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“O amor é como um laço de ouro que une os corações de 
quem ama e de quem é amado”

Santo Afonso de Ligório





Ao Moysés, fundador da Comunidade Shalom, a quem Deus 
inspirou por primeiro que Seus segredos de amor para nós são 
revelados através da nossa história da salvação pessoal.





À Lidi, por sua presença constante, fiel e amiga, 
à Meyr e Tereza, por sua paciência em  questionar e revisar 

o original, à Teka, por seu empenho em tornar este caminho 
acessível aos leitores europeus. Deus lhes pague!





11

PREFÁCIO

“Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge: não a vedes?
Vou abrir uma via pelo deserto, e fazer 

correr arroios pela estepe. 
Dar-me-ão glória os animais selvagens, 

os chacais e as avestruzes,
 pois terei feito jorrar água no deserto, 
e correr arroios na estepe, para saciar a 

sede do meu povo, meu eleito; 
o povo que formei para mim contará meus feitos.” 

(Is 43,19-21)

Esta passagem abre um dos principais escritos da vocação 
Shalom. Intitulado Obra Nova e de cunho predominantemente 
ascético, fala-nos do esforço necessário, da imprescindível e, por 
vezes, dolorosa colaboração de nossa vontade com a graça de 
Deus para que Ele realize em plenitude o milagre da água que 
jorra no deserto, que alimenta a estepe, que sacia a nossa sede e 
a do povo que Deus forma para si.

Escrito há quase vinte anos, quando éramos ainda muito 
poucos e a Obra Shalom ainda muito incipiente, o profetismo 
do escrito aponta para um povo novo e eleito que a assuma com 
a própria vida. Depois de falar da obra nova com relação a todo 
um povo que assume uma nova vocação, sucedem-se os parágra-
fos que se referem a acolher a obra de Deus no próprio coração: 

Tem que ser de dentro para fora, tem que ser no amor, tem que 
transbordar.
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Esta acolhida não é passiva senão pela atitude de oração pro-
funda, apontada como caminho a ser trilhado para que aconteça 
a vontade de Deus: 

O plano de Deus só pode acontecer em nós, completar-se em nossas 
vidas, se estas estiverem enraizadas na oração profunda. Não haverá 
novo se não houver uma profunda vida de oração em cada um de nós.

A oração profunda aos moldes de Teresa de Jesus de Ávila, 
contemplativa e humildemente acolhedora da Vida de Deus 
em nós, é apontada como o caminho, o sustentáculo e o motor 
que nos dará as graças da coragem, renúncia e disposição para 
colaborarmos ativamente com a vontade do Construtor da Obra: 

É necessário que cada pessoa que o Senhor coloque diante deste 
chamado tenha desejo, queira, se disponha, se coloque como um forman-
do, como alguém que quer crescer, que se deixa formar, que deixa fazer 
brotar a semente e a árvore que existem dentro de nós para compor o 
novo jardim do Senhor.

A dor da busca e do conhecimento da verdade acerca de 
Deus e de si mesmo fica explícita como um chamado à coragem 
por amor a Deus: 

É preciso ter consciência de que precisa ser podado em seus galhos 
velhos, ou até naqueles aparentemente verdes, mas que não dão frutos, 
para assim produzir os verdadeiros frutos. E isto não é fácil. É árduo 
e difícil!

A busca da verdade traz a dor do renascimento, dor semelhante 
a um novo parto, que faz morrer o que é velho e deixa o novo nascer 
pela acolhida, adesão e colaboração com a graça da libertação, a gra-
ça da salvação em Jesus Cristo. Em um só parágrafo, ascese (fazer 
morrer o que é velho) e mística (deixar nascer o novo) se sucedem 
e complementam, revelam verdade por vezes dolorosa e com ela 
alimentam a alma, sempre em vistas da santificação, da união 
com Deus, como sói acontecer na vida espiritual: 
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É necessário estarmos dispostos a fazer morrer o velho que existe em 
nós, e que com facilidade disfarçamos de novo, e até de nossa identidade 
(...) Precisamos, na verdade, com coragem e disposição, matar o velho 
que há em nós e deixar o novo florescer, deixar Jesus (...) nos libertar.

O velho, que devemos matar, é fruto do nosso pecado, da má 
educação, dos traumas, das feridas, que devem ser primeiramente 
reconhecidas para poderem ser vencidas: 

É fundamental não nos enganarmos e reconhecermos o velho em 
nós (...) E assim, reconhecendo este velho, com o poder de Jesus, deixar 
o novo, a nossa verdadeira vocação, florescer, crescer e vencer em nós.

Devemos ter cuidado para não achar que o homem velho é 
a vontade de Deus para nós, e assim sermos levados a favorecer 
situações de sofrimento pessoal e comunitário ou familiar: 

O velho em nós (...) não é, na verdade, aquilo que Deus quer 
para nós, mas sim fruto do pecado.

Esta libertação é principalmente fruto da graça de Deus 
acolhida na oração, mas também fruto de nossa colaboração e 
encarnação dessa graça no concreto da vida, do dia a dia, da vida 
fraterna, da vida familiar, da formação. Envolve, assim, todas as 
áreas da nossa vida: o trabalho, a família, os relacionamentos, a 
vestimenta, a comida, o portar-se, o falar, o silenciar, a alegria, o 
trato para com os outros, o estado de vida e seu discernimento, 
os relacionamentos, os bens, o apostolado, dentre outras.

O tema da concretitude da obra de Deus em todas as áreas 
de nossas vidas e da descoberta ou desmascaramento do velho 
para que Deus possa agir em nós estava presente na vocação já 
bem antes do escrito Obra Nova, quando todos fazíamos a história 
da salvação pessoal. Com o passar do tempo, esta história, feita, 
primeiramente, de forma livre, foi sendo orientada por diversos 
roteiros, adaptados, ao longo destes vinte anos, segundo nossa 
experiência comunitária e o conhecimento mais aprofundado da 
antropologia de Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz e a antro-
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pologia e psicologia da vida consagrada, cujos maiores expoentes, 
entre eles Amedeo Cencini¹, foram consultores e colaboradores no 
sínodo que deu origem ao documento Vita Consecrata, de 1998.

O presente roteiro é escrito para todo batizado e traz, nesta 
edição revista e atualizada, enfoque especial para os consagrados. 
Entendemos que a riqueza que Deus nos deu através da sabedo-
ria expressa no escrito Obra Nova não é só para a Comunidade 
Shalom, mas para todo homem e mulher que tem sede de Deus, 
sede da verdade sobre Deus e sobre si mesmo, sede de cura e 
conversão em todas as áreas da vida, sede de santidade.

Como não poderia deixar de ser, uma vez que o caminho que 
Deus nos mostrou foi a oração e uma vez que os Padres da Igreja 
têm papel fundamental em nossa vocação, o roteiro tem por leito 
a oração e o conceito Agostiniano de passado inconcluso, memoria 
amoris e ordo amoris e é iluminado pela visão do homem de nossa 
vocação. Conceitos modernos de psicologia humanista, especial-
mente da logoterapia, complementam nosso roteiro.

Nos nossos vinte anos de vida, oferecemos a você, irmão 
de comunidade, e a você, irmão filho da Mãe Igreja, este singelo 
presente, testemunho de que Deus, de fato, faz jorrar água no 
deserto, faz correr arroios na estepe para saciar a sede do povo 
que formou para si. Que, pelas mãos de Nossa Senhora, Rainha 
da Paz, Esposa do Espírito e Mãe da Igreja, ele possa ser uma 
ajuda para que o rio de sua vida corra: cálido, fecundo, livre e 
veloz, e deságue, feliz, no imenso mar do coração da Trindade, 
sua origem e seu fim.
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INTRODUÇÃO

Como sinal de sua misericórdia, Deus nos tem dado grandes 
graças de formação, entre elas a formação humana, cuja met-
odologia se intitula Caminho Ordo Amoris. Inspirado em Santo 
Agostinho de Hipona, esse título refere-se ao grande segredo da 
felicidade: tudo ordenar para o amor! 

Essa chave da felicidade e da liberdade autênticas, porém, é 
exigente. Diria Teresa de Ávila, é justo que muito custe o que muito 
vale! Ordenar a vida inteira, o ser inteiro para o amor a Deus e ao 
irmão é tarefa que exige coragem, renúncia, disposição, maturidade, 
decisão, disciplina. Seus frutos compensam em muito todo esforço.

Em seus vários blocos de assuntos, os livros e cursos deste 
Caminho, também conhecido por suas iniciais, COA, têm ajudado 
a jovens e adultos do mundo inteiro, comprovando que o man-
damento do amor ultrapassa todas as culturas e épocas. 

O Tecendo o Fio de Ouro é um roteiro para a descoberta do 
amor que Deus tem para com você e você para com Ele. Baseia-se 
no princípio de que o Ressuscitado que passou pela cruz faz, de 
fato, novas todas as coisas e todas as áreas de nossa vida. 

Deste roteiro, 
espera-se que ajude você a buscar atingir o estado de homem 

feito, a estatura da maturidade de Cristo (...) crescendo em todos 
os sentidos, pela prática sincera da caridade (...) naquele que é a 
cabeça, Cristo2.

2. Cf. Ef 4,13
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De Deus,
espera-se a graça de não mais vivermos agitados (...) ao 

capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores,3 
nem da malignidade de nossas feridas, pecados e imaturidade. 

De você, 
espera-se a cooperação humilde, madura, oracional e dis-

ciplinada com este roteiro, por amor a Deus, a você mesmo, ao 
seu irmão, em busca da verdade, da cura, da maturidade, do 
reconhecimento e gratidão a Deus com a finalidade de melhor 
servi-lo e amá-lo e melhor servir e amar a cada irmão e à Igreja.

Do trabalho conjunto destes três parceiros,
espera-se o melhor de todos os resultados: o fruto do amor 

que se dá, prova de toque da maturidade humana e espiritual, prova 
de autenticidade do relacionamento com Deus, conosco, com os 
irmãos, com todo o criado e com as circunstâncias de nossa vida.

Reconciliados com nossa história, cheios de louvor a Deus 
de quem viemos, com quem vivemos e para quem vamos, con-
scientes de nossos limites e fraquezas, felizes por poder renunciar 
às nossas necessidades por amor, gratos por termos sido criados, 
apoiados no amor de Deus, seremos livres para dizer e viver com 
coerência e responsabilidade o sim definitivo que nos inserirá, com 
e como Maria, na dinâmica e nos desígnios de amor da Trindade.

Mas, por que um roteiro para a história da salvação pessoal 
e projeto de vida?

É roteiro
porque traz indicações para a jornada, retiradas da ex-

periência da patrística, dos santos, do magistério da Igreja e da 
Comunidade Shalom.

3. Cf. Ef 4,14
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É história
Por que é nela que Deus se mostra e está fazendo nascer e se 

desenvolver um projeto de amor e felicidade4. Segundo este reno-
mado psicólogo da vida consagrada, é impossível compreender 
uma pessoa em profundidade sem essa viagem pelo seu passado 
e uma atenção cuidadosa à sua história. É impossível, outrossim, 
alguém fazer discernimentos sérios sobre a vontade de Deus em 
sua vida sem conhecer-se e conhecer a sua história.

É da salvação 
porque, na perspectiva da fé, não tem sentido uma história 

que não seja para a santificação própria e do mundo inteiro, 
consequência da acolhida da graça da salvação que nos vem por 
Jesus Cristo.

É pessoal
porque, embora o evento da salvação em Jesus Cristo abranja 

todos os homens, todo o homem e todo o universo, essa mesma 
salvação concretiza-se de maneira pessoal e única, uma vez que 
depende do nosso sim para realizar-se plenamente em nós e no 
mundo inteiro. E o nosso sim será mais pleno e definitivo na 
medida em que nosso ser inteiro, corpo, alma e espírito, estejam 
conformados a Jesus Cristo como fruto de uma experiência pessoal 
com Cristo Ressuscitado e consequente opção amorosa, radical, 
definitiva e pessoal por Ele.

É projeto 
porque só se reconstrói o passado tomando a nossa vida 

em nossas próprias mãos para colocá-la nas mãos de Deus no 
caminhar de cada dia em direção a Ele, nosso fim último, nossa 
felicidade plena. É projeto porque só estará definitivamente 

4. AMEDEO, Cencini. A História Pessoal, Morada do Mistério. São Paulo: Ed. Paulinas, 
1999, p.4.
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cumprido no céu e porque visa conformar o próprio projeto de 
vida pessoal (PVP) à vontade de Deus para nós. 

É de vida
porque é na vivência e na amorosa e feliz luta do dia a dia 

que se encarna a Caridade, medida da estatura de Cristo, medida 
do homem maduro e santo.

O fato de este livro ser um roteiro traz exigências bem 
concretas: 

A primeira, 
é que a responsabilidade de seguir este roteiro é inteira-

mente sua. O livro é altamente interativo. Cabe a você, madura 
e tranquilamente, na responsabilidade, na liberdade e na verdade, 
fazer memória de sua própria vida e buscar conhecer-se sob o 
olhar de Deus, seguindo fielmente o roteiro, sem queimar etapas 
e sem cair na tentação da presunção, do “isso eu já sei”, “isso 
eu já respondi”, ou “sobre isso já rezei”. É preciso orar quando 
pedirmos que ore, ler as passagens bíblicas quando assim for 
orientado, escrever quando for para escrever. É como um mapa 
do fundamental tesouro do mistério do seu ser, no centro do qual 
Deus habita. Se for seguido à risca, com a graça de Deus, você 
se conhecerá melhor, mergulhará sem medo no mistério de sua 
vida, reconciliado consigo, com seus irmãos e sua história, pronto 
para caminhar mais decididamente para o serviço e a santidade.

A segunda, 
é que você deverá fazê-lo por escrito. Esta é uma condição 

essencial. Veja o que diz Cencini5 sobre isso:

“Vale a pena escrever a própria história (...). Porque escrever:

5. AMEDEO, Cencini. A História Pessoal, Morada do Mistério. São Paulo: Ed. Paulinas, 
1999, p. 10. A divisão em itens é nossa.



19

1. absorve muito mais o homem do que o simples ler ou 
pensar; 

2. a escrita constrange o homem a ser claro e concreto;

3. ajuda a darmos maior precisão ao entrelaçamento dos 
fatos;

4. fixa de modo explícito conclusões e interrogações que de 
outro modo ficariam perdidas no vago;

5. permite que recordemos e revivamos as luzes de certos 
momentos especiais de nossa vida; 

6. a escrita facilita a ação da memória;

7. permite levar adiante, de modo ordenado e progressivo, 
uma reflexão que ‘faz escavações’ dentro dos acontecimentos”.

 Segundo Julien Green, citado por Cencini: 

“Escrever significa fidelidade a uma verdade que nos foi revelada’ 
e que se revela a quem escreve no próprio ato de escrever, ou quando ele 
aceita praticar a ascese da reflexão embebida de fé sobre si mesmo, para 
perceber na própria história os feitos de um mistério de amor sempre 
imprevisível e inédito, um mistério que vai sempre além do que nós 
poderíamos crer ou imaginar, que ultrapassa nossos desejos e nossas 
depressões, que supera também a nossa pouca fé. Nesse sentido, o ato 
de escrever se transforma na mais alta forma de pensar”. 

É imprescindível, portanto, termos um caderno relativa-
mente espesso somente para este fim. Como se trata da história de 
sua salvação pessoal, da história do dom de sua vida, é necessário 
que seja um caderno digno e durável.

A terceira,
é que você deverá fazê-lo em oração, unindo-se ao Mistério 

de Cristo. Deus é a fonte de toda cura, de todo autoconhecimento, 
de todo plano de vida. Ele é o princípio, o fundamento de nossa 
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vida. É também o fim, o sentido último de nossa existência. Dele 
provém a graça que nos sustentou e sustenta a cada dia de nossas 
vidas e que continuará a nos sustentar no futuro. Sem a oração 
de cada capítulo, o presente roteiro se torna apenas uma fonte de 
conhecimento muito pobre, uma vez que muitas outras pessoas 
mais capazes já escreveram muito mais profundamente sobre 
cada um dos assuntos abordados. O segredo para a cura, para o 
autoconhecimento, para o projeto de vida, para a felicidade da 
caridade, é, e sempre será, a oração que nos une a Cristo Res-
suscitado. Não poderia ser outra a metodologia deste roteiro. É 
indispensável, a cada capítulo, proceder, fielmente, à oração!

A quarta,
é que você escreva tudo. Escreva sem medo. Vença a tentação 

de esconder-se, disfarçar, mentir por medo de ser avaliado ou 
julgado. Ninguém, exceto você mesmo, lerá seus escritos, exceto 
se você mesmo desejar mostrá-los. Além disso, você é o maior 
interessado em tocar o mistério de sua vida, o qual somente Deus 
conhece em plenitude e isso deve ser feito com grande respeito por 
sua própria vida, pela inabitação de Deus em você e em sincera 
busca do autoconhecimento e da verdade. Caso haja algo que 
você não deseje guardar por escrito, escreva-o em uma folha que 
você possa arrancar, rasgar e queimar depois. 

Se você se deparar com algum assunto sobre o qual seria 
doloroso demais escrever, siga em frente. Não se paralise. É im-
portante não parar o processo. O assunto irá reaparecer de outra 
forma e você sequer perceberá ao dar a resposta.

A quinta,
é que você faça e avalie com fidelidade o PVP, projeto de 

vida pessoal, no final de cada parte, conforme orientado. Ele 
lhe será útil para que você permaneça na verdade e não se perca 
em fantasias sobre você mesmo ou fique andando em círculos 
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em seu caminho para a santidade. Poderá também ser utilizado 
como roteiro para a confissão, para a formação pessoal e acom-
panhamento espiritual. Ele será como “marcos colocados ao longo 
do caminho”6, da “via nova”, em busca incessante de tudo ordenar 
para o amor, de maior conversão em todas as áreas de sua vida, 
um belo e concreto programa de santidade, fácil de ser feito e 
fácil de ser seguido.

A sexta,
é que você leia os textos com atenção. Infelizmente, hoje 

em dia, as pessoas têm pouco tempo para ler e colhem muito de 
seu conhecimento da mídia ou de revistas. Isso traz o risco de 
informações parciais ou equivocadas e até mesmo contrárias à 
verdade ensinada pelo Magistério da Igreja. 

Sozinho ou em grupo?
O conteúdo do roteiro para autoconhecimento e liberdade 

interior chamado Tecendo o Fio de Ouro pode ser utilizado de 
várias formas:

a. retiro ou curso ministrado por pessoa com experiência 
no assunto durante 4 finais de semana, um para cada uma 
das partes, durante 4 meses. No intervalo dos encontros, os 
participantes seguem o roteiro de forma individual, em casa. 
Orienta-se acompanhamento oracional pessoal de cada par-
ticipante, sem que o acompanhador leia o que foi escrito pelo 
participante, exceto com livre e explícita autorização deste;

b. o mesmo formato acima, mas com a utilização dos DVDs 
pregados pelas autoras. Esse formato é recomendado apenas 
em regiões onde não haja pregadores preparados. Recomen-
da-se acompanhamento individual oracional nos moldes do 
item “a”;

6. Cf. Jr 31,21
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c. o formato do item “a” pregado em 16 semanas, um período 
de 2 horas por semana. Nos intervalos, os participantes 
fazem os exercícios individuais. Recomenda-se acompan-
hamento oracional individual nos moldes do item “a”;

d. o formato anterior, utilizando-se DVDs. Recomenda-se 
acompanhamento oracional individual nos moldes do item “a”;

e. de forma individual, com ou sem os DVDs;

f. em pequenos grupos, com DVDs.

Não restam dúvidas de que os formatos dos itens “a” e “c”, 
sempre que possível, são os mais eficientes.

Como ministrar os cursos?
O Caminho Ordo Amoris e, nele, o Tecendo o Fio de Ouro 

são fruto de 30 anos de experiência da Comunidade Shalom de 
Fortaleza na formação humana dos membros da Comunidade e 
da Obra. Orientações específicas para cada realidade podem ser 
obtidas através do e-mail: escoladeformacao@comshalom.org. 

O TFO é uma terapia?
De forma nenhuma! Apesar da preparação acadêmica da 

Dra. Silvia Lemos, uma das autoras, o TFO é um itinerário 
baseado na experiência de formação da Comunidade Shalom, 
cujo objetivo é cooperar com a graça de Deus para encontrar 
o autoconhecimento e a liberdade interior e o único caminho 
autêntico para a felicidade: o amor que se dá.

Toda pessoa pode fazer o TFO?
O livro é recomendado para jovens e adultos em busca de 

autoconhecimento e liberdade interior. Tem sido largamente 
utilizado como ferramenta na formação dos membros leigos de 
novas realidades eclesiais, seminários e noviciados religiosos. 
Entretanto, não se restringe a esses âmbitos. 
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Naturalmente, pessoas em crise psíquica profunda ou viti-
madas por depressão endógena devem evitar a exposição a este ou 
qualquer outro itinerário exigente em nível de afetos, memória, 
inteligência e vontade sem explícito acompanhamento profis-
sional adequado.

Você não está só!
Durante a caminhada, lembre-se de que você não está soz-

inho. Vai com você o próprio Deus, que habita nas profundezas 
do seu ser, que o ama e que o pode curar. É o que nos lembra o 
Pe. Daniel Ange, com sua bela poesia:

Desce, Emanuel, às profundezas do teu país!
Não tenhas medo! Não! Não estás sozinho!

Vai contigo quem te pode curar,
Vai contigo quem te pode salvar7.

Santo Agostinho, com quem caminharemos tantas vezes, 
empresta-nos sua oração neste início de jornada:

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 (...)

Não desampares aquele que te invoca,
tu que te antecipaste, antes que te invocasse. (...)

Vive sempre junto a ti o nosso bem (...)
Retornemos a ti, Senhor, (...) pois tu mesmo és o bem;

e não receamos não mais encontrar o lugar de onde caímos,
pois em nossa ausência não se destrói a nossa casa, que é a tua eternidade8.

7. Canção do musical “O Pastor Ferido”, baseado no livro de Daniel Ange: O Pastor 
Ferido, 2a ed. Fortaleza: Shalom, 1997, cuja apresentação recomendamos para os que 
desejam seguir o roteiro por si mesmos ou em grupo. O vídeo está disponível nas 
Edições Shalom através do site www.edicoesshalom.com.br.

8. Santo Agostinho de Hipona. Confissões, VIII 1,1 e IV, 16,31.





PARTE I

Fé como memória, 
Vida como história

“Tu estavas mais dentro de mim
do que a minha parte mais íntima.

E eras superior a tudo o que
eu tinha de mais elevado.”

Santo Agostinho

Esta primeira parte é uma preparação importantíssima para que você 
teça bem o fio de ouro de sua vida a partir de conceitos adequados. Ela 
é o primeiro passo, aquele que precisa ser bem dado para que todo o 
caminho seja percorrido a contento.
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CAPÍTULO 1

OLHA A 
QUEM TE OLHA

É muito bom saber que você e nós estamos unidos no iní-
cio de nossa jornada para bem tecermos o fio de ouro de nossas 
vidas, a fim de nos conhecermos melhor, sempre com o objetivo 
de amarmos mais perfeitamente a Deus e ao nosso irmão. Mi-
lhões de pessoas já fizeram esta caminhada antes de nós, cada 
uma segundo a mentalidade de seu tempo, mas todas buscando a 
verdade e a caridade. Nesta lista há, certamente, uma infinidade 
de santos que colheram do Mistério de Cristo a graça para fazê-
la. Estamos, portanto, em boa companhia.

Como você sabe, há muitos séculos o adágio conhece-te a 
ti mesmo vem sendo cultivado pelos filósofos como uma atitude 
necessária à maturidade humana, característica de todos os santos. 
Os santos elevaram este ditado à categoria do amor. Viram-no 
como um ponto de partida para a humildade, a santidade, a tole-
rância, a misericórdia, o conhecimento e amor a Deus e ao pró-
ximo. Assim, unidos a eles, desejamos nos conhecer melhor não 
meramente pelo fato de nos conhecermos, o que seria perigoso 
e estéril, mas sempre com vista ao amor. Só o amor dá sentido a 
todo o esforço para nos conhecermos e sermos curados. Buscar 
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o autoconhecimento e a cura interior é, antes de tudo, fruto de 
uma decisão para amar.

Primeiro passo: o Olhar
O primeiro passo para o autoconhecimento é, sem dúvida, 

a oração. É amando e, pelo amor, conhecendo a Deus, perma-
necendo com Ele em oração que colheremos dele a verdade de 
quem somos. Este processo se dá de forma privilegiada quando 
fazemos adoração ao Santíssimo Sacramento exposto. Bem disse 
Santa Teresinha do Menino Jesus, que somos o que Deus pensa de 
nós. Precisamos, assim, aprender do próprio Deus, em primeira 
mão, o que Ele pensa de nós. A caminhada para o autoconheci-
mento e a cura interior não é, de forma nenhuma, uma caminhada 
baseada unicamente em esforços humanos da memória ou do 
intelecto. É, na verdade, uma feliz e frutuosa caminhada baseada 
na oração seguindo o princípio de Santa Teresa de Jesus: ‘olhar 
a quem nos olha’.

Santa Teresa nos diz que na oração – e, portanto, na vida – é 
necessário olhar a quem nos olha. Em espanhol, sua língua natal, 
diz-se: Mira que te le mira!, isto é: Olha atentamente a quem te 
olha. A santa diz isso porque sabe muito bem que Deus nos olha 
sempre, nos ama sempre, revela-se sempre a nós e sempre nos 
revela a nós mesmos com vistas à nossa santificação. Como todo 
aquele que ama, Deus não nos tira de suas vistas, de seu coração, 
nem nos conduz além do que podemos ir. Ao deixarmos que 
Deus nos olhe, deixamos também que Deus nos ame, aceitamos 
e acolhemos com confiança o amor incondicional de Deus por 
nós. Acima de tudo, cremos que é Ele – o único que nos conhece 
perfeitamente – quem nos revela quem somos nós ao nos revelar 
quem Ele é.

Isso se faz, de forma especial, na adoração ao Santíssimo 
Sacramento, mas é uma realidade a ser vivida a cada segundo da 
vida: ‘Deus me olha! Que alegria! Deus me olha com atenção! 
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Que segurança! Deus jamais me tira de suas vistas! Posso confiar 
inteiramente nele!’ 

À medida que formos tecendo nosso fio de ouro, vamos 
constatar esta verdade maravilhosa: ‘Tudo o que vivi, de alegre ou 
triste, de doloroso ou jubiloso, Jesus viveu comigo! Em nenhum 
instante ele ficou à parte ou indiferente, pois ele me habita! Em 
nenhum segundo ele deixou de viver em mim, de modo perfeito, 
o que eu talvez tenha vivido de modo imperfeito! Em nenhum 
momento o Pai deixou de me ter sob os seus olhos e, como bom 
pai, sofreu comigo e sempre me amou! Em todos os pequenos e 
grandes momentos, o Espírito Santo estava aqui, em mim, me 
santificando, iluminando, conduzindo! Mesmo que eu tenha 
errado, esta Trindade Santa, presente e viva em mim, jamais me 
abandonou! Estou sob o olhar de Deus! Com amor, olho a quem 
me olha e lhe sou grato!’

Veja só o que nos diz Jo Croissant sobre este olhar amoroso 
de Deus que nos dá coragem e confiança para abrirmos o nosso 
coração para nos conhecermos melhor a fim de amarmos sempre 
mais e em espírito e verdade a Deus e ao irmão. Leia devagar e 
com atenção, em espírito de oração:

“Quem somos verdadeiramente? Somos o que parecemos, o que 
acreditamos ser ou a imagem que os outros têm de nós?

Ao mesmo tempo que nos perguntamos, pressentimos que resposta 
alguma consegue nos satisfazer, e que é preciso buscá-la noutro lugar. 
Somente Aquele que nos criou pode responder por nós e nos revelar 
quem somos. Mas para isso será necessário aceitar tomar pouco a pouco 
consciência de nossas falsas identidades, nossas máscaras, os personagens 
que interpretamos segundo as circunstâncias. Será necessário termos a 
coragem de nos deixar despojar do que não é o nosso verdadeiro eu, de 
tudo o que nos foi imposto do exterior através das palavras e dos olhares, 
que tornou-se um outro eu no qual não nos sentimos verdadeiramente 
como nós e que não conseguimos amar.
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Entretanto, a tomada da consciência não basta, se não houver 
um encontro com um outro Olhar, se não houver a acolhida de uma 
outra Palavra, de um sopro que possa comunicar-nos a vida e o ser. 
Necessário nos é entrar no olhar do Pai para Dele receber nossa ver-
dadeira identidade, para que seu olhar amoroso nos cure de todas as 
faltas de amor, nos livre de todos os outros olhares, nos visite até em 
nossas trevas e transfigure todas as coisas. Assim nos sentiremos amados 
e poderemos nos reconciliar conosco mesmos e com os outros.

(...) Como aceitar revelar o íntimo de nossa alma se não for a um 
olhar de amor incondicional? Como é doce nos deixar olhar ao nos sentir 
totalmente acolhidos, totalmente aceitos. Como é bom se abandonar 
sem medo a este olhar amoroso, sem ter necessidade de dissimular o 
que quer que seja1.”

O primeiro passo para iniciarmos esta jornada em direção 
à tessitura do nosso fio de ouro é, portanto, OLHAR A QUEM 
NOS OLHA, isto é, colocar-se diante de Deus em atitude con-
fiante, seguindo obedientemente os roteiros propostos.

MIRA QUE TE LE  MIRA!

Hoje vamos orar com o poema de Santa Teresa transcrito 
abaixo. O ideal seria que você, ao orar com o poema, pudesse 
colocar-se diante do Santíssimo Sacramento exposto e adorá-
lo olhando a quem o olha para encontrar nele sua verdadeira 
identidade. É dessa experiência que a santa fala em seu poema.

Alma, buscar-te-ás em Mim,
E a Mim, buscar-me-ás em ti.

1 CROISSANT,  Jo. O Corpo, templo da beleza. Fortaleza: Edições Shalom,  2002, p. 174
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De tal sorte pôde o amor,
Alma, em mim te retratar,
Que nenhum sábio pintor
Soubera com tal primor
Tua imagem estampar

Foste por amor criada,
Bonita, formosa, e assim
Em meu coração pintada,

Se te perderes, amada,
Alma, buscar-te-ás em Mim,
E a Mim, buscar-me-ás em ti.


