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por Frei Betto      
 
  Orar é entrar em sintonia com Deus. Há
muitas maneiras de fazê-lo e não se pode dizer
que esta é melhor  que aquela. Há orações
individuais ou coletivas, baseadas em fórmulas
ou espontâneas, cantadas ou recitadas. Os
salmos, por exemplo, são orações poéticas, das
quais cerca de cem expressam lamentação e/ou
denúncia, e cinquenta, louvor. Nós, ocidentais,
temos dificuldade de orar devido ao nosso
racionalismo. Em geral, ficamos na soleira da
porta, entregues à oração que se apoia nos
sentidos (música, dança, mirar vitrais ou
paisagens etc.) ou na razão (fórmulas, leituras,
reflexões etc.).
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  Orar é entrar em relação de amor. Como
ocorre entre um casal, há níveis de
aprofundamento entre o fiel e Deus. Uns oram
como o namorado que fala demais no ouvido da
namorada. Como se Deus fosse surdo e burro.
Parecem aquela tia que liga e fala tanto, tanto,
que minha mãe deixa o fone, mexe a comida nas
panelas e retorna, sem que sua ausência seja
percebida. Jesus sugeriu não multiplicar as
palavras. Deus conhece os nossos anseios e
necessidades. O próprio Jesus, narra o
evangelho, gostava de retirar-se para lugares
ermos para entrar em oração. "Jesus foi para a
montanha a fim de rezar. E passou toda a noite
em oração a Deus" (Lucas 6, 12).
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   Na oração, é preciso entregar-se a Deus.
Deixar que ele ore em nós. Se temos resistência à
oração é porque, muitas vezes, tememos a
exigência de conversão que ela encerra. Parar
diante de Deus é parar diante de si mesmo.
Como num espelho, ao orar vemos o nosso
verdadeiro perfil - dobras do egoísmo realçadas,
mágoas acumuladas, inveja entranhada, apegos
enrijecidos. Daí a tendência a não orar ou fazer
orações que não revirem ao avesso a nossa
subjetividade. Os místicos, mestres da oração,
sugerem aprendermos a meditar. Esvaziar a
mente de todas as fantasias e ideias, e deixar
fluir o sopro do Espírito no silêncio do coração.
É um exercício cujo método a literatura mística
ensina. Mas é preciso, como Jesus, reservar
tempo para isso. Assim como a relação de um
casal arrefece se não há momentos de
intimidade, do mesmo modo a fé se debilita se
não nos recolhemos em oração.
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   Oramos para aprender a amar como Jesus
amava. Só a força do Espírito dilata o coração.
Portanto, uma vida de oração se avalia, não
pelos momentos entregues a ela, e sim pelos
frutos na vida cotidiana: os valores elencados
como bem-aventuranças no Sermão da
Montanha (Mateus 5, 1-12). Ou seja, pureza de
coração, desprendimento, fome de justiça,
compaixão, destemor nas perseguições etc. Orar
é deixar-se amar por Deus. É deixar o silêncio de
Deus ressoar em nosso espírito. É permitir que
ele faça morada em nós. Sem cair no farisaísmo
de achar que a minha oração é melhor do que a
sua, como aquele fariseu frente ao publicano
(Lucas 18,9-14). 
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    Quem ora procura agir como Jesus agiria.
Sem temer os conflitos decorrentes de atitudes
que contradizem os anti-valores da sociedade
consumista e individualista em que vivemos.
Orar é subverter-se a si próprio. Centrado em
Deus, o orante descentra-se nos outros e
imprime à sua vida a felicidade de amar porque
se sabe amado. Parafraseando Jó, antes de orar
se conhece a Deus "por ouvir falar". Depois, por
experimentar. O que levou Jung a exclamar: "Eu
não creio. Eu sei".
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Oração Anjo Guardião

     Anjo guardião que permeia meu Ser. Guia-
me de noite, guia-me de dia. Proteja-me de mim
mesmo e das forças obscuras que tentam me
iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder
da Deusa atuas. Preenche de Paz o meu coração.
Que assim seja.
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Oração A Mãe Terra

     Divina Mãe, sopro da vida, fonte do som,
ação sem palavras, criadora do Cosmos. Faça sua
luz brilhar dentro e fora de mim para eu que
possa torná-la benéfica ao Todo. Auxilie-me a
seguir, inspirando apenas o sentimento que
emana de Ti: o Amor. Que a minha Alma, possa
se  conectar com essa fonte inesgotável e siga
com a memória viva de que, como a ti, Sou
Divina, assim como todas as demais criaturas.
Que a sua intenção e a minha sejam uma só,
irradiar a luz do amor, de todas as formas, a
toda existência individual, assim como em todas
as interações vividas...
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    Faça-me sentir a alma da Terra dentro do
meu peito e assim compreender a Sabedoria que
existe no todo. Não permita que a
superficialidade e aparência das daquilo que é
mundano me iluda, e me liberte de todas as
amarras que impedem o meu crescimento. Não
admita que eu seja tomada pelo esquecimento
de que a senhora se apresenta como força
criativa que nutre o mundo, canção que me
renova diariamente e que a tudo embeleza.
Possa o seu Amor ser o solo onde crescem
minhas ações.   Assim seja.
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Oração de São Francisco de Assis

Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a uniãoO
nde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
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Ó mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois, é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna

Ó mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois, é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna
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Prece ao Budista

Por Shantideva (685-763dc) 

Que todos os seres em todos os lugares,
Atormentados por sofrimentos do corpo e da
mente,
Obtenham um oceano de felicidade e alegria
Em virtude desses méritos.
Que nenhuma criatura viva sofra,
Cometa o mal ou fique doente.
Que ninguém tenha medo ou seja
menosprezado,
Com uma mente oprimida pela depressão.
Que o cegos vejam formas,
E os surdos ouçam sons.
Que aqueles cujos corpos estão esgotados com o
trabalho duro
Se recuperem e encontrem repouso.
Que o nu encontre roupa,
Que o faminto encontre comida.
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Que aquele que tem sede encontre água
E deliciosas bebidas.
Que o pobre encontre riqueza,
Que os fracos e tristes encontrem alegria.
Que o desamparado encontre esperança,
felicidade constante e prosperidade.
Que possam ocorrer chuvas oportunas
E colheitas abundantes.
Que todos os medicamentos sejam eficazes
E orações saudáveis   deem frutos.
Que todos os que estejam doentes e mal
Rapidamente sejam libertados de seus males.
Seja lá que doenças existam no mundo,
Que elas nunca ocorram novamente.
Que os temerosos deixem de ter medo
E aqueles que se sentem presos sejam libertados.
Que o impotente encontre força
E que todas as pessoas pensem em beneficiar uns
aos outros.
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Oração do Yoguin

Prof. Hermógenes

    Senhor, estou aqui, para adorar-Te em todas
as imagens; nos santos de todas as religiões; em
catedrais, sinagogas, capelas, mosteiros,
mesquitas, terreiros; em ladainhas, terços,
mantras, pujas, missas, rituais e ofícios; em
todos os altares; nas florestas, nas praias, nas
ruas, nas casas, nas estradas, nos corações, em
sorrisos e lágrimas, em todos, em tudo. Vem
ajudar-me, dando pureza, infinito, eternidade e
universalidade a meu amor. Eis-me aqui Senhor
Jesus, Senhor, Buda, Maitreya, Senhor Krishna,
Sai Baba, Maria de Nazaré, Ramakrishna, Babá-
U-Lláh, Inayt Khan, Sankara, Ramanuja,
Ramana, Santa Teresa. Eis-me aqui todos os
Avataras, Rishis, Siddhas, Gurus, Mahatmas,
Hierarcas, Santos conhecidos e desconhecidos.
Quero aprender o Amor que liberta.
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   Aqui estou, Senhor Supremo, para que me
ajudes a vencer a frustradora ignorância; a
afastar ilusões, enganos e encantos; a afastar-me
dos opostos obsedantes, a retirar a venda de
meus olhos. Já não me satisfaz o vulgar conhecer
intelectual. Quero agora vivenciar a Verdade
que liberta.Eis-me aqui, Senhor, como
instrumento impessoal. Querendo apenas servir.
Lança mão de mim em teu divino agir. Quero
aprender a empreender o Agir que liberta. Faz
de minha mente, meu Deus, o teu sacrário. Que
Tua Paz a domine. Que Tua Luz a
ilumine.Diviniza, Senhor, minha mente. Eis-me
Senhor. Tu és eu. Eu sou Tu.
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Oração a Divina Criadora

   Divina Criadora, neste momento invoco toda
a sua força que habita em mim e ofereço a
minha luz para que possa acessar a uma graça.
Compreendo que ainda não alcancei por conta
de meus medos e desejos em desalinho. Acolho a
mim e aceito a graça chegando em minha vida.
Aceito sentir a Criação Divina pulsar dentro de
mim. Aceito ser guiada por essa fonte de Luz.
Limpo todo o véu de ilusão que insiste estar sob
meus olhos e permito olhar para minha vida
com os olhos abundantes da Divina Criação e
encontro a Paz. Sou grata a tudo que já alcancei
e vivi. Minhas memórias me constituem agora,
mas não mais me iludem ao olhar para o novo
que estar por vir em minha vida.  Me abro para
o novo que surge sem julgar, reclamar ou me
vitimizar. Sinto o novo e vibro com alegria e
amor.  Agradeço a Divina Liberdade e a graça
alcançada.
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Oração do Amor Incondicional

(Ho’oponopono)

    Eu me perdoo por cada passo que dei e cada
queda que levei até o presente momento.
   Eu sinto muito. Me perdoou. Eu me amo.
Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
me curar, me cuidar e me amparar a cada
passo... com todo amor e carinho.
     Eu permito ao Amor Divino me preencher.
    Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura.
    Eu me perdoo por cada momento em que tive
ansiedade com relação ao tempo do meu
crescimento pessoal.
    Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo.
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  Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
entender que a minha força se refaz no meu
tempo e nele meu coração celebra.
    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura.
    Eu me perdoo por todas as vezes em que me
critiquei de forma improdutiva, que me culpei
de forma doentia, que drenei a minha sagrada
energia.
    Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
jamais me criticar ou culpar de forma
improdutiva novamente.
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    Eu escolho conscientemente jamais drenar
outra vez a minha sagrada energia.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
fazer autocríticas construtivas, e assumir 100%
de responsabilidade por tudo o que experimento
na minha vida.
    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
Eu me amo.Eu me amo. Agradeço a Divina
liberdade e a cura.
    Eu me perdoo por todas as vezes que deixei de
me respeitar, por todas as vezes que impedi a
leveza e a alegria de fazerem parte da minha
vida.
    Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
respeitar o meu tempo de florescer a cada dor.
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    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
conscientemente me permitir a leveza e a
alegria. Eu permito ao Amor Divino me
preencher. Eu me amo. Agradeço a Divina
liberdade e a cura.
   Eu me perdoo por todas as vezes em que
cuidei do outro sem olhar para a minha própria
vida e regar o meu próprio jardim. Por todas as
vezes em que a doação me deixou um buraco e
me fez sentir dor e auto-abandono.
    Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim.
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
olhar amorosamente para a minha vida e regar o
meu precioso jardim antes de doar, porque
somente assim, posso doar por inteiro, sem
sentir dor e sem me abandonar.
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    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura. 
    Eu me perdoo por todas as vezes em que me
abandonei esperando que alguém viesse me
salvar. 
   Eu me perdoo completamente por isso. Eu
sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo.
Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim. 
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
jamais me abandonar outra vez. Eu escolho
conscientemente ME encontrar em cada passo
primeiro, antes de me doar. 
    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura.
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    Eu me perdoo por todas as vezes em que
deixei de respeitar os meus próprios limites, por
todas as vezes em que disse ‘sim’, quando a
minha real vontade era dizer não. Eu sinto
muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo.
Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim. 
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
respeitar os meus próprios limites e somente
dizer ‘sim’ quando esta for a vontade mais
profunda do meu ser. 
    E escolho conscientemente dizer não quando
o pedido do outro infringir o que a minha alma
realmente deseja e acha justo e saudável. 
    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
   Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura.



Camila Gomes
B E N Z E D E I R A

    Eu me perdoo pelos erros e falhas que cometi
no meu processo de crescimento e evolução. 
    Eu me perdoo por todas as vezes em que ao
errar e falhar, eu me censurei, me culpei e me
puni de forma improdutiva. 
    Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim. 
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
me olhar com todo o amor e compaixão. 
    Escolho fazer sempre uma autoanálise para
entender que estou dando o meu melhor, de
acordo com a consciência que tenho em cada
momento. 
   Escolho conscientemente assumir 100% de
responsabilidade por todos os meus atos e todos
os resultados na minha vida.
    Eu escolho apreciar a auto gratidão e o auto
amor com 100% de responsabilidade. E escolho
agir da mesma maneira com cada semelhante
meu.
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     Eu permito ao Amor Divino me preencher.
    Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura. 
   Eu me perdoo por todas as vezes em que tentei
corresponder a uma imagem que alguém pintou
de mim. 
    Declaro ao Universo que esse tempo acabou!
Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te
amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas
memórias e a mim. 
    De agora em diante, e para sempre, eu escolho
celebrar com alegria a grandeza de ser quem Eu
Sou, sem qualquer tentativa de minha parte de
buscar me enquadrar em alguma imagem que
pintaram de mim. 
    Eu abro mão totalmente da necessidade de
aprovação de quem quer que seja.
    Na minha essência, Eu Sou um ser divino,
como todos os demais. E eu escolho me amar e
me respeitar total e integralmente. 
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    Eu permito ao Amor Divino me preencher.
Eu me amo. Agradeço a Divina liberdade e a
cura.
    De agora em diante, e para sempre, para
sempre, para sempre. Eu escolho me curar, me
cuidar e me amparar a cada passo, com todo
amor e carinho.
    A minha força se refaz no meu tempo e nele
meu coração celebra. Sinto o meu coração
pulsar. Ele pulsa e se expande, irradiando a
energia mais sublime do Universo: o amor. Eu
sinto amor por mim. Eu permito ao Amor
Divino me preencher. Eu me amo.
    Agradeço a Divina liberdade e a cura. Eu me
amo. Eu me amo. Eu me amo. Agradeço.
Agradeço. Agradeço.
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Oração Espiritualista Pai Nosso

    Pai/Mãe, que estás no céu, na terra, no fogo,
na água e no ar. Pai/Mãe, que estás nas flores, no
canto dos pássaros, no coração a pulsar; que
estás na compaixão, na caridade, na paciência e
no gesto de perdão.

    Pai/Mãe Divino, que estás em mim, que estás
naquele que eu amo, naquele que me fere,
naquele que busca a verdade. Pai/Mãe que estás
naquele que caminha comigo e naquele que já
partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade.
Santificado seja o Teu nome por tudo o que é
belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia
da Criação. Sejas santificado por minha vida,
pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou,
tenho e sinto e por me conduzir à
perfeição.Assim é. Está feito!
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    Venha a nós o Teu reino de paz e justiça, fé e
caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a
construir através da mansidão de espírito,
reflexo da grandeza interior. Seja feita a Tua
vontade, ainda que minhas rogativas prezem
mais o meu orgulho do que as minhas reais
necessidades. Ainda que muitas vezes eu não
compreenda mais do que o silêncio em resposta
às minhas preces, não Te ouvindo assim dizer:
Filho aguarda, tua é toda a eternidade.

    O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu
possa dividi-lo com aqueles que tem fome. As
condições materiais que ora tenho de nada
servem se não me lembro de quem vive na
aflição.
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    Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as
minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu
coração; quando permito que o mal se
exteriorize na forma de agressão.

    Que, mais do que falar, eu saiba ouvir. Que,
ao invés de julgar, eu busque acolher. Que, não
cultivando a violência, eu semeie a paz. Que,
dizendo não às exigências em demasia, possa a
todos agradecer.

    Perdoa-me, assim como eu perdoo àqueles
que me ofenderem, mesmo quando meu coração
esteja ferido pelas amarguras e dissabores da
ingratidão.

    Possa eu, Senhor da Vida, lembrar de que
nenhuma mágoa é eterna e de que o único
caminho que me torna sublime é a humilde
estrada da reconciliação.
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    Não me deixes cair nas tentações dos erros,
vícios e egoísmo, que me tornam escravo de
minha malevolência.

    Que Tua luz esteja sobre mim, iluminando-
me, para que eu te encontre dentro de
minh’alma, como parte que és de minha
essência.

    E livra-me de todo o mal, de toda violência,
de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-
me de toda dor, de toda mágoa e de toda
desilusão.

    Mas ainda assim, quando tais dificuldades se
fizerem necessárias, que eu tenha força e
coragem de dizer: Agradeço, Pai/Mãe por mais
esta lição!
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Oração a Mãe Universal

    Ó mãe Universal lhe saúdo e lhe reverencio
pois plena é tua graça, toda unidade está em Ti.
Gestas em teu ventre a nova humanidade. Ó
suprema Mãe Universal, intercede por nós,
mulheres da superfície da Terra, para que
possamos consagrar-nos como dignas filhas da
Deusa. Na fé, na luz, na paz, na proteção, na
cura, na unidade, no amor, no perdão, na
reconciliação, na caridade, na humildade, na
transmutação e na fraternidade, agora, e no
momento da minha total e definitiva entrega a
Mãe Criadora. Assim Seja.
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Oração dos Mártires Oprimidos

    Pai nosso dos pobres e marginalizados. Pai
nosso dos mártires e torturados. Teu nome é
santificado naqueles que morrem defendendo a
vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é
nossa medida. Teu reino é de liberdade,
fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a
violência que devora a vida pela opressão.
Queremos fazer tua vontade, és verdadeiro Deus
Libertador. Não vamos seguir as doutrinas
corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-Te o
pão da vida, o pão da segurança, o pão das
multidões. O pão que traz humanidade, que
constrói o ser humano ao invés de canhões.
Perdoa-nos quando por medo ficamos calados
diante da morte, perdoa e destrói os reinos em
que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos
da crueldade do esquadrão da morte dos
prevalecidos. Pai Nosso revolucionário, parceiro
dos pobres, Deus dos oprimidos.
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Oração a Mãe Terra

Leonardo Boff

    "Terra minha querida, Grande Mãe e Casa
Comum! Vieste nascendo, lentamente, há
milhões e milhões de anos, grávida de energias
criadoras. Teu corpo, feito de pó cósmico, era
uma semente no ventre das grandes estrelas
vermelhas que depois explodiram, te lançando
pelo espaço ilimitado. Vieste te aninhar como
embrião, no seio de uma estrela ancestral, o Sol
primevo, no interior da Via-Láctea,
transformada depois em Super Nova. Ela
também sucumbiu de tanto esplendor e
explodiu. E vieste então parar no seio acolhedor
de uma Nebulosa, onde já, menina crescida,
perambulavas em busca de um lar. E a Nebulosa
se adensou virando um Sol esplêndido de luz e
de calor: o nosso Sol. 
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    Ele se enamorou de ti, te atraiu e te quis em
sua casa, como um planeta seu, Terra junto com
Marte, Mercúrio, Vênus e outros companheiros
teus. E celebrou o esponsal contigo. De teu
matrimônio com o Sol, nasceram filhos e filhas,
frutos de tua ilimitada fecundidade, desde os
mais pequenininhos, bactérias, vírus e fungos
até os maiores e mais complexos como as
plantas, os peixes e os animais. E como
expressão nobre da história da vida, nos geraste
a nós, homens e mulheres. Como seres humanos,
somos Terra, a parte tua que sente, pensa, ama,
cuida e venera. continuas crescendo, embora
adulta, para dentro do universo rumo ao Seio do
Deus-Pai-e-Mãe de infinita ternura.



Camila Gomes
B E N Z E D E I R A

    Desse inefável Útero viemos e para ele
retornamos para recebermos suma plenitude
que somente Tu, Pai-Mãe, nos podes conceder.
Queremos mergulhar em Ti e ser um contigo
para sempre junto com a Mãe Terra. E agora,
Terra querida, sinto-me um sacerdote universal.
Ouso realizar o gesto de Jesus na força de seu
Espírito. Como ele, cheio de unção, te tomo em
minhas mãos impuras, para pronunciar sobre ti
a Palavra sagrada que o universo guardava
dentro de si e que tu ansiavas por ouvir: “Hoc
est corpus meum: Isto é o meu corpo. Hoc est
sanguis meus: Isto é o meu sangue”. E então
senti: o que era Terra se transformou em Paraiso
e o que era vida humana se transfigurou em
Vida divina.



Camila Gomes
B E N Z E D E I R A

    O que era pão se fez Corpo de Deus e o que
era vinho se fez Sangue sagrado. Finalmente,
Mãe Terra, com teus filhos e filhas, chegaste em
Deus. Enfim em casa. “Fazei isso em minha
memória“. Por isso, de tempos em tempos,
cumpro o mandato do Senhor. Pronuncio a
palavra essencial sobre ti, Terra querida, e sobre
todo o universo. E junto com ele e contigo nos
sentimos o Corpo de Deus, no pleno esplendor
de sua glória”


