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Meditar	e	Contemplar	
Em	que	consistem?	
Na	 meditação	 utilizamos	 nosso	 intelecto	 para	 lidar	 com	 os	 princípios	 básicos	 que	
guiam	 nossa	 vida.	 Lendo	 as	 Escrituras,	 rezamos	 sobre	 palavras,	 imagens	 e	 ideias.	
Usamos	a	nossa	memória	para	apreciar	a	ação	de	Deus	em	nossa	vida.	
A	 Contemplação	 tem	 mais	 a	 ver	 com	 sentimentos	 do	 que	 com	 pensamentos.	
Frequentemente	a	contemplação	meche	com	as	emoções	e	 inspira	desejos	profundos,	
dados	por	Deus.	Na	contemplação	fazemos	uso	da	nossa	imaginação	para	nos	situar	
em	um	cenário	dos	Evangelhos	ou	em	uma	cena	proposta	por	Santo	Inácio”1.	

	
Ao	comtemplar	fazemos	uso	da	imaginação,	que	é	uma	faculdade	superior,	que	busca	na	
memória	 pessoal	 elementos	 vividos,	 presenciados	 e	 os	 conecta,	 projeto	 uma	 ideia,	
ajudando	assim	a	focar	no	assunto	a	ser	rezado.	
Fantasia	 é	 diferente,	 ela	 cria	 ‘do	 nada’,	 abstrai,	 dissimula	 e	 não	 ajuda	 a	 fixar	 em	 um	
ponto,	mas	 ‘salta”	de	 imagem	a	 imagem,	de	assunto	a	 assunto,	 as	vezes	 sem	 lógica	ou	
nexo.	
Não	 tenha	 receio	 de	 contemplar,	 nem	 se	 preocupe	 demasiadamente.	 Deixe	 que	 o	
Espírito	Santo	conduza-@	na	oração,	afinal,	para	 isso	se	reza	a	Oração	preparatória	ao	
iniciar	cada	tempo	de	oração.	
	
Vamos	recordar	os	passos	da	oração	inaciana?	
	
EE	46	 A	Oração	 preparatória	 é	 pedir	 graça	 a	 Deus	 nosso	 Senhor	 para	 que	 todas	 as	
minhas	intenções,	ações	e	operações	sejam	puramente	ordenadas	para	serviço	e	louvor	
de	sua	divina	majestade.	
Rezar	 para	 rezar?	 Isso	 mesmo.	 Para	 compreender	 a	 Deus,	 só	 Ele	 mesmo	 se	
fazendo	 entender,	 por	 isso,	 de	 nossa	 parte,	 colocamos	 “ânimo	 e	 generosidade”,	
fidelidade	ao	lugar	e	tempo	combinados	com	Ele	para	o	encontro	pessoal,	e,	após	
saudá-lo	fazendo	o	sinal	da	cruz,	pedimos	que	nos	ajude	a	“estar	inteiros”	com	Ele	
e	ser	para	Ele:	

ü Todas	 as	 minhas	 intenções	 =	 aquilo	 que	 se	 pretende	 fazer,	 propósitos,	
desejos;	

ü Todas	as	minhas	ações	=	atos	que	resultam	do	que	se	faz,	comportamentos;	

ü Todas	 as	 minhas	 operações	 =	 conjunto	 de	 atos/medidas	 em	 que	 se	
combinam	 os	 meios	 para	 obter	 determinado	 resultado	 ou	 objetivo;	 ação	
que	produz	certo	efeito	

	
EE	47	 O	Primeiro	 preâmbulo	 é	composição,	 vendo	 o	 lugar.	 Aqui	 é	 de	 notar	 que,	 na	
contemplação	 ou	meditação	 visível,	 assim	 como	 contemplar	 a	 Cristo	 nosso	 Senhor,	 o	
qual	é	visível,	a	composição	será	ver,	com	a	vista	da	imaginação,	o	lugar	material	onde	se	
acha	 aquilo	 que	 quero	 contemplar.	 Digo	 o	 lugar	material,	 assim	 como	 um	 templo	 ou	
monte	onde	se	acha	Jesus	Cristo	ou	Nossa	Senhora,	conforme	o	que	quero	contemplar.	
Na	invisível,	como	é	aqui	a	dos	pecados,	a	composição	será	ver,	com	a	vista	imaginativa	e	
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considerar	estar	a	minha	alma	encarcerada	neste	corpo	corruptível	e	todo	o	composto	
neste	 vale,	 como	 desterrado,	 entre	 brutos	 animais.	 Digo	 todo	 o	 composto	 de	 alma	 e	
corpo.	
Este	 preâmbulo	 [=	 preparação,	 antes	 de	 andar]	 quer	 ajudar	 a,	 enquanto	 com	 a	
imaginação	componho	um	lugar	onde	se	desenrola	o	mistério	que	vou	rezar,	vou	
também	me	compondo,	isto	é,	vou	centrando	toda	minha	imaginação	[=memória],	
me	esforçando	 [=vontade,	desejo]	para	 fazer	da	Bíblia	verdadeiramente	Palavra	
viva,	na	minha	história	e	vida	[=	inteligência,	reflexão]	
	
48	–	O	Segundo	preâmbulo	é	 pedir	 a	 Deus	 nosso	 Senhor	 o	 que	 quero	 e	 desejo.	O	
pedido	deve	ser	conforme	a	matéria	proposta	[...]	
O	 pedido	 de	 graça	 é	 o	 “trilho”	 dos	 Exercícios	 Espirituais,	 ele	 impulsiona	 para	
rezar,	 apontando	 qual	 proveito	 específico	 se	 busca	 em	 cada	 etapa	 /	 tempo	 de	
oração,	 e	 ajuda	 a	 “voltar’	 para	 a	 oração	 quando	 a	 mente	 vagueia,	 quando	 há	
distrações	tirando	a	atenção	da	oração.	
Querer	é	ter	vontade,	precisar,	pretender,	consentir...	
Desejar	é	ambicionar,	ansiar,	escolher...	
Quero	 e	 desejo,	 diz	 Santo	 Inácio,	 como	 que	 afirmando	 e	 reafirmando,	 a	 cada	
oração,	e	em	12	dos	30	dias	EE	o	pedido	é	 “conhecimento	interno	do	Senhor	que,	
por	mim,	se	fez	homem,	para	que	mais	o	ame	e	o	siga”	[EE	104].	
Um	alerta,	sempre,	após	a	oração,	ao	fazer	a	revisão,	perguntar-se:	obtive	alguma	
resposta	do	pedido	de	graça?	Alguma	“dica”?	E	não	se	esquecer	de	agradecer...		
	
49	 –	Nota.	 Antes	 de	 todas	 as	 contemplações	 ou	meditações,	deve-se	 fazer	 sempre	 a	
oração	 preparatória,	 sem	 se	 mudar,	 e	 os	 dois	 preâmbulos	 já	 ditos,	mudando-os,	
algumas	vezes,	segundo	a	matéria	proposta.	
	


