
VIDA DE ORAÇÃO 

 

O chamado à Contemplação, propiciado por todos os autores espirituais 

e místicos da história da Igreja, surge em Dalmanutá a partir da elevada 

espiritualidade do Pe. Montes, de sua união com Deus, de sua 

afetividade colocada inteiramente ao seu serviço; e hoje a vivemos 

como fonte de plenitude afetiva e espiritual. 

A Contemplação constitui um ponto central das vocações consagradas 

na Instituição, expressão da aspiração ao “o que mais nos conduza para 

o fim a que somos criados”, isto é, “louvar, fazer reverência e servir a 

Deus” (cf. “Princípio e Fundamento” dos Exercícios Espirituais de 

Santo Ignacio). Expressa a entrega do coração a Deus; a atenção, 

cuidado e processamento da vida afetiva e espiritual rumo a esse “o que 

mais” de amor a Deus e ao próximo. 

A vida de oração, também necessita de uma aprendizagem. Começa a tomar forma e a trabalhar-

se na Direção Espiritual, a partir das aspirações, mais ou menos 

conscientes, que trazem as pessoas que nos procuram. Através da 

própria Direção Espiritual vai-se encarnando uma relação 

experiencial com Deus, que busca expressar-se em momentos de 

“solidão” e de união explícita com Ele. Isso está simbolizado no 

termo “Dalmanutá”, significando “a região desconhecida aonde 

se dirigem nossas perguntas mais essenciais, o ponto de encontro 

do interno e do externo, o lugar, enfim, onde devemos encontrar-

nos com Jesus” (P. Luis P. Montes sj). 

Neste crescimento, são de muita ajuda e guia na vida de oração, 

textos clássicos de grandes santos da Igreja, mestres de 

espiritualidade, como –entre outros: Santa Teresa de Jesus, São 

João da Cruz, Santa Teresa do Menino Jesus, São Francisco de 

Sales, etc.  

A oração como docilidade à ação do Espírito Santo, constitui o gerador de fecundidade e 

criatividade espiritual. Desse amor surgem as expressões próprias de nosso carisma, em 

aspectos e formas criativas que são, com a graça de Deus; frutos visíveis para o bem da Igreja e 

dos homens. Deste encontro com o Senhor, é de onde têm surgido as vocações à vida 

consagrada, a partir do discernimento pessoal com o Diretor espiritual. Aí esta, em definitiva, a 

origem e alimento de nossa vida institucional e apostólica, a impulsora de nossa atividade 

missionária e vida eclesial. 

 

 

 


