
Santo agostinho : estudando 
seus pensamentos de ontem, 

e aplicando suas ideias hoje:

“Interioridade agostiniana 
Orar com o coração...”
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“ Fizes-te-nos senhor para vós, e 
o nosso coração está inquieto 

até não descansar em vós, 
senhor !

Salmo 62 : “Sede de Deus”



RECORDANDO O ITINERARIO HUMANO E 
ESPIRITUAL DE SanTO AGOSTINHO...

CARTAGO  ROMA MILÃO

MILÃO  ROMA  HIPONA
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Interioridade agostiniana:

“silêncio, meditação, ouvir o coração e ouvir-se; voltar para 
dentro de si mesmo, busca da verdade..

• Agostinho é conhecido como alguém que buscou constantemente e 
profundamente a verdade.

• Essa busca durou toda a sua vida e foi feita por muitos lugares e de 
muitas formas. 

• Até que, em um determinado momento, ele conclui que essa verdade 
que tanto buscava não estava longe, mas perto, porque estava dentro 
dele mesmo.



Interioridade agostiniana

• Encontrar Deus é encontrar a felicidade. Isto é 
encontrar o senso pleno da própria existência. 

• Diz Agostinho: ''fizeste-nos, Senhor, para ti, e 
nosso coração está inquieto enquanto não 
repousar em ti'' (Conf. 1,1)  

• Repousar = Aquietar-se !



Interioridade agostiniana

• Interioridade é pois, um movimento para dentro de si: ouvir-se, 
ver-se e, ao se encontrar com a própria mutabilidade...

• Sair de si mesmo para ascender à luz de sua razão, àquele que a 
ilumina e lhe fala na consciência.



Interioridade agostiniana

• "Não saias fora de ti, volta-te a ti mesmo; a verdade habita 
no homem interior, e, ao dar-te conta de que tua natureza é 
mutável, transcende a ti mesmo... 

• Busca, então, chegar lá onde a própria lâmpada da razão 
recebe luz''  



Interioridade agostiniana

• O homem, feito à imagem e semelhança de Deus e possuidor 
dessa luz interior, deve buscar a verdade no seu próprio 
interior:

• “Não saias de ti, mas volta para dentro de ti mesmo, a 
verdade habita no coração do ser humano”.



Interioridade  agostiniana

• Afirmar que Deus está no homem interior não significa, 
portanto, dizer que a alma é excelente, mas antes que, para 
ser habitação da verdade, a alma deve buscar transformar-
se, tornar-se interioridade, à imagem de Deus.



Interioridade agostiniana

• O homem exterior vai caminhando 
para sua própria ruína, o homem 
interior se renova de dia em dia" (2Cor 
4,16) 

• Interioridade é palavra chave no 
pensamento agostiniano, e que ele vai 
sintetizar com aquela sua frase : “ Que 
eu Te conheça e que eu me conheça, 
Senhor”

• “Só quero conhecer Deus e a alma 
humana com meus amigos (Solilóquios) ” 



Carta de sto. agostinho a Proba.
Orar com o coração...

• Uma das mais belas cartas de Santo Agostinho é a 
de número 130, dirigida a Proba. 

• Faltania Proba era uma nobre viúva de Roma 
Imperial. Seu marido Probus fora "o eterno Prefeito 
de Roma" e cônsul em 371. Proba se impressionou 
com os dizeres de São Paulo: "Não sabemos o que 
pedir como convém" (Rm 8,26) e apresentou a 
Agostinho a solicitação: "Escreva-me alguma coisa 
sobra a maneira de orar a Deus e sobre as coisas 
que devo pedir na oração". A resposta foi dada na 
famosa carta datada de 411 ou 412. 



Preparando o 
Espírito para a 

Oração. 
O que Pedir? 

Por que Orar? Como Orar? 

Recomendação 
Final 



QUEM  CANTA, REZA  DUAS  VEZES !

CANTA E CAMINHA !



O Cântico novo: “cantai a Deus com arte e 
com júbilo”

Coment. Ao salmo 32
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