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APRESENTAÇÃO

Este não é um livro de espiritualidade como vivência, mas 
de teologia da espiritualidade. Trata-se, portanto, de re-

flexões que visam a esclarecer a mente acerca da vida espiri-
tual, e não de textos espirituais para serem vivenciados. O 
que faz falta hoje não são livros de espiritualidade, categoria 
acerca da qual hoje mais se publica. Estão aí à mão quer os 
clássicos da espiritualidade, quer autores novos, em geral mais 
acessíveis. O que faz falta é uma reflexão mais ampla e apro-
fundada acerca da questão da espiritualidade, tão requerida 
em nossos dias. 

Certamente, a teologia da vida espiritual não substitui 
a própria vida espiritual (longe disso!), mas ajuda muito a 
manter esta última lúcida e sadia. De fato, sem a orientação 
crítica da “razão iluminada pela fé”, as experiências espirituais 
tornam-se facilmente vítimas de toda a sorte de autoenganos 
e desvios. Santa Teresa de Ávila preferia um diretor espiritual 
sábio e pouco piedoso a um piedoso e pouco sábio.

Começamos neste livro com a definição do que se tem, 
em geral, pelo núcleo da espiritualidade: a “experiência de 
Deus”. É um tema não fácil, de que muito se fala, mas sobre 
o qual não se conseguiu suficiente clareza. Ora, uma espiritu-
alidade cuja identidade não é tirada a limpo acaba cobrindo 
tudo e nada ao mesmo tempo. Envidamos algum esforço para 
produzir luz em torno dessa questão, hoje tão requerida.
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Tratamos em seguida da espiritualidade enquanto vivida 
em três áreas importantes da vida cristã: a pastoral, a vida 
consagrada e a teologia. Aqui também se impõe uma reflexão 
clarificadora. E se impõe tanto mais quanto mais simples pa-
rece a relação da espiritualidade com cada uma dessas áreas, 
e quanto mais espontaneamente é vivenciada. Na realidade, 
essa relação é permeada de confusões e bloqueios que impor-
ta desfazer, para que venha a se articular de modo harmonio-
so e produtivo.  

Ao termo dessa breve apresentação, seja-me permitida 
uma lembrança: pelos anos oitenta, em pleno debate sobre 
a “teologia da libertação”, em visita a um irmão na Bélgica, 
ouvi dele: “Mano, ocupa-te mais com a espiritualidade que 
com a sociedade, que a sociedade te agradecerá”. Só mais tar-
de dei-me conta da sabedoria e da pertinência desse conselho. 
Obrigado, Ruy! A você vai dedicado este livro!


