
Oração, fonte de vida espiritual para 

jovens vicentinos 

 
(Documento de reflexão para a preparação do Encontro de Jovens 

Vicentinos - Madrid 2011) 

 

Quando falamos de oração, no vem a mente a idéia desses momentos pessoais de 
encontro com Deus num retiro ou algo parecido. E inclusive pensamos que é uma obrigação do 
sacerdote ou religiosas mais que do cristão. Hoje não se valoriza estes espaços, se ouve com 
freqüência “não tenho tempo para rezar, tenho tantas coisas para fazer...” Mas pergunto: “Não 
será que, já não amamos a Deus, tanto assim, a ponto de já não termos tempo para Ele? 
Talvez seja essa a principal causa da apatia espiritual dos homens e mulheres de hoje que, 
caindo no ativismo desenfreado já não tem tempo, nem para eles mesmos, pois também se 
deixaram converter-se em pequenas máquinas.  

Quando falamos de oração, falamos de espiritualidade, porque a oração é a fonte da 
espiritualidade cristã e vicentina. Quando se ler o evangelho descobre-se a Jesus sempre em 
oração, em diálogo com o Pai, cuja vontade preferia acima de todas as coisas. Se a oração foi 
parte substancial na vida de Jesus, não há de ser também, para nós seus discípulos?  

 

Senhor ensina-nos a orar 

Vicente de Paulo, quando ensinava a seus missionários, dizia-lhes que os mestres mais 
experientes na prática da oração aprenderam a orar ao lado de Jesus, com a ajuda de seu 
Espírito. Entendamos então que a oração é graça e por ela temos de pedir também, assim 
como os discípulos pediram a Jesus: “Senhor ensina-nos a orar”. 

“Nosso Senhor era um homem de grandíssima oração, desde seus primeiros anos se 
afastava da Santíssima Virgem e de São José para fazer sua oração a Deus, seu Pai. Durante 
toda sua vida de trabalho era sempre pontual e fiel em fazer-la. Via-se Jesus, especialmente a 
Jerusalém, onde se afastava de seus discípulos para orar e não se retirava ao deserto nada 
mais que para isso. Quantas vezes levava sua face até solo, com quanta humildade se 
apresentava a Deus, seu Pai, carregado com os pecados dos homens!  Finalmente, orou até 
ver-se esgotado pelo jejum ao que quis sujeitar-se. Seu continuo e principal exercício era a 
oração. Na noite de sua paixão se dirigiu uma vez mais ao horto, onde, ia com freqüência para 
rezar e ali o fez com tanto fervor, com tanta devoção, que seu corpo, pelos esforços que fazia, 
suou sangre e água”. (SVP. IX 380). 

Orar para fazer a vontade do Pai 

Quando Jesus se retirava para rezar, o fazia com o único fim de fazer a vontade de seu 
Pai, com quem permanecia em íntima união. Da mesma maneira, a oração cristã há de 
conceber-se como um diálogo e não um monólogo, pois na oração ademais de falar temos que 
aprender a escutar, para saber o que Deus quer de nós. O amor ao Pai, dizia São Vicente, 
conduzia a Jesus ao cumprimento de sua vontade: 

 “Meu Salvador, estavas imbuído do desejo imenso e incomparável de que todas as 
criaturas fizessem a vontade de Deus; por isso colocastes na oração dominical: “seja feita a 
vossa vontade”. Essa foi a oração que ensinaste aos discípulos; é o que quiseste que todos os 
homens pedissem e fizessem. O que? A vontade do Pai Eterno. Onde? Na terra como no céu. 



Como? Como faz os anjos e santos: com prontidão, em tudo, de forma constante, 
amorosamente”. (SVP, XI 449). 

Oração e apostolado caminham de mãos dadas. 

Como cristãos e jovens vicentinos, à luz da experiência de São Paulo e São Vicente, 
devemos reconhecer que não podemos viver uma vida espiritual se não estamos unidos a 
Cristo na oração. Pois as tentações são emboscadas e a oração fortalece nossa vontade para 
não cair nelas. Por outro lado a vida apostólica em nossas comunidades adquire sua força na 
oração; sem ela, todo perderia sentido, tudo se converteria em obras vazias e ocas.  Vicente de 
Paulo estava convencido que o missionário não está livre das tentações contra sua vocação, 
porque elas apareciam muitas vezes em seu caminho. E dizia que para fortalecer a vocação o 
missionário tinha que orar. “Dá-me um homem de oração e será capaz de todo; poderá dizer 
como o santo apóstolo: tudo posso n’Aquele que me fortalece”. (SVP, XI 778). 

Oração e contemplação 

Vicente de Paulo nos ensina que a verdadeira oração contém dois aspectos: o afetivo e o 
efetivo. Não se pode ficar, simplesmente, no estado emocional, pois a oração tem que levar-
nos a um compromisso muito mais radical. O afetivo, aquilo que se produz em nossos 
corações, há de transforma-se em atitudes concretas. Vicente chama a isto de “amor efetivo”. 
O amor afetivo há de levar-nos então ao amor efetivo. 

Para compreender-lo melhor podemos dizer que a oração vicentina tem duas dimensões: uma 
vertical e outra horizontal. A vertical é o afetivo, o encontro com Deus de maneira pessoal, na 
qual participa o sensitivo e emocional de nosso ser. A horizontal é o encontro com o irmão, 
especialmente com o pobre, amando-o e servindo-o vendo a Deus nele. 

O método de oração vicentina 

Existe um método simples de oração que Vicente ensinou aos Missionários e às Filhas da 
Caridade, e que conhecemos como o “pequeno método”. São Vicente sugeria, a modo de 
preparação para a oração, a leitura pela noite de alguns pontos que estimulara a oração mental 
para a manhã seguinte. (SVP, IX 426; X, 590-591; XII, 64) 

O método que propõe pode-se apresentar esquematicamente da seguinte forma:  

Preparação - Primeiro põe-se o orante na presença de Deus por médio de uma das múltiples 
formas: considerando-se presente ante Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, pensando 
que Deus reina no céu ou em seu interior, meditando sobre sua presença nas almas dos 
justos,... Logo pede-Lhe ajuda para orar bem. Também pede a ajuda da Santíssima Virgem ou 
de algum Santo. Depois escolhe o tema de meditação, como um mistério da fé cristã, uma 
virtude moral ou teológica, ou algum ensinamento de Nosso Senhor. 

Corpo da oração. Começa o orante a trabalhar o assunto da oração.  Se o tema da oração é 
uma virtude, reflexiona sobre os motivos para amar-la e praticar-la. Se for um mistério da fé, 
pensa na verdade contida no mistério. Enquanto reflexiona, trata de suscitar atos da vontade, 
pelos quais, sobre o impulso da graça, expressa o amor a Deus, dor pelo pecado, ou desejo da 
perfeição. Logo o orante colhe algumas resoluções concretas.  

Conclusão. O orante dá graças a Deus por este tempo de meditação e pelas graças 
concedidas durante a oração. Coloca ante Deus as resoluções feitas. Depois, oferece a Deus 
toda a oração que fez, pedindo ajuda a Deus, para realizar as decisões. (Cf. SVP, IX, 420; X, 
573; XI, 406). 

 



 

Dois ensinamentos vicentinos: Repetição de Oração e “Deixar a Deus por Deus” 

São Vicente animava aos Missionários e às Filhas da Caridade a compartir a oração. 
Recomendava que se fizesse a cada dois ou três dias. (SVP, IX, 421-422.).  O santo valoriza 
muito esta prática, tanto que chega a dizer que a oração compartida e a repetição de oração, 
são uma grande graça para a Congregação (SVP, XII, 288). 

Outro ensinamento de São Vicente, que se repete em suas conferências às Filhas da 
Caridade, é a prática de “deixar a Deus por Deus” (SVP, IX, 319; X, 95, 226, 541- 542, 595, 
693). Os pobres, com freqüência, chegavam inesperadamente e requeriam urgentemente as 
Irmãs. São Vicente as animava a responder, dizendo-lhes que deixariam a Deus, com quem 
estavam conversando em oração, para encontrar-Lhe na pessoa dos pobres. Ao mesmo 
tempo, São Vicente orientava às Irmãs e aos Missionários, que não deixarem nunca a oração. 
(SVP, VIII, 368-369; IX, 426). Surpreende que; ainda que se mantivesse firme sobre a regra de 
se levantar cedo, pela manhã, e não deixar nunca a oração; São Vicente aplica o sentido 
comum ao cumprimento da regra. Disse às Irmãs: “Vejam, a caridade está acima de todas as 
regras e é necessário que todo se refira a ela. É uma dama nobre. Devem fazer o que os 
ordena. Nesse caso é deixar Deus por Deus. Deus os chama à oração, e ao mesmo tempo os 
chama ao pobre enfermo. Isso é deixar Deus por Deus" (SVP, X, 595). 

Alguns conselhos práticos para a oração 

1. A fidelidade na oração requer disciplina. São Vicente referia-se a isso quando falava da 
mortificação como requisito prévio para a oração. É importante marcar uma hora e um lugar 
fixos para a oração. Do mesmo modo, ajudará bastante, dormir à uma hora racionável, si se 
levantar cedo para rezar. Hoje quando existem muitas distrações que podem separar-nos 
facilmente da oração (televisão, rádio, cinema, internet, etc.), deve-se renunciar a algumas 
alternativas “interessantes”, para sermos fiéis na oração. 

2. A oração mental exige tranqüilidade. Naturalmente, uma comunidade apostólica não pode 
estar completamente isolada de seus contatos com os pobres; como mostra São Vicente, por 
meio de suas conferencias, às Filhas da Caridade. No entanto, deveria se escolher uma hora 
de oração na que o ruído e as interrupções fossem improváveis, na que os telefones e timbres 
não estivessem tocando. Essa é uma das razões pelas quais as comunidades elegeram, 
tradicionalmente, fazer a oração na primeira hora da manhã, antes que comece o ritmo intenso 
das tarefas diárias. Dietrich Bonhoeffer declara: “O silencio não é outra cosa que a espera da 
Palavra de Deus”. 

3. É importante estar familiarizado com vários métodos, ou seja, ter um “repertório de 
orações”. Diferentes métodos corresponderão a diferentes etapas da vida. Podemos 
encontrar-nos que, em posteriores estágios da vida, volvemos a métodos que empregávamos 
antes. 

4. O orante necessita ser alimentado. Alguns dos principais elementos da dieta são a leitura 
da Sagrada Escritura, as boas leituras espirituais e, particularmente na espiritualidade 
apostólica, o contato vivo, reflexivo, com Cristo na pessoa dos pobres. 

5. A oração deve conduzir a uma auto-definição renovada. Nela, nossos valores deveriam 
tornar a definir-se e a adotar um caráter cada vez mais evangélico. A oração deve levar a uma 
continua conversão. Deve se converter em atos de caridade e de justiça. Por isso São Vicente 
insistia nas “resoluções práticas”. 

6. O orante não deve centrar-se demais no que diz, nas palavras. O que Deus está 
comunicando é mais importante que as palavras do orante. Em suma, a oração é uma relação. 
Sim, é certo que as palavras ocupam um lugar privilegiado em uma relação, no entanto a 
comunicação vai mais além das palavras. Algumas de suas formas mais profundas são não 



verbais. Os que estão profundamente enamorados passam, muitas vezes, significativos 
períodos de tempo juntos, ainda que se falem pouco. A “simples” presença é sinal de 
fidelidade. Jesus, de fato, nos previne contra a abundância de palavras na oração.  

7.  Quando estamos necessitando de algo, nossa oração muitas vezes se centra na petição, 
mas é muito importante que adote também as outras “atitudes” bíblicas: louvor, ação de 
graças, admiração, confiança, abandono,... a oração tipicamente cristã está cheia de ação de 
graças. 

8. Como recomenda Jesus, devemos orar muito para fazer ou aceitar a vontade de Deus, 
de maneira que possa manifestar-se em nossas vidas. Isto é o que São Vicente queria 
dizer quando recomendava a indiferença como predisposição para a oração. Isto é 
particularmente importante em época de discernimento. 

9. Como seres humanos que somos, e por tanto em carne mortal, as condições físicas e 
do meio podem ajudar ou inibir a oração. As imagens, velas, incenso, a beleza do cenário, 
um tabernáculo, a iluminação, a música... todo pode servir de ajuda para a nossa oração. 

10. As distrações são inevitáveis, já que nossa mente é incapaz de centrar-se em um só 
objeto durante longos períodos de tempo. Quando as distrações são persistentes, às vezes, 
melhor tentar evitar-las, é olhar para elas, e fazer delas o tema de nossa conversação com o 
Senhor. 
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