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O Rosto divino de Deus presente na face da Humanidade

SER MAIS
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dimensão tempo



“Há muitos caminhos de oração. Uns vão 
por um, outros vão por todos. Há momen-
tos de viva certeza: Cristo está presente, 
Ele fala ao nosso íntimo. Noutros momen-
tos, Ele cala-se, torna-se um desconheci-
do que está longe... Para todos, a oração, 
nas suas infinitas variações, permanece o 
trânsito para uma vida que provém não 
de nós mesmos, mas de outrem.”

Irmão Roger Schutz - Taizé

O verbo se fez presença e habitou no 
meio de nós, uma pequena atualização 
do Evangelho de João, mas com um pro-
fundo significado temporal para a nossa 
experiência. 

Temos aí uma espécie de hino que, desde 
os primeiros séculos, ajudou decisivamen-
te cristãs e cristãos a se aprofundarem no 
mistério da encarnação de Jesus no tem-
po da humanidade. Se ouvirmos com a fé 
simples e cotidiana o convite aberto por 
João no início do seu evangelho, amplia-
remos nossa capacidade de sermos mais 
presentes na vida de tantas pessoas e, em 
especial, das juventudes espalhadas pela 
imensidão do Brasil.

Deus não permaneceu mudo. Ele não 
está surdo em relação às nossas orações 
e não esteve encerrado para sempre em 
seu Mistério. Deus quis se comunicar co-

e habitou
entre nós”

“O verbo se
fez presença

(João 1, 1-18)



nosco, desejou entrar em nosso tempo. 
Ele quis nos falar, nos revelar seu amor, 
explicar o seu projeto. Jesus é a presença 
do projeto de vida de Deus feito carne.

Deus não se comunicou conosco por 
meio de conceitos e doutrinas que só uns 
poucos podem entender. Sua palavra se 
fez presente em nossa vida, através da 
presença afetiva e efetiva de Jesus, para 
que todos pudessem entendê-Lo, para 
que todos se “co-movessem” diante da 
bondade, do amor e da verdade.

Para nos sintonizar na presença de Deus, 
não precisamos sair do mundo, mas, nes-
se mundo presente, tomar consciência da 
existência d’Ele, que tudo toca e vivifica 
e, assim, mais nos aproximarmos da pes-
soa de Jesus, como inspiração de presença 
atuante no tempo e na realidade humana. 

Como é o rosto da presença de Deus em 
nosso tempo e em nossa realidade? Nin-
guém viu a Deus. Hoje, nas mais diversas 
experiências de fé, se fala muito d’Ele, 
mas nenhum de nós o viu. Só Jesus, o Fi-



lho de Deus, que está junto ao Pai, o viu. 
Somente por meio de Cristo, portanto, é 
que conheceremos a face de Deus. Assim, 
ao olharmos para Jesus, vemos a face da 
humanidade na face do Senhor. Por con-
seguinte, temos que a face de Deus é a 
face da humanidade em sua pluralidade, 
um mosaico vivo de várias cores, tama-
nhos, texturas e sons.

As coisas são efêmeras no fluir do tem-
po... Somente quando captarmos o rosto 
humano de Deus, viveremos plenamente 
com Ele e com toda a criação, conscien-
tes de que Deus é presente e nos olha, 
em nossas alegrias e angústias. N’Ele nos 
é revelada a presença eterna da verdade 
que nos habita. 

No roteiro de hoje, você pode escolher se 
deseja rezar a partir dos passos para ora-
ção de meditação ou de contemplação. 
Escolha o que mais ajudar. Boa oração!

Oração
Preparatória
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 
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 por tecer o Seu 
Reino de amor, presença e alegria.



Com fé e confiança, faça o sinal da cruz. 
Leia sem pressa:

Escreverás meu nome com todas as letras, 
com todas as datas,

—  e não serei eu.
Repetirás o que me ouviste,

o que leste de mim, e mostrarás meu retrato,
— e nada disso serei eu
Dirás coisas imaginárias,

invenções sutis, engenhosas teorias,
— e continuarei ausente,

Somos uma difícil unidade, 
de muitos instantes mínimos,

—  isso seria eu,
Mil fragmentos somos, em jogo misterioso, 

aproximamo-nos e afastamo-nos, eternamente,
— Como me poderão encontrar?

Novos e antigos todos os dias,
transparentes e opacos, segundo o giro da luz,

nós mesmos nos procuramos.
E por entre as circunstâncias fluímos,

leves e livres como a cascata pelas pedras.
—  Que mortal nos poderia prender?

                                                               
[Cecília Meireles – Poemas II, p. 1118-9]

Senhor, que eu possa reconhecer o Vos-
so chamado na realidade concreta que 
me convidais a viver com maior presença, 
para que mais vos ame e vos siga. 

Oração de meditação

Graça
Pedido de 



João 1, 1-18
Texto Bíblico:

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava 
com Deus; e a Palavra era Deus. No princí-
pio estava ela com Deus. Tudo foi feito por 
ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi 
feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz 
dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as 
trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu 
um homem enviado por Deus; seu nome 
era João. Ele veio como testemunha, para 
dar testemunho da luz, para que todos che-
gassem à fé por meio dele. Ele não era a 
luz, mas veio para dar testemunho da luz: 
daquele que era a luz de verdade, que, vin-
do ao mundo, ilumina todo ser humano. A 
Palavra estava no mundo — e o mundo foi 
feito por meio dela — mas o mundo não 
quis conhecê-la. Veio para o que era seu, 
e os seus não a acolheram. Mas, a todos 
que a receberam, deu-lhes capacidade de 
se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que 
acreditam em seu nome, pois estes não 
nasceram do sangue nem da vontade da 
carne nem da vontade do varão, mas de 
Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós. E nós contemplamos a 
sua glória, glória que recebe do Pai como 
Filho unigênito, cheio de graça e de verda-
de. Dele, João dá testemunho, clamando: 
“Este é aquele de quem eu disse: O que 
vem depois de mim passou à minha frente, 
porque ele existia antes de mim”. De sua 
plenitude, todos nós recebemos graça por 
graça. Pois por meio de Moisés foi dada a 
Lei, mas a graça e a verdade nos chegaram 
através de Jesus Cristo. A Deus ninguém 
jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que 
está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a 
conhecer.



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

Para ajudar na
Reflexão
A Santíssima Trindade realiza algo inespe-
rado para aquele tempo, e fora dos cálcu-
los: decidem que o Verbo se faça presença 
no meio da tecitura do tempo da História. 
A Vontade de Deus é que todo o gênero 
humano seja salvo e perceba os sinais da 
presença do Senhor na realidade. Ele não 
guarda nada para si, indiferente e livre, 
nada retêm, tudo doa, inclusive Seu filho, 
para que a salvação nos alcance e, assim, 
sejamos sensíveis ao Seu conhecimento e 
amor. A encarnação evangélica pede que 
estejamos presentes em uma entrega to-
tal. Este é o modo de proceder de Deus 
para conosco, Ele nos anima a nos com-
prometermos em acompanhar a realida-
de humana e apostar na esperança. 

• “Jesus habitou entre nós”... Como 
me sinto diante da experiência da en-
carnação de Deus na humanidade? 

• Como filho e filha de Deus, como te-
nho contemplado a Sua criação? Sin-
to-me pessoa animada e aberta a vi-
ver em plenitude, de acordo com Sua 
vontade, ou fechada e adormecida?

• Que atitudes, sentimentos, palavras, 
forma de ser presença de Jesus me ins-
piram e me animam na caminhada?



Sigo para a oração final e revisão.

Oração de
Contemplação

O exercício da contemplação da encar-
nação consiste em acompanhar o olhar 
amoroso e compassivo de Deus sobre o 
mundo, em ver a humanidade com os 
olhos de Deus. Este olhar torna-se um con-
vite a incorporar-nos à contemplação que 
Deus faz do mundo, que é a base, a alma 
de toda ação apostólica. Por isso, con-
templar o mundo a partir de Deus, será, 
paradoxalmente, um convite a encarnar-
-se no mundo com Deus para salvá-lo. “A 
arte de olhar a humanidade à maneira de 
Inácio, é reflexo da bondade, benignida-
de, simpatia de Deus pelo ser humano. É 
daqui também onde brota o reconhecido 
humanismo como característica da espiri-
tualidade inaciana:  uma visão completa 
e amável do ser humano, de seus proble-
mas e vicissitudes, uma sensibilidade para 
todo valor humano e um grande interes-
se em promover o ser humano enquanto 
tal, consciente de que isso forma parte da 
Redenção que se iniciou com a vinda do 
Verbo” (Iglesias)1.

1     MAGIS Brasil. Reflexões Inacianas: Da experiência interior à 
encarnação na realidade, 28/5/2019, disponível em: https://magis-
brasil.com/reflexoesinacianas41-20190528.



Inspirados e inspiradas pelo preâmbulo 
do evangelho de João, que nos provoca 
a pensar a encarnação como sinal da pre-
sença do Senhor em nosso meio, vamos 
rezar os Exercícios Espirituais 101-109, a 
partir dos passos a seguir2:

• Recordo a história da encarnação: 
a Trindade contempla o mundo com 
olhar de misericórdia diante dos nos-
sos desmandos. Decide salvar a hu-
manidade por Jesus, n’Ele e com Ele. 
E quer necessitar de uma mulher, Ma-
ria de Nazaré!

• Composição - vendo o lugar: com 
os olhos da imaginação, contemplo o 
mundo com as diversas populações, em 
situações tão diferentes, como guerra e 
paz, para terminar firmando a vista na 
casa humilde de Maria no povoado de 
Nazaré, na região da Galileia.

• Peço, então, a graça do conheci-
mento interno do Senhor, que por 
mim se fez homem, para que mais 
o ame e o siga. Procuro demorar-me 
neste pedido, dando tempo a que ele 
desça ao meu coração e saia dele, 
com a graça de Deus.

1º ponto — Procuro ver o mundo com os 
olhos da Trindade: os povos de todas as 
raças e culturas… As situações em que se 
encontram: paz e guerra, saúde e enfer-
midade, sofrendo fome ou uma epidemia 
de obesidade etc. Como a Trindade en-
volve este mundo com olhar de misericór-
dia e compaixão!

2º ponto — Procuro ouvir como falam 
as pessoas: palavras rancorosas, agressi-
vas, mentirosas, impuras e ímpias… Falta 

2     Texto retirado do livro “Cristo: Mais conhecer, para mais 
amar e servir!” - Edições Loyola – 2010. Autores: Maria Fátima 
Maldaner, SND / Pe. R. Paiva, SJ.



de diálogo, divisão, linguagem de peca-
do, de ruptura com Deus… Mas muitas 
falam palavras de ajuda, ensino, alegria! 
Contudo, a todas as pessoas, a Trindade 
diz: “Façamos a redenção do gênero hu-
mano” (EE 107, 2).

3º ponto — Procuro observar o que fa-
zem as pessoas: e o que fazem é conse-
quência do que pensam, sentem e falam, 
como perseguição e eliminação do mais 
fraco… Ação em favor da riqueza e poder 
dos grandes segundo o mundo, gerando 
toda a sorte de vítimas (Rm 1, 29-31)… 
Como matam, ferem: cultura da morte, 
da violência… Corrupção, máfias, hedo-
nismo, consumismo, exclusão, destruição 
do ecossistema em âmbito mais próximo, 
latino-americano e mundial… Observo, 
em contraste, quanta ação honesta, boa, 
criativa! Ajuda, socorro, solidariedade, 
festa, comunhão!

• E a Trindade, como reage? Não con-
dena a humanidade: “a descida” é o 
seu amor compassivo (Fl 2, 6-10). En-
tão, as Pessoas divinas realizam a encar-
nação do Filho Eterno no seio de Maria. 
Detenho-me, sem pressa, e adoro.

• Faço-me presente, soltando o meu 
coração, a minha imaginação, e, na 
simplicidade, oro, deixando-me tocar 
pela grandeza deste acontecimento.

• Assumo o olhar da Trindade mise-
ricordiosa e pergunto-me: o que me 
diz esta realidade para a minha mis-
são? O que me inspira para as minhas 
atitudes? Como me inserir, encarnar, 
para aliviar, curar, salvar? Peço ao Es-
pírito que me inspire!

• Concluindo, vou recolhendo as mo-
ções que surgiram durante a contem-
plação. Dou tempo ao que me afetou 



(seus “afetos”), insistindo, por inter-
cessão de Maria, Mãe de Deus, na 
graça do conhecimento interno (co-
nhecimento que toca, afeta, muda) 
do Senhor.

Sigo para a oração final e revisão.

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.

Revisão
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.
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