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Dedico esta pequena obra a minha mãe 
Arlete (in memoriam), mulher que, 
com gestos singelos e rotineiros, me 
ensinou a ver Deus nas coisas simples 
da existência. Gratidão!

Agradeço a amigos e familiares pelo 
carinho, por serem o reflexo do amor 
de Deus em meu caminho e por me 
incentivarem a publicar estas orações.
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Prefácio

No princípio de tudo, diz o livro das Origens, a terra 
estava vazia e as trevas a cobriam, mas o Espírito de Deus 
pairava sobre as águas... E tudo começou quando Deus 
abriu a boca e disse... falou... a Palavra foi lançada da boca 
de Deus e abraçou todo o Universo.

Deus falou, e tudo passou a existir! No princípio era 
a Palavra...

Pode parecer somente poético, mas é também teolo-
gia profunda... “No princípio era o Verbo”, a Palavra em 
movimento que, como a dança do vento que nada nem 
ninguém aprisiona, mudou a face da Terra.

Esse mesmo Deus, que tem o poder de quebrar os 
grilhões mais compactos, também deseja realizar coisas 
novas na vida de todos os viventes. Ele deseja ser a Pala-
vra de transformação em nossa existência. Ele deseja ser 
o Novo, sepultando, se necessário, o antigo que muitas 
vezes nos mumifica.

Tenho a grata satisfação de prefaciar este livro que 
nasceu no coração inspirado do jovem poeta Diego. A 
preocupação artística e metodológica do autor é fazer 
com que cada leitor seja um peregrino rumo ao encon-
tro do Divino. Mas esse encontro não se resume a uma 
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saudação com meia dúzia de palavras trocadas no final 
da jornada de um dia.

O encontro que Diego propõe é um matrimônio espi-
ritual de nossa alma ressequida, que anseia consolo, com 
a fonte inesgotável de Misericórdia, que é o Coração de 
nosso Deus.

Para o exercício desse peregrinar, Diego sugere três 
passos: a meditação, o convite e a oração.

Na meditação, o autor desperta um tema capaz de nos 
inquietar; porém, não é uma inquietação negativa, mas 
sim algo que nos faz desejar adentrar profundamente no 
mistério. Por essa razão, ele entra no segundo passo... O 
convite: abrindo nossos olhos para a realidade que nos 
cerca, Diego nos convida a inclinarmos nosso coração, 
deixando assim nossa alma dialogar com Deus. O autor 
termina com o terceiro passo, a oração: ele apresenta uma 
oração já construída, fruto de sua experiência pessoal, 
mas o leitor, com toda certeza, inspirado por Diego, tam-
bém elaborará as próprias orações, deixando a Palavra de 
Deus ser palavra em sua boca.

No princípio a Palavra: itinerário de encontros com 
Deus é um livro de viagem, não geográfica, mas espiritual, 
que passa pela beleza, pela poesia, e o destino final dessa 
jornada é o abraço afagador de Deus.

PE. LUÍS ERLIN, CMF
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Apresentação

Esta obra nasceu do desejo de realizar um singelo e 
profundo encontro com Deus, que, para nos ensinar a 
viver, se revela no cotidiano da vida.

Assim como o desejo, de onde elas nasceram, as pre-
ces e reflexões que aqui se encontram estão permeadas 
de marcantes experiências com ele, que se manifesta por 
amor a cada um de nós, mediante sua Palavra, e pelo 
desejo de se fazer amado por todos os seus filhos.

Dessa forma, organizo tais preces e reflexões didati-
camente, com o intuito de que nos ajudem a realizar um 
itinerário espiritual de volta aos braços de nosso Criador. 
Partindo do reconhecimento de que somos criaturas ama-
das por Deus e tendo como ponto de chegada a ação de 
graças por sermos acompanhados, acolhidos e perdoados 
por ele, somos também convidados a nos comprometer 
com as causas da construção de seu Reino.

Faço votos de que as palavras gestadas em meu cora-
ção neste peregrinar possam chegar a vossos peregrinos 
corações e vos ajudem a adentrar o mistério Sagrado, en-
quanto caminhamos rumo à plena contemplação.
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Oração do peregrino

Senhor, dá-me a graça de tocar o céu, mesmo quando 
meus braços cansados não puderem se erguer.

Segura minhas mãos e restaura minhas forças, quando 
elas se esvaírem e ir adiante parecer impossível.

Abre meus ouvidos, ilumina minha mente e aumenta 
minha fé, para ouvir, meditar e, caminhando rumo a ti, 
viver tua Palavra de amor.

Alarga meu coração para perceber tua presença a 
guiar-me, orientar-me e conduzir-me nesta peregrinação 
rumo ao céu, enquanto por aqui caminho.

Ensina-me a ser presença calma, silenciosa, fecunda 
em meio a teu povo e abre meus olhos para ver o mundo 
sob a luz de tua misericórdia. Amém!



Deus criou o homem à sua imagem; 
criou-o à imagem de Deus,
criou o homem e a mulher.

(Gn 1,27)
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Deus, princípio de todas as coisas, 
me cria por amor

Meditação

Um dia, em algum princípio, no coração de Deus aflo-
rou o desejo de criação. Ele sonhou e gestou dentro de si 
tudo o que é vivo e existe. Com sua Palavra criadora, fez 
o céu, a terra, o mar e todos os seres que o povoam. No 
firmamento, ordenou as estrelas reluzentes que iluminam 
e fazem sonhar.

Tocou a terra com carinho, modelando-nos à sua ima-
gem e semelhança e, com seu sopro de vida, deu-nos a 
existência. Fez de nós seres únicos, possuidores de corpo, 
alma e espírito, dotados de capacidades e liberdade para 
sermos, fazermos e ajudarmos nossos semelhantes a tam-
bém ser e fazer. Criou-nos obras-primas de suas mãos, 
como uma pura manifestação de seu imensurável amor.

Com igual amor, sonhou e criou uma diversidade de 
outros seres humanos, dando origem a muitos povos, de 
muitas cores, costumes e línguas; e, por generosidade, 
concedeu-nos a dádiva de partilharmos a vida, as dores, 
os sonhos, as alegrias e a nossa casa comum: o planeta 
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Terra. Com o sopro da vida, recebemos dele o dom de 
cuidar, amar e proteger toda a criação, da qual fazemos 
parte.

Convite

Peçamos a graça de reconhecermo-nos como frágeis 
criaturas, necessitadas e, ao mesmo tempo, promotoras 
de cuidado, carinho e proteção. Somos criaturas, fruto do 
cuidado, da bondade e do carinho de Deus.

Em nosso coração, o Criador plantou o entendimento 
e a bondade, para que, com amor, possamos viver em co-
munhão com toda a criação. Por isso, peçamos ao Senhor 
da vida que renove nossos corações para reconhecê-lo 
como nosso Criador.

Oração

Senhor, por amor criaste o universo e tudo o que nele 
existe. Criaste o firmamento e o mar, o céu e as estrelas 
reluzentes.

Com singeleza, criaste as plantas com suas flores e 
frutos; os animais com cores e cantos diversos para que 
povoassem o céu, o mar e o firmamento; e, do pó da terra, 
me criaste.

Com teu sopro divino, encheste de ar meus pulmões, 
dotaste-me de sabedoria, entendimento e liberdade para 
amar e servir a todos meus irmãos.
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Por amor continua a renovar a criação, cercando-a 
de cuidado e carinho, e peça que eu, criatura tua, faça o 
mesmo.

Ajuda-me, Senhor, a reconhecer-me como criatura e 
a ser cada dia mais promotor da vida e cuidador de tua 
criação. Amém!
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Frutos de teu amor

Meditação

A criação, da qual somos parte, conta-nos do amor 
divino. Olhamos ao nosso redor, para nossos semelhantes, 
e percebemos a imagem do próprio Deus; ora o encontra-
mos ferido, chagado, abandonado, humilhado, despreza-
do e necessitado de cuidados; ora o vemos feliz, vivendo 
em plenitude e abundância.

Quando abrimos nosso coração para procurar Deus, 
encontramos sua manifestação na criação. Ao contem-
plarmos a natureza com suas cores, perfumes e flores, 
entramos em contato com as criaturas e, com o coração 
em prece, remetemo-nos ao Criador.

Convite

Peçamos ao Senhor que sejamos capazes de perceber 
a manifestação de seu amor em cada ser vivente.

Oração

Senhor, reconhecemos que nos presenteaste com o 
dom da existência.
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Somos frutos de teu amor incondicional e por teu so-
pro divino ganhamos a vida, a liberdade e a esperança.

Por isso te pedimos, ajuda-nos para que esse reconhe-
cimento nos leve à fidelidade de teu amor por meio da 
vivência e correspondência sincera a tua Palavra.

Inspira-nos ações de cuidado e respeito com a vida 
de nossos semelhantes que, como nós, a receberam de ti.

Faze-nos, Senhor, autênticos cuidadores e defensores 
da vida e de sua plenitude. Amém!
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Em nome do amor

Meditação

O ser humano tem como princípio de cada ação o 
cuidado. Da fecundação à morte, necessitamos cuidar e 
sermos cuidados. Do criador herdamos o amor, a comu-
nhão e a arte de cuidar.

Convite

Peçamos ao autor e princípio da vida e do cuidado que, 
em nome do amor, nos ajude a zelar pela integridade de 
nossos irmãos e de toda a criação.

Oração

Senhor, sabemos que, quando nos aproximamos de 
tuas obras, é de ti que nos aproximamos.

Em cada uma delas deixaste os sinais de tuas mãos 
amorosas e criadoras.

Elas são para nós imagens de tua presença.
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Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis ao apelo de 
nossos irmãos, filhos teus, que clamam por pão, saúde, 
cuidado, direito e justiça.

Ensina-nos, Senhor, a percebermos tua presença nos 
pobres e sofredores, e, amparados em tua Palavra, a criar-
mos condições para que todos possam viver com digni-
dade. Amém!


