


Caríssimo amigo e amiga de São Geraldo, 
seguimos o itinerário de nossa salvação: 
um caminho feito de estações... Depois 

de caminharmos seis semanas na estação da 
Páscoa de Nosso Senhor Jesus, experimentan-
do a força do Ressuscitado em nós e em sua 
Igreja, agora, caminhamos para uma nova esta-
ção. Passamos pela Ascensão de Jesus, que 
volta para junto do Pai, onde se assentará à Sua 
direita, mas na certeza de que Ele, o Filho Ama-
do, o Intercessor junto do Pai, cumprirá sua pro-
messa: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um De-
fensor, para que permaneça sempre convosco: 
o Espírito da Verdade”. Assim, nos preparamos 

para vivenciarmos na Igreja e em nossas vidas 
a força do Pentecostes. O Espírito consolador é 
mais um dom divino dado à humanidade. O que 
devemos fazer para receber o Espírito, como 
Consolo de Deus? Temos que chamá-lo, pois 
Paráclito, “aquele que é chamado em defesa”, 
aquele de quem se busca o Consolo é dado a 
quem pede com fé em oração.  Quantas vezes 
procuramos outras fontes de consolo, procura-
mos cisternas quebradas como podem ser as 
riquezas, os prazeres, as distrações mundanas 
e mil futilidades, ou mendigamos consolos hu-
manos que não nos consolam a alma e o cora-
ção, mas que nos deixam mais feridos e vazios.  
O Espírito Santo é o autêntico Consolo que ne-
cessitamos nesta vida que às vezes parece tão 
cruel, tão sem sentido, tão injusta. Que bonito 
seria que depois de encher-nos desse Consolo 
de Deus na oração sejamos também nós pa-
ráclitos para os nossos irmãos, isto é, pessoas 
que sabem aliviar a afl ição, confortar a tristeza, 
ajudar a superar o medo e dissipar a solidão.

Que seja assim nossa oração: “Vinde Espírito 
Santo e enchei os corações dos vossos fi éis e 
acendei neles o fogo do vosso amor”. 

Pe. Anderson Trevenzoli, C.Ss.R. | Basílica de São Geraldo
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(...) Ele vos dará um Defensor:
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Em um momento de desen-
canto, diante do pouco re-
sultado na evangelização 

dos indígenas, o grande missio-
nário Pe. Antonio Vieira desabafa-
va assim: “Eu falo por fora, mas 
é o Espírito Santo que ilumina 
por dentro”. Para entendermos 
esse processo da evangelização, 
ajuda-nos o termo “internalizar”. 
Internalizar é o ouvinte fazer sua a 
mensagem recebida de fora, um 
processo em que a pessoa aceita 
a mensagem evangélica, cons-
cientemente, porque acredita na 
verdade evangélica, consciente-
mente, porque acredita na verda-
de intrínseca de seu conteúdo, e 
não porque se simpatiza com o 
comunicador ou por outras mo-
tivações culturais e ambientais. 
Vem de sua própria experiên-
cia de Deus, de sua consciente 
adesão a Jesus: uma adesão da 
mente, do coração, dialogal (Jo 
4,42), vivencial mesmo. É quan-

do a pessoa sente-se chamada a 
sair de si mesma, à luz da fé, tor-
nando-se uma terra boa de que 
fala o Evangelho: “renascendo do 
alto” (Jo 3,3). 

No seguimento de Jesus, dis-
cipulado, fala-se de aprendizagem 
ou formação. Esta formação não 
pode ser entendida apenas no 
sentido de conformação externa, 
o que seria somente um condicio-
namento externo da pessoa, uma 
imitação, um verniz. A fé vem pelo 
ouvido. É preciso anunciar e teste-
munhar para a pessoa ouvir, perce-
ber, se motivar. Mas, se a própria 
pessoa ouvinte não internaliza, não 
assume a mensagem consciente-
mente: meditando, analisando à 
luz interna do Espírito Santo, não 
chega a ser evangelizada. A meta 
da evangelização é atingir a pes-
soa em seu interior; mas para lá 
chegar é indispensável que a pró-
pria pessoa assuma como sua a 
mensagem, pois o seu íntimo não 
pode ser penetrado por ninguém, 
mas somente pelo Espírito Santo 

Tornar-se cristão: uma opção pessoalTornar-se cristão: uma opção pessoal
“Cristãos tornam-se cristãos, não nascem.” 

que lá já está presente, por obra e 
graça de Jesus. “O próprio Espíri-
to Santo atesta ao nosso espírito 
que somos fi lhos de Deus”. (Rm 
8,15). 

Esta aprendizagem, no disci-
pulado, tem muitas mediações: a 
vivência com a comunidade cris-
tã, as pessoas que amam, com 
quem dialoga, que a questionam 
etc. Ouvindo as mensagens des-
tas mediações, o discípulo preci-
sa estar atento também Àquele 
que lhe fala no interior, o Espírito 
Santo. 

Agora, quem decide é a pró-
pria pessoa que ouve, externa e 
internamente. E Deus respeita a 
sua decisão. 

Michel Quoist tem um belo 
texto a este respeito: “Deus me 
esclarece e me inspira, mas sou 
eu quem decide; se não fosse eu 
quem decide, eu seria um fanto-
che. Deus respeita-nos e ama-
nos imensamente, depois de mi-
nha decisão Ele me dá forças”. 

Assim, podemos entender as 
afi rmações iniciais desta refl exão: 
Tornar-se cristão, uma opção pes-
soal – cristãos tornam-se cristãos, 
não nascem. 

Pe. Jésu Ferreira de Assis, CSsR
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Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco

As mães foram homenageadas em todas as 
missas celebradas na Basílica de São Geral-
do no dia 11 de maio. Padre Assis, C.Ss.R., 

presidiu a celebração das 7h e relacionou a passa-
gem do Evangelho (Jo 10, 1-10) que fala do Bom 
Pastor com as mães. Segundo ele, “elas vivem a 
guiar seus fi lhos, são as responsáveis por aquilo que 
o fi lho se torna”. Em missa presidida por Padre An-
derson Trevenzoli, C.Ss.R., às 9h, na capela interna 
do Convento, as mães dos participantes da Pastoral 
dos Surdos da Basílica receberam uma homenagem 
especial e, em seguida, participaram de confraterni-
zação, com direito a muitos abraços de carinho.

Homenagem às

Aconteceu, no dia 18 de maio, a sexta edi-
ção do Encontro de Geraldos e Geraldas 
na Basilica de São Geraldo. Cerca de 90 

homônimos do Santo Irmão Redentorista partici-
param do evento. Às 11h, foi realizada a Celebra-
ção Eucarística, presidida pelo Reitor da Basílica, 
Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R, segui-
da de um almoço de confraternização na Obra 
Social São Geraldo. Entre os presentes, também 
foi sorteada uma bela imagem do Padroeiro das 
Mães.

Aconteceu, no dia 18 de maio, a sexta edi-
ção do Encontro de Geraldos e Geraldas 

ENCONTRO REÚNE

GERALDOS
E GERALDAS

 Mães
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“Como é belo o olhar de Jesus 
posto sobre nós! Quanta ternura! 

Não percamos jamais a confiança na 
paciente misericórdia de Deus!”Sabedoria

Papa Francisco

Você, meu irmão na fé em Cristo 
Jesus, que é devoto e amigo de 

São Geraldo, você sabia que São 
Geraldo é padroeiro das mães e de 
seus fi lhos e que em Curvelo/MG se 
encontra o único Santuário Basílica 

Você, meu irmão na fé em Cristo Você, meu irmão na fé em Cristo V

“Somos um Povo que alegre vai...”
Romaria é uma caminha-

da, uma viagem de tipo 
religioso. A pessoa a faz 

para o local cheio de religiosida-
de, com o nome de um mistério 
da sua fé, ou de santo (a) de sua 
devoção.

No caso de nós, católicos, 
nós a fazemos para o local onde 
veneramos JESUS, Maria, de-
baixo de vários títulos ou, algum 
santo ou santa!

As pessoas se organizam em 
grupos, se programam e, sob a 
coordenação de outras, saem 
a caminho. Em quase todos há 
um motivo de fé, piedade, fa-
zer sua reconciliação, fazer seu 

agradecimento etc.
Em cada local de romaria há 

o atendimento ao pessoal, ao 
seu grupo de romeiros: Bên-
çãos, reconciliação, Eucaristia...

A Romaria tem esse caráter 
de festa, diversão, educação, 
cultura e lazer. Para muitos, é a 
ocasião para conhecer lugares 
diferentes, costumes diferentes.

O retorno a esses lugares é 
normal. Alguns vão por anos a 
fi o, em geral, na mesma data. 
Há romarias feitas a pé, mesmo 
a lugares distantes. O importan-
te é a caminhada, o sacrifício. Al-
gumas romarias têm roteiro fi xo, 
com paradas pelo caminho.

E o Povo vai, cantando alegre 
seus hinos. E há até mesmo os 
salmos apropriados, coisas do 
tempo do Primeiro Testamento, 
conservados na Bíblia! Procure 
conhecê-los em sua Bíblia!

 
Pe. Ivo, CSsR

no mundo dedicado a ele? Pois é, 
em Curvelo, coração geográfi co de 
Minas Gerais, se encontra localiza-
da a única Basílica em honra a São 
Geraldo. Organize a sua romaria e 
venha visitar-nos.  Oportunidade 
essa em que as mães acompanha-
das de seus fi lhinhos terão a graça 
de consagrá-los a São Geraldo, re-
cebendo uma belíssima recordação 
desse momento. Será um prazer e 
uma alegria acolhê-lo.

Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo
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O Espírito de Deus paira-
va sobre as águas (Gn 
1,1-2), proclama o mag-

nífi co hino da criação do univer-
so, no qual retorna, com alegre 
refrão, a afi rmação de que tudo o 
que Deus criou é bom! É o mes-
mo Espírito de Deus que “falou 
pelos profetas”, o Espírito cuja 
presença se reconhece agindo 
naquele que as gerações espera-
ram: “O Espírito do Senhor Deus 
está sobre mim, porque o Senhor 
me ungiu. Enviou-me para levar a 
boa-nova aos pobres, para curar 
os de coração afl ito, anunciar aos 

OEspírito de Deus paira-

O QUE O ESPÍRITO 
DIZ À IGREJA?

cativos a libertação, aos prisionei-
ros o alvará de soltura; para anun-
ciar o ano do agrado do Senhor, 
o dia de nosso Deus fazer justiça, 
para consolar os que estão tristes, 
para levar aos entristecidos de 
Sião um adorno em vez de cinzas, 
perfume de festa em vez de luto, 
ação de graças em vez de espíri-
to abatido” (Is 61,1-3). É o Espírito 
de Deus, capaz de fazer reviver 
as ossadas ressequidas da visão 
de Ezequiel! (Cf. Ez 37,1-28). Na 
plenitude dos tempos, quando se 
realizam as profecias, a sinagoga 
de Nazaré, para escândalo de 

tantos e alegria daqueles que não 
deixaram apagar-se a chama da 
esperança, testemunha a presen-
ça aquele que é o Ungido do Pai, 
sobre o qual repousa o Espírito 
Santo.

É o mesmo Jesus do Ba-
tismo de João no Jordão, 
quando o Espírito apareceu 
sob forma de uma pomba. 
Ele, impulsionado pelo Es-
pírito (Cf. Lc 4,14), realiza a 
sua missão e efetivamente 
traz consigo o ano da gra-
ça da parte do Senhor. Sua 
presença restaura, liberta e 

salva, de modo que ninguém 
passa em vão ao seu lado. Ele 

chama discípulos que caminham 
à sua frente, exulta no Espírito 
Santo e se alegra: “Eu te louvo, 
Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste essas coisas 
aos sábios e entendidos e as re-
velaste aos pequeninos. Sim, Pai, 
assim foi do teu agrado” (Lc 10, 
21). Jesus anuncia que Deus é 
Pai, abre a arca eterna do tesouro 
da Santíssima Trindade e revela 
que a vida divina não é solidão, 
mas comunhão, partilha, família. 
No monte da transfi guração, os 
discípulos “entram na nuvem” da 
presença do Espírito! Ali escu-
tam e voz do Pai que os convida 
a ouvir e receber o Filho amado 
(Cf. Lc 9, 28-36). O “movimento” 
de amor existente da Santíssima 
Trindade é posto à disposição de 
todos os homens e mulheres de 
fé! Uma verdadeira voragem de 
vida sobrenatural, agora oferecida 
como dom!

Em sua Cruz redentora, Jesus 
Cristo “entrega” o Espírito (Cf. Jo 
19,30). Já ressuscitado, Ele tem 
pressa! Sopra sobre os discípu-
los reunidos, para que recebam o 



7A caminho com São Geraldo

Espírito Santo e se transformem 
em portadores da misericórdia e 
do perdão. Elevado aos Céus na 
Ascensão, leva à plena realização 
seu mistério pascal, infundindo, 
no Pentecostes da “inauguração 
da Igreja”, as línguas de fogo do 
Espírito Santo prometido, penhor 
da realização de suas palavras. 
Dali para frente, começa o tempo 
do Espírito, no qual nos encon-
tramos, enquanto esperamos a 
vinda gloriosa de nosso Deus e 
Salvador, Jesus Cristo.

Este é o tempo em que o dom 
do discernimento se faz presente 
e urgente. Já as Igrejas dos tem-
pos apostólicos (Cf. Ap 2-3) bus-
cavam o que o Espírito lhes dizia, 
para serem fi éis ao Senhor. As 
respostas ao discernimento con-
tinuam atuais: retornar ao primeiro 
amor da conversão, adquirir novo 
vigor para a evangelização, tomar 
consciência dos males existen-
tes nas próprias comunidades, 
não ter medo dos sofrimentos, 
conservar o que é bom a todo 
custo, vigilância para identifi car 
os problemas existentes, superar 
a mediocridade. Ele está à porta 
e bate, entra na casa, partilha os 
dons, repreende, educa os que 
ama! Até hoje as mesmas reco-
mendações entram pelas portas 
dos corações e das Igrejas, com 

frutos abundantes para o anúncio 
do Evangelho.

Com esta iluminação, pode-
mos buscar o discernimento do 
que o Espírito grita à Igreja de 
nosso tempo! Nos discursos de 
despedida, reunido com os após-
tolos no Cenáculo, vendo-os as-

sustados com as revelações que 
recebiam, desejava que estes 
tivessem a paz, quando os aler-
ta que no mundo teriam afl ições: 
“Tende coragem! Eu venci o mun-
do” (Jo 17, 33). Como a vitória 
que vence o mundo é a nossa fé, 
vem o chamado a não pretender 
destruir pessoas ou lançar-lhes 
sentenças de condenação, mas 
ir-lhes ao encontro, identifi cando 
com o farol da fé as sementes do 
Verbo de Deus que estão planta-
das pelo próprio Espírito Santo.

Mais! Seja vencido todo o 
derrotismo e a acomodação! O 

“Quem tem 
ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz 
às Igrejas!”

(Ap 2,7.11.17.29; 3, 6.13.22)

Evangelho é o que existe de me-
lhor e mais atual para as pessoas 
de nosso tempo. Cristão acuado 
é cristão derrotado! Antes, com o 
testemunho pessoal e com a pa-
lavra, manifestar que o bem existe 
e é maior do que o mal.

Quando as pessoas encontra-
rem comunidades unidas, vivas e 
ardorosas, oração, testemunho 
da Palavra de Deus, templos de 
portas abertas, espírito missio-
nário, serão tocadas pela ação 
do próprio Espírito Santo, que é 
a alma da Igreja. Elas virão em 
busca dos inúmeros poços, nos 
quais desejarão encontrar água 
viva (Cf. Jo 4, 7-15). Ao encon-
trarem ministros da Igreja ungidos 
pelo Espírito, abrirão sua alma e 
acolherão o dom da graça! As pa-
lavras de sabedoria, então desti-
ladas dos lábios das pessoas de 
Igreja, serão acolhidas de boa 
vontade! Onde o fogo da carida-
de manifestar a fé, os homens e 
mulheres de nosso tempo acor-
rerão pressurosos, pois também 
hoje o Senhor tem um povo es-
colhido e amado em cada lugar! 
(Cf. At 18, 10)

“Quem tem ouvidos, ouça o 
que o Espírito diz às Igrejas!” (Ap 
2,7.11.17.29; 3, 6.13.22).

Dom Alberto Taveira Corrêa 
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Para a compreensão de algu-
mas características da Ce-
lebração Eucarística, preci-

samos fazer um breve sobrevoo 
sobre a história da liturgia nos I e 
II milênios. A comunidade cristã 
começou a celebrar a Eucaristia 
pelo mandato de Jesus: “Fazei 
isso em memória de mim” (1 Cor 
11, 24-26). Como memorial, a 
Eucaristia é a “recordação objeti-
va, celebração que atualiza o que 
recorda, sinal visível, sacramen-
tal, tangível, de uma realidade 
que não se considera passada, 
mas presente”. É o alimento sa-
cramental no qual Cristo atualiza 
sua presença e sua entrega no 
meio da comunidade cristã, fa-

zendo com que ela, através dos 
sinais do pão e do vinho, entre 
em comunhão com seu corpo e 
seu sangue e deste modo, par-
ticipe da força salvadora de sua 
morte pascal. 

No I milênio, o núcleo da fé 
cristã estava centrado na cele-
bração do mistério pascal e na 
escuta da Palavra que era ouvida 
na dinâmica do mistério celebra-
do. Aqui, toda a comunidade ce-
lebrativa participava atentamente 
da narrativa da ceia ao redor da 
mesa. Privilegiava-se a simplici-
dade, o uso de orações peque-
nas para destacar o essencial. 
Já no II milênio dá-se um dis-
tanciamento entre o povo e a 

Eucaristia. De uma experiência 
celebrativa e existencial da fé do 
I milênio, passa-se para uma ex-
periência devocional, cujo núcleo 
da fé passa a ser a devoção ao 
Santíssimo Sacramento. Aqui, o 
Padre celebra e o povo assiste. 
A comunidade não celebra mais 
o memorial da Paixão de Jesus, 
mas está atenta a olhar a hóstia 
no ato da consagração e adorá-
la. A Palavra que fazia parte do 
culto do memorial da Páscoa não 
é mais ouvida com a atenção e 
valor devidos. Enquanto o Padre 
proclama a Palavra no altar, o 
povo se ocupa das práticas de-
vocionais como a reza do terço e 
leituras sobre a vida dos santos. 

Conforme a Sacrossanctum 
Concilium número 21, a Liturgia é 
composta de “partes suscetíveis 
de mudanças”. Isso aconteceu no 
decorrer da história. Importante 
mudança aconteceu com o Con-
cílio Vaticano II e a consequente 
reforma litúrgica. A Sacrosanctum 
Concilium (1963) destacou o pla-
no teológico e não mais os ritos 
em si. O mais importante agora 
é o conteúdo da fé que eles de-
vem exprimir. Assim, esse Concí-
lio retoma a riqueza da Liturgia do 
I milênio, dentro do contexto da 
revelação, como “história da Sal-
vação” (SC 26). A liturgia é vista 
como a transmissão do mistério 
salvífi co de Cristo através de um 
rito...

Pe. Anderson Trevenzoli
Assireu, CSsR 

A Celebração Eucarística 
e sua prática pastoral – I



      Graça
Alcançada

A família Amorim acredita que, 
pela intercessão de São Geraldo, 
Artur Amorim, quando era criança, 
fi cou livre de uma cirurgia. Quan-
do ainda estava na fase de de-
senvolvimento físico, ele quebrou 
o osso responsável pelo cresci-
mento da perna. Por essa razão, 
existia a possibilidade de ter que 
fazer uma cirurgia, com risco de 
paralisação no crescimento. O pai 
de Artur, Luiz Cláudio, conta que 
fez uma promessa a São Geral-
do: caso o fi lho não precisasse 
passar pelo procedimento cirúrgi-
co, iria até à Basílica em Curvelo, 
como forma de agradecimento. A 
família alcançou a graça e cum-
priu a promessa participando de 
uma missa na Basílica. 

Se você teve uma graça alcançada 
por intermédio de São Geraldo, 

escreva para a gente:
Informativo

“A Caminho com São Geraldo”
Seção Graça Alcançada
Basilica de São Geraldo

Praça do Santuário, 60 - Centro
CEP: 35790-000 - Curvelo (MG)

Ou acesse nosso site, na 
Seção Interatividade: 

www.basilicasaogeraldo.org.br
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Apostolados da Oração 
das cidades mineiras 
de Curvelo, Inimutaba e 

Corinto participaram no último 
domingo, 25, da 1ª Romaria à 
Basílica de São Geraldo.  O mo-
vimento foi representado por: 
Matriz de Santo Antônio, Basí-
lica de São Geraldo, Paróquia 
Sagrada Família, Paróquia de 
Santo Antônio, Matriz Imaculada 
Conceição e Paróquia Imaculada 
Conceição. O evento começou 
às 8h com um saboroso café da 
manhã. Em seguida, os mem-
bros participaram de palestra 
ministrada pelo diretor espiritual 

do Apostolado, Padre Roque 
Schneider, SJ. O palestrante re-
cebeu os convidados com uma 
frase que deixou todos muito 
animados: “Você veio aqui hoje 
porque todos vocês constituem 
uma família de amor a Deus”. Às 
10h, todos se uniram em oração 
para a Adoração ao Santíssimo, 
fi nalizando com a missa das 
11h, dedicada ao Sagrado Co-
ração de Jesus.  O evento termi-
nou com a confraternização de 
todos os Apostolados com os 
frequentadores da Basílica em 
um almoço servido na Obra So-
cial São Geraldo.

A família Amorim acredita que, 
pela intercessão de São Geraldo, Apostolados da Oração do Apostolado, Padre Roque 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO SE REÚNE

AOS PÉS DE SÃO GERALDO
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Santo Afonso vê a oração como 
o melhor caminho para o en-
contro verdadeiro e íntimo com 

Deus. Quem a procura com as dispo-
sições devidas, faz a experiência da 
salvação, graça que Deus concede 
aos que o buscam de coração since-
ro. Humildade e confi ança garantem 
a autenticidade da oração. O ser hu-
mano, para se encontrar com Deus, 
parte sempre da sua precariedade, 
enquanto está constitutivamente re-
ferido a Deus. Dele recebe o ser e 
a vida. Além disso, ao fazer a expe-
riência do seu pecado, descobre que 
não produz sua salvação, mas a re-
cebe como graça.

Nosso doutor insiste ainda no de-
sapego como condição necessária 
para a oração. Em italiano, Afonso 
chamou o desapego de “distacco”, 
que signifi ca o abandono dos falsos 
valores que ameaçam tomar o lugar 
de Deus em nossas vidas. “Onde 
Deus falta, outras coisas são feitas 
Deus”, afi rmou o grande psiquiatra ju-
deu Victor Frankl.  Quando o homem 
não se encontra verdadeiramente 
com Deus, acaba tornando-se escra-

vo dos ídolos de suas preferências. O 
encontro com Deus através de seu 
Filho Jesus Cristo que a oração me-
diatiza exige desapego da criatura e 
atenção ao Criador. As criaturas, en-
quanto criadas por Deus, são boas, 

porém o apego exagerado a elas 
atrapalha a busca d’Aquele que é sua 
origem última.  O apego desordenado 
a pessoas, coisas, poder, posições 
não deixa a relação com Deus fl uir. 

Estabelecidas as bases para a ora-
ção, resta a pergunta: como realizá-la? 
Santo Afonso é prático, propõe que 
seja feita em três momentos distintos: 
preparação, meditação e conclusão. 

Na preparação, o orante faz um bre-
ve ato de fé em Deus, de humildade 
e de contrição. Reconhece-se, pois, 
pecador diante de Deus e necessita-
do de sua misericórdia. Em seguida, 
pede a luz a Deus para aquele mo-
mento. Entra assim no âmbito das 
“coisas de Deus”, o que supõe mudar 
a frequência, passando das ondas do 
burburinho da vida cotidiana para as 
ondas da transcendência. 

A meditação constitui o segundo 
momento e segue quatro movimen-
tos distintos. Primeiro: refl etir sobre 
um detalhe da fé encontrado nas 
Escrituras ou num bom livro espiritu-
al. Após degustar o texto, pergunto-
me: o que ele me ensina sobre Deus 
e sua vontade? Que novidade traz à 
minha vida cristã? Segundo: elevar o 
coração e o afeto a Deus em atos de 
amor e contrição. Afonso propõe que 
oremos com todo nosso ser, portan-
to, também com o coração. Nossa 
relação com Deus precisa ser afetiva. 
Movido por sua Palavra, pelo mesmo 
Espírito que a inspirou e agora inter-
pela a minha vida, ouso conversar 
com Deus e a ele me dirijo com a 
um amigo. Abro-lhe o meu coração 
sem reservas. Terceiro: elevar a Deus 
louvores e súplicas. Apresento-lhe 
as minhas necessidades, não para 
curvá-lo à minha vontade, mas para 
mostrar-lhe a minha fragilidade. Posso 
pedir-lhe graças específi cas, sem es-
quecer-me de lhe manifestar o desejo 
de acolher a sua vontade para minha 
salvação, bem supremo que ele me 
concede.  Quarto: Tomar uma decisão 
prática que me ajudará no meu cami-
nho com Deus.  A verdadeira oração 
transforma, por isso, antes de termi-
ná-la, pergunto-me: o que o Senhor 
me pede em relação à minha vida e à 
minha ação no mundo? Que decisão 
me inspira este momento de intimida-
de com Deus? Termino agradecendo 
a Deus iluminações recebidas; afi rmo 
minha resolução de respeitar a deci-
são tomada e peço a Deus a graça 
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a meditação

porém o apego exagerado a elas 

“Onde Deus 
falta, outras 

coisas são feitas 
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da fi delidade. 
Afonso nos encoraja, ainda, a rezar 

pelos outros, amigos, parentes, pes-
soas que se recomendaram a nós. 
Nosso santo crê na força da interces-
são.  Dá-nos também conselhos para 
enfrentar distrações e aridez. Quanto 
à distração, aconselha-nos a eliminá-
la com calma e serenidade, reconhe-
cendo-a por aquilo que é. É mera 
nuvem que passa e apenas ofusca o 
sol da graça de Deus que brilha sem-
pre. A aridez ocorre quando estamos 
amadurecendo na vida espiritual, que 
não depende de consolações sen-
síveis. A aridez prova a qualidade da 
nossa adesão a Deus. A perseveran-
ça nos levará a bom termo. 

Para fi nalizar, lembremos que nos-
so doutor respeita a dimensão trinitá-
ria da oração. O Espírito Santo nos faz 
orar. Nossa oração se dirige a Cristo 
ou ao Pai. Como Cristo nos ensinou, 
ela se dirige preferencialmente ao Pai, 
porque assim como participamos de 
sua fi liação, participamos de sua ora-
ção. O Espírito nos confi gura a Cristo. 
Em Cristo clamamos “Abba, Pai”. A 
oração, em última instância, cumpre 
seu papel se fortalece nossa comu-
nhão com Cristo, que nos leva ao Pai. 
Ela nos introduz no próprio mistério 
do Deus Uno e Trino. Revela-se, pois, 
o “grande meio da salvação”, como 
gostava de repetir Santo Afonso.  
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