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Há apenas estreita parede a nos 
separar, por puro acaso; pois pode-
ria ser que a tua ou a minha boca a 
chamar a fizesse desaparecer sem 
qualquer som ou ruído.

Este estreito muro com tuas ima-
gens foi construido.

Este poema fala do momento da 
perfeita intimidade, entre a criatura 
compadecida do Seu Criador e que 
lhe fala com ternura. Parece que há 
uma espécie de inversão de papéis. 
Talvez seja a ironia da intimidade, 
ou a confiança de quem ama pro-
fundamente, porque no fim, quem 
ama cuida, e quem ama reza. 
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 Um Filme 

The Rider é um filme de 2017 rea-
lizado por  Chloé Zhao é um filme 
que tem tanto de realidade crua 
como de magia e sublimidade. Fil-
mado quase como um documentá-
rio, conta a historia de um cavaleiro 
de rodeo que sofreu um acidente 
e que vive na tensão de não voltar 
a cavalgar. Toda a tensão interior e 
familiar, as amizades, o desespero 
contido e o desgaste associado que 
vai moldando a personagem. O fil-
me tem aspectos de ambiente qua-
se místico, iluminado por uma luz 
delicada, quase metálica, que torna 
este filme quase como um poema 
em movimento, quase ao nivel de 
Terrence Malick.  
O personagem principal vive em 

quaresma, buscando o seu caminho 
de redenção,  de luta interior, cami-

nhando e relacionando-se com os 
demais quase às apalpadelas. Por 
isso o filme pode ter, como chave 
hermenéutica, a oração. Não por-
que seja em si mesmo, uma oração 
continua, mas porque, na sua natu-
reza crua, real, altamente afectiva, 
nos mostra aspectos que são pró-
pios da oração: faz-se sobre a vida, 
está assente numa realidade muito 
particular e afecta todos os aspec-
tos da vida do personagem central, 
e mais importante, toda a teia de 
relações espelhadas em diálogos 
normais, quase timidos, despreten-
siosos, como são, no fundo, a maior 
parte das nossas conversas.
É um filme para contemplar. 
E respirar.  

Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=AlrWRttLTkg
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Muito já foi dito sobre a oração, 
de tal maneira que uma nova refle-
xão sobre a mesma parece tempo 
perdido, já que parece levar a mais 
inércia e desilusão. 
Talvez o problema esteja no ritmo 

da vida, ou talvez, na ansiedade da 
gestão das expectativas em relação 
aos frutos da oração. Ou talvez seja 
apenas a falta de disciplina de um 
coração cansado e à deriva. 
Ou talvez seja simplesmente por-

que não tempos a verdadeira noção 
da absoluta e indispensável necessi-
dade da oração na vida de um cris-
tão. Talvez tudo, ou outra coisa.
Para Isaac de Nínive, um teólogo 

do século VII, a oração é um intelec-
to livre de todo o que é terrestre e 
um coração cuja mirada está total-
mente voltada para o objeto da sua 
esperança.     
Quem desvia o seu olhar do obje-

to da sua esperança como poderá 
algum dia esperar de todo?, ou por 
outras palavras, será possivel ao Ho-
mem viver na apatia e no desespero 
de não ter nada que o motive ou o 
comova? 
A alma que reduz ao mínimo a 

oração fica asfixiada; Uma vida sem 
qualquer invocação vai sufocando 
lentamente à medida que toda a 
existência se vai entristecendo

 As Palavras de Jesus 
 são lapidares e exigentes.

 Um Poema1

Se muitas vezes te incomodo, Deus 
meu vizinho,
durante a longa noite batendo à 
porta fortemente,
é porque te oiço respirar raramente
e sei que na sala estás sozinho.
E se de alguma coisa precisares, 
ninguém há
que nas mãos te deponha bebida 
habitual:
estou sempre à escuta. 
Dá de ti sinal.
Meu ser perto está.

1   Rainier Maria Rilke - O Livro das 
Horas. Lisboa: Assirio e Alvim, 2009, p. 37
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A resposta de Dietrich Bonhoeffer 
é precisa e objetiva: Eu devo rezar 
porque sou um Cristão, e como tal, 
cada dia em que não penetro mais 
profundamente no conhecimento 
da palavra de Deus é um dia perdi-
do para mim.
Para o teólogo protestante, era 

óbvia a centralidade da oração diá-
ria, porque configurava também o 
modo como enfrentava os seus afa-
zeres. A questão da centralidade/ 
marginalidade da oração na vida de 
um cristão será sempre uma ques-
tão em tensão.  
Não obstante esta tensão, a ora-

ção não deve ser negociável. Ao 
contrário, é antes, nas palavras de 

Bonhoeffer, um serviço divino e deve 
por isso ser encarado por aquele 
que reza, porque a oração é o tem-
po usado por Deus para descer ao 
coração do cristão. Só assim, como 
afirma Urs von Balthasar, o coração 
se enriquece con Deus e se afasta de 
uma existencia dilacerada por vãos 
desejos e intensa melancolia. 

De manhã cedo 
imploro o teu auxílio 
e espero na tua palavra.
Meus olhos antecipam-se às vigílias da 
noite para meditar na tua promessa                           

Salmo 119, 147-148

Hoje em dia, quem poderá medi-
tar no Salmo 119 e repetir sincera-
mente as suas palavras? 
É necessário regressar à fonte, é 

necessário recuperar a noção e a 
dinámica de oração que permite 
afastar toda a frustração e recuperar 
para a nossa vida aquele relance da 
vida divina que alimenta aquele que 
se sabe faminto.    Vale a pena Me-
ditar nas palavras de Jesus

Quando orardes, não sejais como 
os hipócritas, que gostam de rezar 
de pé nas sinagogas e nos cantos 
das ruas, para serem vistos pelos 
homens. Em verdade vos digo: já 
receberam a sua recompensa. Tu, 
porém, quando orares, entra no 
quarto mais secreto e, fechada a 
porta, reza em segredo a teu Pai, 
pois Ele, que vê o oculto, há-de re-
compensar-te.
Nas vossas orações, não sejais 

como os gentios, que usam de vãs 
repetições, porque pensam que, 
por muito falarem, serão atendidos. 
Não façais como eles, porque o 
vosso Pai celeste sabe do que ne-
cessitais antes de vós lho pedirdes.

 Afinal, porque é que devo rezar? 

• A Oração não é uma hipocrisia, 
mas algo sincero que deve ser 
reto e verdadeiro. Sair das ca-
vernas da própria profundidade 
como um grito, porque apenas 
como grito a oração pode ser 
atendida. 

• Jesus convida não só a entrar no 
quarto secreto mas a entrar no 
quarto mais secreto, aquele que 
mais ninguém conhece e depois 
disso afirma que há que fechar 
a porta. Não há superficialida-
de na oração, mas intimidade, 
absoluta, total e reveladora. Só 
no oculto se pode revelar o co-
ração, porque só aí se revela a 
nossa fragilidade. Há que rezar 
de portas fechadas e de mãos 
abertas. 

• Por fim Jesus convida a empa-
par a nossa oração de silencio, 
como oxigenio que vai alimen-
tando o fogo do desejo de 
Deus. Silencio, passividade e 
lágrimas.
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