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Dedicatória
Quero, do mais profundo do meu coração, dedicar
este livro, acima de tudo, a Deus, que deu-me a graça de
poder escrevê-lo, sob a Luz do Espírito Santo!
Dedico-o também ao meu esposo Roberto, aos
meus filhos Alan, Ályson, Roberto Júnior e Rosinha
(filha do coração); aos meus netos Nayara, Ana Beatriz,
Shneyder, Roberto Neto, Marco Antônio, Guilherme,
Gabriel, Miguel e Caio; aos meus bisnetos Lara Vitória e
Bernardo, por quem peço e pedirei a Deus Sua proteção
todos os dias de minha vida!
E a minha imensa gratidão às pessoas amigas que
leem meus escritos e incentivam-me a seguir em frente.
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Prefácio
Sou Neusa Ramos da Silva, formiguense de nascimento (Formiga – MG, em 10 de janeiro de 1944) e bondespachense de coração (Bom Despacho – MG, desde 1954).
Em 1964, casei-me com Roberto Ferreira da Silva,
e Deus presenteou-nos com três filhos biológicos − Alan,
Ályson e Roberto Júnior − e uma filha do coração, Rosinha.
Através desses filhos, Deus nos concedeu também nove netos
e dois bisnetos, que são as preciosidades da nossa vida.
Quanto ao dom de escrever, descobri-o muito cedo, nos
tempos ginasiais. Tive um professor de Língua Portuguesa,
aí nesse tempo, Professor Nicolau Teixeira Leite, que foi um
exemplo e incentivador dos meus escritos. Por isso, considero-o “patrono da minha poesia”, já que ele amava poemas e
nos deixava encantados quando os declamava em sala de aula.
Descoberto o dom, e sempre muito incentivada por
familiares, professores e amigos, continuei minha saga no
mundo mágico das letras. Hoje, graças a Deus, conto com
mais de vinte livros escritos.
De repente, diferente de toda a minha obra, brotada
do meu fascínio e respeito pela criação do Pai, nasceu este
livro que lhes apresento, como resultado da minha familiaridade com a Palavra de Deus e com a oração, sustentadas
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pela minha fé de cristã praticante. Meu desejo é que aqueles
que o leiam encantem-se, como eu, com a beleza da Palavra
de Deus, descubram o poder da oração fervorosa em nossas
vidas e tornem-se orantes agradáveis a Ele.

A autora

8

Minha alma em sintonia com Deus

Introdução
Os momentos mais sublimes da vida são aqueles
em que entramos em sintonia com nosso Deus! Nesses
momentos, nossa alma, todo nosso ser se eleva e se enleva
na presença do Criador! E nesse encontro diário, divino
e maravilhoso, nosso coração se derrama em preces, em
lamentos, em súplicas, em agradecimentos...
E o Pai, sempre ali, a escutar, a acolher, a atender...
É por demais sublime o privilégio a nós concedido
por Ele, de, apesar da nossa pequenez, da nossa limitação, e às vezes da nossa miséria mesmo, podermos estar,
confiantemente, junto ao Seu coração e até merecermos
as graças necessitadas! Só um Pai de bondade e amor
infinito está com um abraço sempre pronto para acolher
seu pobre filho!
E sob a proteção e com a intercessão de Maria
Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, nossa sintonia
ganha força no coração do Pai.
Obrigada, Senhor, por acolher-me em seus braços,
por ouvir a minha pobre prece, por acolher as minhas
angústias e aflições, por aceitar meus agradecimentos e
por deixar-me, a qualquer momento, entrar em sintonia
com Seu coração misericordioso!
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Diante da Cruz
Ponho-me diante da Cruz.
No silêncio da minha fé,
Eis-me a refletir:
— Senhor, que sou eu, que gritei: crucifica-O!
Quem somos nós para tanto amor assim?!
Nesta reflexão assumida, Senhor,
Quero, como Pedro,
Aceitar a prova desse Amor e Perdão,
Para assim testemunhar
A alegria da Ressurreição!
Foi da morte, do desespero, do vazio
Que Sua misericórdia nos livrou!
Foi para a nossa humanidade libertar,
Que Sua divindade a veio abraçar!
Cabe-nos agora, Senhor,
Escolher a Vida ou rejeitá-la.
Permanecer na morte ou superá-la.
Pedir perdão e recomeçar!
Diante da Cruz, Senhor,
Vem-me a mais clara certeza:
Só o que salva é o Amor.
E o Amor não mata.
O Amor dá vida.
Ele é a Vida!...
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Prece do Cotidiano
Senhor,
que eu nunca me desespere diante das lutas, das tribulações que a vida me trouxer. Que eu nunca me esqueça, em
momento algum, de que sozinha não sou nada, não sou capaz
de nada, mas com Tua presença, com Tua graça, com Tua
bênção, eu serei capaz, eu superarei tudo, eu suportarei tudo!
Que meus ouvidos estejam sempre atentos à Tua voz:
“Coragem! Seja forte! Eu estou com você!”
Que meus olhos estejam sempre fitos no Senhor, para
que nada no mundo esmoreça-me, tire-me do caminho certo.
Que meu coração esteja sempre aberto, Senhor, para
não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, dos
Teus conselhos, da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos que
dão-me a vitória.
Obrigada, Senhor, louvado sejas, por trazer-me
Palavras tão animadoras, tão confortadoras, nesta manhã!
Ajuda-me a ser sempre fiel, Senhor, para que toda Tua vontade seja cumprida em minha vida.
Obrigada, meu Deus. Amém!

(Oração brotada em Dt. 31-6)
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Prece
Vem em meu socorro, Senhor!
Acode-me na grande tribulação que me alcançou.
Alcança-me também a Tua mão
E eleva-me até Teu coração!
Grito assim, Senhor,
É para valer-me da força das palavras,
Pois Tu mesmo mandaste pedir, bater, procurar...
No fundo, porém, Senhor,
Sei que estás comigo nesta e em todas as tempestades
Pelas quais passei, gritei
E Tua misericórdia veio em meu socorro!
Sei também, Senhor,
Que somente pela Tua graça alcançamos vitória!
Se hoje me aflijo e grito por socorro,
É porque sei que amanhã o sol novamente brilhará,
Como já brilhou tantas vezes!
Sei que amanhã, restabelecida por Tua força e graça,
Te louvarei com mais uma vitória nas mãos!
Obrigada, Senhor, por dar-me coragem suficiente
Para gritar pela Tua bondade!
E por confiar cegamente na certeza
De que nunca me abandonas. Amém!
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Prece do Cotidiano
Senhor,
assim como curaste o cego de nascença, abrindo-lhe os
olhos para a vida, faze o milagre em mim também, e abre-me
os olhos da fé, da fidelidade, da perseverança, da bondade, da
paciência... enfim, Senhor, de todas as virtudes que me farão
buscar a cada dia a santidade, que me farão ser instrumento
de Tuas mãos, para agir no meu meio. Cura-me a cegueira
espiritual, Senhor! Eu quero e preciso viver na fé, eu quero
e preciso estar sempre em sintonia com Teu Coração, com
Tua graça, com Tua misericórdia...
Que eu seja uma nova criatura por Tuas mãos, Senhor.
Recria-me de acordo com Tua vontade. Que eu seja merecedora, embora pecadora, de ser renovada, recriada. E quando
eu estiver mergulhada na aridez do deserto deste mundo,
resgata-me, Senhor! Sê meu oásis de salvação! Amém!

(Baseada em Jo. 9,30-41)
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Redenção
Estou aqui, vim encontrar-Te frente a frente,
Para dizer-Te que sem Ti a vida é finda,
Mas, ao mirar-me nesta face franca e linda,
Mais que nunca o coração me dita - és crente!
E Teu olhar bondoso me reveste a alma,
De novo estou a caminhar bem junto a Ti.
E nesta Porta milagrosa em que bati,
De novo encontro toda paz e toda calma!
Que eu viva assim, então, sob Tua luz radiante,
Que eu seja, entre Teus filhos, a mais confiante
E a minha vida um hino de louvor será.
Pois em coração firme não bate a desdita.
O mal jamais atinge aquele que acredita
E à Suprema Glória um dia chegará!
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Prece do Cotidiano
Senhor,
hoje Te peço, não só um corpo vigoroso, mas principalmente uma alma vigorosa, que não se prenda às amarguras
que a vida traz, mas à alegria de estar na Tua graça e poder
fazer só o bem a todos que me rodeiam. Faze-me bondosa,
sincera, serva fiel, para vencer o mal deste mundo e ajudar
aos que se aproximarem de mim, para que o mundo seja
melhor.
Sei, Senhor, que quando não estou bem espiritualmente, não consigo resolver meus problemas, pois minha
Fortaleza foi afastada de mim por mim mesma. Sei também
que minhas escolhas são responsáveis pelos meus fracassos,
meus desastres na vida. Por isso é que Te rogo, Senhor, cuida
de mim. Não permitas que minhas fraquezas me dominem.
Cuida de mim, pois Teu amor, Tua misericórdia, são infinitamente maiores que minhas fraquezas e os males deste
mundo!
Senhor, quero dar meu tempo necessário em oração,
para que eu possa estar todos os dias no Teu colo! Através
da Palavra de hoje, o Senhor tenta acordar-me, para que
eu encontre o meu equilíbrio físico, espiritual e esteja
pronta a cuidar dos que precisam de mim. É por isso que
Neusa Ramos
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veementemente Te rogo, Senhor, cuida de mim. Toma-me a
vida. Eu abro as portas do meu coração e Te dou livre acesso!
Nossa Senhora, intercede por mim e guarda-me sob
Teu manto de Mãe. Amém!

(Baseada em Eclo. 30, 15-17)
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Eu Queria Tanto...
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão pequena!
Ajuda-me a crescer na Tua graça, Senhor!
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão pobre!
Ajuda-me a ser rica do Teu amor, Senhor!
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão egoísta!
Ajuda-me a doar-me sem reservas, Senhor!
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão apegada ao material!
Ajuda-me a entregar a vida em solidariedade, Senhor!
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas às vezes sou tão insensível!
Ajuda-me a ver além das aparências sempre, Senhor!
Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão limitada!
Ajuda-me a usar bem a verdadeira liberdade, Senhor!
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Eu queria tanto deixar meus passos na História,
mas sou tão insípida!
Ajuda-me a enxergar o milagre da vida a cada manhã,
Senhor!
Senhor,
se no fim da minha jornada,
eu tiver seguido Teu exemplo de doação total,
partirei sorrindo para o começo de uma vida em
abundância,
e deixarei felizes os irmãos aos quais terei servido.
Ajuda-me, Senhor! Amém!
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Prece do Cotidiano
Senhor,
aumenta minha fé! Peço-Te uma fé desinteressada,
uma fé nova, que me faça buscar em Ti minhas necessidades
e me faça esperar, confiantemente, as respostas do Pai, que
está sempre atento a tudo e me atenderá, para o meu bem,
no momento certo.
Que eu saiba, Senhor, em espírito de fé, reconhecer
as respostas de Deus, quando elas vierem no tempo dEle.
Mas, se não vierem, que eu saiba reconhecer, na oração, na
fé, na perseverança, que nem sempre sei pedir, pois o Pai
atende as minhas necessidades e não as minhas vontades.
A Palavra de hoje ensinou-me que o juiz iníquo atendeu a
viúva importuna e, que se for para o meu bem, Ele também
me atenderá no momento certo. Amém!

(Baseada em Lc. 18, 1-8 )
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Agradecimento
Nossa vida é guardada
Por Cristo e a Virgem Maria.
Por isso estamos confiantes
Dia e noite, noite e dia!
Se a fé não nos faltar,
Estará conosco a alegria
De o Coração de Jesus
Ser o nosso eterno Guia!
Obrigada, Deus do Céu,
Por ser nossa companhia! Amém!

Senhor,

quando olho para o céu à noite e o vejo com mil estrelas a brilhar;
quando olho para um rio e o vejo sempre a caminho do mar;
quando olho para um jardim e o vejo em todos os seus
matizes se mostrar;
quando olho para as matas queimadas e vejo o ipê reverberar;
só posso agradecer e louvar!
Senhor, que somos nós para merecermos tanto carinho?!
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