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Amadurecer espiritualmente é um desafio no 
mundo atual, quando o ser humano é o que 

mais resiste em amadurecer. Basta ver que cada dia 
mais os homens e mulheres possuem atitudes mais 
infantis; muitos são incapazes de assumir e susten-
tar uma decisão tomada, sem maiores motivos, a 
palavra é quebrada, o compromisso é desfeito. No 
campo religioso, espiritual, não é diferente; interessa 
muito à sociedade atual que a postura do cristão seja 
infantil, pois um cristão maduro, com capacidade de 
decidir, será sempre uma ameaça, uma vez que a ma-
turidade pode torná-lo um profeta. Sendo assim, é 
fundamental que possamos ser profetas com alegria 
e perseverança, que construamos um caminho inte-
rior, na oração diária, respondendo a questões mais 
básicas de nossa vida, sociedade e fé. Por isso, pro-
ponho um caminho espiritual de quarenta dias, nos 
quais, juntando a meditação, a reflexão e a oração, 
poderemos responder às perguntas a respeito da fé, 
da Igreja, da sociedade, da espiritualidade e da vida. 

Somente se tivermos claro quem somos e o que 
queremos da nossa vida e fé, poderemos fazer a dife-
rença na sociedade em que vivemos. Caso contrário, 
seremos mais uma pessoa desnorteada e desorienta-
da, sem conhecer a si mesma e a Deus. É necessário 
passar do ouvir falar para uma experiência profunda 
e íntima com Jesus. 

  Introdução
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Os quarenta momentos de oração nos colocam 
na peregrinação interior própria de quem quer desco-
brir a si mesmo e a Deus no cotidiano. Assim como, 
nos quarenta dias de deserto, Jesus retirou-se para 
unir-se ao Pai em oração. Na liturgia, celebramos os 
quarenta dias de deserto, tanto na Quaresma como 
no Advento. Aqui, teremos um material que nos con-
duzirá a uma experiência que cria em nós a identi-
dade cristã. Na espiritualidade bíblico-catequético-li-
túrgica, o número quarenta nos leva sempre a uma 
experiência de peregrinação e de mudança de vida, 
fazendo-nos perguntar pela qualidade do que somos e  
fazemos e pela qualidade do nosso batismo.

O caminho que proponho aqui é a partir do Evan-
gelho meditado para aprofundar a fé e as questões exis-
tenciais que nos cercam. Construir identidade, redesco-
brir a fé e a amizade com Cristo. E, assim, redescobrir o 
caminho da fé como caminho de maturidade do cristão.

Cada Evangelho traz consigo uma força surpreen-
dente que nos faz perceber que nós somos capazes de 
experimentar Deus, amadurecer e, assim, sair da in-
fância da fé, podendo assim tomar decisões maduras e 
bem orientadas pelo Espírito de Deus. 

Uma vida de fé sem experiência de silêncio e ora-
ção pessoal pode ser bonita, mas não será consistente. 
Diante de qualquer desafio e pergunta não respondida, 
qualquer um pode ser levado a uma crise profunda. 

Os Evangelhos podem ser apresentados a nós 
de um modo mais afetivo e mais simples, especial-
mente para a oração pessoal, basta que nos abramos 
a uma experiência que saia da razão, da pesquisa bí-
blica, e nos adentre no mistério da Paixão, morte e 
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ressurreição de Cristo, mas passando pelo cotidiano 
de nossa vida de fé. É no cotidiano que Jesus se en-
contra conosco e nos fala ao coração. 

O cotidiano é um lugar privilegiado de encontro 
com o Senhor e sua Palavra, que nos chama sempre à 
criação de uma identidade madura para melhor viver 
a fé no mundo atual. A amizade com o Senhor será o 
caminho que nos conduzirá de modo seguro rumo ao 
nosso interior, ampliando o coração.

Cada texto bíblico aqui apresentado nos levará 
para mais perto do Senhor, pois ele deseja falar ao 
nosso coração “como um amigo que conversa com 
outro amigo” (Santo Inácio de Loyola).


