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“Considera que Deus está presente entre 
as panelas e as frigideiras e que Ele está 
ao teu lado nas tarefas interiores e exte-
riores.” Santa Tereza de Ávila

Iniciamos um novo tempo para o Programa 
MAGIS Brasil, um período de graça. Inspi-
rado por um caminho de oração e discer-
nimento, esse tempo nos convida a acolher 
o apelo concreto de sermos mais presen-
tes, condição indispensável para seguirmos 
com nosso serviço junto às juventudes.

Para ser mais presente, é necessário ter 
em vista um permanecer no amor, como 
ação do Espírito Santo que nos move, não 
para algo teórico, mas sim em procurar 
e encontrar a vontade de Deus. Um dos 
meios para isso é “guardar os seus man-
damentos”.  Jesus nos propõe um cami-
nho específico para o pleno cumprimento 
do Seu projeto: O amor fraterno. Esta é a 
síntese de Jesus para nós: “Este é o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos 
outros, como eu vos amei”. Com a pas-
sagem do tempo, as normas se multipli-
cam, ficam mais complexas... Entretanto, 
para seguidores e seguidoras de Jesus, só 
há um imperativo (“Este é o meu manda-
mento”). Em qualquer época e situação, 
o decisivo para nós é sempre nos configu-
rarmos ao amor fraternal. 

Com frequência, falta ao nosso seguimen-
to a Jesus, a ousadia daqueles e daque-

tempo do Amor”
“Conduzidos ao

(João 15, 9-17)



las que buscam n’Ele a vivência do amor, 
acolhem isso como dom e oferecem aos 
demais como gratidão. Busquemos, por-
tanto, nesse tempo, o ânimo para sermos 
mais presentes na vida das outras pessoas, 
assim como nosso Senhor fez enquanto 
passava fazendo o bem e amando a toda a 
humanidade em um amor exagerado, que 
se derrama de forma abundante e em ex-
cesso para todos e todas, sem distinções.   

Sem amor, não daremos passos assertivos 
para uma profunda vivência desse itine-
rário proposto pela Campanha Ser Mais 
Presente. Nosso ponto de partida é dese-
jar amar como Jesus amou e, nesse ca-
minho, construir em si a indiferença e a 
liberdade necessárias para termos mais 
abertura ao mistério, no sentido de vi-
vermos em profundidade a cordialidade, 
a alegria, a simplicidade e a amabilidade, 
cultivando plena amizade com Jesus no 
tempo presente. Essa amizade certamen-
te possibilitará que experimentemos a 
graça de estarmos mais atentos e atentas 
aos cuidados que devemos ter para com 
nossos irmãos, nossas irmãs e para com a 
Criação. Boa oração!

Procure uma posição corporal confortável, 
que ajude a estar presente na oração. Es-
teja atento/a à sua respiração, tome cons-
ciência de si, do seu corpo, de quais sen-
timentos estão presentes em sua mente. 
Escute-se, acolha-se, doe-se na oração. 

Tome consciência da presença de Deus. 
Disponha-se para rezar, peça a Ele que 

Oração
Preparatória



todos os seus pensamentos, palavras e 
ações estejam voltados para viver a expe-
riência de comunhão, participação e mis-
são junto a Ele, na busca de tecer o Seu 
Reino de amor, presença e alegria. 

Com fé e confiança, faça o sinal da cruz. Leia 
sem pressa a poesia “Segunda infância”:

Eu não amava que botassem data na minha existência.
A gente usava mais era encher o tempo.

Nossa data maior era o quando.
O quando mandava em nós.

A gente era o que quisesse ser só usando esse advérbio.
Assim, por exemplo: tem hora que eu sou quando uma árvore

e podia apreciar melhor os passarinhos.
Ou tem hora que eu sou quando uma pedra.

E sendo uma pedra eu posso conviver com os lagartos e os musgos.
Assim: tem hora eu sou quando um rio.
E as garças me beijam e me abençoam.

Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes.
Hoje eu estou quando infante.

Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar.
Como quem aprecia de ir às origens de uma coisa ou de um ser.

Então agora eu estou quando infante.
Agora nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos

moramos no rancho de palha perto de uma aguada.
O rancho não tinha frente nem fundo.

O mato chegava perto, quase roçava nas palhas.
A mãe cozinhava, lavava e costurava para nós.

[Manoel de Barros
Tempo – Memórias Inventadas: Segunda Infância]



Dai-me, Senhor, a graça de entrar com 
ânimo e generosidade para viver bem o 
desejo de ser mais presente. Aumentai em 
mim a abertura para as supressas e os ape-
los que o Senhor me fará nesse caminho. 

Graça
Pedido de 

João 15, 9-17 
Texto Bíblico:

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
pulos: “Como meu Pai me amou, assim 
também eu vos amei. Permanecei no meu 
amor. Se guardardes os meus mandamen-
tos, permanecereis no meu amor, assim 
como eu guardei os mandamentos do 
meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos 
disse isso, para que minha alegria esteja 
em vós e a vossa alegria seja plena. Este 
é o meu mandamento: amai-vos uns aos 
outros, assim como eu vos amei. Ninguém 
tem amor maior do que aquele que dá sua 
vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, 
se fizerdes o que vos mando. Já não vos 
chamo servos, pois o servo não sabe o que 
faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, 
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi 
de meu Pai. Não fostes vós que me esco-
lhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos 
designei para irdes e para que produzais 
fruto e o vosso fruto permaneça. O que 
então pedirdes ao Pai em meu nome, ele 
vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: 
amai-vos uns aos outros”.



Leio o texto devagar, sem pressa. Repito a 
leitura quanto for preciso. Paro no trecho 
ou palavra que mais me tocar. Medito. 
Me permito sentir em profundidade. Cien-
te da presença de Jesus, converso com 
Ele, como com um amigo.

Para ser mais presente, se faz necessá-
rio considerar a insistência que Jesus dá 
ao tema do amor, coroado, na leitura de 
hoje, com uma radicalização deste man-
damento: Não basta mais amar o próxi-
mo como a si mesmo, é preciso ir além, é 
necessário amar como Jesus amou. 

A verdadeira presença com Jesus, portan-
to, deve promover em nós uma conversão 
radical, para que nos tornemos mais se-
melhantes a Ele. Para tanto, é preciso que 
saibamos: Antes de conseguirmos com-
preender o amor de Deus, Ele já havia nos 
escolhido, se tornou presente e nos amou. 
Tudo o que podemos fazer para alcançar 
a verdadeira alegria é responder a esse 
amor, nos tornando presentes a nós mes-
mos e aos demais com a mesma sensibili-
dade que Ele teve ao se relacionar com as 
pessoas que ia encontrando no caminho.

Quando há amor, o cumprimento é presen-
te e gozoso. Neste sentido, até o sacrifício 
da saída de si para o encontro do próximo 
se apresenta de forma alegre e contagiante. 
O amor desperta, mobiliza e recria constan-
temente todas as coisas e todas as relações. 

• Tenho consciência de que sou cria-
tura amada e criada por Deus? Como 
me sinto diante disso?

Para ajudar na
Reflexão



• Quais atitudes/formas de proceder 
percebo que preciso mudar para culti-
var mais o amor fraterno ao qual sou 
chamada/o a viver?

Oração
Final
Deus, nosso Pai, Vós conheceis, melhor 
do que a mim mesmo, o alcance de mi-
nha oração. Alargai o meu coração, fa-
zei-me sempre disponível, como Jesus. Te 
rogo que, assim como inspirou a Inácio 
na liberdade e na indiferença em relação 
ao uso das coisas, possa me desprender 
daquilo que me impede de realizar a Sua 
vontade, para que, desse modo, eu pos-
sa encontrar aquilo que mais me conduz 
ao Seu amor. Peço que, nesse tempo de 
graça, onde desejo ser mais presente, eu 
possa tecer relações criativas e fraternas, 
do mesmo modo como nosso Senhor o 
fez no encontro com tantas pessoas. Por 
Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Recordo o meu encontro com Deus. Ano-
to o que mais foi importante na oração: 
texto mais significativo (palavras, frases 
e imagens), pensamentos predominan-
tes, questionamentos, os sentimentos de 
consolação e desolação, apelos e como 
eu me senti diante deles.

Revisão


