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FORMAÇÃO – MARÇO/2021  

 

"Porque a força manifesta-se na fraqueza.” (2 Coríntios 12,9) 
 

“A oração é o nosso coração, e a nossa voz se torna coração e voz de muitas pessoas que 
não sabem rezar, não rezam, não querem rezar, ou estão impossibilitadas de rezar.” 

Papa Francisco 
 

 
Oração: trato de amizade 

 
 

Doutora da Igreja e mestra da oração, Santa Teresa D’Ávila, nos diz: “Não é outra 
coisa! A oração mental, ao meu ver, é um trato de amizade, estando muitas vezes tratando a 
sós com quem sabemos que nos ama.” É necessário que cada um de nós conheça a Deus a 
partir de um relacionamento de amizade.  
 Todos nós temos um amigo não é verdade? Seja aquele que mandamos uma 
mensagem em qualquer horário do dia, seja o que te visita na alegria ou na enfermidade. 
Seja aquele que te conta sobre tudo ou que te escuta com carinho. Deus é, sem dúvidas, o 
amigo que não solta nossa mão. Que se prontifica a ficar conosco vinte e quatro horas do dia. 
Por que não se tornar ainda próximo dEle?  
  Provavelmente, você já deve ter escutado a frase: ‘Quando se pensa, já se reza!’. E é 
verdade. Mas imagine como se sente Deus quando você para por Ele e conversa com Ele. É 
dando a mesma importância que Ele nos dá todos os dias. Uma forma simples de expressar 
toda a nossa gratidão. Mas calma! Que possamos conversar com Deus por intimidade e não 
por conveniência.  

Conversar e estar perto de Deus nos fazem sair de nosso comodismo e de uma vida 
centralizada em nossas vontades e necessidades. Uma experiência verdadeira com Deus irá 
gerar compromisso, responsabilidade e escolhas autênticas. Não tenhamos medo de 
provocar: qual a rota da nossa vida? Onde queremos chegar? Deus nos auxiliará.  

Segundo o Papa Francisco, “todos precisamos de interioridade: de nos retirarmos 
para um espaço e um tempo dedicados ao nosso relacionamento com Deus. Mas isto não 
significa fugir da realidade. Na oração, Deus nos toma, nos abençoa, e depois nos reparte e 
nos oferece, pela fome de todos. Todo cristão é chamado a tornar-se, nas mãos de Deus, pão 
repartido e partilhado. Uma oração concreta, que não seja uma fuga”. 

O diálogo com Deus precisa ser uma conversa em que falamos e escutamos. Santa 
Teresa também dizia que “Se Deus me escuta, eu também devo escutar a Deus.” Que esta 
frase possa nos inquietar: como está nossa amizade com Deus? Estamos escutando na 
mesma proporção em que o pedimos algo?  

A oração também uma forma singela de demonstrar e encontrar o sublime amor. Se 
o amor nasce na medida em que as pessoas se conhecem, permita-se conhecer a Deus e ser 
um com Ele! 
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