tipos de erro, o 

que os teria causado. 

O medo   

O quarto momento é uma revisão dos medos e uma reflexão exaustiva sobre eles. 

 Confronta-se o que foi visto e refletido com novas bases, que vieram da decisão de 

invocar a Deus: a esperança e a confiança em Deus. Vem em seguida o que chamamos de 

Princípio e Fundamento Inaciano na versão dos A.A, quando o texto do quarto passo afirma, 

que as pessoas estão no mundo não para servir aos próprios interesses, mas para fazer  a 

vontade de Deus. Literalmente: "mas para desempenhar o papel que Ele nos atribui. Na 

medida em que agimos como imaginamos que Ele gostaria que agíssemos, e humildemente 

confiamos n'Ele, Ele nos dá condições de enfrentar a calamidade com serenidade." 417 

                                                                                                                                                         
416 IBIDEM. p.85. 
417 IBIDEM. p. 88. 
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O quarto passo afirma a fé como coragem. Não justificariam seus erros por estarem 

envolvendo-se com Deus, mas pediriam que ele removesse os seus medos e dirigisse a 

atenção de cada um para o que gostaria que fossem. 

O sexo 

O quinto momento traz para a reflexão o sexo. Sugere-se uma reflexão, um exame de 

conduta: quando se teria sido egoísta, insensato, imprudente? A quem haviam magoado. Em 

quem haviam provocado ciúme, suspeitas ou rancores? Os exercitantes são convidados a 

planejar e a criar no imaginativo um ideal sadio e sensato para a vida sexual. Isto supõe além 

do deslocamento imaginativo, um deslocamento geográfico e também real. Volta-se -se a 

pedir ajuda de Deus para ter sabedoria nas decisões, para que ele conduza a situação para o 

que melhor se aproveita..  

O inventário continua, passando por vários temas, de acordo com a situação da pessoa 

que o pratica. O exame não quer simplesmente criar culpas, mas levar ao deslocamento no 

sentido próprio do Inaciano. Entendemos que tanto internamente como no todo do Programa 

exista uma estrutura cuidadosamente elaborada para levar ao deslocamento real. Passo a passo 

e na totalidade dos Doze Passos. 

B - Espiritualidade trinitária 

A partir de Inácio pudemos perceber uma espiritualidade interpretada na Trindade. Na 

experiência de Inácio a Trindade Imanente, a Trindade em si mesma, é a Trindade 

Econômica, a que se mobiliza e vem até o ser humano para salvá- lo reconduzindo-o ao 

próprio seio, possibilitando a relação homem-Deus. A partir da Trindade acontece o 

movimento kenótico- doxológico. Acontece também a dinâmica das virtudes teologais: fé, 

esperança e caridade, bem como das três potências: memória, inteligência e vontade, que se 

concretizam no deslocamento real da pessoa. Em Inácio é este movimento trinitário que faz 

com que a pessoa não permaneça contemplando a obra do Criador nas criaturas, mas sinta-se 

chamada agir e colaborar na sua obra de constante criação. Na espiritualidade inaciana, o 

universo não é perfeito, pronto e acabado. .A criação é um processo. Inácio de Loyola tem a 

visão de um mundo, que embora saído das mãos do Criador, e por ele habitado, carrega em si 

a marca mortal e destruidora do pecado. O Deus Criador entra na história dolorosa do mundo, 
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para intervir nela, salvando.418 Em muitos pontos da escrita inaciana encontramos a expressão 

Criador e Senhor sendo aplicada a Jesus e ao Pai. Porque em Inácio o Criador do mundo 

desce e se esvazia na kenose, se aniquila e se faz homem. Cristo em Inácio é sempre 

percebido na comunhão trinitária. É o Pai que o envia ao seio da Criação como Redentor e 

Salvador,  para daí tornar novas todas as coisas, reconduzindo-as de volta ao Pai. O Espírito 

Santo é o Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o mestre- interior, que irá conduzir a pessoa 

pela via que melhor poderá servi- la na união com Cristo, no maior serviço à Trindade Santa. 

Através dos movimentos de consolação e desolação e do discernimento de espíritos que 

Inácio sistematizará e colocará sua experiência a serviço dos outros, este é o seu serviço, ou 

missão. 

 Podemos entender, como Maria Clara L. Bingemer, 419a vida de Inácio de Loyola é, 

na linguagem espiritual, uma confirmação da verdade desse processo. Afirma a autora, que 

pertence à  antiga tradição cristã a concepção da veracidade da presença e da ação do Espírito 

Santo constatada e confirmada por seus frutos. Esses frutos, tal como se encontram alistados 

na Carta aos Gálatas: amor, paz, tolerância alegria, generosidade, lealdade, simplicidade e 

domínio de si coincidem plenamente com o que Inácio chama de consolação e, afirmamos 

nós, com a serenidade buscada nos Doze Passos. No processo espiritual de Inácio assim como 

aconteceu também com Bill Wilson e com Bob Smith o caminho foi de esvaziamento. O 

movimento trinitário, pelo seu agir econômico levando ao serviço. Em Inácio, o Espírito, 

impõe-se aos movimentos interiores ou espíritos que o seduziam, inserindo-o plenamente em 

sua missão. 

 Entendemos que isto esclarece o modo como os primeiros A.A. interpretaram e 

realizaram a fórmula auxiliadora de Carl G. Jung, ao cliente Rowland Hazard, de quem 

desistia: "Spiritus contra Spiritum", foi a fórmula de Jung. Na linguagem Inaciana, podemos 

afirmar que, na experiência religiosa dos co-fundadores e de muitas pessoas dos AA, o 

Espírito se impôs aos outros espíritos, ou movimentos interiores, que os seduziam, inserindo-

os plenamente na missão. Nos Doze Passos, é imprescindível que o praticante esteja 

                                                 
418 OSUNA, G. J. Conocimento, Amor Y Seguimento de Jesus: Lineas Fundamentales de la Espirtualidade 
Inaciana . Reflexiones. CIRE 7:1981;7. 
419 BINGEMER, M. C. Em Tudo Amar e Servir: Mística Trinitária e Práxis Cristã Santo Inácio de Loyola.  São 
Paulo: Loyola. 1990.  p. 46. 
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continuamente atuante na missão de ajudar outros alcoólicos. No capítulo 7 do Livro Azul, 

afirma Bill Wilson: 420 

"A experiência prática demonstra que nada garantirá tanta imunidade contra 
o álcool quanto o trabalho intensivo junto de outros 
alcoólicos.(....)Lembrem-se de que eles estão muito doentes. A vida terá um 
novo significado. Observar as pessoas se recuperarem, vê- las ajudando 
outras, observar a solidão desaparecer, ver crescer ao seu redor uma 
Irmandade, Ter inúmeros amigos- esta é uma experiência que você não pode 
perder. Sabemos que não irá querer perdê- la.. O contato freqüente com os 
recém - chegados e com nossos companheiros é aparte luminosa de nossas 
vidas".  

 Podemos perceber no desenvolvimento dos A.A. o mesmo movimento trinitário que 

levou Inácio à fundar a Companhia de Jesus. .Assim como na espiritualidade Inaciana, nos 

Doze Passos, a Trindade Econômica é a Trindade Imanente. O amor derramado na vida de um 

homem e de um grupo de seus seguidores tem como meta final, por meio deste mesmo grupo 

humano, a recondução de outras pessoas à comunhão trinitária. Os Exercícios não são um fim 

em si mesmos, chegam ao serviço. O serviço às almas ou pessoas, em Inácio de Loyola é a 

conversação espiritual, falando a partir da própria experiência, como uma diaconia em direção 

ao Espírito através do encontro com Cristo, cuja imagem se percebe nas pessoas. Em Inácio 

de Loyola, o Deus Trinitário é o Deus relacional,  que se faz conversação no mundo dos 

homens.421Entendemos que a partir de nosso referencial, possamos compreender da mesma 

forma a espiritualidade dos A.A, sendo relacional, porque trinitária.. Podemos também 

explicitar, que os A.A. supõem a criação continuada, não algo pronto, mas como algo em 

processo. Tanto que, acreditando na plasticidade do ser humano e em sua relação com Deus, 

procuram um caminho de recuperação espiritual, para uma enfermidade tida como sem 

esperanças. Embora a linguagem bíblica tenha sido muitas vezes, cuidadosamente evitada, a 

conservação dos Evangelhos continua nas idéias A Trindade se revela quando Deus é 

chamado de Criador, de Pai, na Oração que Jesus ensinou, nas práticas da rendição e da 

entrega à Cristo, da direção do Espírito Santo, na forma da Hora Silenciosa e das Profecias. 

Na prática da Caridade.e na busca de se ter a mente de Cristo422. Ainda os vinte anos de 

orientação espiritual com Dowling, Bill Wilson praticando o discernimento espiritual e as 
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demais composições da espiritualidade Inaciana, também praticadas nos AA, movia-se na 

Trindade, em uma espiritualidade marcadamente trinitária. 

C - Espiritualidade leiga 

Com este tópico, o que mais se quer é esclarecer algo que nos instigou a investigar a 

espiritualidade dos A.A. A situação confusa em que se vêm alocados os termos religião e 

espiritualidade no Programa. Às vezes os termos são postos em gradação: um programa mais 

espiritual do que religioso. Às vezes colocados em oposição: o programa é espiritual e não 

religioso. Isto nos fez querer saber mais sobre a espiritualidade dos AA.. Durante esta 

pesquisa já tivemos a oportunidade de delimitar a questão da espiritualidade ser ou não 

religiosa, no capítulo anterior, através das pontuações de Casaldáliga. O autor considera 

religiosa a espiritualidade que tem em seu bojo um Poder Superior, um Deus. e esta é uma 

tendência da teologia da espiritualidade atual. Nesta ordem de idéias consideramos a 

espiritualidade dos A.A religiosa. Além de religiosa, eclesial por seus efeitos, porque, como 

na espiritualidade inaciana, no horizonte dos AA se delineia um ideal de serviço comunitário, 

que tem como fruto aplicar a vida a serviço das pessoas. Entretanto, a espiritualidade dos AA 

não é eclesiástica, não é necessariamente desenvolvida numa denominação ou Igreja. Inácio, 

também tem a oportunidade de vivenciar a espiritualidade dos Exercícios sem vínculos 

eclesiásticos. Vive grande parte de sua experiência religiosa de forma laica, embora mais 

tarde ela se desenvolva no sentido de um organismo eclesiástico. Nos A.A o desenvolvimento 

da espiritualidade pessoal de Bill Wilson e de Bob Smith, não se deu numa Ordem religiosa, 

mas num organismo, não denominacional. A espiritualidade permanece desligada de qualquer 

denominação ou Ordem, isto é que chamamos de espiritualidade leiga. Entendemos que ainda 

hoje, como nas origens da Irmandade, sua espiritualidade não se contrapõe e nem contradiz a 

espiritualidade Inaciana ou a cosmovisão cristã. Chegamos a acreditar que o que se desejou 

inicialmente, foi seguir, sem as complicações que a opção por uma denominação traria, o que 

Bill Wilson e Bob Smith, experienciaram quando os AA eram parte integrante dos Grupos de 

Oxford. Ou seja, seus co-fundadores praticando o discernimento espiritual entenderam que 

"isto era o que mais se aproveitava para a situação"423. 

D - Espiritualidade encarnada 
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A pesquisa reafirmou nossa suposição de que desde a espiritualidade Inaciana, 

poderíamos enxergar a espiritualidade dos A.A como encarnada, ou seja que não compreende 

uma realidade dividida entre Espírito e matéria. Que acontece na complexidade do mundo, 

das coisas e da relação com os outros. Por ser relacional a espiritualidade Inaciana já é 

encarnada. Porque sendo o homem corpo, a mediação com Deus se dá na mediação do 

mundo, das coisas, da relação com os outros. Desde o Princípio e Fundamento a 

espiritualidade Inaciana é encarnada, pois sem corpo a experiência e a práxis de louvor, 

reverência e serviço, não existem. É no meio do mundo que o homem é chamado a perceber-

se, a posicionar-se em relação a Deus.O eixo kenótico-doxológico em Inácio, marca a 

caminhada de Deus em direção ao homem e do homem em direção a Deus. Inácio compara os 

Exercícios Espirituais aos exercícios corporais. O homem aparece como um todo, um corpo 

animado por um espírito. Assim, integralmente, é que o ser é chamado a realizar os Exercícios 

Espirituais. Isto já foi visto quando falamos da espiritualidade cristã e quando falamos da 

espiritualidade Inaciana. 

 Há nos Exercícios, a preocupação com posturas mais confortáveis, preocupações com 

o corpo. É valorizada a dimensão racional e inteligente do ser humano: orar, discernir, 

meditar, contemplar, em tudo é preciso refletir, raciocinar. Há ainda a preocupação com a 

pluralidade das pessoas, com as diferenças individuais e com as diferentes situações. Em tudo 

entram a sensibilidade, o corpo, a mente, a razão. O Deus encarnado em Cristo e o corpo do 

homem estão presentes de forma original na espiritualidade Inaciana. A partir de Inácio 

podemos perceber em que sentido afirmamos que a espiritualidade nos Doze Passos é 

encarnada. A inserção do corpo é clara no alcoolismo a evidencia e a opção de caminho para a 

recuperação é espiritual. O espiritual se faz visível nas ações, na práxis e no serviço.  

E - Espiritualidade integrada 

Entendemos que as pontuações apresentadas até aqui confirmam nossa hipótese de que 

a espiritualidade dos Doze Passos se revelasse  integrada, ou seja integrando experiência e 

práxis de Deus e dos homens, experiência praticante e praticada. Práxis sentida e 

experimentada recebida como dom ou missão. De cunho pessoal, porém profundamente 

comunitária e social toda permeada pela alteridade e pela diferença do outro, tendo como 

idéia central a presença de companheiros de participação na vida espiritual. Para ilustrar o que 

estamos afirmando, entretanto, escolhemos o capítulo 6- Entrando em Ação. O capítulo tem 

inicia tratando de dar continuidade ao Programa, logo após o inventário pessoal. Explica-se 
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que este é o momento de assumir nova atitude e manter novo relacionamento com o Criador. 

Também de descobrir que coisas se constituíam em obstáculos a esta relação. A oração 

sugerida no sexto capítulo é: 

 Meu Criador, agora desejo que me aceites como eu sou. 

Por inteiro, bom e mau. 

Peço que removas de mim todos os defeitos de caráter, que me impeçam de 

      Ser útil, a Ti, a meus companheiros. 

Concede-me forças, para que ao sair daqui eu cumpra as 

Tuas ordens.  

Amém. 

 

O capítulo lembra o praticante de seu compromisso inicial de fazer todo o possível 

para vencer o álcool. Assinala a necessidade do inventário e das reparações. Pontua que o 

verdadeiro objetivo é o de ser útil a Deus e aos que os cercam.. Ainda o capítulo lembra que o 

décimo segundo passo sugere oração e meditação. Incentiva prática do discernimento. Sugere 

que o exercitante procure perceber o que têm as pessoas religiosas de bom, e o que têm a 

oferecer. Sugere que se repita várias vezes durante o dia "Seja feita a Tua vontade". E 

termina-se com a pontuação de que a "A fé sem obras é morta”.O tempo todo se integra a 

práxis humana com práxis divina. A partir de Inácio de Loyola podemos perceber uma 

espiritualidade nos A.A, que ao mesmo tempo é notadamente pessoal e profundamente 

comunitária. Nela o egocentrismo se vence indo em direção ao Outro e aos outros. Sendo o 

serviço tido como dom ou missão, experiência praticante e praticada que se desenvolve na fé, 

na esperança e na caridade. 

Conclusão 

O capítulo, procurando retomar os estudos anteriores, apresentou os argumentos que 

examinam as hipóteses apresentadas.  Ficaram algumas pistas para a Pastoral, que 

pretendemos trabalhar na conclusão desta pesquisa. Acreditamos que os argumentos nos 

ajudam a olhar com maior coerência e clareza a estrutura da espiritualidade no contexto dos 

A.A. Vimos que há uma gradação prevista na estrutura dos exercícios espirituais que pode ser 

acompanhada. Em um dos casos, o do termo Deus, que os A.A iniciam a nomear como Poder 
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Superior e depois vão ampliando a idéia com novas possibilidades. Visto este movimento a 

partir de Inácio, a cada passo Deus se torna mais próximo da revelação de Jesus, porque na 

experiência dos co-fundadores, ele se torna Amigo, Pai, Criador. Um Poder Superior, que se 

deixa encontrar e que reconduz ao seio da Trindade. Ao mesmo temo há sempre uma abertura, 

para que o ser humano experimente Deus sem regras fixas ou idéias fechadas. O itinerário 

místico dos Exercícios Espirituais e o itinerário místico dos Doze Passos se aproximam em 

muitos elementos. Procuramos captar o essencial de suas mensagens, válido para todas as 

épocas. Inácio de Loyola revela nos Doze Passos um texto escrito em função da ação, que ao 

mesmo tempo conduz a uma constante familiaridade com Deus.  

Podemos também concluir através deste capítulo, que os AA não estão centrados na 

doença do alcoolismo, mas seu foco é a saúde espiritual., "la salud del anima", como diz 

Inácio de Loyola. 

 

Considerações Finais 

Nesta pesquisa algumas conclusões se encadearam e acabaram por formar um todo 

organizado em torno do binômio recuperação e alcoolismo nos A.A. Nossa opção será a de ir 

construindo ponto por ponto este fecho, em nossas considerações finais. Entendemos, 

entretanto, que a melhor contribuição à pastoral, será a de prever a reabertura e a continuidade 

da pesquisa, como aquilo que melhor se aproveitará para a questão do alcoolismo e dos AA. 

O Alcoolismo 

Reconstruindo o modelo de concepção e de tratamento do alcoolismo nos AA, como já 

vimos, reafirmamos o conceito de doença primária. Sendo o termo doença utilizado para 

designar uma situação complexa em que o indivíduo não tem defesas diante da bebida embora 

as tenha em outras situações. Este quadro, os A.A chamam de impotência diante do beber. 

Para os AA o indivíduo tem problemas porque bebe, ele não bebe porque tem problemas. A 
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responsabilidade da pessoa alcoólica está focalizada na recuperação, mas não no alcoolismo, 

que visto como doença caracteriza na pessoa alcoolista o estado de ser vítima. Este modelo, 

embora não seja o único, tem fundamentação reconhecida na medicina e pesquisas que, ainda 

na atualidade, são consideradas significativas. A Irmandade, a partir da experiência de seus 

co-fundadores e de subsídios médicos e religiosos, centrou sua preocupação na avidez pelo 

álcool, ou seja no desejo que supôs escondido atrás da avidez pelo álcool. Não na superfície, 

mas na profundidade da questão. Entendendo avidez como busca, os AA a situaram, em 

última análise, em uma profunda sede de perfeição, de identidade espiritual, da origem divina, 

de Deus. A opção por um programa espiritual, em si já dá pistas disto. Na relação com o 

Poder Superior, Deus, as pessoas encontrariam um novo sentido para a vida, uma nova 

esperança, já que partiam do princípio de que nenhuma força humana poderia ajudá- los,  

como afirmam nos Doze Passos. Aplicando os conhecimentos aos quais tivemos acesso 

através do universo de Inácio de Loyola, podemos concluir que uma grande força do 

programa é a de olhar o alcoolismo de forma aberta e ampla, enxergando a pessoa e não a 

doença. Focalizando a sanidade e não a insanidade. Para os místicos como Inácio de Loyola, a 

relação terapêutica se dá entre as dimensões mais saudáveis das pessoas. Dizem os místicos, 

que em todas as pessoas há um espaço onde Deus habita, livre das expectativas, dos ruídos, e 

desejos dos que estão à volta. Livre também das auto-acusações, desvalorizações e 

condenações. Ali se está protegido dos outros e do eu ilusório. Ali, onde mora o Mistério. O 

verdadeiro lugar da experiência de Deus é a pessoa mesma. Dizem os místicos, que o desejo e 

a saudade de Deus, são o reflexo de Deus na alma. Desta forma podemos entender que 

procurando relações de sanidade para sanidade, a escolha recaiu sobre a dimensão espiritual. 

O controle do alcoolismo viria pela busca da saúde integral, no campo das relações, no 

universo da espiritualidade. Por isto, acreditamos que em suas origens, e ainda hoje, a força 

do programa está em representar uma ruptura em relação a outros programas de recuperação 

do alcoolismo. 

Os Alcoólicos Anônimos e a Bíblia 

Alguns Grupos da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos da atualidade mostram-se 

temerosos com a possibilidade de relação entre a Bíblia e o Programa dos Doze Passos. 

Estudiosos e profissionais religiosos ou não, ligados aos AA, parecem guardar a mesma 

reserva e procurar caminhar com cautela. Quando se trata de relacionar o termo Deus, com a 

expressão Poder Superior ou de relacionar algum versículo bíblico utilizado pelos AA, com 
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sua fonte: a Bíblia, as reservas são evidentes. Ao nos aproximarmos dos AA, pudemos 

perceber, ao menos nos grupos com os quais tivemos contato, que o panorama é confuso, 

tanto no que se refere ao modelo de compreensão do alcoolismo, como no que se refere à sua  

espiritualidade. A literatura oficial, os panfletos, os jornais, as revistas, as páginas da Internet, 

os testemunhais, as clínicas de recuperação estão repletos de releituras dos Evangelhos, tanto 

no discurso como nas propostas de vivência. Por outro lado, as Igrejas, ou as clínicas de 

recuperação ligadas de alguma forma a movimentos religiosos ou denominações, quando 

trabalham com alcoólicos fazem suas releituras do Programa, em alguns casos em um olhar 

que parte da psicologia, em outros da teologia popular.  O resgate histórico da Irmandade, na 

perspectiva inaciana, foi capaz de iluminar este panorama a medida em que contribuiu para a 

interpretação, não-arbitrária, mas sistemática e minuciosa, da espiritualidade do Programa. 

Afirmamos isto, no sentido da passagem daquilo que se encontrava implícito, mais obscuro, 

para uma situação de maior aclaração.  

Nesta via concluímos, que assim como os Exercícios Espirituais, os Doze Passos são 

uma hermenêutica dos Evangelhos. Oferecem um enfoque, uma interpretação, uma forma de 

compreendê- los, meditá- los e vivê- los. Não nos termos de apresentar teorias ou comentários, 

mas apresentando uma forma original do seguimento de Jesus. Os membros dos AA não 

habitam uma instituição cristã, mas procuram, ainda que muitos não saibam disto 

inicialmente, seguir os seus preceitos. Segue-se Jesus transformado em caminho espiritual. A 

relação com Deus é pessoal e dialogal, o eixo espiritual é kenótico-doxológico, e o programa 

faz sentido quando visto à luz da história da Salvação A aproximação do termo Deus nos 

Doze Passos e na literatura oficial, mostra um Poder Superior que é pessoal, diferente do 

homem e do mundo, Criador do mundo e do homem, Salvador do homem. Deus a quem o 

homem busca na oração, a quem se dirige ao longo do itinerário espiritual e da vida. Uma 

Irmandade não denominacional, mas laica, os A.A seguem seu curso de desenvolvimento ou 

criação continuada 

. Não há distância histórica suficiente para avaliarmos os caminhos que tomará. Mas, 

até o momento atual, sua literatura oficial, e o seu programa, permanecem com acentuados 

traços da espiritualidade cristã que lhes deu origem e lhes concedeu estrutura. A pesquisa 

revelou que nos A.A, a espiritualidade cristã já nasceu aberta, múltipla, aprendente, 

percebendo a presença do mistério, do numinoso que transcende a inteligência e somente é 

alcançável pela mística, que não deve ser confundida com o misticismo. Concluímos que sem 
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a mística, o programa corre o risco de se ater na insistência excessiva ou exclusiva da moral. 

Sem os caminhos da oração, da meditação e da contemplação que animaram os AA, mesmo 

em sua maturidade e animam ainda alguns Grupos, o itinerário dos Doze Passos corre o risco 

de tornar-se incoerente em sua relação medicina e religião. Voltado para este ou aquele 

problema tido como específico no alcoolismo, poderia perder a visão do todo e focalizar em 

vez da saúde, a doença. Não é nossa intenção aqui, avaliar se um procedimento é melhor ou 

pior que o outro, apenas nossa conclusão se refere à coerência do Programa. 

 O que pudemos perceber é que a idéia da espiritualidade ir neutralizando e 

absorvendo a doença para transformá-la em saúde, em plenitude anima os A.A. .Acreditamos 

que no discurso profundo da Irmandade está-se lidando com o pecado, visto como uma 

doença diante da qual se está impotente, que somente a graça de Deus pode assumir e 

transformar em mais vida. Nesta ordem de idéias a oração tem sua função terapêutica de 

desviar a pessoa de si mesma e voltá- la para Deus, para que à luz de Deus se conheça melhor, 

consiga desvencilhar-se do seu falso eu. Concluímos que a espiritualidade tem seus caminhos 

próprios e seus instrumentos próprios, que não podem ou não devem ser aleatoriamente 

misturados com outros procedimentos, sem uma reflexão profunda do que se está fazendo 

Para a teologia da espiritualidade, quando algumas escolas espirituais só falam de um Deus 

suprapessoal ou impessoal, elas o aprisionam no mesmo unilateralismo de uma teologia que o 

prende a conceitos humanos. Para fazer sentido na relação recuperação e espiritualidade dos 

AA, o autoconhecimento precisa ser entendido como conhecimento do próprio pecado, e 

Deus como interlocutor. Pudemos perceber através de Inácio de Loyola que a espiritualidade 

subentende que só no momento que me confronto com Deus é que me torno consciente do 

que em mim está errado. Para Loyola e para a teologia da espiritualidade, o autoconhecimento 

significa mais do que tomar conhecimento do inconsciente, de reconhecer as próprias 

sombras, mas é reconhecer o próprio pecado. A espiritualidade pressupõe na condição 

humana a possibilidade de perceber limites e deficiências. Entende, entretanto, que sendo 

desenvolvida à luz da própria natureza decaída, esta percepção não é aguçada para a própria 

realidade, precisa ser iluminada. Por is to os diferentes exercícios espirituais querem aguçar a 

percepção, levar ao autoconhecimento, ao arrependimento e à intimidade com Deus, que se 

revela espiritualmente como trabalhar junto com a Trindade. À luz do referencial divino e do 

próximo, de quem a pessoa se aproxima no serviço ou na missão, só então amplia-se a 

percepção da própria realidade O que estamos esclarecendo, é que os temas analisados e 

acentuados nas hipóteses e nos argumentos, estão ligados à coerência do programa na questão 
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do alcoolismo. Entendemos que haja outras possibilidades de tratamento, mas que este é um 

caminho estruturado, instrumentalizado cuja coerência fica comprometida caso a 

espiritualidade não seja esclarecida. A experiência dos A.A revela que a espiritualidade cristã 

tem potencial para a abertura, para a multiplicidade, para a complementaridade e que não 

sendo entendida como algo pronto e acabado, pode crescer como um sistema aberto. Por outro 

lado tendo seus métodos, supõe mediação adequada. Em sua diversidade os itinerários 

espirituais místicos cristãos são dinâmicos. As metáforas utilizadas em sua linguagem 

mostram algo como caminho, caminhada, jornada, peregrinação. A adjetivação da 

espiritualidade como cristã, para nós, é entendida neste sentido. O seguimento de Jesus  

entendido no contexto da espiritualidade Inaciana é um convite á caminhada. Trata-se de 

reabrir a capacidade de ir mais longe. Não se trata de fechar a pessoa em conceitos ou rituais 

concebidos por alguém ou por uma instituição como cristãos.  

Afirmo que, como aconteceu com Bill Wilson e com Bob Smith, a opção por um 

caminho místico leva à desconstrução das imagens e representações que a pessoa possa ter de 

Deus. Embora não seja usual em uma conclusão, acredito que seja muito importante 

acrescentar aqui uma citação, que ilustre o caminho místico: 

Há várias maneiras de olhar uma chama. Pode-se olhar de longe, e então ela será a luz 

do dia ou a luz dentro da noite. Quando nos achegamos mais perto, nos apercebemos do calor 

que aquece e queima também. Seja de longe ou de perto, ainda assim podemos falar da 

chama. Entretanto, se dermos um passo a mais e entramos na chama, como uma borboleta, aí 

não podemos falar mais dela. Eu acredito que quando falamos de Deus, falamos de Jesus, 

podemos falar de longe ou de perto, porque de dentro, não podemos falar mais nada. Mestre 

Eckart dizia: Eu rezo a Deus para que me liberte de Deus" Liberte-me das representações e 

imagens que eu tenho dele. Para deixar que Deus seja Deus em mim. Para deixar que a vida 

seja a vida e a chama seja a chama. E sobre Jesus podemos falar de longe, como um teólogo 

falaria, de perto, como falaria um místico. Ou não falar nada.424 

O universo da mística e da espiritualidade, nesta pesquisa nos levou também a 

concluir, que muito da opacidade em torno da espiritualidade dos A.A. tem a ver com a 

questão da linguagem. As linguagens têm seus limites e suas armadilhas, como nos demostrou 

a linguística. Os conceitos firmados da teologia não sãos mais adequados para 
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compreendermos os Doze Passos. Como se trata de transmissão "experiencial"425 do encontro 

com o Inefável, a mística e a mistagogia trazem maior compreensão e possibilidade de 

diálogo, até pelas possibilidades dos ícones, da poesia da música e da linguagem teatral e do 

silêncio. 

O binômio recuperação e espiritualidade  

Entendemos que a perspectiva Inaciana possa trazer novas luzes para opção de serviço 

dos A.A. Percebemos através dela, que o modelo de alcoolismo na entidade, não está centrado 

na doença, mas na saúde integral da pessoa. A saúde que se procura é a saúde do centro. Nos 

AA, nos parece implícita a idéia de que a saúde interior depende da saúde da totalidade. A 

proposta, em um nível mais profundo de seu discurso, convida a um espírito holístico, 

transpessoal, através da conexão entre o pequeno universo pessoal e o grande universo. Para 

muitos, depois de tantos desarranjos, acertos e erros das religiões institucionalizadas, parece 

incompatível esta proposta com a afirmação de que as  raízes e a estrutura dos Doze Passos 

são cristãs. Mas a salud del anima em Inácio de Loyola, reata os fios que unem saúde ao 

estado sagrado, ou seja, sanidade à santidade. A conversação espiritual Inaciana esclarece, a 

nosso ver, a relação interpessoal terapêutica, na linguagem da espiritualidade. Procura-se no 

alcoólico em recuperação, não os elementos de sua parte enferma, mas a sua parte sadia, 

tendo por fundamento implícito, a crença de que todo o ser humano tem sua parte sadia. À luz 

de Inácio, o binômio recuperação e espiritualidade nos A.A, mostra que os Doze Passos, 

outorgam sentido à experiência da comunhão, à experiência noética, à experiência do coração 

e a experiência do Espírito. Desde o início medicina e religião estiveram unidas, sem 

hierarquização de valores. A recuperação espiritual é coerente com o modelo de compreensão 

do alcoolismo da Irmandade. O programa precisa ser entendido em uma perspectiva em que 

ciência e religião ou letras e espírito não estejam em contradição. Na Idade Moderna saímos 

de um extremo e fomos para o outro. 

 Na Idade Média, a ciência e a objetividade eram reprimidos em nome da concepção 

de Deus de alguma pessoas. Tempos cuja lembrança causa ainda muito horror e resistência à 

religião. Se na união religião e ciência havia problemas com supremacia do fator 

transcendente e precisou haver um momento compensatório, agora ocorre o contrário. Na 

tendência polar extremista, fecha-se a mente para qualquer linguagem ou qualquer coisa que 

                                                 
425 utilizaremos este neologismo porque a palavra experimental, que é a alternativa na Língua Portuguesa , não 
dá a idéia de vida que pretendemos para o termo. 
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coloque ciência e religião em harmonia, sem hierarquização. Desta feita a supremacia exigida 

é a da ciência. Ao que parece as linguagens da espiritualidade cristã, são evitadas e relegadas 

às categorias mais esquecidas da modernidade. Exclui-se da vivência pastoral a possibilidade 

da orientação espiritual, que para muitos poderia ser um caminho a mais, a ser oferecido no 

cuidado aos alcoólicos ou mesmo em outras pastorais. Esta exclusão contribui para que haja 

prejuízos para a pesquisa, e no caso dos A.A, prejuízo para a compreensão do Programa, que 

tem a potencialidade de apontar para caminhos de integração entre a medicina e a religião, 

mais adequados à vastidão do ser humano. 

 O referencial inaciano, revela que nos A.A a escuta da inteireza humana, religa 
sensação à intuição, sentimento ao pensamento, intelecto ao Espírito e informa a pastoral 
sobre o binômio recuperação e espiritualidade. Revela também que no Programa, não se está 
misturando ciência com religião, e nem confundindo ciência com espiritualidade. Apenas 
percebe-se que não se dissocia, não se separa ou divide uma coisa da outra. Ciência e 
espiritualidade têm seus caminhos próprios. O programa precisou de ambos para chegar a ser 
constituído. Concluímos que o binômio espiritualidade e recuperação nos A.A revela um 
processo original de análise e de síntese na recuperação do alcoolismo. Não se propõe o 
Programa a analisar fragmentações, dissociações e dores, embora passe por tudo isto. Não se 
trata de um método redutivo causal. O que se oferece é um caminho de busca da restauração 
da inteireza. Desde o início se pensa a pessoa inteira. Focaliza-se a relação interpessoal no 
contexto da saúde. Isto quer dizer que os A.A propõe a cura pelo encontro: com o próprio ser, 
com o outro, com a natureza, com o Mistério Inefável. Como isto se dá em um processo, 
numa diversidade de matizes possíveis, por vezes é mais visível o encontro com o próprio ser, 
ou com a natureza, com o outro, ou tudo isto em conjunto. A própria espiritualidade, ao 
contrário do que possa parecer ao observador superficial, leva à reflexão e à análise ao mesmo 
tempo em que leva à contemplação e à síntese. A busca da saúde integral deverá acontecer no 
movimento análise e síntese, na conciliação de se poder confiar no Poder Superior e ao 
mesmo tempo, evitar os acidentes de percurso. Existe análise, mas ela não está centrada no 
que tenha causado o alcoolismo. Para os A.A a pessoa é alérgica ao álcool, e isto nós 
desenvolvemos detalhadamente no capítulo 1. Existe o conceito de doença, mas a 
preocupação em saber que disfunções a caracterizam, não faz parte da pauta dos A.A. Para a 
Irmandade a doença é multifatorial e multicausal, caracterizada pela absoluta falta de controle 
no beber. A responsabilidade da pessoa alcoólica está situada no seu compromisso com a 
recuperação. Recuperação nos A.A forma um binômio com espiritualidade. A categoria 
Espírito remete-nos a uma experiência originária presente em muitas tradições culturais, espirituais e, neste 
sentido não há contradição com a espiritualidade cristã. Em sua originalidade, o binômio recuperação e 
espiritualidade contribui para a superação do o antagonismo entre ciência e religião e entre espiritualidade e 
religião. A pesquisa, na nossa concepção, demonstrou que complementaridade e a sinergia entre medicina e 
religião, constituem-se no fio condutor que leva à compreensão do Programa. 

A Fórmula Auxiliadora de Jung: Spiritus contra Spiritum 

Como pudemos constatar, Carl Gustav Jung contribuiu significativamente para a estrutura dos Doze 
passos, através de sua vivência clínica com Rowland Hazard e de sua fórmula auxiliadora: Spiritus contra 
Spiritum.. Para Cal Gustav Jung Deus é arquétipo fundamental. A imagem doentia de Deus se reflete na pessoa 
doente. Da imagem de Deus depende a imagem de si. Na linguagem inaciana, poderíamos dizer que os 
arquétipos podem trazer ordem ou desordenar as afeições da pessoa. Conhecer Deus em Inácio é experimentar 
Deus: ver, perceber, compreender, participar da ação divina. Auxiliando o próximo, amando, posso conhecer 
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Deus, porque Deus é amor.  Nos exercícios espirituais, em geral, pretende-se que cada um possa contar ou rever 
suas histórias das imagens de Deus enquanto que se apropria, revê e modifica sua própria história interior. Na 
história pessoal de Bill Wilson isto se percebe claramente, quando vai perdendo as reservas em relação às 
metáforas e aos nomes de Deus ao longo de sua experiência, registrada na literatura oficial. Ajudando os outros 
alcoólicos e praticando continuamente os outros passos, espera-se que a pessoa tenha uma intensa experiência de 
Deus, uma relação mais profunda consigo mesma e com os outros. Como aconteceu com os co-fundadores da 
Irmandade. 

Outra Vez a Linguagem 

Retornamos à linguagem para falar do termo leigo ou laico que muitas vezes está ligado aos A.A. Nós 
mesmos partimos desta idéia inicial, porque é comum estar o modelo de compreensão e de alcoolismo dos A.A 
alistado entre os modelos leigos, mais próximos do senso-comum. Normalmente se adjetiva como leigo este 
modelo, entendendo como desenvolvido por pessoas "leigas", "ex-alcoólicas", a quem a e experiência direta com 
o "vício" confere uma proficiência comum e base para comum recuperação. Discordamos. Entendemos que 
assim como a expressão ex-alcoólatra, as palavras vício e leigas, tal como estão sendo utilizadas estão em 
desarmonia com o modelo dos A.A. Deixando de lado as outras duas expressões vamos nos ater à palavra leigas. 
Ela não está em consonância com o que dissemos da espiritualidade leiga, que serviu para mostrar a 
possibilidade de desenvolvimento fora do espaço eclesiástico e em termos de um organismo não eclesiástico. 
Alistar o modelo dos A.A entre os modelos leigos, ao lado do modelo depreciativo do alcoólico, do modelo 
moral seco e do modelo moral molhado entre outros semelhantes, é reduzi-lo. O programa opta, de fato, por não 
contratar profissionais, mas as pessoas que desenvolveram o modelo dos A.A formaram uma comunidade 
capacitada e aprendente. Muito bem assessorados, tanto no campo da medicina, como no da religião, os co-
fundadores dos A.A acabaram por criar um movimento singular. Tanto o modelo médico como os modelos de 
espiritualidade são estruturados, articulados no que pretendem ser. O modelo pedagógico em forma de exercício 
e a mediação da provisão literária oficial, a partilha, se revelam extremamente atuais.  

Conscientemente estamos descartando o propósito de entrar na discussão da legitimidade ou não do 
modelo da Irmandade no concerto das demais possibilidades. Mas entendemos que, no caso do estudo da 
espiritualidade a que nos propusemos, estas complicações de linguagem contribuem para a opacidade da questão. 

Convergências entre a Teologia Pastoral e a Teologia Espiritual  

A partirdo estudo da espiritualidade dos A.A.tornaram-se presentes no tecido desta pesquisa termos e conceitos 
tais como: promoção da vida teologal, discernimento espiritual, orientação ou acompanhamento espiritual. 
Também foram evidenciados espaços diferenciados para a liturgia, com possibilidades de diferentes 
aproveitamentos, apresentação de novas  linguagens, novos ministérios, orações cristãs diferenciadas e também 
pedagogias, para citarmo somente alguns itens. Tudos isto, visto no contexto dos A.A., mostraram um nexo 
muito íntimo entre a espiritualidade e as ações pastorais. Na pastoral a espiritualidade é ação tecida juntamente 
com as ações da igreja. Da mesma forma como nos A.A.., a espiritualidade é construída juntamente com as ações 
da  irmandade, fecundando estas ações, sem ,entretanto, estar explícita. A mistagogia, enquanto transmissão de 
vida e da experiência de Deus é ação pastoral por si, oferecendo alternativas de novas linguagens e de novos 
procedimentos. A espiritualidade contribui para que a pastoral não perca sua orientação vital e é via aberta, 
estruturada e articulada, que se oferece como alternativa de trabalho, diante da pluralidade que solicita a pastoral. 

A Análise das Hipóteses 

A pesquisa contribuiu para evidenciar a pertinência e a coerência do programa quando se reafirmam as hipóteses 
propostas. Concluímos portanto que: 

Há relações específicas entre os Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e os Doze Passos dos 
Alcoólicos Anônimos. 

A perspectiva inaciana contribui para o esclarecimento nos Doze Passos de uma espiritualidade implícita no 
Programa, percebida como bem-estruturada, trinitária, leiga, integrada e encarnada. 
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