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INTRODUÇÃO 
 
A interioridade converteu-se para nós, leigos agostinianos recoletos, numa 

palavra doce, de cuja vivência depende a nossa intimidade com Deus e, por isso 
também, a paz, a alegria, a fortaleza na fé, na esperança contínua e no amor. 

Para onde vamos quando vivemos o processo de interioridade? Para a casa de 
Deus dentro do nosso coração. É lá que nos encontramos com Ele e com nós 
mesmos diante d’Ele, para transcender com Ele em direção ao irmão, aos irmãos e 
à vida. Isso, no contexto que for: no que nos achamos imersos, no que escolhemos 
ou no que, mesmo independentemente da nossa vontade, nos cabe viver. 

O que quero dizer é que o que está fora de nós não interrompe, não estorva 
nem impede que, no exercício de nossa liberdade e, com a ajuda de Deus, 
voltemos a nós mesmos, para um conhecimento e amor de Deus cada vez maiores.  

A princípio, quando se escuta falar de interioridade e se conhecem os passos 
que Santo Agostinho nos convida a dar, a saber: “Não te dirijas para fora, entra 
em teu interior, dentro de ti habita a verdade, transcende-te a ti mesmo” (v. rel. 39, 
72), o que nos acaba sendo mais difícil são os primeiros dois passos. Às vezes, 
porque não se compreendem e, às vezes, porque se entendem tão bem que nos 
assustam. Sim, assusta-nos deixar o conhecido para penetrar no desconhecido.  
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Por outro lado, como também contam o caminho, a biografia, a nossa história, 
e muito do que vivemos dói, cansa, afadiga, parece não ter sentido ou ser uma 
ameaça à nossa felicidade e plenitude, Santo Agostinho assim reza, nos 
Solilóquios: “Que eu me conheça a mim, que te conheça a ti” (sol. 2, 1, 1). Você 
imagina quão diferente se faz a nossa história, ou que significado diferente 
adquire cada momento de nosso trajeto quando, o que vivemos, vivemos sabendo 
quem somos diante de Deus e quem é Deus em nós?  

Assim, tudo em nossa biografia tem sentido: o passado se integra num plano 
amoroso, e o futuro está claro porque, ainda que não saibamos o que viveremos, 
sabemos, sim, que nada nos afastará de Deus; contamos com a Sua graça e 
estamos dispostos a vivê-la, já que não há nada mais belo do que viver com Deus 
e ver a vida com os olhos d’Ele.  

Por isso, junto com dizer: “Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade”, 
podemos dizer com Santo Agostinho: “Que eu me conheça, que vos conheça” 
(sol. 2, 1, 1), e dizê-lo assim, em cada momento crítico da nossa vida. Sem nos 
deixarmos abater pelo desespero, “dizendo: ‘Não posso’. Que esta confissão 
desperte (para) o amor pela vossa misericórdia e pela doçura da vossa graça, que 
fortalece todos os fracos e lhes permite tomar consciência da própria fraqueza” 
(conf. 10, 3, 4).  

No caminho, na medida em que conseguimos praticar o silêncio num espaço 
para estar a sós com Deus ou na medida em que aprendemos a desfrutar a vida 
com austeridade e mesura, conseguimos não nos dirigir para fora. Isso, porém, 
não basta: é preciso entrar em si, para encontrar-se com Deus e transcender-se 
com Ele em atos de amor e de serviço ao próximo. Para tudo isso, portanto, 
necessitamos de um grande motivo: fome de Deus, fome de amor, fome de paz, 
fome de liberdade, de felicidade e de justiça social. 

Por um lado, vemos as manifestações de um mundo colorido que se dissolve 
em penas e lamentações: “andam como ovelhas sem pastor” e “o mundo geme 
como em dores de parto ansiando pela manifestação dos filhos de Deus”; e, por 
outro, vemos falsos profetas que oferecem, como remédio, caminhos e bens que 
levam à dispersão e à escravidão.  

E é precisamente hoje, tempo pelo qual somos corresponsáveis, que o processo 
de interioridade se faz cada vez mais necessário, como parte indispensável, dentre 
as múltiplas ações, para o resgate de muitos, através de um encontro real com o 
‘mestre interior’.  

É graças ao encontro com Deus em nosso interior que a vida de cada um acha 
sentido e se faz fecunda, enquanto caminhamos sob o jugo suave e o fardo leve 
que Cristo nos dá neste mundo cheio de contradições e que nos provoca 
constantes motivos de lamentação e de fadiga. 
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Antes de empreender o processo de interioridade, deve-se saber que esse 
caminho nos permite ganhar e conservar a paz, a alegria e a fortaleza de Deus, 
para fazer frente aos desafios cotidianos, e transcender as vicissitudes, 
controvérsias e adversidades do mundo atual. E tudo isso, para viver e estender o 
reino de Deus.  

Pelo que até aqui se disse, pode-se entender a insistência, no ‘Itinerário 
formativo agostiniano recoleto’, de provocar a experiência da interioridade, tanto 
nos ‘Exercícios espirituais agostinianos’ como nas ‘Oficinas de oração’ e na 
formação permanente que nós, os leigos agostinianos recoletos, recebemos, 
através das fichas que vivemos em nível pessoal e em fraternidade.  

Finalmente, antes de passar ao desenvolvimento do tema, baste dizer que não 
há comunidade nem apostolado sem experiência de interioridade, o que, em nosso 
caso, é grave, já que, para sermos agostinianos recoletos, é preciso que sejamos 
contemplativos.  

Isso significa que, se, de início, a prática da interioridade se realiza em si, ao 
procurar-se um tempo e um local para isso, depois, sem abandonar os tempos 
fortes de encontro com Deus, toda a nossa vida passa a ser vida contemplativa na 
ação. E a interioridade e a transcendência se notam em quem as vive.  

Há sinais visíveis que delatam que somos pessoas contemplativas, ou pessoas 
que não vivem a sempre possível intimidade com Deus que nos cria, salva e 
santifica a partir do interior. Os sinais de ambas as situações são evidentes nas 
respostas que damos e nas propostas que fazemos à vida, ou até mesmo na nossa 
omissão ante o que acontece dia após dia. Nossa forma de vida e nossa relação 
com os outros revela a qualidade da nossa relação com Deus. E conste que dela 
depende que vivamos num mundo mais parecido ao sonho de Deus.  

Se, com efeito, não sobra tempo para que todas as páginas santas sejam perscrutadas, para 
que sejam removidos todos os véus de suas palavras e para penetrar em todos os segredos das 
Escrituras, conserva a caridade, de que depende tudo (s. 350, 2). 

No desenvolvimento do tema, ofereço o que por experiência vimos como 1) 
necessário para favorecer a interioridade; 2) o que não é nem interioridade nem 
transcendência, mas ajuda; 3) explicações exequíveis para os quatro passos da 
interioridade e 4) experiências de interioridade.  
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O NECESSÁRIO PARA FAVORECER A INTERIORIDADE 
 
Nenhum esforço para transmitir a experiência agostiniana da interioridade será 

suficiente de modo a propiciar a sua vivência, sem que antes arranquemos o mato 
que cresce por cima, à vista de todos, em cada pessoa; ou, em outras palavras, sem 
que antes removamos a terra. Tudo o que está à vista são pesares mal resolvidos, 
medos, complexos (timidez e soberba), inseguranças e desconfianças 
(consequências de múltiplas debilidades, frustrações e desatinos). Pois, quem é 
que pode postar-se ante um grupo de pessoas para falar de interioridade, sem antes 
falar do que está à vista, fora de nós? A quem importaria escutar uma aula sobre 
interioridade, se a exterioridade é o que ajuda, aparentemente ou como paliativo, a 
evadir tantas penas? O necessário, então, é provocar fome de Deus.  

 

a) Consideração do mundo atual 
Em primeiro lugar, para favorecer a interioridade, deve-se fazer uma 

consideração do mundo atual: cifras, dados, fatos, situações, lista de exemplos de 
montes de coisas que nos ferem como filhos, pais, irmãos, cidadãos de um mundo 
global, em que alguns se empenham em depredar o ser humano e estragar a casa 
comum. Às vezes, basta ler as manchetes de um jornal para provocar fome de 
Deus.  

Enquanto se faz essa exposição, os ouvintes recobrarão vida em seu interior, 
com uma participação de escuta ativa, recordando seus próprios pesares e sua 
experiência. Como se vê, é preciso despertar corações adormentados, tocar os 
passivos, chamar os dispersos, inquietar-nos todos. 

 

b) Anúncio: Deus escuta e traduz os gemidos do coração 
Depois disso, quão importante é perguntar para que se quer orar e qual a nossa 

matéria de diálogo com Deus! Porque Deus não escuta qualquer coisa, sabia? Só 
escuta os gemidos do coração. O que quer dizer isso? Escuta quando você Lhe 
fala sinceramente, clamando por Seu amor, pedindo misericórdia e deixando-se 
levar pelo Espírito Santo, que sutilmente o corrige pondo-lhe na boca as palavras 
exatas, ou seja: as palavras que verdadeiramente coincidem com os seus 
sentimentos mais profundos e que saem do coração com humildade. Aqui 
aparecem os sentimentos, as emoções, os pensamentos…: tudo alvoroçado, saindo 
aos gritos do coração, e isso é o que Deus escuta e traduz no seu interior.  

Mas, quem é Deus? Nós O conhecemos? Podemos falar, a partir do coração, 
com alguém que não conhecemos e a respeito de quem sequer sabemos se, na 
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verdade, se ocupa de nós, e, mais ainda, de alguém que não sabemos ou não 
acreditamos se, na verdade, nos conhece e ama de maneira particular? 

 

 
Aqui aparecem os sentimentos, as emoções, os pensamentos…: tudo alvoroçado, saindo aos gritos do 

coração, e isso é o que Deus escuta e traduz no seu interior. 

 

c) Exemplo do clamor do coração 
Pensemos, por exemplo, numa mãe que pede a Deus que cure o seu filho da 

síndrome de Down. Ela o faz aos gritos e com lágrimas. É sincera, realmente está 
clamando; mas entra o Espírito Santo que, compassivo, aconselha: “Deus tem 
muitos filhos e todos diferentes, a todos ama assim como são; pede-Lhe outro 
filho, além desse que tens, e ama todos os filhos que vieres a ter em suas 
diferenças, assim como são, porque Deus assim os cria e assim os ama, para isso 
os cria. Para isso tens um filho com Down: para amá-lo. Só para isso… Ama-o”. 
Então, a mulher deixa de gritar. Sorri com ternura enquanto lhe saem lágrimas 
doces pelos olhos, e diz: “Obrigada, Senhor. Perdoai-me. Não o sabia. Obrigada! 
Assim como amais o meu filho, eu o amo”.  

Pelo visto, a mulher queria, no fundo de seu coração, esclarecer com Deus este 
ponto: “Deus, amais o meu filho? Vós me amais? Verdadeiramente nos amais? 
Porque, vede, as pessoas nos olham estranhas, como se eu fosse culpada, como se 
ele fosse um castigo. Olham para a gente com pena. O olhar de muitos não me diz 
que nos amais”. Ao saber que sim, que são amados grandemente tal como são, 
absolutamente apreciados e amados por Deus, ela já não pede outra coisa senão 
saber amar.  
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Como se vê, todos nós, mesmo sem conhecer Deus de fato e sem uma 
preparação prévia, contando talvez, apenas, com as primeiras lições para a 
Primeira Comunhão, já clamamos a Deus, pelo menos em face de um choque 
tremendo na vida. Nós todos somos capazes de conhecer Deus, mas precisamos 
procurá-l’O e deixar-nos encontrar por Ele. 

 

d) Confiança em Deus: O que eu procuro e o que encontro quando procuro 
por Deus? 

Depois de identificarmos uma primeira experiência de busca e encontro com 
Deus, que podemos definir como um impulso espontâneo e sincero para o 
processo de interioridade, feito ainda sem maior conhecimento, nós podemos 
celebrar o fato de que todo ser humano seja capaz de conhecer Deus e saber-se 
amado por Ele. O que buscamos, é claro, é a felicidade e, às vezes, pelo menos, a 
paz.    

Depois, com o processo de interioridade, poderemos também conhecer-nos 
diante d’Ele, na perspectiva da Sua visão misericordiosa sobre nós, sentir a dita de 
corresponder-Lhe e de transcender-nos em direção ao próximo e em comunhão 
com Deus, para dar-nos mutuamente a paz. 

Deus tem de ser buscado, encontrado e amado para O continuarmos buscando, 
encontrando e amando, cada vez mais. “Por que nesse caso, se insiste na procura... 
senão porque... se aperfeiçoa cada vez mais aquele que, procurando tão 
inestimável bem, sabe que, se deve procurar, é para encontrar, e que se encontrar, 
é para procurar com maior ardor?” (trin. 15, 2, 2). Então, quando numa oração 
profunda e verdadeira, que não é fantasia nem produto da imaginação, nós 
vivemos num encontro de intimidade com Deus. 

Ninguém se adentra, porém, nesse caminho, sem antes conhecer Deus 
verdadeiramente. Por isso, vale muito ler e meditar: 

• 1Cor 13: as qualidades do amor. Esse é Deus. É assim que nos ama a cada 
um de nós. Agora que o sabemos, podemos procurá-l’O em nosso interior 
e, ao encontrá-l’O, saberemos que é a beleza e o amor compreensivo, 
seguro e para sempre, serviçal, misericordioso, paciente, que se alegra 
com a verdade e a justiça, e que buscamos em tantas coisas fora de nós, 
sem achar. 

• O Pai-nosso. É necessário permitir que se reze à maneira de Lectio divina 
e que cada participante descubra seu significado naquelas frases que mais 
ressonância encontrarem em seu interior. Por exemplo: “Pai nosso, que 
estais nos céus” − Céus? Céus! Há quem diga “meu céu” para referir-se à 
pessoa amada. Faz sentido! Os céus de Deus são nossos corações, eis o 
céu de Deus. Aí, dentro de nós, Ele instalou Seu reino. E continuamos: 
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“Santificado seja o vosso nome” (que saibamos sentir-vos, viver 
convosco, amar-vos, corresponder a vosso desejo de amar-nos amando 
com o vosso amor os nossos irmãos). O que mais diz o Pai-nosso? Diga 
uma frase, uma só das suas frases e detenha-se nela, contemplando seu 
significado. Entre louvores e súplicas, com humildade, clamamos ao céu: 
“Pai nosso”. Nosso? Nosso! De amigos e inimigos, de todos… De 
pequenos e grandes… Dos meus filhos! Meus filhos são também meus 
irmãos. Filhos de Deus antes que meus, obra d’Ele, criados por Ele e para 
Ele. Você continua com o Pai-nosso? Continue… vá em frente… É claro, 
se estiver com fome! Se não a tiver, é impossível fazer oração; ou seja, 
escutar Deus. Tão importante é o Pai-nosso que Santo Agostinho oferece-
nos um tratado completo a seu respeito, e com base nele, há todo um curso 
nas oficinas de oração agostiniana. Eis uma excelente iniciativa para 
aumentar o nosso conhecimento de Deus e o nosso trato com Ele.  

• O Credo. Poderíamos fazer o mesmo, depois, com o Credo, que emociona 
muitos que viveram a verdadeira interioridade, os quais, por isso, ao rezá-
lo, conseguem sempre, repetidas vezes, em comunhão com a Igreja, ir 
atrás do irmão e transcender as adversidades que a vida lhes depara. 

Com essas três oportunidades (1Cor 13, Pai-nosso e Credo), alcançamos um 
conhecimento mais próximo de Deus. Também poderíamos meditar João 15 e 17, 
já que, em tais leituras, ficamos sabendo que, para Jesus, somos Seus amigos, que 
o mandamento d’Ele é o amor, que sem Ele nada podemos fazer e que Ele próprio 
ora por nós ao Pai. 

Se fizer falta, todavia, verificar a nossa fome do Seu amor, justiça, verdade, 
felicidade, segurança e paz, não poderemos perder tempo: temos de provocar 
fome de Deus. Vamos então com o que segue: 

 

e) Fome de Deus 
Sejam quais forem a forma, os tempos, a maneira em que o expositor é 

iluminado pelo Espírito Santo para despertar fome de Deus e confiança n’Ele, o 
que importa é saber que, para viver a interioridade, é preciso despertar a 
consciência de sermos dependentes absolutos de um Deus que nos ama com amor 
perfeito e eterno. Só assim é possível dirigir-se ao interior e transcender num 
ritmo contínuo de busca e encontro, para que sejamos contemplativos na ação. 

A fome de Deus nasce a partir do autoconhecimento, e existem muitas 
ferramentas como o eneagrama, por exemplo, ou a caracterologia relacional, que 
nos mede levando em conta a velocidade, a emotividade e o grau de atividade. O 
autoconhecimento de alguém não é, porém, real até que a pessoa se descubra 
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absolutamente dependente e necessitada de Deus: necessitada, sobretudo, de Seu 
perdão e de Sua graça para viver bem.  

É preciso cansar-se de ser infeliz para buscar a felicidade e a paz. É necessário 
cansar-se de carregar a própria vida, fazendo tudo por nossa conta e do nosso 
jeito, para procurar o descanso em Deus, conforme a ordem do Seu amor: a 
humildade. É preciso ter dúvidas e desconfiar de nós mesmos e de nossas 
decisões, para buscar a sabedoria, a ordem, a verdade. É necessário sentir 
compaixão para querer mover-se com os outros, em favor da justiça social e do 
bem comum.  

Como devo procurar-te, Senhor? Quando te procuro, ó meu Deus, procuro a felicidade da 
vida. Procurar-te-ei, para que minha alma viva. O meu corpo, com efeito, vive da minha alma 
[espírito], e a alma vive de ti. Como, então, devo procurar a felicidade? Não a possuirei 
enquanto não puder dizer: “Basta, aqui está”. E aqui é preciso que eu diga como a procuro. 
Pela lembrança, como se a tivesse esquecido, mas ainda lembrando-me de que a esqueci? 
Pelo desejo de conhecer o desconhecido, como algo que jamais conheci, ou que já esqueci tão 
completamente, que nem sequer me lembro de tê-lo esquecido? 

A felicidade não é justamente aquilo que todos querem, não havendo ninguém que não a 
queira? Onde a conheceram para assim a desejarem? Onde a viram para amá-la tanto? Que a 
possuímos, é certo, mas não sei de que maneira. Há um modo de possuí-la que nos torna 
felizes, e há os que são felizes pela esperança de possuí-la. Estes a possuem de modo inferior 
aos que já são felizes pela posse real, estando, porém, em melhores condições do que os que 
não são felizes nem na realidade nem na esperança. No entanto, quem a espera não desejaria 
tanto ser feliz, se já de algum modo não possuísse a felicidade. Não sei como a conheceram e, 
porque a conhecem, a possuem de um modo para mim desconhecido, que me esforço por 
aprender. Estará na memória? Neste caso, é porque já fomos alguma vez felizes. Não procuro 
indagar se fomos felizes individualmente ou se o fomos naquele que primeiro pecou e no qual 
todos morremos, e do qual todos nascemos para a infelicidade. Pergunto apenas se a 
felicidade reside na memória. De fato, não a desejaríamos, se já não a conhecêssemos. Mal 
ouvimos o seu nome, confessamos desejá-la, e não é o som da palavra que nos alegra. De 
fato, quando um grego escuta pronunciar esse nome em latim, não se alegra, porque não 
entende o que foi dito. Nós, no entanto, nos alegramos como se alegraria um grego que o 
ouvisse em sua própria língua. De fato, a felicidade em si não é grega nem latina, mas os 
gregos, os latinos e os homens de todas as línguas querem alcançá-la. 

Ela é conhecida por todos, e se todos pudessem ser interrogados a uma só voz − quereis ser 
felizes? − sem dúvida alguma responderiam que sim. O que não aconteceria se, em sua 
memória, não se conservasse a realidade que esta palavra significa” (conf. 10, 20, 29).  

Eis o que significa ter fome de Deus. Vale a pena ler todo o livro 10 das 
Confissões ou, pelo menos, para o tema que nos ocupa, desde o capítulo 20 até o 
fim, para chegarmos a conhecer a fundo o processo agostiniano da interioridade, 
do encontro com Deus, e os adversários da felicidade, o mesmo que buscamos 
quando buscamos Deus.  

Até aqui tentei explicar que a fome de Deus nasce por meio do 
autoconhecimento e da introspecção, movidos pela graça do mesmo e único Deus 
que nos fez para Si e, por isso, o nosso coração há de estar inquieto até descansar 
n’Ele (cf. conf. 1, 1, 1).  
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“Não te dirijas para fora”, “Entra em teu interior”, “Dentro do teu coração está 
a Verdade”, “Transcende-te a ti mesmo”. É para lá que vamos. 

 
 

O QUE NÃO É NEM INTERIORIDADE NEM TRANSCENDÊNCIA, MAS 
AJUDA 

 

a) Silêncio  
O silêncio não logra sair ao exterior. O silêncio sozinho, contudo, sem mais 

objetivo do que o relaxamento físico e mental, não é interioridade. Requer-se uma 
alma inquieta, desejosa de estar com Deus. Isso significa marcar um encontro com 
Deus e chegar pontualmente. Trata-se de estarmos centrados em nosso encontro 
com Deus e, por mais que alma grite e que haja barulho ao nosso redor, centrar-
nos no tema que temos com Deus, até conseguir, com a ajuda d’Ele, centrar-nos 
em Deus para irmos com Ele em direção ao irmão, sempre e em todo lugar.   

 

b) Memória  
Em Conf. 10, 14, 21-22, Santo Agostinho nos fala do desejo, da alegria, do 

medo e da tristeza como paixões da alma, que têm sua raiz no passado, no 
presente ou na imaginação, como projeção para o futuro. No silêncio, todas essas 
emoções aparecem e temos que captá-las, pegá-las, reconhecê-las, identificá-
las…, mas não só para ficarmos com elas, para arrebatar-nos, para comprazer-nos 
em nós mesmos ou para compadecer-nos de nós, mas para pô-las como tema de 
conversação com Deus.  

Identificar, portanto, as nossas emoções e conhecer mais acerca de nós 
mesmos, a partir delas, é parte do processo de interioridade, mas ainda não é 
interioridade. Será interioridade quando levarmos todas essas emoções, 
sentimentos, pensamentos, recordações, anelos, medos, fantasias e suposições à 
presença de Deus, com muitas perguntas, petições e o desejo sincero de purificar-
nos e libertar-nos do que estorva para conhecer e amar a Deus; quando pusermos 
em ordem a nossa vida, ganharmos humildade, deixarmos Deus transparecer em 
nossa relação com os demais, quando nos transcendermos com Ele para o nosso 
próximo.  

Conhecer-nos a nós mesmos nunca será uma experiência completa sem que 
nos conheçamos diante de Deus, porque Ele é mais íntimo do que a nossa própria 
intimidade e só Ele sabe a verdade sobre nós. Se você quiser saber então 
verdadeiramente sobre si, terá de perguntar a Deus: Quem sou para vós, Senhor? 
Como me vedes? O que quereis de mim? Em que vos posso servir?   
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c) Conhecimento da Palavra de Deus  
É sumamente importante conhecer a Palavra de Deus, porque, na interioridade, 

vamos falar à Palavra viva com a Sua Palavra e em Seu Idioma, que é o idioma do 
amor. Se a Palavra de Deus não interpelar você, nem o confrontar, nem o levar a 
perguntar a Deus sobre você mesmo e sua vida em relação ao plano de amor 
d’Ele, se você não quer escutar o que Ele lhe diz acerca de você mesmo, e não vê 
sintomas de uma transformação em seu coração; se não houver escuta, 
revitalização, renovação, conversão, não poderemos falar que se tenha dado um 
processo de interioridade. Mesmo que saibamos a Escritura de cor. Trata-se de 
sermos ditosos, e isso se consegue com a escuta e o cumprimento da Palavra de 
Deus. 

 
 

EXPLICAÇÕES EXEQUÍVEIS PARA OS QUATRO PASSOS DA 
INTERIORIDADE 

 
Como já se deve ter lido, no livro 10 das Confissões, Santo Agostinho nos 

explica, a partir de sua experiência pessoal e com detalhe, os passos para viver a 
interioridade e a transcendência. Está provado que um coração inquieto, ainda que 
imerso num contexto social controvertido e adverso, pode sentir fome de Deus e 
ter plena confiança n’Ele para ir a Seu encontro, em Sua palavra, tal como Ele Se 
apresenta a nós, assim como na beleza de Sua criação. A condição é querer 
conhecê-l’O para amá-l’O. De outro modo, é impossível haver interioridade, e 
muito mais transcender-nos. 

 

a) “Não te dirijas para fora”  
Santo Agostinho diz isso porque sabe que costumamos estar fora de nós 

mesmos. Por que o fazemos? Porque temos medo de estar dentro de nós mesmos, 
o que nos obriga a conhecer nossas luzes e sombras, e em ambos os casos implica 
responsabilidade (uma resposta humilde: petição de auxílio e/ou ação de graças). 
O que podemos esperar, porém, ao não sairmos de nosso interior? A felicidade. 
Mais ainda: a sua fonte, que está dentro de cada um. Aí dentro está quem recebe 
você com todo o Seu amor, e recebe a sua súplica e o seu louvor.  

Não sairmos de nós mesmos, como costumamos fazer, olhando para o outro e 
para os outros, para o clima, a política, a economia, a moda, as festas, os centros 
turísticos, os ambientes lúdicos, a música, a televisão, o cinema, as pessoas… é o 
primeiro passo para falarmos com Deus.  
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Você não tem medo de falar com Deus, tem? Preste atenção como não tem: 
não temos medo de encontrar-nos com Ele. Disseram-nos que Ele nos ama, e é 
verdade, lemos isso em Sua palavra, Ele no-lo demonstra nos dons de cada dia, 
em tudo o que Ele cria e renova.  

Temos medo é de topar-nos com nós mesmos, antes de falar com Deus. Não 
há, porém, outro modo de encontrá-l’O sem nós, sem o eu que somos, tal como 
nos vemos a nós mesmos. Deus então porá Sua luz e seremos melhores. Por ora, 
para não nos dirigirmos para fora, temos de vencer o medo com um ato valente de 
humildade, para estarmos dentro.  

O não sair tem um começo: calar. Detenha-se antes de consultar todo o mundo 
sobre a sua vida; detenha-se antes de inscrever-se num novo curso, sem ter ainda 
assimilado o anterior; detenha-se antes de ligar o rádio; detenha-se antes de chorar 
os seus problemas com o vizinho; detenha-se antes de pedir um favor a alguém; 
detenha-se antes de entrar no cinema; detenha-se antes de preencher sua agenda 
de fim de semana… Não se dirija para fora. Marque um encontro com Deus.     

  

b) “Entra em teu interior”  
O que você vai encontrar aí? Tantas coisas…! Toda a sua pessoa e a sua 

história completa; seus medos, alegrias, desejos, tristezas, necessidades, excessos, 
egoísmos, intentos, intenções… “Que medo!”. De fato, que medo! Mas vale a 
pena.  

Dentro de você, olhe bem tudo o que vir, o mais que puder, com todo detalhe, a 
fundo, e clame ao Espírito Santo para que você não saia fugindo de seu interior. 
Diga-se: “Deus, eu fico dentro de mim, mas com a vossa ajuda! Acompanhai-me! 
Estais a ver-me? Vinde, Senhor Jesus. Pai bom, criador nosso, mandai-me o vosso 
santo Espírito para eu permanecer dentro de mim e encontrar Jesus em meu 
interior”. 

Eis aí. Silêncio. Preste atenção no que você vê e que tanto o assusta, olhe para 
aquilo que tanto dói a ponto de impulsioná-lo a sair novamente de você. Não se 
vá. Fique. Deus está aí, Ele o está a esperar. Vive no seu interior. Que coisa lhe 
causa horror? De que você se envergonha? O que lhe veio à memória? Qual a sua 
grande pergunta em relação ao amor, à família, à sua infância, à sua mãe? O que 
faz com que você chore? Há alguma censura em seu interior? Chore, sim, e 
mantenha-se dentro de você, enquanto permite que saiam todas as suas perguntas, 
os seus clamores... Olhe a fundo para o que existe em você. Deus está aí e Ele vai 
explicar-lhe tudo.  

Volta a ti mesmo, mas, quando tiveres voltado, dirigindo-te ainda para o alto, não 
permaneças em ti. Afasta-te, em primeiro lugar, daquelas coisas que estão fora e volta para ti; 
em seguida, entrega-te a quem te fez e te procurou quando estavas perdido, achou-te quando 
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eras fugitivo e converteu-te a Si quando andavas apartado. Volta, pois, a ti e vai Àquele que 
te fez (s. 330, 3). 

Cabe destacar que, dentro de nós mesmos, vemos só o que conseguimos ver, e 
quase sempre temos uma visão incompleta ou distorcida da nossa realidade. 
Vemos de maneira parcial e as emoções nos alteram a inteligência. Deus é quem 
vai iluminar aquilo tudo, para que vejamos com clareza e nos conheçamos como 
Ele nos conhece, ou quase como Ele nos conhece. Pouco a pouco, à medida que 
vivermos o processo de busca e encontro, interioridade e transcendência, 
saberemos mais de nós mesmos, de nossa vida e missão. Vale a pena passar a 
etapa amarga e difícil de entrar em nosso interior. A coisa não termina aí, nesse 
estado de consciência que, às vezes, a um primeiro olhar, se parece mais com o 
inferno, com uma lixeira ou um sepulcro, do que com uma vida.  

Como se vê, entrar em nosso interior é a parte mais dolorosa do processo. E, 
por debilidade, poderíamos escapar. Por isso, daí de dentro, temos de clamar ao 
Espírito Santo para que venha em nossa ajuda, e possamos suportar esse transe. 

   

c) “Dentro de ti está a Verdade” 
Deus é a verdade. Jesus o disse: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida’. Você 

pôde olhar-se dentro de si. E o medo cresce. Algo o aterra, ou dói tanto, que o 
empurra para fora. Mantenha-se dentro, porém. Aguente. Que cresça a fome de 
Deus. Clame ao Espírito Santo: “Pai santo, quero falar com Jesus. Em nome de 
Jesus, peço-vos que me envieis o vosso santo Espírito. Sim, para falar com Jesus. 
Quero que Ele me explique a minha vida e quero crer n’Ele. Não quero que ela 
seja uma fantasia. Quero encontrar-me realmente com o vosso Filho amado, quero 
entender a minha vida com Jesus e saber mais de mim mesmo. Espírito Santo, 
vinde! Jesus! Amado Jesus!”  

Deus está aí, Ele o chamou, Ele é quem o animou e conquistou para que a sua 
relação chegue à intimidade e você saiba por experiência pessoal quanto Ele o 
ama e quanto você importa para Ele. Não vê? Ele está aí. Olhe como Jesus é quem 
mais quis estar aí, com você, dentro de você. Seu desejo de estar com você é 
maior do que o desejo que você tem de estar com Ele.  

“Por quê? Para quê?”, você pode perguntar-se. Aí dentro, Aquele que é a 
Verdade dirá quem você é para Ele e o que Ele quer viver com você. Ele lhe dirá 
por que você tem vivido como tem vivido e dirá também quais foram todos os 
momentos fortes da sua história, momentos em que Ele esteve aí. Estar você 
dentro de você mesmo, foi uma atitude tremendamente valente de sua parte. 
Agora você está aí e a Verdade o ama e lhe fala de você mesmo, de quem você é 
para Ele. Em suma: de como Ele o vê.  
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d) “Transcende-te a ti mesmo”  
Lembra-se do monte Tabor? Jesus transfigurado com Elias e Moisés. Os 

apóstolos queriam levantar umas tendas para ficarem lá, mas Jesus lhes disse que 
tinham de voltar e trabalhar pelo Reino de Deus. Isso é transcender-se. Em seu 
interior, a Verdade, o mestre interior, Jesus, instruiu-o e acompanhou-o a que 
saboreasse o céu em Sua companhia. Agora, você experimentou uma provinha da 
vida futura. É chegado o momento de trabalhar! Para que se faça a vontade de 
Deus aqui na terra como no céu: que todos conheçam e amem a Deus.  

Transcender-se é amar: doar os talentos que você recebeu, pô-los a serviço dos 
outros, caminhar com Jesus atendendo às necessidades dos seus irmãos, procurar a 
justiça e a paz, perdoar, compreender… Tudo isso só se faz quando se vive em 
oração contínua, ou seja, de maneira contemplativa e ativa.  

A transcendência é indício de que se está realmente em diálogo com Jesus 
durante os momentos de interioridade que, pouco a pouco, se vão alinhavando, até 
que não haja mais tempo nem espaço em que as fainas da vida possam distrair 
(nem muito menos dispersar). Isso significa ter o coração recolhido.  

Trata-se de viver num ritmo de busca e encontro até o final. Se não houver uma 
atitude compassiva e misericordiosa para com os demais, isso quer dizer que você 
não esteve em oração, que não viveu a interioridade, mas talvez uma espécie de 
interiorização subjetivista que o levou a um encontro imaginário com Jesus (ou 
com um ídolo que você tomou por Jesus).  

E se você não quiser deixar de sair, isto é, se insistir em ficar por fora de si, a 
fugir e a evadir o trabalho de conhecer-se e de encontrar-se com Deus; se não 
quiser voltar ao seu interior; se não quiser ter um encontro com Jesus; se tudo na 
sua vida continua igual; isso significa que você não fez oração.  

Quer encontrar o sentido de sua vida, o significado e o caminho? Não se dirija 
para fora, entre em seu interior, dentro de você está a verdade, transcenda-se a si 
mesmo... Torne a começar. Jesus tem mais desejos de você do que você d’Ele. 
Entende isso?  

Eis uma chave importantíssima: você O agrada! Como não irmos ao amor que 
nos conhece e, mesmo assim, nos deseja e nos ama? Como não nos concedermos 
a Deus, criador, mestre e amigo paciente, compreensivo e misericordioso, que nos 
ensina a viver e que, com a Sua amizade, nos dá o que desejamos, a saber, um 
amor perfeito e fiel, seguro e para sempre, que nos dá a paz, a sabedoria, o 
sossego e a dita? 
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EXPERIÊNCIAS DE INTERIORIDADE 
 
Nós, leigos agostinianos recoletos, para vivermos a interioridade, entendemos 

que nada podemos fazer sem a graça de Deus. Sabemos que, para vivermos os 
quatro passos, necessitamos d’Ele.  

Uma vez superada, por força da vontade, a incompetência para não sairmos de 
nós mesmos, recolher-nos, guardar silêncio e sermos austeros; superado o terror 
de ver o nosso interior com tudo o que nos dói e envergonha, para entrarmos em 
nós mesmos, aferrados à fome de Deus e confiando n’Ele; os dois passos que se 
seguem são um dom que nos cura, liberta, transforma e faz felizes. Somos 
testemunhas do amor de Deus e queremos partilhá-lo.  

Eu te invoco, meu Deus, misericórdia minha, que me criaste e não te esqueceste daquele 
que se esqueceu de ti. Eu te chamo à minha alma, que preparas para te receber, inspirando-lhe 
este desejo. Não desampares aquele que te invoca, tu que te antecipaste, antes que eu te 
invocasse. Cada vez mais insistentemente falaste comigo e de diversos modos, para que eu de 
longe te escutasse, me convertesse e chamasse por ti, que me chamavas (conf. 13, 1, 1).  

Saber que, para tudo isso, contamos com a graça de Deus é sumamente 
importante, porque só assim se pode crer e viver o que segue ao modo de lista, e 
que se refere aos sintomas e consequências da interioridade, como manifestações 
de uma contínua conversão. 

 

a) A samaritana (Jo 4, 1-42) 
Antes disso, quero trazer à memória a samaritana, que conhecia a palavra de 

Deus, tanto que esperava o Messias que haveria de chegar do povo judeu. Ela se 
deixou interpelar por Jesus, mas, sobretudo, escutou o que Jesus lhe disse a 
respeito dela mesma. Então, a vergonha que a sua história pessoal lhe causava 
transformou-se em alegria, tão logo a ouviu, e contada pelo próprio Deus, que 
estava ali a oferecer-lhe a água viva que saciaria todas as expectativas do seu 
coração. Ela foi até os seus, disse-lhes ter encontrado o Messias e eles foram vê-
lo. Levaram-no para casa e, no fim, ainda disseram a ela: “Já não cremos por 
causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é 
verdadeiramente o salvador do mundo”. Disso se trata: não basta que alguém nos 
diga que Deus nos ama, é preciso que O conheçamos diretamente e O ouçamos 
em nosso coração. 
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De eso se trata: no basta que alguien nos diga que Dios nos ama, sino que se precisa que lo conozcamos 

directamente y le escuchemos en nuestro corazón. 

 

b) O filho pródigo (Lc 15, 11-32) 
Também quero citar a experiência do filho pródigo, que reconhece sua grande 

perda e volta confiante na bondade de seu pai. A surpresa, depois de seu 
atrevimento, é que o pai já o esperava, reveste-o, restaura-o e faz-lhe uma festa. 
Esse é o Deus em quem cremos e que buscamos: um Deus que nos ama, nos 
espera, nos perdoa e nos dá a Sua felicidade gratuitamente. Deus só quer amar-
nos, que nos deixemos amar por Ele e que correspondamos a Seu amor, para que a 
felicidade seja plena em nós. 

 

c) Marta e Lázaro (Lc 10, 38-42) 
Pois bem, em face da vida tão movimentada dos leigos agostinianos recoletos, 

casados, viúvos, com filhos e netos, que trabalhamos e assumimos várias 
responsabilidades ao mesmo tempo, queria recordar a experiência de Marta em 
sua amizade com Jesus, junto à sua irmã Maria. 

Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em 
sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. 
Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: -‘Senhor, não 
te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha 
ajudar!’ O Senhor, porém, lhe respondeu: -‘Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada 
por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta 
não lhe será tirada’.  
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Cabe mencionar que “Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e 
enxugara os pés dele com seus cabelos” (João 11, 2). Eis aqui a chave: Marta terá 
aprendido muito daquele momento. De fato, sua irmã, Maria, tinha já vivido a dor 
de uma perda total: fama, reputação, sentido da vida, segurança, dignidade… E, 
por isso, ao encontrar-se com o Mestre, naquela ocasião em que a compaixão a 
levara a lavar com perfume os pés dele e, em seguida, comovida, a enxugá-los 
com os cabelos, Maria experimentou o que significa com-padecer-se e co-mover-
se, ela e Jesus.  

Que sensibilidade a de Maria, para sentir a imensa ternura de um Deus que se 
abaixa para compartilhar conosco o humano! Lava e enxuga-lhe os pés. Enquanto 
Marta escuta, por sua vez, aquele ‘tu te preocupas e andas agitada por muitas 
coisas. Porém, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe 
será tirada’… Vale a pena perguntar-nos o que cada um de nós escuta, cada um de 
nós que nos agitamos em tantos assuntos e não nos abaixamos com Jesus. Não é 
Ele o nosso descanso? O seu jugo não é suave e leve? Podemos viver mais 
austeros, mais despojados, mais simples, mais livres? É claro que podemos! Mais 
ainda: precisamos; porque o preço da liberdade e do sossego é a austeridade, e 
Jesus é o ‘mestre da humildade’, mãe de todas as virtudes. Depois de tratar com 
Ele, de vivê-lo em nosso coração de maneira contínua, nada mais é necessário, 
mas apenas Ele, que vive tudo com cada um de nós. De fato, Ele é o caminho.  

Então, é possível que Marta se tenha sentado para escutar Jesus e, depois disso, 
sem que os afazeres lhe pesassem nunca mais, contemplando em todas as suas 
tarefas Aquele que tinha escutado, graças à prática, aprendeu ela a conjugar os 
binômios na paz: alegria e dor, trabalho e descanso, dia e noite, sonhos e 
realidade, miséria e misericórdia, tristeza e compaixão.  

Peço a todos que, enquanto aprendemos mais de Maria, com-padeçamo-nos e 
co-movamo-nos, uns com os outros, para que, juntos, permitamos que se cumpra 
o plano de Deus. Será sempre muito importante, portanto, que nos animemos a 
viver a interioridade, sem a qual não saberemos para que nascemos, nem qual é a 
nossa missão particular e em comum.  
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NÓS, SINTOMAS DE INTERIORIDADE 
 
Em meio ao mundanal ruído e imersos em tantas ocupações e coisas que nos 

preocupam, os leigos vamos ficando cada vez mais conscientes da nossa 
necessidade de Deus. A coisa se mostra tão difícil que tudo nos chama à 
interioridade.  

Fortalece aquele que te busca, tu que permitiste seres encontrado, e cumulaste de esperança 
de sempre mais te encontrar. Eis em tua presença a minha força e a minha fraqueza: conserva 
força e cura a fraqueza. Na tua presença, minha ciência e minha ignorância: lá onde me 
abriste, permite que eu entre. Lá onde me fechaste, abre-me ao bater. Que de ti me lembre, 
que te compreenda e que te ame! Faze-me crescer nesses dons, até que me restaures 
totalmente (trin. 15, 28, 51). 

1.- O desemprego, a quebra de uma empresa, a separação, o divórcio, o 
abandono por parte dos filhos, a violência no entorno...: tudo isso, situações 
alheias à nossa vontade, e sobre as quais não temos, na maior parte das vezes, o 
controle, convoca-nos à humildade e, com ela, à valentia para escutar a verdade 
que o ‘mestre interior’ nos quer revelar, até conseguirmos, com a graça de Deus, 
ser criativos, pacíficos e pacificadores. 

2.- Entre idas e vindas da casa para a rua, o trabalho, a empresa, a universidade 
e o comércio, aprendemos também a agradecer tudo na vida e a conservar vivo o 
desejo de voltar aos nossos tempos fortes de oração. Estamos atentos aos dons de 
Deus e vemos que diariamente nos envia pássaros a cantar-nos ao ouvido, flores 
novas a cada manhã, carícias de sol e vento, amigos, surpresas... A cada um, Deus 
dá aquilo de que necessita segundo o seu temperamento e a sua personalidade.  

3.- Deus também irrompe, busca-nos, queima-nos o coração e o alarga, tanto 
que aprendemos que, quando o amor não cabe no peito, o chamado é para servir, e 
então incentivamos o nosso apostolado em comum com os irmãos de fraternidade, 
com a nossa Ordem e com outros grupos. Tudo para a glória de Deus, no seu 
tempo e no modo que Ele pedir. Para isso, levamos as inquietudes do coração à 
oração mediante a interioridade.  

4.- Às vezes, há secura. Demasiadas frustrações chegam a tocar o coração e, de 
repente, parece como se não soubéssemos mais como retomar a nossa relação com 
Deus. Então, como marinheiros de primeira viagem, suplicamos que seja Ele a 
tomar a iniciativa e, como Santo Agostinho, pedimos ao Deus Trino que nos 
chame, que nos convença, que nos atraia. Já sabemos que Deus o faz, que 
aumenta o nosso desejo. Além disso, confiados no desejo mútuo de Deus e nosso, 
o encontro chega bem a tempo (no tempo de Deus). Aí, com Ele e n’Ele, graças à 
interioridade, recebemos as respostas que vamos dar a cada situação e 
circunstância da vida.  
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5.- Sem palavras. A vida, às vezes, deixa-nos calados. Então, não temos 
palavras, não sabemos o que dizer nem como dizer. Nesse caso, alegra-nos que 
seja tempo de escutar Deus, já que não temos nada que dizer-Lhe. Tomamos os 
salmos e, ao ler com o coração a Liturgia das Horas, confiamos em que um 
versículo, uma frase, uma palavra… inflamará o nosso coração até o encontro 
íntimo com Deus. 

 

 
Deus também irrompe, busca-nos, queima-nos o coração e o alarga, tanto que aprendemos que, quando 

o amor não cabe no peito, o chamado é para servir. 

 
6.- Presenças significativas. Um vagabundo, um camponês, um idoso, um 

moribundo, um preso, uma criança, um amigo… É muito fácil ver Deus neles, já 
que, por sua simplicidade, eles O deixam transparecer. Então, o que vemos em 
tanta gente bonita, isso é o que podemos também partilhar. Esses encontros 
humanos fazem-nos penetrar em nós mesmos e perguntar a Deus como podemos 
ser tão transparentes para que, quem nos vir, possa vê-l’O; o que nos faria falta 
fazer para conseguir o que outros espontaneamente fazem. Certamente, a resposta 
que recebemos é a humildade. Continuamos no processo de interioridade até 
encontrá-la e vivê-la, tal como ensina o ‘mestre interior’.  
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7.- Outro caminho de interioridade é oferecermos a Deus continuamente, 
ratificando-o repetidas vezes, o nosso desejo de sermos d’Ele. Escrever a própria 
vida, ou desenhá-la, representá-la graficamente, numa colagem ou numa caixinha 
de símbolos que expressem momentos fortes e pessoas significativas. Esse 
exercício nos relaxa, porque é manual, leva-nos ao silêncio e à concentração. 
Então, aparece um tema importante e vamos para dentro, para falar com Deus, 
escutamos o que Ele diz, sabemo-nos acompanhados e amados por Ele, e só assim 
é que podemos transcender tantas histórias velhas e continuar a viagem.  

8.- Olhar o que escutamos na palavra de Deus é também um caminho para o 
interior. Escutamos a palavra de Deus com o coração e aí dentro a olhamos: 
olhamos para Deus que nos explica a vida, que nos interpela, que nos confronta, 
cura, purifica e liberta.  

9.- Quando aprendemos a ler a palavra de Deus assim, ou seja, para olhá-la, 
aprendemos também a captar o olhar de Deus sobre nós: o olhar de Jesus é 
descrito nos Evangelhos, nos quais se nos diz o que Ele disse e fez, mas também 
se nos mostra o que viu: “os viu”, “olhou para ela”, “fixando nele o olhar”, 
“olhando-os fixamente”, “ao ver a sua fé”… Preste atenção no modo como Ele 
viu Natanael ou a samaritana: revelou-lhes a vida deles, pôs a luz sobre a história 
deles e a consequência foi liberdade. Como viu o jovem rico (cf. Mc 10, 21), 
Pedro (cf. Jo 1, 42), a viúva de Naim (cf. Lc 7, 13-14), os fariseus (cf. Lc 9, 47), 
os que intercedem pelo paralítico (cf. Mt 9, 1-7). Ir à Missa e escutar a palavra de 
Deus é também ver como Ele nos olha, e procurá-l’O dentro, para saber mais 
quanto Ele nos ama e o que quer para nós, ou para agir em favor de muitos através 
da nossa amizade com Ele. Seu olhar ensina-nos a olhar para a nossa vida e para a 
vida dos nossos irmãos.  

10.-  Sabemos que o misticismo é o maior ato da inteligência humana, porque é 
justamente quando a inteligência se converte em serva da sabedoria de Deus, que 
nos ilumina para vermos com clareza.  O encontro real com Deus, no qual você se 
conhece, conhece a Ele próprio e conhece quem você é para Ele e o que Ele quer 
viver com você e dar ao mundo através de você, só se poderia ver limitado por 
nossa necedade. Às vezes, temos medo de viver o processo de interioridade e 
transcendência, tal qual é. Nós, cristãos, somos, porém, Corpo de Cristo (cf. 1Cor 
12, 12-26), para que Jesus se faça presente no mundo através de nós. Cada vez 
que um cristão consegue, portanto, vencer a necedade, transcender-se e encontrar-
se com Deus, algo bom acontece no entorno. E queremos fazer isso, vencendo os 
nossos medos. Contamos com a graça de Deus. “O que quer que tenhas chegado a 
figurar-te, não é Ele. O que quer que tenhas compreendido com tua mente, não é” 
(s. 21, 2). A perspectiva agostiniana é que nós nos incorporamos na infinitude do 
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amor de Deus, no Corpo Místico de Cristo, e ali nos inserimos e imergimos n’Ele 
(cf. s. 229 A, 1; ciu. 10, 6).    

11.- Dar o coração a Jesus não significa deixar de amar outras pessoas. Pelo 
contrário, os leigos, e seguramente também os religiosos, quando amamos Jesus, 
crescemos no amor ao irmão, ao esposo, à esposa, aos filhos, aos amigos. Então, 
para manter o nosso amor ordenado e belo, como reflexo do amor de Deus, 
descobrimos que precisamos ir mais para dentro de nós mesmos, para transcender-
nos e assegurar-nos de amar cada pessoa com a qualidade devida.  

12.-  Há leituras bíblicas que dão voltas na cabeça e nos inquietam o coração. 
Sentimos desejos de entendê-las e, ao mesmo tempo, um pouco de medo, porque 
cada leitura compreendida implica uma resposta da nossa parte. Então, levamos 
essa leitura como tema de conversa com Deus para dentro do coração, e 
prosseguimos adiante graças ao ‘mestre interior’, que nos revela mais sobre o 
significado da Escritura e que, além do mais, nos dá a graça de vivê-la.  

13.- Numa encruzilhada, detemos o passo, olhamos para os caminhos, 
recordamos que somos Corpo de Cristo e que nada há que nos possa separar 
d’Ele. Jesus é o caminho e a pátria, seguimos Sua pista na humildade, verdade, 
caridade, beleza e bondade, integrados em Seu Corpo Místico. Ante essa realidade 
bendita, detemos o passo, fazemos silêncio, memória, diálogo com Jesus, 
contemplação de Cristo na cruz, sublimação e transcendência. Tudo isso soa fácil, 
mas, no processo para a interioridade e a transcendência, muitas vezes, 
principalmente ao tomarmos decisões difíceis, choramos, resistimos, rendemo-
nos, pedimos perdão, damos graças e louvamos a Deus, enquanto cedemos a 
outros a liberdade de não partilhar da nossa experiência. Muitas vezes, 
descobrimos que Deus chama sempre e muda de planos quando quer, mas, graças 
aos ensinamentos agostinianos, sabemos que, para discernir, são precisos tempo e 
oração, com acompanhamento espiritual.  

14.- Consolações. No início da experiência de interioridade, podemos cair em 
fantasias ou em encontros reais com Deus, cheios de consolações. Para identificar 
o primeiro, basta ver se somos ou não pessoas melhores, se algo em nós mudou 
para o nosso bem e o dos que partilham a vida conosco. A respeito dos segundos, 
advertidos disso, desfrutamos, agradecemos e amamos a Deus 
desinteressadamente, sempre muito mais a Ele do que a suas consolações.  

15.- Na vida tão movimentada, graças à recitação da Liturgia das Horas, ficam 
a ressoar em nosso coração alguns fragmentos dos salmos: uma frase ao 
amanhecer, antes de entrar numa reunião, outra ao ir a uma festa, ao escritório, em 
todas as partes, essas reminiscências conservam a nossa oração contínua para 
viver docemente e dormir felizes, em diálogo com Deus. 



 EXPERIÊNCIAS DE INTERIORIDADE NO AGITO DO MUNDO 

21 

CONCLUSÃO 
 
A formação que recebemos obsequiou-nos como ponto central de nossa vida o 

processo de interioridade, que, por sua vez, fez de nós contemplativos. Ser 
contemplativos, na escuta constante de Deus, permite-nos viver no mundo sem ser 
do mundo, e sem perder de vista a nossa missão evangélica. Deus vive conosco a 
nossa vida e o sabemos. Isso faz com que nos sintamos felizes e em paz, mesmo 
em meio à dor e às tempestades da vida. 
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