Relacionamento pessoal com Deus pelas Criaturas
(excerto livro Deus e você: Oração como relacionamento pessoal – Cap.2: pg 21-22)
Contemplar a criação pelos sentidos e não com teorias
Contemplar a criação de Deus significa, antes de mais nada, olhar, ver ouvir, cheirar, provar,
tocar; não significa meditar sobre a criação nem estudar teorias teológicas a respeito dela.
Podemos tecer importantes teorias sobre a forma como Deus se revela em árvores e flores,
nas estrelas e no mar, mas poucos de nós nos damos ao trabalho de olhar, cheirar, provar ou
tocar uma dessas criaturas o tempo suficiente para deixar Deus revelar-se como o criador da
criatura, presente nela. Por isso, a primeira coisa é fazer dedicar-se a sentir a flor, o vento, as
estrelas, a árvore, etc. Fazer isso já é uma forma de se relacionar com Deus.
Deus percebe a admiração de quem contempla a criação
Pense em como um artista se sente quando vê que você está admirando sua escultura; existe
uma comunhão entre vocês dois enquanto você toca e admira a escultura. Seu interesse pela
obra de arte e sua reação a ela é uma comunicação para o artista, mesmo que você não diga
nada. Assim também acontece com a contemplação da criação de Deus. Basta estar sentindo
conscientemente o que ele criou para estar rezando.
O homem admira-se e dirige-se a Deus
Pode ser que exclame “oh!” ao ver um lindo pôr-do-sol e perceba que está louvando o Criador.
É claro que você deseje dizer alguma coisa “em voz alta”. Na verdade muitos salmos e poemas
são simplesmente esses “ohs” e “ahs”, temperados pelo gênio poético. Tenho certeza de que
Deus aprecia esses salmos e poemas, porém aprecia, também, nossas palavras, resmungos ou
sorrisos menos poéticos mais mundanos.
Exemplos de Contemplação da Criação
... muitas pessoas tem experiências bastante intensas de Deus. Por exemplo, as pessoas ouvem
uma voz interior que parece ser a voz de Deus. Por exemplo, um homem passava à noite pela
praia e viu o luar dar um toque prateado à crista de uma onda. Ficou encantado e sentiu-se em
paz e na presença de alguém. Sentiu que Deus estava próximo e o amava ...
...Há pouco tempo, eu caminhava pela praia. Era um resplandecente dia de outono; o sol
brilhava através de folhas douradas e vermelhas e cintilava na água azul. De repente, tive uma
enorme sensação de bem-estar, senti uma grande gratidão e um forte desejo brotando dentro
de mim. Pensando bem, eu sabia que sentira o toque de Deus e um grande desejo dele.

