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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 agradeci-
mento, 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 Mo-
mentos 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 pas-
sava 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 cin-
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co passos, em sequência, a saber: Lectio, meditatio, oratio, con-
templatio e actio, ou seja, leitura inteligente; reflexão; oração, 
propriamente dita; contemplação, quando o orante, em com-
pleta 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 caí-
do. 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 ho-
mem 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? Pro-
cedimentos dessa natureza só teriam validade se fossem fórmu-
las 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 submer-
gir-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 to-
mar 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 limi-
tações 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.




