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Fé e Oração

Unem a criatura ao Criador.
A Fé ensina a orar.
A Oração aumenta a Fé.

Porque a oração é dirigida sempre:

Ao Deus eterno, único e verdadeiro,
que é Pai, e nos criou;
que é Filho, e em si nos manifesta o Pai;
que é Espírito Santo, Sopro-Amor que nos 
faz viver.

Por meio de Jesus, Deus Filho que se fez nosso 
irmão,

o Mediador todo-poderoso,
o Diálogo entre o Criador e as criaturas.

Com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
por Ele feita Mãe de todos, 
para nos levar a Ele.

E com os Santos, Amigos de Deus,
exemplos de oração,
que nos ensinam a viver,
e oram por nós a Jesus.
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FALANDO COM DEUS

“Oração é a elevação
da mente a Deus.”

A distância entre Deus e as criaturas é infini-
tamente maior do que a distância que vai entre 
o abismo mais profundo e o espaço azul sem fim. 
No entanto, o próprio Deus se revela no seu livro 
sempre aberto, o Universo. Aí, a criatura pode 
ver, sentir, perceber e amar o Autor invisível, que 
a tudo deu existência, e que em tudo está pre-
sente, vivo, amando as suas criaturas.

Admirando o Universo, o coração huma-
no conversa com Deus. Mas a criatura foi de-
saprendendo. Já não sabia ler. Então, o Eterno 
fez a criatura mesma reler e contar a história da 
criação. E surgiu, na História, também a Bíblia, 
palavra de Deus.

O Universo, a História e a Bíblia iam prepa-
rando a revelação total do Projeto “escondido 
desde os séculos eternos em Deus, e que foi re-
velado em Jesus Cristo” (Cl 1,26). E Jesus estava 
no mundo, mas o mundo não o compreendeu. 
Até que ele se manifestou claramente em nosso 
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meio: “E nós vimos, com nossos próprios olhos, o 
Filho de Deus” (1Jo 1,1).

E conversamos com ele. Sentimos, no 
fundo do coração, a voz do Espírito Santo de 
Deus, que é o Sopro-Amor do Pai e do Filho. 
E com a voz do Espírito Santo, nós falamos 
como Jesus mesmo nos ensinou:

Pai-nosso que estais nos céus…
Pai-nosso que estais aqui…
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“SENHOR, ENSINE A GENTE A ORAR”

O Pai Celeste vê e escuta o nosso pensamen-
to. Ele sabe tudo, ainda antes que alguém che-
gue a pensar (Mt 6,1-8). No entanto, ele gosta 
de ouvir os seus filhos abrindo o coração e se 
desabafando com ele, no mais fundo da alma. 
Aí, nós falamos dos altos e baixos da vida. Ale-
grias e tristezas. Sucessos e fracassos. Vitórias e 
derrotas. Tudo o que nos acontece na vida, na 
própria família, na comunidade, no povo.

Por isso, as fórmulas “feitas”, breves ou lon-
gas, literatas ou simples, lidas ou decoradas, to-
das têm um sentido claro: ajudar a gente a falar 
com Deus. A conversar com ele, de igual para 
igual. De filhos e filhas com o seu Deus. Cada 
pessoa da sua maneira, “no coração, com sin-
ceridade”, como disse Jesus, falando com Deus. 
Ele é Pai e Mãe, Fonte única da vida, do amor, 
da confiança total (Jo 4,24). Se Deus é tão bom, 
por que não abrir para ele o coração?

* * *

Como Jesus garantiu, seu Pai atende todo e 
qualquer pedido nosso. Sempre. Mas não exa-
tamente quando e da maneira que desejamos. 
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Porque ele sabe o que é melhor, no momento 
certo, para cada uma de suas criaturas. Além 
disso, Deus concede sempre muito mais do que 
esperamos. Ele derrama, como chuva, na vida 
de quem reza, a confiança e o amor. Porque a 
oração faz a pessoa compreender, sempre mais, 
que o importante é amar a Deus, acima dos seus 
dons, por melhores que sejam. Por isso, com os 
apóstolos, pedimos de coração aberto: “Senhor, 
ensine a gente a rezar” (Lc 11,1).


