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Quem conheceu a fascinação do amor de Deus sabe
que não se pertence mais. A alma, com efeito, não
pede, ela se doa, e desse dom nasce a grande intuição:
a vida só vale a pena ser vivida se a gente ama
incondicionalmente e se a gente está disposto a arriscar
tudo numa só carta. Põe, portanto, a vontade do
Senhor bem acima do amor de si mesmo e o desejo se
reduz a uma disponibilidade absoluta.
(Ir. Basílio Rueda)

Apresentação

Basílio Rueda é um daqueles homens que Deus coloca
no meio de nós com a finalidade única de nos mostrar
que, de tempos em tempos, Ele se manifesta no meio de
nós enviando verdadeiros profetas, homens que por sua
delicadeza ao Espírito conseguem enxergar além do tempo presente.
Podemos e devemos afirmar que Basílio Rueda foi um
verdadeiro profeta entre nós. A palavra profeta, em grego
prophetes, é composta pela junção de duas expressões: pro,
designa lugar de, mais a junção do sufixo phetes, que significa
anunciar, falar. Na tradição bíblica profeta é aquele que fala
em nome de Deus. E é justamente ter Deus no horizonte
da sua existência que o profeta enxerga mais longe.
Basílio conduziu o Instituto Marista em um dos momentos mais paradoxais da história da Igreja: o Concílio
Vaticano II. Se por um lado foi um sopro do Espírito na
vida da Igreja, por outro foi um momento bastante crucial
de refundação da própria Igreja e consequentemente da
vida religiosa. Como toda mudança, o Concílio Vaticano
II foi uma quebra de paradigmas em muitos aspectos da
vida da Igreja e do posicionamento da vida religiosa no
mundo secular.

Todas as Congregações religiosas tiveram que, à luz
do Vaticano II, rever as suas Constituições e Estatutos.
Mais do que isso, foi um momento de redescoberta das origens e apelos dos Fundadores das mesmas Congregações.
Basílio foi o instrumento de Deus para nós, Maristas.
Soube mais do que simplesmente animar o Instituto
neste momento de transição; ele foi pessoalmente visitar
cada comunidade de irmãos pelo mundo todo e propor
duas coisas fundamentais nesse momento de refundação:
a) a vida de oração; b) a redescoberta de Maria como
aquela que tudo fez entre nós.
Neste contexto destacam-se os inúmeros escritos de
Basílio. Duas Circulares nos chamam a atenção hoje: a
circular “Sobre a Oração” e “Um novo espaço para Maria”.
Ao nos prepararmos para a celebração dos 200 anos de
fundação do Instituto Marista, o Ir. Emili Turú nos convida a seguirmos esse caminho guiados por três ícones:
Montagne, Fourvière e La Valla. O Ano La Valla, que começa em
Agosto de 2016, nos chama à celebração da dimensão mística de nossas vidas. Portanto, se faz necessário dizer que este
“Novo Começo” só pode acontecer iluminado por essas duas
dimensões como nos profetizou o Venerável Basílio Rueda.
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A ORAÇÃO E A REDESCOBERTA DE MARIA.
Pela oração nos aprofundamos na dimensão mística,
profética e missionária do nosso Instituto.
Nosso sonho é que nós, Maristas de Champagnat,
sejamos reconhecidos como MÍSTICOS porque: somos
evangelizadores com espírito e fomos transfigurados
por Deus e por isso, tornamos visível o rosto mariano
da Igreja.

Pela redescoberta de Maria, nos confiamos apaixonadamente ao seguimento de Jesus Cristo do jeito de Maria:
Ser Maria não é, simplesmente, ter um instinto maternal para cuidar ou uma disposição para a solidariedade
fraterna. Ser Maria não é apenas ter um estilo mariano de se relacionar, de oferecer esperança, humildade, de resiliência, de inclusão, de simplicidade
ou de generosidade. Ser Maria é, antes de tudo, estar
aberto ao movimento do espírito de Deus nas profundezas do ser; é ser submisso ao Espírito para que
a vida do próprio Deus crie raízes e floresça. Ser
Maria é ser, como ela, um discípulo. É partir para a
região montanhosa do mundo dos jovens, levando-lhes
as boas-novas de um Deus fiel, misericordioso e justo;
trazendo-lhes Jesus. É ir ao encontro do desanimado e
daquele sem esperança. (Ir. Michael Green)
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Temos a grata satisfação em apresentar essa reimpressão da Circular sobre a Oração enviada pelo Ir. Basílio a todos os Irmãos Provinciais em 1981. Ao final da mesma
temos a belíssima contribuição do Ir. Ivo Strobino com
a reflexão Sobre a Oração Interior (trata-se de uma aproximação à oração tendo como horizonte o tema da Presença de
Deus em Marcelino Champagnat, em uma leitura para os
dias atuais).
Queremos com essa publicação marcar o início das
celebrações dos 20 anos da Páscoa do Ir. Basílio Rueda,
realizada no dia 21 de janeiro de 1996. Que este ano seja
também um momento de redescoberta dos seus escritos,
de pedirmos a Deus pela causa de sua canonização e, ao
mesmo tempo, de um novo impulso no estudo de seus
escritos entre nós.

Irmão Joaquim Sperandio
Provincial da PMBCS

Irmão Antônio Benedito de Oliveira
Vice-Provincial da PMBCS

Curitiba, 08 de Dezembro de 2015
Solenidade da Imaculada Conceição e
celebração do 50º Aniversário de
encerramento do Concílio Vaticano II
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Circular sobre
a oração
Ir. Basílio Rueda, fms
Em abril de 1981, esta pequena Circular foi enviada a
todos os Irmãos Provinciais do Instituto. Vários deles
pediram que fosse também mandada a todos os Irmãos
porque podia ajudá-los, “sob a ação do Espírito Santo, a
tratar familiarmente com Deus” (Constituições, 38). O texto
que apresentamos nesta publicação não está em sua
íntegra, visto que algumas informações foram extraídas
em virtude de serem circunscritas ao período e, aqui,
julgamos desnecessárias.

INTRODUÇÃO
Eis, pois, minha 4ª carta de uma série prevista (espero que
seja a última). Trata ela da Oração. Digo-lhe francamente
que não estou muito à vontade ao escrevê-la. Estou entre
dois sentimentos: urgência e pudor. Urgência porque é um tema
vital para a Igreja e o Instituto, hoje. Pudor não porque tivesse grandes riquezas espirituais que me constrangessem
a expressão, mas são as palavras de São Pedro de Alcântara
que me causam medo. Escrevendo a Santa Teresa de Ávila,
repreende-a por consultar teólogos e canonistas sobre um
ponto que não é de sua competência, porque se trata da
reforma do Carmelo:
Se se tratasse de processos e de discussões, lhe disse,
você deveria recorrer a eles, mas não sabe que, em matéria de santidade, é somente a santos que deve recorrer, porque ninguém pode dar conselhos acima do que
vive pessoalmente.

Penso ter ideias claras e corretas quanto ao assunto que
nos ocupa, mas a palavra de São Pedro de Alcântara ressoa
em meu coração deixando-o num doloroso dilema, bem
expresso por Karl Rahner:

[...] eu devo anunciar tua palavra tal como foi dita; neste
caso peço (aos outros) coisas que não vivo e, assim, sou
inautêntico; como quero ser autêntico, então redimensiono tua mensagem à medida da minha vida. Mas esta
mensagem não é mais tua; ela é apenas a minha mensagem. (Dieu du silence)

A presente carta havia sido solicitada por uma decisão do
Conselho Geral já faz quase um ano; foi adiada por causa
do Sínodo1. Entretanto, muitas vezes ela me vinha à mente
e tentava elaborá-la. Realmente não pode esperar mais.
Não estou sozinho a estar preocupado com o problema.
A preocupação é também do Conselho Geral.

1 O Ir. Basílio Rueda trabalhou como consultor da Sagrada
Congregação dos Religiosos no Sínodo das Famílias, em 1980,
no Vaticano. Um dos Superiores Gerais testemunhou a respeito
de Basílio: “O Irmão Basílio foi um apoio e uma garantia para
todos aqueles que desejavam a renovação da vida consagrada,
seguindo as orientações da Igreja. Fiel administrador dos dons
de Deus, foi verdadeiro discípulo de Cristo em sua Igreja.
No Sínodo da Família expressou algo que chamou fortemente
a atenção: ‘Creio que devemos escutar as famílias que têm muito
a nos dizer’”.
Circular sobre a oração
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Esta inquietude não se refere tanto aos exercícios de piedade mas à oração2 em geral em todo o Instituto. O que nos
preocupa não é a simples observância de algumas regras
referentes à oração. Trata-se, no fundo, de uma questão
de vida e de morte. O estado da nossa oração revela a debilidade ou vigor da nossa vida teologal. Se este estado não
for bom, nossa vida de fé, esperança e amor será fraca ou
já moribunda.
Estou bem consciente da diversidade dos modos de
oração que existe no Instituto. Se passássemos todos os
Irmãos, acompanhando-os em sua vida de oração, teríamos a mesma impressão se passássemos de um extremo
de um leque aberto a outro: há casos em que a gente se
2 Ao termo Oração dou o sentido estrito, tal em francês, embora
não tenha em outras línguas uma tradução tão específica.
Refiro-me a este espaço de tempo que o Padre Champagnat
queria que os Irmãos consagrassem diariamente a passar num
“eu a tu” pessoal com Deus. Muitas vezes ele se perguntava se
não devia consagrar a esta oração duas vezes trinta minutos
por dia em vez de uma só. O termo empregado pela tradição
Marista é Meditação. Em si é um termo bastante inadequado.
Entretanto, está bem claro que com este termo sempre se quis
designar a oração. Eis o que o Ir. Francisco diz numa de suas
conferências: “O religioso deve ser um homem essencialmente
de oração. Daí o cuidado em iniciar os noviços a um método que
lhes faça gostar da oração mental. Esta é a oração por excelência
onde Deus fala ao coração e onde o coração fala a Deus, sem
intermédio de fórmulas, mas pela única atração da alma que se
eleva até a fonte de todo o bem. É sobretudo ali que cultivamos e
conseguimos o recolhimento e o espírito interior que animam
e santificam as nossas ações, sem o que elas não são virtuosas”.
16
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pergunta se tal ou tal Irmão tem fé e se sua vida religiosa
ainda tem razão de ser; por outro lado, há irmãos, almas
fora de série, que vivem na intimidade de Deus uma vida
de oração fora do comum.
Sem chegar a contrastes tão chocantes, nota-se, de
província a província, de comunidade a comunidade,
desvios acentuados. Fica-se perplexo e estupefato perante
tal pluralismo quando, com toda boa vontade, ouvem-se
afirmações como:
ǷǷ O meu ritmo de oração não é o mesmo que o ritmo
do sol.
ǷǷ Minha oração é minha vida, meu trabalho. Minha
atividade é para Deus e é em meio a esta atividade que
elevo o coração a Ele.
ǷǷ Momentos predeterminados de oração não me vão;
não me parecem autênticos. Minha oração deve ser
existencial; nascer da vida quando esta a reclama.
Quando é feita em função da existência, ela conduz
à vida.
ǷǷ Não somos monges, nem contemplativos; nossa vida e
nossa espiritualidade são do homem de hoje, homem
de ação.
ǷǷ Não sou um intelectual, sou homem de trabalho; não
me falem em leituras ou reflexões, isto me aborrece.
ǷǷ A oração é demasiado pessoal e íntima para que se
possa estabelecer normas e ritmos para cada Irmão.
Isto depende de Deus e do coração de cada qual.
ǷǷ Já fiz oração durante anos e anos; não vejo em que
resultou; além disso, um tal e tal estão presentes em
todos os exercícios de piedade, entretanto, são capazes
Circular sobre a oração
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de faltar a caridade mais elementar. Por que, então,
fazer agora todo este burburinho em torno da oração
ou da falta de oração?
Como responder a tais afirmações feitas, muitas vezes,
por Irmãos tão convencidos de si, que parecem desconcertar qualquer lógica? Eu já tive que pagar certo tributo a
estas contraverdades (pseudoverdades) porque não queria
partir de dogmas indiscutíveis, nem ter uma visão simplista nem injusta do problema. Fazia questão de considerar a
parte da verdade que acompanhava o erro, dar provas de
honestidade intelectual e senso pastoral. Vou, pois, começar algumas reflexões preliminares.
Fique claro que falamos da oração cristã e que oração
cristã nunca pode ficar dissociada da vida cristã, da moral
cristã e da caridade cristã. O que conta não é a oração como
um ato isolado, mas ela enquanto alma das obras, do amor,
da dedicação e da ação apostólica.
Para o comum dos Maristas, a oração sem obras não
pode ser oração; seria como a prece do rico “epulão”, suplicando a Abraão por uma gota d'água, seria a oração do
instalado. E, quando houver obras sem oração, então é
evidente que é o amor verdadeiro que faz falta. São Paulo
nos fala disso em I Coríntios 13. A vida cristã, em si, é um
mistério. Em suma, só Deus pode julgar e avaliar a verdade, a qualidade, a profundidade do coração do homem.
Esta realidade, que nos ultrapassa tanto em sua natureza,
quanto nas relações que estabelece, queremos tratar com
ternura, prudência e respeito.
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Sobretudo, não sejamos simplistas, acreditando que a
presença quotidiana na oração seja a garantia de uma vida
cristã profunda. Não, a garantia desta oração não corresponde necessariamente à qualidade de sua expressão.
A parábola do fariseu e do publicano pode servir-nos de
alerta; igualmente a dos dois filhos: um diz sim, mas não
obedece; outro diz não, mas obedece.
Vou, pois, me apoiar sobre a experiência de muitos anos
de contato, bastante profundo, com a vida dos Irmãos; a
minha própria experiência, momentos fortes e momentos fracos de minha oração; e, evidentemente, a tradição
secular da Igreja e o ensino de tantos homens que fizeram
a experiência de Deus.
Sim, apoio-me sobre uma vida religiosa secular e de uma
vida Marista que soube formar homens de oração; digo-o,
sem hesitação, que devemos reagir a uma dupla situação:
1 Um certo “laisser-aller” (deixar ir), em matéria de oração, levou a muitos dos nossos Irmãos a um minimalismo tal que seria melhor dizer raquitismo espiritual;
2 Uma falta de coragem impediu de enfrentar o mal,
de falar dele claramente e de aplicar-lhe o remédio adequado.
Não é contornando uma dificuldade ou remetendo para
mais tarde a solução de enfrentá-la que se a soluciona.
Somos convidados a abrir, de par em par, as portas do
Instituto ao Senhor e deixar entrar em cheio o sol divino
na vida de nossos Irmãos, para que Deus seja o primeiro
servido. Sim, é preciso que demos todo o tempo e espaço à gratidão, ao louvor e à escuta de Deus para que
nos tornemos disponíveis; assim, o Espírito poderá
Circular sobre a oração
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trabalhar-nos, evangelizar-nos e modelar o nosso coração segundo a Sua vontade.
Não esperemos que algum milagre venha salvar a situação. Não se pode esperar até que o mal tenha devastado a
vida espiritual dos nossos homens para então lhes gritar:
ǷǷ Cuidado com sua vida agitada, totalmente devorada
pela ação, afogada no secularismo, solicitada pela
sedução dos ídolos do dia a dia.
ǷǷ Tome o tempo para a paz interior, para renovar os
princípios recebidos (refontizar); é preciso renascer.
ǷǷ Não é possível distribuir indefinidamente sem refazer o próprio estoque.
Minha intenção é convidar a viver, viver simplesmente
como Jesus, que disse: “Eu vim para que todos tenham
vida e a tenham em abundância” ( Jo 10,10). Com que
abundância e intensidade queremos que esta vida circule
no Instituto? É esta a minha questão.
Dividirei a exposição em quatro partes:
1 Uma série de princípios;
2 Uma reflexão sobre nossa situação;
3 O que fazer?
4 Como fazer?

20
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1. ALGUNS PRINCÍPIOS
Na introdução apresentei-lhes algumas afirmações que
contam algo de verdadeiro e muito de falso. É preciso que
as coloque diante de uma série de evidências, tiradas da
experiência espiritual; nada melhor do que a realidade
para dar uma resposta válida. Estas evidências as chamarei
de princípios, se assim lhes parece, mesmo se a escolha do
termo não seja muito adequada.

1.1 O PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE
Alega-se: “A oração não é obrigatória, sobretudo quando
se trata da oração que retorna cada dia, em hora fixa e de
uma maneira determinada; se não a faço, não é pecado”.
Admito; entretanto, isto é um argumento inexato. Se me
faço religioso não é para ficar na tangente inferior da obrigatoriedade, cumprindo o indispensável, ficando no limite
mínimo da exigência moral, apenas contentando-me em
evitar o pecado.
A essência da vida religiosa, que se situa no âmago da
vida cristã, é formada por inúmeros elementos que não
são nem devidos nem obrigatórios. Colocar os bens comuns, deixar de fundar uma família, renunciar ao amor
conjugal... de nenhum modo são obrigações da simples
vida cristã. Pelos votos de pobreza e de castidade renuncio
a bens indiscutíveis: “o operário merece seu salário”, “não
convém que o homem fique só”, “o homem deixará seu pai
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e sua mãe para unir-se à esposa”, “enchei a terra”, “é para
a liberdade que Cristo nos libertou”.
Todas estas frases jamais foram anuladas por uma revelação melhor; elas nos mostram que a vida religiosa se
constrói sobre opções substancialmente heroicas, sacrificando a Deus, por causa do Reino, bens autênticos e de
grande valor. Uma vida consagrada não pode, pois, ficar
ao nível do “obrigatório” ou do “não obrigatório”; a vida
religiosa está no plano da generosidade e da magnanimidade. Para se manter nesta altura é preciso muita graça.
É preciso beber abundantemente da Palavra de Deus para
fortificar a fé e conservar o coração generoso. Numa tal
vida, a oração não pode ser medida mesquinhamente, mas
sorvida largamente. O impulso da vida religiosa está na
medida da oração.
Enquanto ficarmos no limiar do pecado, grave ou leve,
não se entra verdadeiramente na vida cristã dinâmica,
porque há certas coisas que Deus não pede como ideal da
moral humana, mas como condição de maior intimidade
com Ele. Trata-se, portanto, de saber até que ponto estamos dispostos a assumir a vida que Deus nos propõe.

1.2 O PRINCÍPIO DO AMOR
Para um coração que ama é falso dizer que se contenta da
oração ativa. A vida de oração cristã é um ato de amor para
com Deus e esta vida tem uma pedagogia própria: rezando,
expressa-se o amor; agindo, se o realiza. Em suma, uma
pessoa que empenhasse sua vida com Deus e com os outros
22
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(apostolado, obras de misericórdia, ação social) pareceria
poder contentar-se com estas ações para satisfazer a afeição de seu coração. Mas não é assim. A experiência dos
namorados é bem clara. Trabalhar, dedicar-se pela pessoa
amada e estar presente a ela são duas coisas bem diferentes.
Presença quer dizer: momentos de escuta, de contemplação mútua, de declaração, de amor... isto é, momentos que
não são distraídos pela ação. Quantas esposas são levadas
a dizer ao esposo: “Não sou mais que a mãe de seus filhos;
talvez somente sua empregada. Todo seu interesse está no
trabalho, na equipe esportiva, nos camaradas; parece que
eu o canso com a minha presença”. A vida de tal casal está
atingida por uma espécie de hemiplegia3.
Quando a caridade toma conta de uma pessoa e se manifesta no dom de si mesmo pela ação, o coração experimenta a necessidade de um tempo de oração que seja somente ORAÇÃO. Dizer o contrário é ignorar a dinâmica
de experiência espiritual; é falar em teoria (à toa).

1.3 PRINCÍPIO DE NÍVEL DE VIDA
Tomemos agora uma pessoa na qual a vida de amor e oração se harmonizaram e se desenvolveram grandemente;
nesta pessoa o amor e a oração impregnam toda a vida; toda
a sua vida e toda sua ação são um contínuo intercâmbio
com Deus, com pequenos raros intervalos. A este nível
3 A hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que atinge um dos
lados do corpo, deixando-o paralisado e muito debilitado.
Circular sobre a oração
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o tempo da oração formal é, sem dúvida, menos indispensável. Mas quem pretende ter chegado até ali? Este estado
de oração contínua está longe de ser a situação média dos
cristãos e os que quisessem prevalecer-se dele, para justificar seu ativismo deveriam olhá-lo duas vezes.
Um santo, é verdade, pode rezar em qualquer tempo
e em qualquer situação. O que é verdade para ele não o
é tanto para nós que estamos condicionados pelo elemento ambiente. Basta um nada para fazer-nos entrar em
oração (apelo por auxílio); basta também um nada para
estorvar-nos e desviar-nos.
Sejamos francos, nós, Irmãos Maristas, temos qualidades reais, mas não primamos em matéria de oração. Não é
este o nosso traço distintivo. Além disso, se passamos do
geral ao particular, será que encontramos Irmãos acima
do nível espiritual da média dos Maristas? Então, que ingenuidade seria querer propor ao conjunto dos Irmãos
uma política espiritual feita para grandes contemplativos?

1.4 PRINCÍPIO DO TESTEMUNHO
Emprego o termo no sentido mais amplo: aquilo que
percebemos nos grandes homens de fé. Quando a gente
se aproxima destas almas de elite, sente-se um grau excepcional de maturidade cristã. Sua vida, toda sua vida,
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inteiramente possuída por Deus, organizada segundo o
Evangelho é reduzida finalmente a um impulso de amor
e de fé. Tomemos Charles de Foucauld ou São Francisco
de Assis. Estes homens, longe de discutir se é preciso ou
não um tempo de oração prolongada e profunda, se entregam a ela com avidez e com todo o tempo disponível.
Conhecendo sua vida, a gente os compreende. Se sua sede
de oração nascera de uma obrigação, eles podiam dar-se
por dispensados, porque toda a sua vida é uma oração.
Mas como vivem habitualmente em estado de oração, os
momentos fortes de oração pessoal-formal tornam-se
uma exigência a fim de manterem sua vida neste estado
de oração.
Não quero canonizar ninguém antes da Igreja, entretanto tive ocasião de conhecer certas pessoas para quem a
oração é um estado, mais do que um exercício. Durante o
Sínodo fiquei impressionado com Madre Teresa4. Sim,
percebia-se que estava em oração contínua, seja seguindo
as discussões, seja dirigindo-se às comissões ou acolhendo
alguma questão de debate ou de diálogo. Estava sempre
recolhida nos momentos livres a desfiar o rosário. Pois
bem, não será ela que irá dizer-nos que a oração cotidiana não é necessária (nem às suas irmãs nem a si mesma)
ou que a Eucaristia diária é facultativa. Cada qual tire a
sua conclusão.
4 Um santo reconhece outro santo. Ir. Basílio pode prever com
certo grau de certeza o que hoje sabemos: o reconhecimento
da heroicidade e santidade da Beata Madre Teresa de Calcutá
(1910-1997).
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1.5 PRINCÍPIO DA COMPENSAÇÃO
Quando a vida de oração e o amor de Deus são estorvados
por um excesso de atividade, manifesta-se uma necessidade
de respiração espiritual. Isto é particularmente verdadeiro
quando a atividade é constituída de elementos secularizantes ou degradantes. Meu mestre de noviços, que havia
participado da Grande Guerra, falou-me da vida nas trincheiras onde os soldados estavam todo dia a pisar o barro.
A moralidade das palavras e dos atos estavam à altura do
nível psicológico da tropa. Ele dizia-me que nesta ocasião
lia a História de uma Alma, de Santa Teresinha, a fim de poder
viver em outra atmosfera e, assim, dar à sua fé e ao seu
amor o élan que esta vida terrena já não podia dar.
Hoje em dia, quando pensamos na influência secularizante do conteúdo dos filmes, da imprensa e de outros
meios de comunicação social, do contato de colegas e de
alguns cujo sentido moral e religioso é cada vez mais dúbio,
criando uma atmosfera deletéria, penso que jamais nos foi
tão necessário um tempo para respirar um ar sadio ao nível
da fé, para compensar a atmosfera envolvente, do que hoje.

1.6 O PRINCÍPIO DO DESTINO DO HOMEM
O homem não pode despreocupar-se de Deus, mesmo
longe da fé ou de uma existência humana séria, pois
termina por fazer a experiência de Santo Agostinho.
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Ninguém conseguiu traduzir melhor do que ele o significado da busca da felicidade e o resultado de sua procura: “Senhor, Tu nos fizeste para Ti e o nosso coração está
inquieto até que repouse em Ti”. Também nos deixa sua
confissão: “Verdade sempre antiga e sempre nova, tarde
te conheci, tarde Te amei”.

2. REFLEXÃO SOBRE NOSSA SITUAÇÃO
À luz destes princípios gostaria de refletir sobre a situação
de um Irmão Marista nas condições atuais. Refiro-me ao
Irmão mergulhado na situação decorrente do estado de
coisas que deixamos criar. Que sentido tem ainda esta vida
na dinâmica do apostolado pós-conciliar?
Penso que está de acordo comigo:
ǷǷ que não é a mesma coisa,
ǷǷ que não é indiferente termos Irmãos ou comunidades
ou províncias,
ǷǷ que reduzem sua vida de oração ao mínimo ou
ǷǷ que a mantém num nível suficiente ou
ǷǷ que se esforçam por manter bem alto o nível de
sua oração.
Com homens cujo coração é pacificado pelo Espírito de
Deus, educado, evangelizado, enriquecido por longos momentos de oração, a gente percebe logo a mudança do homem, do apóstolo, do membro da comunidade. Para nós,
uma oração verdadeiramente profunda requer:
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a) Que nossa oração-partilha seja verdadeira e
não superficial.
b) Que o espírito de escuta modele o nosso coração. Fala-se muito a Deus, mas escuta-se pouco.
Entretanto, Jesus já dizia: “Quando orar, não faça
como os pagãos que se perdem em palavras”.
c) Que se desperte em nós o senso de louvor e da gratidão. Os que conhecem bem a Marx sabem que sua
síntese ideológica tem muitos aspectos positivos e
eficazes, mas não dá nenhum lugar à gratidão nem
ao louvor. Não vai além do físico e do material.
Sem o senso de louvor, a oração permanece no estágio infantil, totalmente condicionada pelo egoísmo,
pelo interesse e pela satisfação pessoal.
d) Que se desenvolva o senso evangélico da vida. Às
vezes é muito difícil agir com critérios evangélicos
frente a certas situações de um mundo que só conhece valores materiais. É mergulhando o nosso coração
em contato com o de Deus que sua maneira de ver e
de sentir passará em nós.
e) Que a caridade fraterna passe a ser o sentido de
nossa vida comunitária. É possível que um grupo
simplesmente humano consiga bem viver junto a
partir de relações, fruto da intimidade social e de
inclinações psicológicas: preferências, antipatias,
simpatias… Mas uma vida comunitária, que vive da
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fé e do amor de Deus, inspirando o do próximo no
mistério de Jesus, só pode encontrar sua força na
oração. Remeto ao ideal descrito por Boanhoffer ou
ao nosso Avis, Leçons, Sentences5.
f) Que o nosso apostolado seja verdadeiro, movido pela
reta intenção, livre de apegos e pleno de disponibilidade. Que sua verdade marque, por toda vida, as
pessoas que encontramos.
Minha visita a Saint-Paul-Trois-Châteaux recordou-me uma
frase de Lacordaire: “Há um túmulo em que guardo o meu
amor”. Encontrei ali, no cemitério, o túmulo de certo Ir.
Gastão, ao qual, de dois em dois anos, um grupo de alunos
da Espanha faz uma peregrinação. Isto já está sucedendo
25 anos.
Em alguns pontos que deixo à sua pesquisa, Irmão
Provincial; gostaria de sublinhar dois que me parecem
especialmente importantes. É apreensivo quando certo
número de Irmãos vive sua vida de oração apenas ao nível
do dever sem o desejo de uma superação, de um plus. Se as
normas indicam meia hora de meditação, farão meia hora.
Se novas normas indicassem um quarto de hora, fariam
um quarto de hora, nada mais. Há algo que não está certo
nesta disposição.
É igualmente apreensivo resignar-se que um certo número de Irmãos seja incapaz de cultura religiosa, de estudos sérios, Irmãos que não são capazes de ir além da
leitura superficial de breves artigos ou notícias religiosas.
5 Avisos, lições e sentenças do Padre Marcelino Champagnat, presente
nas crônicas do Instituto Marista.
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Este medo do estudo, assim como a fuga das reciclagens
espirituais, esta incapacidade de vincular-se a um tempo
de oração sistemática e prolongada, não são bons sintomas.
Deste jeito, como pode haver profundidade espiritual e
eficácia apostólica?
Não quero nem simplificar nem exagerar esquecendo
que existe a dificuldade dos tempos e que há sempre o
coeficiente de personalidade que conta, mas estou convencido também de que há alguma coisa a ser feita por parte
da Congregação.

3. O QUE FAZER?
“Para que tenham vida”. “Vim para que tenham vida em
abundância”. “Permaneçam em mim como eu permaneço
em vocês”. “Sem mim nada conseguem fazer”. Eis algumas
sugestões para obter sua opinião e sua colaboração, porque a questão não é simples e precisaríamos uma ação de
conjunto e concreta para achar o ponto nevrálgico e as medidas estratégicas capazes de dar um resultado verdadeiro.

3.1 ASSEGURAR AOS IRMÃOS TEMPO REGULAR
E SUFICIENTE DE ORAÇÃO COTIDIANA
Uma fidelidade estável evita que a vida de oração seja submetida ao humor, à sensibilidade, ao capricho, que são os
sinais de uma vida religiosa rudimentar. São Francisco
de Sales não hesitava em enunciar como lei essencial da
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vida espiritual: “Nada reduzir de sua exatidão por causa
de todos os outros deveres, mesmo no meio das privações
e securas, desgostos e sacrifícios pelos quais Deus se serve
em fazer-nos passar”.
Um único ato feito com aridez de espírito vale mais do
que muitos outros feitos com ternura, porque aquele é
feito com amor mais forte, embora seja menos sensível e
agradável. Não há homem de verdadeira oração se não for
capaz de sustentar a regularidade na aridez. Retornarei
ao assunto mais tarde quando falar da oração psicológica
e da oração da fé.
Eu dizia um tempo regular e suficiente porque é preciso
que, depois de um certo tempo, a oração se torne vida
[…] Quando a gente se meteu seriamente no caminho
da oração, é possível encontrar-se em um dos quatro
graus seguintes:
ǷǷ Oração-dever
ǷǷ Oração-convicção: Ela deixa de ser um imperativo
externo. Dali em diante o mandamento vem de dentro. A gente se entrega a ela, mesmo que não seja uma
exigência da regra.
ǷǷ Oração-ideal: “Lá onde está o teu tesouro, ali está teu
coração” (Mt 6,21). E pode acrescentar-se: “Lá onde
está teu coração, ali está teu ser”. Com isto chegou-se
a um ponto em que não somente se sente a obrigação
de orar, mas não se é capaz de deixar de fazê-lo.
ǷǷ Oração-experiência: Sem falar dos estados místicos,
pode falar-se da escuta de Deus, do estar com Ele, de
ficar surpreendido por sua comunicação e sua presença como sendo algo bastante natural e habitual na
experiência da vida espiritual.
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Há estruturas que podem desaparecer sem que decorra
disso uma perda de valor ou baixa de qualidade espiritual. Mas não há sabedoria nem escolha inteligente quando se deixam cair as exigências ligadas à vida cristã e à
vida consagrada que implicam em valores capitais para
os Irmãos e seu apostolado. É o caso da oração, de uma
oração suficiente.
Sei bem que há tempos ingratos, períodos de frouxidão, que tornam difícil retificar as posições. É justamente
então que é preciso lembrar-se que a lei tem uma função
pedagógica. A lei, num período de fervor e de superação,
torna-se, de certo modo, supérflua, mas constitui uma
proteção nas situações de fraqueza.

3.2 PARA QUE TENHAM VIDA
Acabamos de falar de oração para a vida. Jesus veio para
transmitir-nos esta vida em abundância e São Paulo nos
propõe atingir o estado adulto, a plena estatura de Cristo:
“[…] até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de Homem
Perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo”
(Ef 4, 13).
Esta oração abundante e dinâmica não deve ser interpretada como uma série de atos isolados, mas sim como
uma marcha ao Pai.
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3.3 QUE A ORAÇÃO SEJA VERDADEIRAMENTE CRISTÃ
“Ter a vida, tê-la em abundância”... isto se alcança pela
oração, com a condição de que seja cristã, isto é, feita em
espírito e verdade. Em primeiro lugar, quero apresentar aqui
um ponto importante para nosso tempo. Freud dizia que
a religião é uma neurose sublimada; Feuerbach achou que
não é Deus que cria o homem, mas é o homem que cria a
Deus. Referindo-se ao verdadeiro Deus e à religião autêntica, estas afirmações são descaradamente falsas. Mas não
são sem fundamento quando se referem a formas de religião e estados de espírito e a orações que são, antes, o
produto da subjetividade humana do que da vida de Cristo
em nós e da ação do Espírito Santo. São Paulo nos diz:
“Nós não sabemos como orar, mas o Espírito ora por
nós; ninguém pode dizer Jesus a não ser pelo Espírito”
(Rm 8, 26-27).
É importante orar. Mais importante é fazer uma oração
que provenha da fé e seja fruto da vida de Deus em nós.
Quando a gente se deixa levar demais pela sensibilidade,
atendendo ao gosto e ao desgosto na oração, corre-se o risco de alimentar inclinações subjetivas em vez de obedecer
à fé e ao Espírito Santo.
Ao invés, uma fidelidade cheia de docilidade e de fé, que
está em busca do Senhor e que aceita tão bem sua ausência
como sua presença, é uma garantia que se está a progredir
no caminho da oração cristã e não de uma oração puramente humana.
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Depois virá o dia em que se cumprirá a bela promessa de Jeremias: “Colocarei a minha lei no fundo do seu
coração e escreverei no fundo do seu ser. Então eu serei
o seu Deus e eles serão o meu povo. Não precisarão mais
instruir-se uns aos outros dizendo: Tenha conhecimento
de Javé. Mas todos me conhecerão, desde o menor até o
maior, porque vou perdoar sua falta” (Jr 31, 33-34).

3.4 QUE A ORAÇÃO CHEGUE A SER O CENTRO DE
UNIFICAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DA VIDA MARISTA
Isto significa que não é questão de viver qualquer GRAÇAde-ORAÇÃO, mas a graça da oração tipicamente Marista,
isto é, conforme a nossa espiritualidade Marista. Aquela
espiritualidade que formou esses homens de oração que
muito bem temos conhecido em cada uma de nossas províncias; aquela espiritualidade que nos dá o jeito Marista,
esta fisionomia Marista tão bem reconhecida por aqueles
que viveram conosco, graças à abertura à Igreja, à necessidades do mundo dos jovens, na simples prestação de um
serviço evangélico como Maria, no seio de uma comunidade unida por verdadeiro espírito evangélico, digo,
verdadeiro espírito de família.
Onde entreter e fazer crescer esta graça senão na oração?
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4. COMO FAZER?
Neste ponto serei breve, porque não se trata de lhe propor
um como, mas, sim, suscitar o seu como. Eis algumas pistas
de ação:

4.1 CONVERSÃO A NÓS MESMOS
Converter-nos a nós mesmos à oração; nós, superiores,
cada qual na função em que se encontra. E, acredite, que
me sinto o primeiro interpelado ao escrever estas linhas.
É preciso ser honesto e não estar convidando os outros a
fazer aquilo que nós deixamos de fazer.

4.2 CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES
Criar condições provinciais e comunitárias que ajudem
a desenvolver a oração. É de desejar-se que o plano de
oração ou a resolução pessoal, comunitária e provincial,
bem coordenado, seja feito como uma mobilização orante,
sobretudo por voluntários.
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4.3 DESPERTAR A SEDE DE DEUS
Fazer o possível para despertar a sede de Deus, de ver seu
rosto, de sentir sua vida, de gozar de sua intimidade. Cristo
dizia à Samaritana: “Se você conhecesse o dom de Deus e
quem é Aquele que lhe diz: ‘Dê-me de beber’, seria você
que teria pedido e Ele lhe teria dado água viva” (Jo 4, 10).
Será preciso fornecer livros capazes de despertar esta sede;
capazes de apaixonar por esta maravilhosa aventura da experiência de Deus.
Um Irmão, cheio de boa vontade, embora um pouco
superficial, contou-me como foi tocado por um dos conselheiros gerais. Disse: este conselheiro perturbou-me quando perguntou
quais eram as minhas prioridades. Dei-me conta de que nessa ocasião estava
a fazer um montão de coisas que, vez por vez, tornavam-se prioridades, mas
não a oração. Este Irmão, tocado pela palavra do conselheiro, decidiu fazer 30 dias de retiro fechado, silêncio total.
Neste retiro dedicou-se a descobrir e a aprofundar as vias
da oração. Pareceu-me bem citar este exemplo para que
nos lembremos que há Irmãos que precisam apenas de
um convite para compreenderem que eles também são
chamados a fazer da oração sua prioridade, mesmo que
externamente deem a impressão de estarem alheios a estas coisas.
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4.4 FAZENDO UM ESFORÇO PARA VER A REALIDADE
Fazer um esforço conjunto para ver a realidade... Já disse
que as situações são bem diferentes de pessoa a pessoa, de
comunidade a comunidade, e que as próprias províncias
podem estar em níveis espirituais diferentes. Para uma
ação realista será preciso, pois, partir de um conhecimento
de situação. Ora, um superior deve ser bastante amigo
de seus irmãos e ter suficiente sensibilidade pastoral para
saber a quantas anda a oração de cada um e de sua comunidade, - não necessariamente quanto ao seu conteúdo,
porque isto pode constituir uma zona íntima e mesmo
secreta. Compete a cada qual não só saber como e a quem
abrir o mais profundo de si mesmo.
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4.5 ADOTAR UMA PEDAGOGIA ADEQUADA
Se quisermos fazer adiantar as almas na via do Senhor,
precisamos descobrir os meios adequados para despertá-las
e tomar os meios aptos para que fiquem despertados.
Isto supõe, em primeiro lugar, ter que tratar, de modo
um pouco particular, alguns casos isolados de Irmãos que
podem sofrer um verdadeiro desgosto para com a oração,
como que bloqueados. Estes Irmãos não podem deslanchar sozinhos, sem uma ajuda especial, para superar um
estado em que o dinamismo espiritual está completamente
embotado. Mas, fora estes casos, para o conjunto da comunidade é preciso uma pedagogia de acompanhamento,
de animação, de entreajuda fraterna.
Um dos problemas do passado era que se pretendia resolver estes casos uma vez por todas mediante estruturas,
mas não se dava bastante inciativa à vida de oração, menos
ainda ao processo de reativar periodicamente seu dinamismo por um acompanhamento progressivo. Ora, esta
pedagogia podia ter, entre outras, a vantagem de utilizar
o que podíamos chamar de pão de casa. Com efeito, há no
Instituto, por tradição, elementos positivos que são muito
apreciados, mesmo por pessoas de fora: oração das horas,
visitas ao Santíssimo Sacramento, presença de Deus, rosário … Estes elementos desempenharam um papel importante na vida de milhares de Irmãos; não existe nenhuma
razão de não tê-los em valor, de maneira adotada hoje.
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4.6. HARMONIZAR ANIMAÇÃO E GOVERNO
Há um equilíbrio complementar a estabelecer entre a ação
de animação e ação de governo, tanto por parte do superior
local quanto por parte do superior provincial.

4.7 NÃO TEMER A ABERTURA ECLESIAL
“Levanta os olhos e vê os campos, estão brancos para a
ceifa” (Jo 4, 35). Estas palavras de Jesus transformaram
a Samaritana em mensageira da boa-nova; podemos
aplicá-las, com pequenas nuances, ao contexto atual.
Desde dez a quinze anos, Deus sabe, como na Igreja se
está levantando uma nova geração portadora de autênticas graças de oração: pessoas, movimentos, métodos,
lugares … Realmente, em questão de recursos, nosso
tempo é muito privilegiado.

4.8 COLOCAR O ACENTO NA GRATIDÃO
Na pujante floração destes últimos anos, no interior da
Igreja, uma das mais belas verdades foi sublinhada pelo
Movimento Carismático; isto é para nos dizer que o acesso
à oração é antes uma obra de Deus do que fruto do esforço pessoal ou da fidelidade. Deus dá gratuitamente, não
por causa dos nossos méritos, mas por causa do seu amor.
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Ele dá a quem quer, como quer, quando quer, mas dá,
sobretudo, àqueles que, como a cananeia, sabem fazer violência a seu coração com toda a espécie de audácias.
Recordo-me da palavra de São João Clímaco: “Deus
dá o dom da oração a quem reza”. Com efeito, se o dom é
gratuito, supõe o desejo e a espera do homem que se traduz
pelos atos. A prece-oração é, ao mesmo tempo, dom e arte.
É impressionante ver tal pessoa durante anos insensível à oração e que, por um dom puramente gratuito do
Senhor, sente, repentinamente, brotar em si a fonte que
estava obstruída, a ponto de parecer dessecada... e a água
não para mais de jorrar. Parece-me muito importante abrir os Irmãos à esperança e fazer-lhes crer que esta
possibilidade também é para eles.
Na vida espiritual, ontem não termina amanhã.

4.9 ACEITAR O DIA DO SENHOR
Finalmente gostaria de falar de um assunto que me é muito
caro, e isto num contexto puramente Marista. Há Irmãos
que se deixaram devorar pelo ativismo, durante longos
anos, levando uma vida de oração muito pobre. Entraram,
de repente, como dizia, na intimidade do Senhor e terminaram seus dias numa oração modesta, sim, mas muito
bela, muito profunda... testemunho de quem teve a felicidade de suas comunicações. Tive a oportunidade de
conhecer casos que são, pode-se dizer, inacreditáveis.
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Deixando de lado estes casos limites, direi que há uma
espécie de lei Marista que predestina; quase todos os
Irmãos, cedo ou tarde, chegam a este amadurecimento e
a esta intimidade com Deus. […]
Está na hora de meter mãos à obra. Na aparição de Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa, Maria tem as mãos cheias
de graças (raios). Há raios brilhantes e há raios apagados;
estes últimos representam as graças não pedidas.
Que Maria, modelo da resposta e da escuta, pedagoga da nossa compreensão de Jesus, nos ajude em nossa
tarefa pastoral.

CONCLUSÃO
Chego ao fim destas longas considerações. Certamente
você teve que passar horas e horas a lê-las e a meditá-las.
Espero que este tempo não tenha sido perdido […] Peço ao
Pai celestial, de quem vem todo o dom perfeito, de lhe
conceder a graça de saborear a ternura de seu amor para
conosco e de nos introduzir na via que conduz à sua intimidade, a fim de viver esta vida escondida em Cristo Jesus
de que nos fala São Paulo. Esta vida que tão bem souberam
encontrar o Padre Champagnat e muitos de nossos Irmãos.
Seu em Jesus, Maria e José.
Ir. Basílio Rueda
Superior Geral

Circular sobre a oração

41

Sobre a
oração
interior
Ir. Ivo A. Strobino

Neste pequeno artigo, em linguagem pessoal e simples,
procuro narrar algumas das minhas intuições pessoais a
respeito da oração interior que, por vezes, também é chamada
de oração centrante. Trata-se de narração singela, carente, quiça, de uma melhor fundamentação teológica. Entretanto,
é o meu modo de refletir sobre o “exercício da presença
de Deus”, uma das características da espiritualidade de
Marcelino Champagnat. Eu apresento essas reflexões aos
participantes do curso “Projeto Violetas”, quando procuramos atualizar para os dias atuais aquela característica
marcante da espiritualidade do Fundador que é, por assim
dizer, um dos perfumes da violeta Marista.

MINHA INDAGAÇÃO INICIAL
Na carta dirigida aos cristãos de Roma, o Apóstolo Paulo
faz uma afirmação séria: “Somos fracos e não sabemos como rezar”!
(Rm 8, 26). Trata-se de constatação que se refere a um
tema essencial do existir humano: o relacionamento com
Deus, Pai e Criador, de quem recebemos o dom da Vida.
Não saber rezar bem é lacuna no desenvolvimento humano, lacuna que impede chegar à maturidade, à vida em
plenitude. É como se Paulo nos dissesse que somos como
criancinhas, que não sabemos falar direito, que balbuciamos apenas.
Então me vem a pergunta: Como rezar bem? Quais os
melhores métodos? É bom rezar com fórmulas e Salmos já
elaborados? Devo me contentar com meditação reflexiva,

que apenas produz satisfação intelectual? Convém rezar
com os sentidos, deixando-me entusiasmar pelas emoções
provocadas por cantos, danças, embalos de músicas sacras?
As orações em conjunto são suficientes? Devo dar importância à oração pessoal, livre, espontânea?
Essas são algumas maneiras habituais de rezar; tentativas de relacionamento com Deus, balbucios apenas, segundo São Paulo. É evidente que imaginação, sentimentos,
inteligência, reflexão não são inúteis na oração, uma vez
que são faculdades que não podemos alijar completamente
de nós mesmos. Penso que, até certo ponto, elas podem e
devem ajudar na oração. Mas ajudam a rezar bem? E, nesse
caso, como obedecer à orientação de Paulo que aconselha
a “rezar sempre, sem cessar” ? (1Ts 5, 17).

UMA FONTE SEMPRE A JORRAR
Ao retomar a citação paulina do início, vejo que há um
complemento na afirmação de Paulo, um dizer que me
chama a atenção, que me faz refletir. Parece ser resposta à indagação de “como rezar bem e rezar sempre”.
Juntamente com a constatação de que somos fracos e de
que não sabemos rezar, Paulo escreve: “Mas o Espírito vem em
auxílio da nossa fraqueza e reza “Abba Pai” constantemente em nós, clamando
e suspirando com gemidos inefáveis” (Rm 8, 15 e 8, 26; também Gl 4,6).
“O Espírito reza constantemente em nós”. Tenho, então, dentro
de mim, uma oração que se faz constantemente, mesmo
que eu esteja inconsciente de que ela exista. É a oração do
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Espírito Santo, que se relaciona constantemente com o
Pai. É um tipo de oração indescritível, que não se pode
caracterizar, pois são suspiros e gemidos inenarráveis.
Posso dizer, portanto, que o dom da oração me foi
dado há muito tempo: desde o meu batismo! Entretanto,
raras vezes me dou conta dessa realidade. Levo sempre
comigo certo “estado-de-oração” do qual não estou suficientemente consciente. Por isso, São Paulo me adverte:
“Você esquece, por acaso, que é templo do Espírito Santo, desse Espírito que
está em você e que lhe foi dado por Deus?” (1 Cor 6, 19).
Aprendi, e também sempre ensinei, que o batismo nos
faz filhos de Deus; que a partir da recepção do Sacramento
adquirimos o “estado-de-graça”. Ora, eu penso que esse
estado-de-graça nada mais é do que a tomada de posse do
Espírito Santo, a autorização para que Ele se apodere de
mim, para que inicie em mim o “estado-de-oração” permanente, o relacionamento constante com o Pai, a oração
verdadeira dentro de mim.
Isso me faz recordar o encontro de Jesus com a
Samaritana. Ambos estavam com sede, mas a sede da
Samaritana era mais profunda, mais existencial. Então,
para dessedentá-la, Jesus lhe falou de uma fonte interior
que verte água viva ininterruptamente: “Quem bebe da sua água
voltará a ter sede. Mas aquele que bebe da minha água, esse nunca mais terá
sede, pois a água que eu lhe der se tornará, dentro dele, uma fonte a jorrar
para sempre!” (Jo 4, 13-14).
A Samaritana procurava se saciar com amores humanos – sete maridos já tinha tido –, mas não se satisfazia.
Jesus fez com que ela compreendesse que sua sede era
saudades do Amor, saudades de Deus, e que no seu interior estava o verdadeiro Esposo, o Divino Espírito Santo.
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Acolhendo-o em seu coração ela estaria em conexão, contínua com Deus, e isso a plenificaria.
Compreendo agora que o pedido da Samaritana (“Senhor,
dá-me dessa água!”) é um pedido essencial, que eu também
preciso repetir frequentemente, pois ele exprime o desejo
de entrar em sintonia com a oração do Espírito Santo existente em mim; exprime o desejo de permanecer sempre
em oração: “Reze sem cessar; não deixe extinguir-se o Espírito que mora
em seu coração”. (1Ts 5, 17-19).

COMO UM TESOURO ESCONDIDO
No Evangelho, por meio de parábolas, Jesus fala diversas vezes do Reino. Três de suas histórias, bem curtas por
sinal, são: a parábola do tesouro escondido, que o lavrador encontra num campo; a parábola da pérola preciosa
comprada pelo viajante. (Cf Mt 13, 44-46); e a parábola da
moeda perdida (Cf Lc 15, 8-9).
Parece-me que Jesus quer me ensinar que todas as pessoas, tanto os pobres (o lavrador, a dona de casa) como
os ricos (o negociante), todos estamos à procura de algo
essencial e que, finalmente, essa preciosidade se encontra
em nós mesmos, pois o lavrador encontrou o tesouro no
terreno que estava lavrando e a mulher acabou encontrando a moeda dentro da própria casa.
Eu penso que é no campo do meu coração que estão:
o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a fonte
que jorra para a eternidade. Sinto que, para chegar a essa
preciosidade interior, devo estar disposto a vender tudo,
isto é, a relativizar o que não é essencial; disposto a lavrar o
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superficial para atingir o mais profundo; disposto a varrer
a casa, limpando-a das sujeiras acumuladas a fim de desobstruir a via que permitirá o aparecimento do tesouro,
o brilho da pérola e o escorrer livre da fonte.
“Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.” (Lc 12, 34). Eu quero que o tesouro do meu coração
seja essa presença silenciosa, amorosa e querida do Espírito
Santo, rezando continuamente dentro de mim. Quero
estar consciente de que carrego esse tesouro, pois meu
coração respira em plenitude, mas nem sempre o percebo;
meu coração é um coração-em-oração, mas nem sempre
percebo os seus gemidos inefáveis; meu coração resplende
em grande luminosidade, mas nem sempre percebo o seu
clarão. Quero compreender que todas as técnicas de oração
que me ensinam não poderão ter outra finalidade do que
tornar-me consciente da oração que continuamente brota
do meu ser mais profundo. A minha oração pessoal deverá
ser um exercício diário para tornar consciente esse estado-de-oração inconsciente que mora no meu íntimo. Ela
deverá manifestar a superabundância da oração existente
no meu coração: “A boca fala daquilo que o coração está
cheio”. (Mt 12, 34).

LUGAR SAGRADO
No livro do Gênesis, ao falar da criação do homem, a narrativa bíblica diz que “o homem tornou-se um ser vivente a partir do
momento em que Deus insuflou nele um sopro de vida” (Gn 2,7). Então
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eu penso que toda criatura humana existe por um querer
de Deus. Eu existo porque em mim Deus colocou o seu
sopro de vida!
Penso ainda que, dentro de mim, há um lugar sagrado
onde carrego esse sopro divino; é o ponto interior da minha espiritualidade, do meu relacionamento com Deus Pai
e Criador; relacionamento com o sopro inicial de Vida.
É a morada do Espírito Santo em mim; o lugar da oração
constante que jorra para a eternidade.
Por não termos uma palavra acertada para definir esse
ponto sagrado interior (a alma? o espírito? o eu mais profundo? ), utilizamos o vocábulo “coração”, que, por sinal,
é utilizado muitas vezes na linguagem bíblica para significar a essencialidade do ser humano. Coração: meu lugar
sagrado interior, minha centralidade espiritual, minha
busca de sintonia com a oração do Espírito Santo.
Lembro a passagem do profeta Isaías que, em nome de
Deus, recrimina aqueles que “fazem oração apenas com os lábios,
mas não com o coração” (Isaías 29, 31). Lembro a promessa de
Deus “Darei para vocês um coração novo no qual colocarei o meu espírito; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne”
(Ez 36, 26-27).
Vejo ainda como símbolo da oração interior a parábola
do filho pródigo, na qual Jesus ensina que o jovem, depois
de gastar todos os seus bens, isto é, depois de desgastar-se
correndo atrás de futilidades não essenciais, “entrou em si” e
deu-se conta de que na “casa de seu Pai havia bens em abundância”
(Lc 15, 11-24). Encontrou dentro de si (“caindo em si”, diz o
Evangelho) os bens que o iriam satisfazer plenamente:
roupa magnífica, calçado nos pés, anel no dedo, manjar
apetitoso, festa, música, a presença e o abraço do Pai…
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Há um verdadeiro tesouro esperando por mim na casa
do meu coração interior. Preciso exercitar-me na ação de
entrar em mim mesmo; de sair da superficialidade e do
consumismo desenfreado que me impedem de encontrar
a necessária necessidade do coração: a antiga e sempre nova
sede do Amor, da saudades de Deus, doador da Vida.

O EXERCÍCIO DA PRESENÇA DE DEUS
Ao estudar a espiritualidade de Marcelino Champagnat,
eu percebo que uma das práticas de oração que ele priorizou bastante na sua vida pessoal e que recomendou com insistência aos primeiros Irmãos foi o “exercício da presença
de Deus”. Esse tema aparece ao longo de toda a sua vida,
desde quando era seminarista (nas resoluções pessoais)
até o final da vida (no Testamento Espiritual). É tema citado
em suas cartas, nas instruções aos Irmãos e em sermões
aos paroquianos.
Em que consistia esse exercício? Na sua época era um
esforço constante (exercício) para lembrar-se da presença
de Deus ao longo do dia. A mentalidade religiosa reinante
era fortemente marcada por certo dualismo entre alma e
corpo, sagrado e profano, “vida no mundo” e “vida religiosa”. O corpo, o mundo, o profano... eram considerados
lugares não sagrados. Então, ao longo do dia, era preciso
lembrar-se da presença de Deus quando se estivesse em
tais ambientes. Para tanto, vários pequenos meios práticos foram aparecendo. Assinalo apenas dois: a “oração
da hora”, que consistia em parar a atividade profana em
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andamento para se fazer uma breve oração, cada vez que o
sino do campanário batia hora cheia; e a frase “Deus me
vê”, colocada em todas as salas de uso comunitário.
Se a pessoa tinha uma imagem negativa de Deus, um
Deus observador, que castiga as más ações, então praticava
uma religião de medo, sempre aflito pela possibilidade de
pecar e de ser condenado, para a pessoa que tinha uma
imagem positiva de Deus, um Deus misericordioso e bom,
então sentia-se bem por estar na sua presença. A frase
“Deus me vê”, para ela, se mudava em “Deus me ama!”.
Marcelino tinha forte e positiva experiência de Deus,
considerado como um “Bom Pai”. Da mesma forma, considerava Maria como “Boa Mãe”. Ele sentia-se bem sob o
olhar de Deus. Eu penso que ele era iluminado, talvez,
pela expressão do salmo 66: “Que a vossa face resplandeça sobre mim,
Senhor”. Para mim, face resplandecente é uma face feliz, sorridente. Então é bom sentir-se assim, sob o olhar amoroso,
satisfeito, de um Deus que é Pai.
Eu desenvolvo com mais profundidade os temas imagem
de Deus e exercício da presença de Deus na espiritualidade de Marcelino e
dos primeiros Irmãos no curso para Leigos Maristas “Projeto
Violetas”. Aqui estou apenas acenando para esse modo
de oração que, efetivamente, ajudou muitas pessoas no
caminho da santidade: “Anda em minha presença e serás perfeito”
(Gn 17, 1).
Faço a transposição do “exercício da presença de Deus”
da época de Marcelino, em que, por assim dizer, o relacionamento era com um Deus “além”, no céu, para o
“exercício da presença de Deus” agora, em nossos dias,
quando eu percebo que se trata de um relacionamento com
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um Deus “aquém”, dentro de mim. Tomo consciência de
que a presença de Deus está em mim, não está fora de mim.
Então o meu exercício da presença de Deus é o “exercício”
de voltar-me de vez em quando para o meu interior, para
o meu coração, onde está a presença amorosa, silenciosa
e orante do Divino Espírito Santo. É fazer o exercício da
oração interior.

COMO FAZER A ORAÇÃO INTERIOR?
Não preciso necessariamente estar na capela, na igreja ou
num lugar sagrado para fazer a oração interior. Como se
trata de estar na presença do Senhor, consigo realizá-la
em qualquer lugar, desde que disponha de uns minutos de
concentração. Consciente de que carrego comigo o lugar
sagrado, procuro sentar-me em posição cômoda, de preferência numa cadeira que me permita manter a coluna
ereta, as pernas e os braços não cruzados. Tomo atitude de
acolhimento: olhos fechados e palmas das mãos sobre os
joelhos. Relembro o conselho de Jesus: “Quando você quiser
rezar entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em quietude, e seu
Pai que vê até em lugar oculto, ele o recompensará. E nas suas orações não
multiplique as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos
à força de muitas palavras. Não seja assim! Pois o Pai sabe o que você precisa,
antes mesmo que você peça” (Mt,6, 6-8).
Para mim, o “entrar no seu quarto” significa entrar
no próprio interior, isto é, no meu eu mais profundo;
o “fechar porta e janela” é concentrar-se, procurando se-
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gurar a imaginação; e o “não usar de muitas palavras” é
contemplar, é permanecer em silêncio meditativo.
Escolho uma expressão ou palavra sagrada, por exemplo: “Senhor, Senhor!” ou “Abba, Pai!” e deixo-a presente no
meu espírito. Mas não perco muito tempo para escolhê-la, pois não vou me concentrar no seu significado, nem
vou ficar refletindo sobre ela. Ela me servirá apenas como
âncora para me segurar concentrado. Cada vez que percebo minha mente divagando (ela adora fazer isso, pois
é como o macaquinho irrequieto, pulando de galho em
galho), simplesmente retorno suavemente à presença do
Senhor, repetindo mentalmente o refrão escolhido. Sim,
cada vez que percebo que a minha atenção fugiu, que estou
distraído (pensamentos, emoções, barulhos, sensações…)
repito a palavra sagrada muito suavemente, sem me culpar.
Ela quer significar a minha intenção de permanecer na
presença de Deus; ela é o consentimento que dou à ação
divina no meu coração.
Importante nesse momento é que eu esteja calado, entregue, simples, quieto, diante de Deus. Apenas ESTAR.
Não preciso dizer nada, não preciso pedir nada. Deus sabe
de antemão exatamente aquilo que me preocupa e tudo
quanto preciso. Não busco “sentir” emoções; busco apenas
“ficar” diante do Senhor. Não se trata de alienação, mas
de voltar-me para o centro e entrar em SINTONIA com
a oração constante que o Espírito Santo realiza em mim.
“Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês um Advogado que permanecerá com
vocês para sempre. Ele é o espírito da verdade. O mundo não o pode acolher,
porque não o vê nem o conhece. Vocês porém o conhecem, porque ele mora
em vocês, e estará sempre dentro de vocês.” (Jo 14, 16-17).
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Para mim, o exercitar-se na oração interior é praticar o exercício da presença de Deus, tão querido do Padre Champagnat,
tão característico da espiritualidade Marista. Na época dos
primeiros Irmãos era o exercício de pôr-se na presença
de Deus; hoje é o exercício de tomar consciência de que a
presença de Deus está dentro de mim. “Você esquece, por acaso,
que é templo do Espírito Santo, desse Espírito que está em você, que lhe foi
dado por Deus?” (1 Cor 6, 19).
Que frutos me advém dessa oração? Sinto serenidade
e paz, sinto transformação interior. Talvez mais do que
eu, são as outras pessoas que percebem em mim a “fonte
de água viva que jorra para a vida eterna”, da promessa
de Jesus à Samaritana. Permanecendo na presença do
Senhor, sinto que Ele vai curando o coração dos meus
medos e traumas; vai me dando força e alegria na caminhada. Sinto apelo à vida espiritual; sinto atração pelo
deserto interior: “Vou seduzi-lo; vou levá-lo ao deserto para falar-lhe
ao coração!” (Os 2, 16).
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