
 

 
 

CAMINHA NA MINHA PRESENÇA E SÊ PERFEITO (Gen 17, 1) 

 

“Caminha na minha presença…” 

Quando Abraão se deu conta da existência de Deus, tudo mudou na sua vida. De repente, Abraão percebeu 

que não estava sozinho, e que Alguém que ele não via nem compreendia, mas que começava a amar, o 

protegia. Pouco a pouco, Abraão aprendeu a confiar na voz que se fazia ouvir no silêncio, e a deixar tudo 

para trás a fim de lhe obedecer. E descobriu que esta confiança absoluta era para ele fonte de felicidade. 

Um dia, Deus quis renovar com Abraão a sua aliança, solenizando-a através do rito da circuncisão. Uma 

única condição impôs Deus ao seu escolhido: “Caminha na minha presença”. 

 

O Papa Francisco conta muitas vezes como a sua avó o ensinou a tomar consciência do amor de Deus. 

Repetia ela ao futuro papa: “Olha que Deus te vê”. Temos tendência para imaginar o céu para além das 

nuvens. Mas como alguém disse: “Morrer é entrar na porta do quarto ao lado”. O céu onde Deus vive não 

está para além do horizonte; está aqui. “O Reino de Deus está entre vós” (Lc 17, 21), assegurou-nos Jesus.  

Na nossa vida física, só tomamos consciência da existência do ar quando ele se desloca transformado em 

vento. E no entanto, o ar ocupa todo o espaço vazio sobre a terra, entrando e saindo do nosso corpo 

ininterruptamente e assegurando-nos a vida. Assim também, Deus está tão próximo de nós, que temos 

dificuldade em perceber a sua presença. E no entanto, o céu inteiro está “no quarto ao lado”. Para aceder a 

esta realidade, os nossos sentidos são totalmente inadequados. De vez em quando, contudo, o Espírito Santo 

provoca uma “corrente de ar” na nossa vida e apercebemo-nos de que Deus existe e está connosco. A alguns 

santos, como por exemplo ao padre Pio, Deus permitiu ver o invisível. Todos os dias, o padre Pio convivia 

com Jesus, Maria, os anjos, especialmente o seu anjo da guarda, e a multidão de habitantes do céu. Ele 

assegurou-nos de que o céu está aqui, mesmo ao nosso lado, e que Deus cuida pessoalmente de nós a todo o 

instante. Ao canonizar o padre Pio, a Igreja confirmou o seu testemunho.  

 

“Caminha na minha presença”. Deus quer que sejamos como crianças que brincam sob o olhar atento e 

carinhoso de sua mãe. Deixemo-nos amar por Ele e retribuamos-Lhe este amor! Quando descobrirmos, 

como Abraão, que nunca estamos sós, nada na nossa vida ficará igual. De repente, perceberemos que nada 

nos poderá fazer mal e que nenhum sofrimento é eterno, pois acima de tudo, Deus ama-nos e cuida de nós!  

 

“Caminha na minha presença”. Como podemos nós tomar consciência deste olhar amoroso de Deus? Como 

podemos recordar a toda a hora que Ele está aqui, mais perto de nós do que nós mesmos? Façamos um 

pequeno exercício: quantas vezes por dia nos lembramos de que Deus nos ama? Em casa, no trabalho, com 

os amigos e a família, quantas vezes nos damos conta de que Deus nos vê, como dizia a avó do Papa 



 

 
 

Francisco? Santa Maria Domingas Mazarello, fundadora das Filhas de Maria Auxiliadora (ramo feminino da 

obra salesiana) foi um dia confessar-se por ter passado quinze minutos sem… pensar em Deus! E santa 

Teresinha do Menino Jesus disse que não se lembrava de alguma vez ter deixado de pensar em Deus. 

“Pensa-se naturalmente em alguém que se ama”, justificou. Pensar em Deus desta forma, recordarmo-nos do 

seu amor ao longo de todo o dia, é rezar sem cessar, como Jesus pediu no Evangelho. 

 

E como nos treinamos na oração contínua? O nosso compromisso de Família de Caná dá-nos a resposta: a 

oração contínua é um ribeiro que brota da nascente da oração formal. É repetindo e tornando a repetir o 

nome de Jesus no centro de cada Avé-Maria que Ele se torna presença constante no nosso coração. É 

escutando e voltando a escutar a sua Palavra que ela se torna luz para o nosso caminho. “Escuta Israel, o 

Senhor nosso Deus é o único Senhor”, rezamos em cada dia. E pouco a pouco, o Senhor torna-se realmente 

o único Senhor dos nossos corações, até ocupar todo o espaço do nosso ser.  

 

“…e sê perfeito.” 

Quando tomamos consciência do olhar de Deus pousado em nós, os nossos gestos têm necessariamente de 

mudar. O olhar de Deus não é, de modo algum, um olhar recriminador ou castigador. O olhar de Deus é todo 

feito de amor e aceitação incondicionais. Podemos traduzi-lo por algo como: “Tu és amado”, “Tu és 

importante para Mim”, “Amo-te tal como és”. A Bíblia traduz este olhar em cada página, em cada história 

de amor entre Deus e o seu povo, e sobretudo, em cada gesto de Jesus. Na verdade, o amor incondicional 

que Deus nos tem é bem mais poderoso do que toda a censura, pois ao sentir o calor e a ternura deste olhar, 

deixamos de ser capazes de fazer o mal. Caminhar na presença do Senhor é aprender a ser perfeito. “Se 

queres ser perfeito, segue-Me” (Mt 19, 21), disse Jesus ao jovem rico. No fundo, trata-se da mesma ordem 

dada por Deus a Abraão, nos primórdios do judaísmo: “Caminha na minha presença e sê perfeito”. 

 

Compromisso 

Está prestes a começar um novo ano lectivo e pastoral. Com grande entusiasmo, preparamos os cadernos e 

os manuais das crianças, compramos novas mochilas, discutimos horários e actividades extracurriculares, 

organizamos boleias e ajudas domésticas. Entre tantos afazeres, não nos esqueçamos de planear 

cuidadosamente o mais importante, porque é dele que depende o sucesso verdadeiro de tudo o resto: um 

espaço e um tempo diários para nos encontramos com o Senhor, a fim de podermos caminhar na sua 

presença durante as vinte e quatro horas do dia. Então sim, tudo fará sentido, porque nos tornaremos um 

pouco mais santos. E só os santos são verdadeiramente felizes. Ámen! 
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