Uma oração para cada dia
365 momentos a sós com Deus

© 2016 – Nelci Silvério de Oliveira

Uma oração para cada dia
365 momentos a sós com Deus

Nelci Sivério de Oliveira
Todos os direitos desta edição reservados à

Conhecimento Editorial Ltda.
Rua Prof. Paulo Chaves, 276 – Vila Teixeira Marques CEP 13480-970 — Limeira — SP
Fone/Fax: 19 3451-5440
www.edconhecimento.com.br
vendas@edconhecimento.com.br

Nos termos da lei que resguarda os direitos
autorais, é proibida a reprodução total ou
parcial, de qualquer forma ou por qualquer
meio — eletrônico ou mecânico, inclusive
por processos xerográficos, de fotocópia e
de gravação — sem permissão por escrito
do editor.
Projeto gráfico: Sérgio Carvalho
Ilustração da capa: Banco de imagens
ISBN 978-85-7618–366-2 — 2016
• Impresso no Brasil • Presita en Brazilo
Produzido no departamento gráfico da

Conhecimento Editorial Ltda

e-mail: conhecimento@edconhecimento.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Angélica Ilacqua CRB-8 / 7057)
Oliveira, Nelci Silvério de
Uma oração para cada dia : 365 momentos a sós
com Deus / Nelci Silvério de Oliveira. — Limeira, SP
: Editora do Conhecimento, 2016.
386 p.
ISBN 978-85-7618-366-2
1. Orações 2. Devoções diárias 3. Meditações 4.
Deus I. Título
16-0163

CDD – 242.74
Índices para catálogo sistemático:
1. Devoções diárias

Nelci Silvério de Oliveira

Uma oração para cada dia
365 momentos a sós com Deus

1ª edição
2016

Outras obras do autor pela Editora do Conhecimento

• O Evangelho de Tomé
• Os Evangelhos em sua Natureza, Essência e
Profundidade
• A Filosofia, os Filósofos e a Incessante Busca
da Verdade
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vento. Tenho a alma errante dos desterrados.
Inácio Larrañaga

Sumário

Apresentação..............................................................................19

Janeiro

1 Praticando o sermão da montanha.........................................25
2 Meu credo...............................................................................26
3 Ao Deus Universal...................................................................26
4 Em busca do ser......................................................................27
5 A transcendência e a imanência de Deus.................................28
6 A luz do mundo.......................................................................29
7 Oração à vida..........................................................................30
8 Deus, nosso único porto seguro...............................................30
9 Iluminai-me, senhor................................................................31
10 Prece pelos animais...............................................................31
11 Carregar a cruz por amor ao cristo........................................32
12 Prece por um irmão que se vai..............................................33
13 Perder para ganhar...............................................................33
14 Nada me pertence..................................................................34
15 Somos todos filhos de deus...................................................34
16 Não julgar.............................................................................35
17 Amor ao próximo..................................................................35
18 Perfeito equilíbrio..................................................................36
19 Higiene mental......................................................................36
20 A arte de viver.......................................................................36
21 Evolução...............................................................................37
22 Sinfonia de amor...................................................................37
23 Ser senhor de si mesmo.........................................................37
24 O bem e o mal.......................................................................38

7

25 A meditação..........................................................................38
26 Amor e paz............................................................................39
27 A força da humildade............................................................39
28 Amor incondicional...............................................................40
29 Que nos diz o passado?.........................................................40
30 Ninguém é ateu.....................................................................40
31 Os limites da tentação...........................................................41

Fevereiro

1 Não ao racismo.......................................................................45
2 A única inspiração...................................................................45
3 Adoração dinâmica..................................................................45
4 A arte de morrer......................................................................46
5 Segurança inabalável...............................................................46
6 A relatividade de qualquer grandeza.......................................46
7 Abandono das ilusões mundanas.............................................47
8 Vencendo as forças da natureza................................................47
9 Oração oriental........................................................................48
10 O prazer e a felicidade...........................................................48
11 O homem e a felicidade.........................................................49
12 O perdão e a felicidade..........................................................50
13 O sábio e a felicidade.............................................................50
14 O desapego............................................................................51
15 O sábio e o desapego.............................................................52
16 O desejo do sábio..................................................................52
17 A aparente solidão do sábio...................................................53
18 A segurança do homem sábio................................................54
19 Repúdio ao sábio...................................................................54
20 O sábio e o conhecimento......................................................55
21 A inteligência contra a razão.................................................56
22 A grandeza do homem...........................................................57
23 O servir desinteressado..........................................................57
24 Ser bom.................................................................................58
25 O caminho para deus.............................................................59
26 O ser e o ter...........................................................................60
27 O agir segue o ser..................................................................60
28 Cinco problemas....................................................................61

Março

1 Não à violência........................................................................65

8

Nelci Silvério de Oliveira

2 A estatização da violência........................................................65
3 O bom governo........................................................................66
4 O homem de governo...............................................................67
5 O ser e a coisa.........................................................................68
6 O ser e a pessoa.......................................................................69
7 O ser e o eu.............................................................................69
8 O eu e o ego.............................................................................70
9 O ego e a pessoa......................................................................70
10 Deus e o ser...........................................................................71
11 Deus inominável....................................................................72
12 Deus, o ser e o fazer...............................................................72
13 Deus ad eterno......................................................................73
14 Deus e o homem....................................................................73
15 A volta do filho......................................................................74
16 O homem e as coisas.............................................................75
17 A saudade de deus em deus, de deus no homem e de
deus na natureza...................................................................76
18 Os evangelhos........................................................................77
19 O reino de deus.....................................................................77
20 O símbolo da montanha........................................................78
21 O sermão da montanha.........................................................78
22 O bem-aventurado.................................................................79
23 Os pobres pelo espírito..........................................................80
24 Tudo é vivo............................................................................81
25 A tristeza e a alegria da disciplina.........................................81
26 A fome e a sede da justiça......................................................82
27 O homem misericordioso.......................................................83
28 A pureza de coração..............................................................83
29 Os pacificadores....................................................................84
30 O reino dos céus...................................................................85
31 Alegria na tribulação.............................................................85

Abril

1 O sal da terra..........................................................................89
2 A luz que ilumina o mundo.....................................................89
3 O brilho da luz........................................................................90
4 Para onde vai o homem?.........................................................91
5 Não matar...............................................................................91
6 A energia sexual......................................................................92
7 A importância da família.........................................................92

Uma oração para cada dia

9

8 O juramento............................................................................93
9 A verdade libertadora..............................................................94
10 Amar os malvados.................................................................95
11 Amar os inimigos..................................................................95
12 A busca da perfeição.............................................................96
13 As boas obras........................................................................97
14 A verdadeira oração..............................................................97
15 A paternidade divina.............................................................98
16 A presença de deus................................................................99
17 O reino da luz......................................................................100
18 Cumprindo a vontade de deus.............................................100
19 Invocação............................................................................101
20 O pão nosso de cada dia......................................................101
21 A sublimidade do perdão.....................................................102
22 Que é a tentação?................................................................103
23 Senhor, livrai-nos do mal.....................................................104
24 Reciprocidade do perdão.....................................................105
25 O nosso verdadeiro tesouro.................................................105
26 O olho do cristo...................................................................106
27 Deus e as riquezas...............................................................107
28 A providência divina...........................................................108
29 Apego aos bens materiais....................................................108
30 Não julgar...........................................................................109

Maio

1 O poder da oração.................................................................113
2 A norma de ouro...................................................................113
3 Porta apertada e caminho estreito.........................................114
4 A função de um profeta.........................................................115
5 O julgamento.........................................................................115
6 A casa edificada sobre a rocha...............................................116
7 A casa construída sobre a areia.............................................117
8 Fascinação pelo cristo............................................................117
9 Para que jesus veio ao mundo?..............................................118
10 De onde nos vem a impureza?.............................................119
11 O livre arbítrio e suas limitações..........................................120
12 Quem é livre?......................................................................120
13 Liberdade e destino.............................................................121
14 A autoilusão........................................................................122
15 Igualdade e desigualdade.....................................................122

10

Nelci Silvério de Oliveira

16 O ego e suas paixões............................................................123
17 O discípulo do cristo............................................................123
18 A impossibilidade de penas eternas.....................................124
19 A amplitude do perdão........................................................125
20 Mudar internamente............................................................125
21 A intransferibilidade da sabedoria divina............................125
22 Quem pode ingressar no paraíso?........................................126
23 A parábola do semeador e suas lições..................................127
24 A força imanente do reino de deus.......................................127
25 A grandeza qualitativa da essência na pequenez quantitativa
da existência........................................................................128
26 A falácia da riqueza.............................................................129
27 Qual é a nossa verdadeira pátria?........................................130
28 Vigiar...................................................................................130
29 A conversão do pecador.......................................................131
30 O cristo...............................................................................132
31 A salvação por meio do cristo..............................................132

Junho

1 “Eu sou a videira, vós sois os ramos”......................................137
2 O nosso próximo...................................................................137
3 Tempo de semear, tempo de colher.........................................138
4 Céus e inferno........................................................................139
5 A crença e a fé.......................................................................139
6 A autocomplacência..............................................................140
7 Egoísmo terrestre e egoísmo celeste.......................................141
8 Cristo e jesus.........................................................................141
9 Amar o desamável.................................................................142
10 Estar no mundo...................................................................142
11 Era jesus um mestre?..........................................................143
12 Era jesus um curador?.........................................................143
13 O cristo em jesus.................................................................144
14 Jesus e a fonte do conhecimento..........................................145
15 Que tipo de mestre era jesus?..............................................145
16 A missão de jesus................................................................146
17 A pobreza voluntária de jesus..............................................147
18 O convite do cristo...............................................................147
19 O temor da morte e o medo de morrer.................................148
20 Que acontece quando morremos?........................................149
21 Os “companheiros de casa”, inimigos do homem..................149

Uma oração para cada dia

11

22 “Vinde a mim todos os que andais aflitos e sobrecarregados”....150
23 Deus....................................................................................151
24 O poder do amor.................................................................151
25 A escolha de maria..............................................................151
26 A família espiritual..............................................................152
27 “Somos servos inúteis”.........................................................153
28 Ser grande...........................................................................153
29 O pecado e o perdão............................................................154
30 A neutralidade impossível...................................................155

Julho

1 O amor mais profundo..........................................................159
2 A face negativa da tolerância.................................................159
3 Diante da dor........................................................................160
4 O sofrimento-débito...............................................................161
5 A importância da humildade.................................................161
6 A abstinência e a castidade....................................................162
7 O perigo das riquezas............................................................163
8 O maior mandamento............................................................164
9 A religião...............................................................................164
10 A ética.................................................................................165
11 O imperativo da consciência................................................165
12 A essência e a existência......................................................166
13 Os doutores da lei e os fariseus............................................166
14 O novo mandamento de jesus..............................................167
15 O corpo do homem..............................................................168
16 As muitas moradas do pai celeste........................................168
17 Milagres ou obras poderosas?..............................................169
18 A fé.....................................................................................170
19 Onde adorar a deus?...........................................................170
20 O sofrimento.......................................................................171
21 É um milagre a ressurreição de lázaro?...............................171
22 A missão do cristo em jesus.................................................172
23 O cristo de deus...................................................................172
24 A presença do cristo............................................................173
25 Diabo ou satan....................................................................174
26 Jesus promete ressuscitar....................................................175
27 A transfiguração de jesus.....................................................175
28 Multiplicar pães e peixes.....................................................176
29 Existem milagres?...............................................................177

12

Nelci Silvério de Oliveira

30 O fogo e a luz do cristo........................................................177
31 Na presença de um homem cristificado...............................178

Agosto

1 A pedra fundamental da igreja..............................................181
2 Jesus anuncia sua crucificação ..............................................181
3 Em busca de deus..................................................................182
4 A paz do cristo......................................................................183
5 Vencer o mundo.....................................................................184
6 A vida eterna.........................................................................185
7 A eterna glória do cristo........................................................186
8 Pedro nega jesus....................................................................186
9 “Consumatum est”..................................................................187
10 Por que sofreu jesus?...........................................................188
11 Ascensão de jesus................................................................188
12 O teotropismo.....................................................................189
13 A redenção segundo tomé....................................................190
14 A morte...............................................................................190
15 Quem procura, acha............................................................191
16 O reino de deus dentro do homem.......................................192
17 Evolução pelo amor.............................................................192
18 Atitude interna....................................................................193
19 Amar sem apego..................................................................193
20 O fogo de deus no homem...................................................194
21 Os vivos que não morrem....................................................194
22 Promessas do cristo.............................................................195
23 O destino do homem...........................................................195
24 Antes de existir....................................................................196
25 A mensagem de jesus...........................................................197
26 Discípulo do cristo...............................................................197
27 Inocente como criança.........................................................198
28 Pluralismo, dualismo e monismo.........................................198
29 Luz, luz, luz.........................................................................199
30 Deus é amor........................................................................199
31 Fazer o bem pelo bem..........................................................200

Setembro

1 ejuar em face do mundo........................................................203
2 O corpo e o espírito...............................................................203
3 O diabo e o cristo..................................................................204

Uma oração para cada dia

13

4 Os lírios do campo.................................................................205
5 Esquecimento........................................................................206
6 Buscar o cristo......................................................................206
7 A serpente e a pomba............................................................207
8 Transeuntes...........................................................................207
9 Pelos frutos se conhece a árvore............................................208
10 Homens mundanos, ascetas e cristificados...........................208
11 O ego não ama....................................................................209
12 Os solitários e os eleitos.......................................................209
13 Somos lucigênitos................................................................210
14 Onde? Quando? Como?.......................................................210
15 Deus ou a imagem de deus?.................................................211
16 A alma do mundo................................................................212
17 Provas e testes.....................................................................212
18 O vivo por excelência..........................................................213
19 Quando o discípulo está pronto...........................................213
20 A pedra angular..................................................................214
21 O autoconhecimento............................................................215
22 A batalha entre a luz e as trevas..........................................215
23 Respeito ao corpo................................................................216
24 Despossuir-se.......................................................................217
25 Os bons e os maus...............................................................217
26 A fonte borbulhante de água viva........................................218
27 A pérola preciosa.................................................................219
28 O cristo imanente................................................................219
29 Conhecer o mundo...............................................................220
30 A visão de deus dentro de nós.............................................220

Outubro

1 Dar incondicionalmente.........................................................225
2 Que é o homem?....................................................................225
3 O amor vertical sem paixão e a paixão horizontal sem amor...226
4 A voz do cristo interno..........................................................227
5 Pregar a palavra de deus.......................................................227
6 A graça de deus.....................................................................228
7 A matemática qualitativa do eu.............................................228
8 O deus inominável.................................................................229
9 Perder-se... No bom sentido...................................................230
10 “Quem beber da minha boca se tornará como eu”................230
11 O homem que não morre.....................................................231

14

Nelci Silvério de Oliveira

12 Solidão e solidariedade........................................................231
13 A cruz.................................................................................232
14 A onipresença de deus.........................................................232
15 As igrejas e os dogmas.........................................................233
16 Louvor a deus.....................................................................233
17 A perfeição do sermão da montanha....................................234
18 Subir ao monte....................................................................234
19 Jesus sobe ao monte............................................................235
20 O que jesus diz....................................................................235
21 A divina mensagem de jesus................................................236
22 As bem-aventuranças..........................................................236
23 Bem-aventurados os pobres pelo espírito.............................237
24 Bem-aventurados os mansos................................................237
25 Bem-aventurados os tristes..................................................238
26 Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça............238
27 Bem-aventurados os misericordiosos...................................239
28 Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a deus....240
29 Bem-aventurados os pacificadores.......................................240
30 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça..241
31 O que a vida não fez............................................................241

Novembro

1 O deus do novo testamento....................................................245
2 A morte como fator de evolução............................................245
3 Consideração pela vida..........................................................246
4 Linguagem simbólica............................................................247
5 O divórcio.............................................................................247
6 O juramento pode ser necessário?..........................................248
7 A antítese do mal...................................................................248
8 O amor faz bem para quem ama............................................249
9 Por que e para que estamos neste mundo?............................250
10 Orar ou rezar?.....................................................................250
11 O pai nosso.........................................................................251
12 Pai nosso que estais nos céus...............................................252
13 Santificado seja o vosso nome..............................................252
14 Venha a nós o vosso reino....................................................253
15 Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus.....254
16 O pão nosso de cada dia nos dai hoje..................................254
17 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós..........................255
perdoamos a quem nos tem ofendido...................................255

Uma oração para cada dia

15

18 Não nos deixeis cair em tentação.........................................255
19 Mas livrai-nos do mal..........................................................256
20 A oração e o jejum...............................................................256
21 O sentido da palavra céus....................................................257
22 A lei do carma.....................................................................258
23 Compromisso com a verdade...............................................258
24 Deus dá a quem pede..........................................................259
25 Os centros de consciência no ser humano............................259
26 Os falsos profetas................................................................260
27 A transmentalização............................................................261
28 Praticar o sermão da montanha..........................................262
29 A sublimidade do sermão da montanha...............................262
30 O reino de jesus...................................................................263

Dezembro

1 O sentido das parábolas de jesus...........................................267
2 Os bons matadores................................................................267
3 Pescadores de homens...........................................................268
4 Talento e vocação..................................................................268
5 Não há penas eternas............................................................269
6 A religião como valor............................................................270
7 O grão de mostarda...............................................................270
8 Jesus, médico de almas..........................................................271
9 “Um só rebanho e um só pastor”............................................272
10 A alegria no sofrimento.......................................................272
11 Comunhão carismática ou eucarística?................................273
12 A luz da intuição e a penumbra da inteligência....................273
13 Servir a deus.......................................................................274
14 A luz do cristo.....................................................................275
15 Era jesus um pregador?.......................................................275
16 Na manhã de pentecoste......................................................275
17 Os inimigos de jesus............................................................276
18 A missão mundial dos apóstolos..........................................277
19 A noosfera e a logosfera.......................................................277
20 É possível pecar contra o espírito santo?.............................278
21 Ninguém é profeta em sua própria casa...............................278
22 É o sofrimento que redime o homem?..................................279
23 Pode um homem rico ingressar no paraíso?.........................280
24 Espírito não tem sexo..........................................................280
25 A religião como meta...........................................................281

16

Nelci Silvério de Oliveira

26 O ego humano.....................................................................281
27 O lava-pés...........................................................................282
28 Quem é capaz de amar incondicionalmente?.......................283
29 Estar a caminho..................................................................283
30 As três testemunhas da transfiguração de jesus....................284
31 Última oração......................................................................285

Uma oração para cada dia

17

Apresentação

A oração é a alma de todas as religiões, o denominador
comum que as une, sem qualquer exceção. Neste sentido, não
existe nenhuma divergência entre elas.
A oração é o meio pelo qual o homem pode e deve revelar
o que há de melhor dentro de si mesmo.
Há, teórica e praticamente, diversas espécies de oração,
como, por exemplo, as de louvor ou adoração, as de agradecimento, as de súplica, as de confiança, as de ação de graças, as
solidárias, as de penitência ou arrependimento e as fúnebres.
Podem ser ainda individuais e comunitárias.
Este volume, UMA ORAÇÃO PARA CADA DIA – 365 Momentos a sós com Deus, constituído, em sua maior parte, de
excertos, ou seja, de textos, paráfrases e pensamentos extraídos
de diversas obras do autor, aborda, de forma abrangente, as
várias modalidades de oração, com predominância, no entanto,
para as de louvor, de arrependimento e de ação de graças.
Jesus de Nazaré, o nosso mais completo e perfeito modelo
de ser humano e de Mestre, era um homem de oração. Ele, orava
continuamente, de dia e de noite e de madrugada. Às vezes passava a noite toda em oração. Orava em locais públicos, como,
nas sinagogas; orava em montes e montanhas, sob as árvores,
na beira do lago; orava sozinho em lugares desertos; orava de
pé, de joelhos ou prostrado com o rosto em terra; orava também
com os olhos fitos nos céus. Orava por si mesmo e pelos outros,
principalmente, pelos seus discípulos.
Uma oração completa, segundo Evaristo MARTIN NIETO
(Pai Nosso. Trad. São Paulo: Paulinas, p. 17), compõe-se de cin19

co passos, em sequência, a saber: Lectio, meditatio, oratio, contemplatio e actio, ou seja, leitura inteligente; reflexão; oração,
propriamente dita; contemplação, quando o orante, em completa e total quietude, em silêncio físico, emocional e mental,
se deixa invadir pela graça de Deus; e ação, quando essa graça
divina flui, através das mãos e dos pés, para realizar o bem, em
favor de nossos semelhantes e de nossos irmãos menores na
escala evolutiva.
Mas... que significava orar?
Orar não é rezar. Os, oris, em latim, quer dizer abrir a boca,
estar de boca aberta ou boquiaberto, ou seja, de queixo caído. Orar, portanto, é estar receptivo às magníficas vibrações
constantemente irradiadas pelo Infinito. Todo alimento de que
um filho de Deus necessita, tem sua origem no Infinito, e dele
emana continuamente, eternamente, sem cessar. Contudo, para
satisfazer a fome e a sede desse alimento essencial, deve o homem desenvolver ou adquirir a necessária idoneidade receptiva
correspondente. Para tanto, rezar não basta, não é suficiente.
Afinal, que significa rezar? Não é recitar algumas fórmulas já
conhecidas, às vezes mecanicamente, fórmulas desgastadas pelo
tempo; não é recitá-las em determinados momentos e em certos
lugares, como, por exemplo, aos domingos, em uma igreja? Procedimentos dessa natureza só teriam validade se fossem fórmulas mágicas. E, como, evidentemente, não o são...
Rezas não passam de ritos externos e, por isso mesmo,
impotentes ou incapazes de modificar para melhor o interior
do homem. Em verdade, não podem torná-lo melhor nem pior
do que já era. Normalmente, quem reza só deseja pedir favores
a Deus, em tempos críticos de angústia, aflição ou desespero.
Também não se lembra de Deus, a não ser no sofrimento, nem
lhe agradece os momentos de alegria, de vitória ou de realização
pessoal.
A verdadeira oração, no entanto, é muito diferente. Orar é
“andar na presença de Deus”, é comungar com Ele, é submergir-se no oceano da Divindade. Se “Deus não está em nenhum
outro lugar a não ser em todo lugar”, como corretamente afirma
Jean-Yves LELOUP (Deus não existe... Eu rezo para ele todos
os dias. Trad. Petrópolis: Vozes, p. 25), orar, então, significa tomar consciência dessa onipresença divina, mantendo-lhe a mais
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incondicional e perfeita fidelidade.
Desse modo, pelo que se vê, a genuína e autêntica oração
nunca é peticionária, não é egocêntrica, não é centrada nas limitações do ego. Ela é afirmativa, centrada no Eu, essencialmente
teocêntrica, isto é, centralizada em Deus.
A oração é uma atitude permanente do homem em relação
a Deus, uma contínua ligação entre o filho e o Pai. É preciso
orar sempre e nunca deixar de orar. A oração é para o Espírito
o mesmo que a respiração é para o corpo.
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