
Fortalecendo sua Família: Vinculação a Deus  

Neste tempo de Quaresma somos convidados a intensificar nossa vida de oração, para 

estreitar nossa vinculação a Deus, pois quando rezamos estamos aptos a deixar Deus 

trabalhar em  nós, ao invés de tentarmos fazer do nosso jeito. A oração é uma forma de 

demonstrarmos nosso amor a Deus, pois se amamos, queremos sempre conversar com a 

pessoa amada. E a oração é isso: uma conversa com Deus. 

 

“Orai sem cessar” (1Tess 5,17), é o convite que S. Paulo nos faz. Isso significa que 

devemos tomar consciência da presença de Deus, que Ele está conosco todo o tempo, que 

não nos abandona nem um segundo e por isso devemos constantemente dirigir nossos 

pensamentos a Ele, agradecendo por seu cuidado amoroso. Pare um tempinho agora e 

preste atenção na sua respiração. O ar entra e sai, em um ritmo constante. Tome 

consciência de cada inspirar e expirar é Deus cuidando de você, sustentando a sua vida! 

Se Deus não estivesse preocupado com você a cada segundo, permitindo a sua respiração, 

você não estaria mais aqui! Esse pensamento é muito profundo, mas na correria do dia a 

dia, acabamos esquecendo de perceber a ação direta de Deus em nossas vidas.  

 

Precisamos ainda procurar ver como Deus se comunica conosco no dia a dia. Nosso Pai 

Fundador fala que os acontecimentos são pequenos profetas de Deus, comunicando a 

vontade do Pai para as nossas vidas. O Cardeal Newman fala que precisamos ver Deus 

em tudo: “A pessoa não pode realmente ser religiosa em uma hora e não religiosa na 

outra. A pessoa religiosa, é religiosa de manhã, a tarde e à noite; sua religião é uma 

certa forma na qual seus pensamentos, palavras e ações são moldadas, todos parte de 

um mesmo todo. Ela vê Deus em todas as coisas; cada acontecimento do dia, cada evento, 

cada pessoa que ela encontra, todas as notícias que ela ouve, ela mede com os padrões 

da vontade de Deus. E a pessoa que faz isso pode ser considerada quase que literalmente 

como aquela que reza sem cessar; pois ao reconhecer que está na presença de Deus, ela 

continuamente é levada a se dirigir a ele reverentemente, colocando-se sempre diante 

dele, na linguagem interna da oração e louvor, humildemente e com alegre confiança.”  

 

Para conseguirmos ter essa atitude, precisamos nos dispor a realmente parar por alguns 

minutos, em certos momentos do dia, para treinar nossos sentidos a perceberem a 

presença e a comunicação de Deus através desses pequenos acontecimentos em nossa 

rotina. Os pequenos profetas de Deus são as pessoas do nosso dia a dia, coisas e 

acontecimentos que testemunham o poder e as maravilhas de Deus e como eles estão 

agindo em nossas vidas. Podemos até colocar em nosso Horário Espiritual momentos 

durante o dia para parar e escutar a Deus. Com a prática, essa forma de viver vai nos 

ajudar também a nos abrirmos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nossos ouvidos 

estarão mais atentos às inspirações e nossa vontade estará mais treinada a querer o que 

Deus quer para nós. 

 

Deus é um Deus comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo estão constantemente se 

comunicando e em comunhão de amor,  e a Santíssima Trindade incessantemente busca 

essa comunhão e comunicação com cada um de nós. Deus quer ser nosso guia e nos 

instruir de acordo com sua Divina Providência. “Quanto mais nós sinceramente 

implorarmos e suplicarmos a Deus, mais Deus nos ouvirá e revelará sua divina presença 

misteriosamente e devocionalmente em nossa alma. Quanto mais rezarmos, mais o 

Espírito rezará conosco para cooperar com os planos e propósitos de Deus não só para 

nós mesmos, mas para os outros também.” (Abade D. John Eudes) 



 

A gente nunca reza “demais”, não podemos “economizar” oração. Precisamos intensificar 

não apenas essa consciência da presença de Deus, mas também os momentos de oração 

“formal”, quando nos dedicamos ao relacionamento com Deus de uma forma mais direta, 

como a oração do terço, as orações nas refeições, a oração em família em nosso Santuário-

lar, a meditação da Palavra de Deus. Devemos nos lembrar que Deus não precisa de nada, 

afinal ele é Deus. Nós é quem precisamos desses momentos de oração para aumentarmos 

nosso amor e nossa vinculação a quem nos criou, nos sustenta e nos ama infinitamente.  

 

Somos chamados a ser “Família Santa do Pai, Tabor para o Mundo”. Para ser família 

santa, cada membro da família precisa se preocupar em buscar a santidade e o primeiro 

passo é a oração, a vinculação a Deus. Não existe santo que não reza!  

 

 

 

Flávia e Luciano Ghelardi 

Região São Paulo / XIII Curso 

 

 


