
                               Aprendendo a Ficar Quieto 
 
Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma; como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, 
como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131:2 
 
Relaxe. Encontre um lugar confortável para se sentar ou se deitar. Fique à vontade fisicamente. Respire lenta e 
profundamente. 
 
Deixe sua mente também relaxar. Suavemente, mas com firmeza, deixe ir as palavras e pensamentos (mesmo 
aqueles sobre Deus), também os cuidados, preocupações e ansiedades (pelo menos por este breve período). Entregue 
as coisas a Deus com base em 1 Pedro 5:7, ‘Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 
vós’. 
 
Deixe suas emoções se acalmarem também. Pense no amor de Deus por você (não no seu amor por Deus) – 
incondicional, imutável e imerecido. Permita-se desfrutar desse amor, como se estivesse tomando sol. Deixe o amor 
de Deus cobrir todo o seu ser. 
 
Permita-se apenas ficar quieto, saber, pela fé de que você já está na presença de Deus, o que significa estar na 
presença do Amor. Relaxe no silêncio dessa Presença. Apenas esteja lá. Não sinta que há algo que você deva fazer 
ou alcançar. 
 
Talvez ouça alguma música instrumental ou uma canção reflexiva que o leve a ter mais consciência de Deus. Talvez 
se concentre na quietude de uma vela acesa. Imagine-se como uma criança no Salmo 131. Repita uma palavra ou 
frase de oração em sintonia com sua respiração, como ‘Aba, Pai’. 
 
Se você estiver distraído (como certamente ficará), não se preocupe ou lute contra isso. Simplesmente volte a se 
concentrar em sua palavra de oração até retornar à quietude interior. 
 
Ao sentir que entra na imobilidade, permaneça o mais imóvel e quieto que puder. Permita que Deus faça tudo o 
que Ele decidir fazer ou não – deixe-O estar no controle. Ele pode falar e pode não falar. Você pode sentir o amor de 
Deus ou não. Basta dar atenção a Deus e ficar quieto diante Dele. É a comunhão de amigos o que buscamos. 
 
Lentamente, deixe-se sair da quietude, talvez cantando baixinho para si mesmo ou fazendo uma breve oração de 
agradecimento. 
 

Lembre-se: 
A oração silenciosa é um ato de fé. 
Leva tempo e requer prática. 
Às vezes é mais fácil do que outras, mas sempre vale a pena. 
Não precisa haver um ‘desfecho’ ou ‘resultado’. 
Não significa fazer nada ou perder tempo. 
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