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1. Apresentação
 

 No ano de 2017, as Comissões de Vida Consagrada e 
Laicato e de Patrimônio e Espiritualidade Marista, hoje Co-
missão de Vida Marista, com base na necessidade de cons-
trução de um processo de Acompanhamento Espiritual, 
fundamentado no Carisma Marista, elaborou a proposta do 
Curso de Especialização em Acompanhamento Espiritual 
Marista, em parceria com a PUCRS com o objetivo de pre-
parar e qualificar profissionais graduados que atuam com o 
acompanhamento/aconselhamento espiritual em seu exer-
cício profissional. O Curso, finalizado em 2020, formou es-
pecialistas em AE com amplo e profundo domínio teórico 
dessa prática, que envolve técnicas/estratégias/práticas de 
entrevistas, aconselhamentos, acompanhamentos, cultivo 
da espiritualidade, pesquisa e atuação espiritual. São pro-
fissionais sensíveis à espiritualidade, à escuta empática, ao 
diálogo, à solidariedade, ao cuidado da vida (de si mesmo, 
do outro, da casa comum, da interioridade), das relações 
humanas, à (auto) construção e vivência do processo de 
amadurecimento na fé. 

 Ao encerrar a formação o Brasil Marista conta agora 
com diversos profissionais Irmãos, Leigas e Leigos, que po-
derão colaborar nos processos de Acompanhamento Espi-
ritual, com base nas realidades de cada uma das Províncias. 



7

 Irmãos, Leigos e Leigas do Brasil Marista em espe-
cial que concluíram a Especialização em Acompanhamen-
to Espiritual realizado pela UMBRASIL em parceria com a 
PUCRS, que se disponibilizam a desenvolver processo de 
acompanhamento tomando-se por base as necessidades 
de cada província. 

 Para a execução e implementação do processo de 
AE, torna-se fundamental o envolvimento, a coordenação e 
a dinamização pelas Áreas de VCL das Províncias. 

3. Conceito: 
Acompanhamento Espiritual no 

Instituto e no Brasil Marista 

 O acompanhamento espiritual (AE) é um ministério 
da Igreja que faz referência à relação de ajuda entre duas 
pessoas, como sujeitos, o acompanhante e o acompanhado, 
para facilitar a experiência pessoal do Deus de Jesus. Nas 
palavras de W. Barry “é o cuidado pastoral que pretende 
ajudar outra pessoa, para que esteja mais atenta às 
comunicações que Deus estabelece com ela; para responder 
pessoalmente a esse Deus e para viver consequentemente 
essa relação”.¹ Nesse ministério, o acompanhado procura 

2. Interlocutores

¹ BARRY, W. The practice of Supervision in Spiritual Direction. In CABARRÚS, C. R. Caderno 
de Bitácora, para acompanhar caminhantes. Bilbao: Editora Desclée De Brouwer, 2001. p. 
39–40.
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confrontar as descobertas da vida interior e os desafios da 
vida cotidiana com o acompanhante, para avançar em seu 
seguimento a Cristo. Trata-se de encontrar e amar a Deus na 
realidade, nos acontecimentos e nas pessoas. Seu objetivo 
é interrogar-se sobre a vontade do Senhor na própria vida e 
executar o que se intui como resposta. Para conseguir esse 
objetivo é necessário um trabalho inicial de conhecimento 
e de aceitação da própria história; de sintonia com os 
sentimentos e os impulsos interiores e de reconciliação 
consigo mesmo.

 O discernimento é o eixo do AE, o que torna neces-
sário que alguém de fora ajude a “objetivar” a própria ex-
periência, a ver mais e melhor a vontade de Deus para a 
própria vida. É o caso do profeta Samuel que, ao ser chama-
do pelo Senhor, sentiu a necessidade de conferir com Heli, 
pessoa com mais experiência de Deus, o chamado recebi-
do (1Sm 3); ou o da mulher samaritana, quando o encontro 
com Jesus e a pedagogia deste transformam uma vida de-
sorientada (Jo 4, 1-26).

 O conceito de “acompanhamento” espiritual se dife-
rencia da tradicional “direção” espiritual. A diferença está em 
que, no acompanhamento, é o acompanhado quem toma 
livremente a decisão de iniciar o processo de acompanha-
mento. O papel do acompanhante é percorrer a caminhada 
juntos, sendo companheiros de caminhada, sem interferir 
na vontade do acompanhado. O acompanhante escuta, 
pergunta, sugere e ajuda a processar as moções espirituais, 
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isto é, os impulsos interiores que ocorrem na pessoa e que 
pertencem mais à ordem dos sentimentos do que à dos 
pensamentos reflexivos.² O acompanhamento implica em 
atitude diametralmente oposta à da direção, que tende a 
ser patriarcal, diretiva e hierárquica. A pessoa acompanhada 
não necessita que lhe ordenem o que deve fazer em seu 
caminho espiritual, o que limitaria sua maturidade cristã; 
precisa, sim, de uma pessoa com experiência, que dê teste-
munho do percurso espiritual em que está mais adiantado. 
O acompanhamento é despertar e cultivar uma relação de 
partilha, em que ambos são beneficiados no processo.

 Por isso, entende-se que não é qualquer pessoa 
que pode exercer esse serviço. O fato de ser religioso, re-
ligiosa ou presbítero não o habilita, necessariamente, para 
isso. O acompanhante deve ser capacitado explicitamente 
para essa tarefa e ser acompanhado, por sua vez, por ou-
tra pessoa. Deve ter vida espiritual profunda, reconhecida 
pela comunidade, e ter prudência, humildade e equilíbrio 
emocional. É lógico que se nomeie uma pessoa (mulher ou 
homem, Leigo, religioso ou clérigo) com vocação e carisma 
para essa missão, e que seja reconhecido pela instituição 
ou comunidade que o envia, pois ninguém se autoprocla-
ma acompanhante. No processo formativo e na experiência 
Marista essa é uma questão fundamental, uma orientação 
que deve ser acolhida no cotidiano e nos processos de AE 
a serem envidados pelas Províncias do Brasil Marista. 

 Quanto à sua estrutura, o AE implica em encontros 

² YÉVENES, Larry. Hacia un acompañamiento espiritual maduro y responsable, Revista 
Mensaje, n. 599, junho 2011, p. 215–216.
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presenciais periódicos de duas pessoas, num processo gra-
dual e sistemático, em que o Espírito atua em ambos. Quem 
deseja ser acompanhado opta por um acompanhante, den-
tro das possibilidades de sua realidade, e decide, em diálo-
go com o acompanhante, os tempos em que o caminho a 
percorrer implica, tanto na duração de cada sessão quanto 
no tempo total do acompanhamento. Entretanto, de acordo 
com os tempos em que vivemos, é possível organizar esse 
ministério de novas maneiras, como o acompanhamento 
on-line ou grupal. Vale lembrar, que os encontros precisam 
de privacidade dos envolvidos no processo, tanto do acom-
panhado como do acompanhador.

 Nessa perspectiva, o AE pode ser um meio frutífero 
para a Igreja, para o Instituto e para o Brasil Marista, porque 
é uma maneira concreta de viver a atitude de companhei-
ro(a) de caminho, que reconhecemos em Maria. Assim, no 
AE encarnamos o rosto mariano da igreja. Quanto a isso, 
“Água da Rocha” nos indica que: “Algumas pessoas esco-
lhem partilhar sua jornada de fé com um orientador espi-
ritual. Essa prática ajuda a sentir a presença do Senhor na 
vida diária. Propicia alívio nas angústias, melhora a percep-
ção da realidade e oferece soluções oportunas para even-
tuais problemas. Por isso, essa experiência é cada vez mais 
reconhecida como mediação útil para o desenvolvimento 
humano e espiritual. Para ser eficaz, porém, deve ocorrer 
com certa regularidade”. ³  

 O AE revela-se um processo intenso dialógico para 

³Água da Rocha, n. 85. Disponível em: http://old.champagnat.org/330.php?a=11a&id=1. Aces-
so em: 28 maio 2021.
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que os envolvidos experienciem um crescimento na fé e se 
assumam como sujeitos efetivos na construção do projeto 
do Reino de Deus.

4. Acompanhamento Espiritual Marista  

Concepção/Fundamentação/Orientações: 

 Após a escuta dos profissionais que concluíram a 
formação, optou-se por apresentar às Províncias as seguin-
tes orientações para dinamização do processo de AE: 

Quanto à concepção/fundamentação/orientações

• Acompanhadores estudiosos e cultivadores da espiritu-
alidade cristã e Marista.

• Iluminados por Maria, pelas virtudes e valores Maristas, 
capazes de facilitar o processo de acompanhamento, vi-
sando compor o jeito Marista de acompanhar. Um jeito 
simples, terno, no qual a presença e a escuta se fazem 
presentes, sem deixar de lado a busca, a indagação, o 
questionamento, o protagonismo mútuo, para uma de-
volução madura e partilhada. 

• Acompanhamento inspirado em Maria: O caminho de 

Maria: seu “sim” processual – Como iluminação e fun-
damentação para o processo de acompanhamento es-
piritual, trazemos por meio da tradição cristã a experiên-
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cia e o itinerário de Maria, quando aceita sua missão de 
ser a mãe de Jesus, mas também assume um processo 
de acompanhamento na vida de Jesus e de outras pes-
soas. Enquanto primeira experiência, Maria visita Isabel, 
tendo um contato e compartilhando sentimentos, reza-
ram juntas e glorificaram ao Senhor pela graça recebida. 
Posteriormente a essa experiência com sua prima, Maria 
volta a centralidade de sua missão de acompanhar seu 
filho Jesus. Ela faz o caminho junto “DELE” até as “Bodas 
de Caná”, início da vida pública de Jesus. A partir desse 
momento, ela se torna a discípula do Filho e mestre. E 
como Maristas é essencial também enfocarmos a mis-
são de “tornar Jesus Cristo conhecido e amado”. 

• Acompanhamento Espiritual em profunda sintonia com 
a mistagogia de Jesus e de Champagnat: Baseados na 
Espiritualidade Marista – Cristológica/Marial e Apostó-
lica, que resgate as virtudes Maristas (simplicidade, hu-
mildade e modéstia). 

• O Acompanhamento Espiritual, tendo como uma das 
referências, o acompanhamento que Jesus realiza com 
os discípulos de Emaús: Segundo o documento “Ser 
Marista Leigo”, na página 44, encontra-se a orientação 
de que a pedagogia de Jesus junto aos discípulos de 
Emaús, seja considerada e tida como referência, como 
ferramenta ou meio para a realização do caminho vo-
cacional. Recomenda que o “acompanhamento pesso-
al, não necessariamente sistemático, seja inspirado no 
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relato de Emaús.” Percebe-se nesta passagem, narrada 
por Lucas (Lc 24, 13-35), uma pedagogia de acompa-
nhamento em que o acompanhador, Jesus, não impõe 
a sua presença. Pelo contrário, mesmo podendo ter se 
identificando no início da caminhada, não o fez. Deixa 
que o caminho seja trilhado e que o diálogo vá se de-
senvolvendo. O mesmo acontece com o conhecimento 
que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida, é pre-
ciso tempo e observação dos detalhes.

• No Projeto Lexical, contido na proposta laical do Secre-
tariado dos Leigos e Leigas Maristas (vide site cham-
pagnat.org/leigos/projeto lexical/acompanhamento 
espiritual) se alinha perfeitamente ao modo de Jesus 
acompanhar: “O acompanhamento espiritual (AE) é um 
ministério da Igreja que se refere à relação de ajuda es-
tabelecida por duas pessoas, (...) para facilitar a expe-
riência pessoal do Deus de Jesus. (...) Neste ministério, 
o companheiro procura confrontar com o companhei-
ro as descobertas da vida interior e os desafios da vida 
quotidiana, para avançar no seguimento de Cristo.”. Mais 
adiante, ainda afirma: “O papel do companheiro é ser 
companheiro de estrada, não substituir a vontade do 
companheiro. O acompanhante escuta, pergunta, su-
gere e ajuda a processar os movimentos espirituais, ou 
seja, os impulsos internos que ocorrem na pessoa e que 
pertencem mais à ordem dos sentimentos do que aos 
pensamentos reflexivos.”
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• Acompanhar do jeito Marista é deixar marcado no outro 
a convicção de que sua vida é importante e tem sentido. 
É despertar a certeza de que ele(a), acompanhado(a), é 
um tesouro a ser descoberto, na partilha.  No acompa-
nhamento substituímos a palavra conhecer pela palavra 
reconhecer. Reconhecer que o outro é frágil, mas que 
tem potencialidades. Reconhecer que somos frágeis, 
mas que também temos potencialidades.

• Percorrer o caminho com a pessoa onde ela faça me-
mória da sua vida.

• Escutar atenta e criativamente, numa atitude de gene-
rosidade e dialógica.

• Comprometimento com o processo de acompanha-
mento.

• Reservar tempo para rezar o processo de acompanha-
mento, colocando-o no altar do Senhor e no colo de Ma-
ria.

• Ser confessional: Cristão e Marista, mas estar aberto para 
atendimentos de credos diversos, sem perder a identi-
dade, como um processo que leva em consideração os 
aspectos antropológicos e teológicos da integralidade 
Marista.

• Considerar o contexto e a inteireza da pessoa.

• Acolher, praticar o processo, ajudar a pessoa a  se liber-
tar das suas feridas.
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• Auxiliar a pessoa a encontrar Deus na sua história e o 
sentido de sua vida.

• Estar em consonância com o XXII Capítulo Geral dos Ir-
mãos Maristas, na formação de uma família global. 

Dinâmica para organização dos processos

• Criação de uma rede de acompanhamento entre os 
acompanhadores para ajuda mútua, partilha de experi-
ências e processos:   

• grupo de apoio dos acompanhadores: formação 
continuada, encontros anuais nas Províncias para 
troca de informações e formação (zelar os cuida-
dores); 

• oferecer a continuidade da formação para Irmãos, 
Leigas e Leigas que queiram contribuir no proces-
so de AE;

• ser aberto, como um serviço para a Igreja, não nos 
restringindo à comunidade Marista, mesmo que 
esta constitua o público preferencial;

• periodicidade do acompanhamento: sugere-se 
mensal, podendo ser semanal (Importante deixar 
claro que o(a) acompanhador(a) estará disponível 
para atendê-lo(a) quando for necessário, numa re-
lação de comum acordo.

• Memória escrita dos encontros. Fomentar a troca de 
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e-mails/cartas (herança de Champagnat) – recomenda-
ção de leituras prévias aos encontros.

• Tempo de atendimento: média 50 minutos.

• Roteiro de atendimento para servir como proposta de 
subsídio no acompanhamento, sem engessamento.

• Observar a Lei de proteção de dados.

• Entende-se o acompanhamento como missão e neste 
sentido, uma ação voluntária e isenta de custos. No en-
tanto, a decisão final deve ficar a cargo da organização 
em acordo com o acompanhador/a.

Experiências já vivenciadas

 Na Província Marista Centro Sul, os participantes 
do curso de Especialização em AE continuam se reunin-
do mensalmente para reflexões, partilha de experiências já 
vivenciadas e para dar continuidade aos estudos sobre o 
acompanhamento espiritual.  Duas ações concretas já es-
tão sendo realizadas na província:

• Escuta Solidária Marista – uma parceria com a Arquidio-
cese de Curitiba e a Província onde os acompanhado-
res, por intermédio de uma linha telefônica, estão ouvin-
do e acolhendo pessoas que estão se sentindo solitárias 
ou emocionalmente abaladas em virtude do período de 
distanciamento social. 

• Ação zelando os Cuidadores – Grupo de Acompanha-
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dores da Província  à disposição da equipe da Animação 
Vocacional, que hoje atua diretamente com o acompa-
nhamento dos jovens, para o Acompanhamento Voca-
cional. O AE será direcionado para orientações pessoais, 
espirituais e para orientações no campo de acompa-
nhamento com informações importantes resgatadas no 
curso de especialização. Estamos trabalhando um rotei-
ro para esses atendimentos.
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