
CINCO MINUTOS COM DEUS

Dom Helder Camara
e

Marcos Antonio, CRL (org.)



Paulinas
Rua Dona Inácia Uchoa, 62

04110-020 – São Paulo – SP (Brasil)
Tel.: (11) 2125-3500

http://www.paulinas.com.br – editora@paulinas.com.br
Telemarketing e SAC: 0800-7010081

© Pia Sociedade Filhas de São Paulo – São Paulo, 2018

 
 Direção-geral: Flávia Reginatto
 Editora responsável: Andréia Schweitzer
 Copidesque: Ana Cecilia Mari
 Coordenação de revisão: Marina Mendonça
 Revisão: Sandra Sinzato
 Gerente de produção: Felício Calegaro Neto
	 Projeto	gráfico:	 Manuel Rebelato Miramontes
 Produção de arte: Tiago Filu

Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida 
por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, 
incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou 
banco de dados sem permissão escrita da Editora. Direitos reservados.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Cinco minutos com Deus e Dom Hélder Câmara / Marcos 
Antonio, (org.). -- São Paulo : Paulinas, 2018. -- (Coleção cinco 
minutos com Deus)

ISBN 978-85-356-4471-5

1. Câmara, Hélder, 1909-1999 2. Igreja Católica - Bispos 
3. Meditações 4. Vida cristã 5. Vida espiritual I. Santos, Marcos 
Antonio dos. II. Série.

18-20777 CDD-262.122

Índice para catálogo sistemático:
1. Arcebispos : Igreja Católica : Meditações    262.122

Maria Paula C. Riyuzo - Bibliotecária - CRB-8/7639

1a edição – 2018



5

Introdução

Encontramos muitas vezes pessoas que nos desinstalam, 
nos instigam a percorrer caminhos novos, a contemplar novos 
horizontes, a fazer percursos desafiadores, a percorrer trajetos 
inesperados. Assim é Dom Helder, o “Dom da Paz”, alguém que 
nos leva junto ao peregrinar pelos caminhos inesperados que 
Deus lhe apresenta. Dom Helder é um companheiro de viagem, 
de buscas constantes de Deus na vida do mundo, mas sem se 
distanciar dos grandes problemas e desafios humanos. Pelo con-
trário, sua busca de Deus é inserida, integrada, encarnada, assu-
mida no cotidiano da vida da Igreja e dos desafios do seu tempo.

Considero Dom Helder um profeta-místico, daquelas horas 
mais difíceis, das horas em que parece que perdemos as forças, 
a esperança, a alegria de viver o Evangelho. Sua presença na 
Igreja, no mundo, foi uma presença de vida e esperança, um 
sinal a nos indicar que o caminho precisa ser percorrido, mes-
mo quando nos faltam perspectivas: uma pequena luz acendida, 
não como um fogo de artifício, mas como uma fogueira acesa 
em noites escuras. Ele nos diz que é preciso acreditar sempre, 
que é preciso colocar toda a nossa esperança em Deus, que nos 
conduz ao longo da história.

Dom Helder nos ajuda a fazer a experiência do silêncio que 
nos coloca em comunhão com Deus e com todas as criaturas. 
“Os homens gastam-se tanto em palavras que não podem enten-
der o silêncio de Deus. Não te deixes dilacerar entre o ontem e 
o amanhã. Viva apenas o hoje de Deus”, ou seja, devemos aban-
donar-nos numa profunda confiança de que a presença de Deus 
é uma certeza em nossa vida. Dom Helder viveu dessa presença, 
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viveu nessa presença, e sua atuação durante o Concílio Vati-
cano II, quase despercebida, foi feita antes de tudo de oração, 
de comunhão com Jesus Cristo, renovada em cada celebração 
eucarística. Como compreender que esse homem tão simples, 
humilde, fisicamente frágil, carregava dentro de si uma força 
capaz de transformar grandes estruturas, fossem elas eclesiais, 
políticas ou sociais...

Sua presença na dinâmica da vida da Igreja no Brasil, na 
América Latina e no mundo foi fruto de seu amor incondicional 
pela Igreja de Jesus Cristo, pela sua vocação assumida no com-
promisso evangélico. Ele se desdobrou no amor a Deus e aos po-
bres, como se fosse um único amor. Ele acreditou na força dos 
pequenos, nas “minorias abraâmicas”, como costumava chamar 
os pequenos, abandonados e excluídos. A defesa que mantinha 
em favor dessas minorias era fruto do testemunho que dava do 
Evangelho. Um homem totalmente evangélico, totalmente hu-
mano. Um homem que viveu da fé, desta fé feita de esperança. 
“Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir descobre sinais 
de esperança”. Meditando com Dom Helder vamos, através da 
oração, colocar-nos na presença de Deus, a fim de descobrir es-
ses sinais de esperança.

Este livro quer ser um pequeno caminho a ser percorrido 
com Deus e com Dom Helder, com a certeza de que o Divino 
Peregrino se interessa por nós, entra em nossa história, conversa 
conosco e, mesmo que não percebamos sua presença, ele se faz 
peregrino conosco. O Dom nos convida a nossa Emaús, desa-
fiadora, para abrirmos o nosso coração ao longo do caminho, 
de modo que, no final, tenhamos coragem de fazer o convite ao 
Peregrino: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegan-
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do!” (Lc 24,29). Pode ser que a noite já venha chegando, esteja 
bem perto de nós, e que se aproxime a hora de ficarmos silencio-
samente na presença do Cristo, que nos revela sua presença em 
meio aos desafios da própria vida. Ele parte o pão e nos ajuda 
abrir os olhos do nosso coração.

Dom Helder nos fala de Deus porque, primeiramente, ele 
falou com Deus no silêncio que se transforma em prece, su-
portando pacientemente calúnias e perseguições. Não se com-
preende Dom Helder sem suas “madrugadas” silenciosas, ou-
sadas, proféticas, místicas, realizadas na presença da Trindade 
e em comunhão com o Universo. Foi fiel ao lema que escolheu 
para nortear seu pastoreio: “In manus tuas”, e assim viveu, de 
caminho em caminho, abandonando-se nas mãos de Deus. O 
abandono em Deus é a certeza de que tudo se transforma, tudo 
se renova em “vida e santidade”, como ele mesmo disse.

Que ele, junto do Pai, nos inspire a ser madrugadores, vigi-
lantes na oração, para nos integrarmos nos grandes planos que 
Deus reserva para cada um de nós.

Padre Marcos Antonio dos Santos, CRL

Pertence à Ordem dos Cônegos Regulares de Santo 
Agostinho. Formado em Filosofia e Teologia, com 
especialização em Teologia Espiritual. Desenvolve 

formação pastoral na orientação de cursos e retiros. 
Exerce o ministério presbiteral como pároco na  

Paróquia São José Operário, na Diocese de  
Nova Iguaçu (Rio de Janeiro).
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1

O caminho da confiança

Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim podemos ter plena con-
fiança, quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afasta-
dos dele, quando da sua vinda.

E já sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica 
a justiça nasceu dele (1 João 2,28-29).

Q ue o Senhor me ajude a contribuir com o que eu tenho 
de melhor, reconhecendo minha impossibilidade de dar 

sempre respostas plenamente satisfatórias a todos aqueles que 
me fazem questionamentos. Espero que algumas das minhas 
respostas possam pelo menos transmitir minha sinceridade in-
tegral, meu íntimo desejo de corresponder à confiança com que 
sou honrado.
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2

Construir a paz

“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo 
que a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o 
que eu vos disse: ‘Eu vou, mas voltarei a vós’. Se me amásseis, ficareis ale-
gres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu” (João 14,27-28).

Q uando fui nomeado arcebispo de Olinda e Recife, em 
1964, desde logo compreendi que, na busca por cami-

nhos pacíficos mais eficientes para a modificação das estrutu-
ras injustas que asfixiam mais de dois terços da humanidade, 
naquele que chamamos de Terceiro Mundo, era fundamental 
complementar o trabalho local, com o que pudesse igualmente 
realizar nos países ricos e industrializados.
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3

O Dom dos pobres

“Pois eu estava com fome, e me destes de comer; estava com sede, e 
me destes de beber; eu era forasteiro, e me recebestes em casa; estava nu 
e me vestistes; doente, e cuidastes de mim; na prisão, e fostes visitar-me” 
(Mateus 25,35-36).

Q uando o Santo Padre João Paulo II visitou o Brasil e che-
gou em Recife, homenageou-me com uma frase que vale 

mais que toda importância cardinalícia. Ele se referiu a mim 
como “Dom Helder, irmão dos pobres e meu irmão”. Foi ma-
ravilhoso!

Além disso, não posso e não devo esquecer jamais que já rece-
bi a plenitude dos dons essenciais: ao nascer, o dom da vida; ao ser 
batizado, o dom da vida eterna; ao ser crismado, o dom de conviver 
com o Espírito Santo e seus sete dons; depois, as ordens sacerdotais 
e, mais tarde, o episcopado, a plenitude do sacerdócio!...
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4

Uma vocação feito serviço

Jesus, porém, chamou-os e disse: “Sabeis que os chefes das nações as 
dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser 
assim. Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que serve, e quem 
quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por 
muitos” (Mateus 20,25-28).

A criatura humana pode tornar dignas as mais humildes 
tarefas que tenha de realizar. Nenhum trabalho é in-

digno das mãos do homem, mas há alguns que se revestem de 
importância especial, na medida em que sirvam a terceiros.

Se Deus me desse a graça de nascer cem vezes, e de cem vezes 
reviver a vida que ele me confiou, cem vezes eu lhe agradeceria 
por me ter permitido ser padre. Um padre não existe no vazio: 
ele existe para servir os homens e proclamar a glória de Deus.

Conferindo plenitude ao sacerdócio, o episcopado estimula 
a servir, com ainda maior vigor, à causa a que nos dedicamos. 
Esquece-se com frequência do significado real das palavras mi-
nistro e ministério. Um padre e, principalmente, um bispo são 
ministros, e isso quer dizer servidores...
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5

Força em meio à fraqueza

O Senhor disse-me: “Basta-te a minha graça; pois é na fraqueza que 
a força se realiza plenamente”. Por isso, de bom grado, me gloriarei das 
minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim; e me com-
prazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas 
angústias por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então sou forte (2 
Coríntios 12,9-10).

Deus me dá a firme convicção de que somos todos meros 
instrumentos em suas mãos. Se soubermos respeitar ple-

namente nossa liberdade e pudermos tirar proveito de nossas 
fraquezas – posso mesmo enfatizar: sobretudo de nossas fraquezas 
–, ele nos permitirá realizar verdadeiras maravilhas.

Reconheço que há uma grande distância entre o que acabo 
de dizer e o que possam ver ou reconhecer aqueles que me ou-
vem. Mas, para a felicidade de todos nós, há sempre o sopro do 
Espírito de Deus...
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6

Uma comunhão universal

É assim que eu conheço Cristo, a força de sua ressurreição e a co-
munhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua 
morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu 
já não tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito. Mas 
continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por 
Jesus Cristo.

Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: 
esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-
-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me 
chama a receber, no Cristo Jesus (Filipenses 3,10-14).

A comunhão que dura o dia inteiro, põe-me em contato 
íntimo e profundo com todas as criaturas humanas. 

Rio-me das barreiras de língua, de raça, de crença, de ideologia... 
A comunhão me solidariza com a Criação inteira. Sou cidadão 
de Marte e de Saturno, ligado a todas as estrelas, a todas as 
águas, a todas as pedras, a todas as plantas, a todos os animais. 
Aos espaços e aos vazios, à luz e à sombra ao ruído e ao silêncio, 
à virtude e ao pecado! Nenhum limite! Nenhuma restrição. Vou 
aonde vais no afã de vencer o múltiplo, incorporando-o ao Um!



14

7

A beleza das flores

O justo crescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano se elevará; 
plantados na casa do SENHOR, crescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo 
na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e verdejantes, para anunciar 
quão reto é o SENHOR: meu rochedo, nele não há injustiça (Salmo 92).

F lores! Que criação maravilhosa de Deus! Dizem que mi-
nhas flores preferidas são as rosas, qualquer que seja a cor... 

Sem dúvida, as rosas me falam muito. Elas são para mim lem-
branças vivas de Nossa Senhora!

Mas aprecio todas as flores, até as florzinhas humildes do 
mato, que não foram plantadas por mãos humanas: rebentaram 
como criação direta de Deus.

Delicio-me, no mês de dezembro, em nossa cidade, com os 
flamboyants e suas inconfundíveis copas vermelhas e as acácias, 
que se cobrem de ouro. Parece estranho, mas aprecio muito as or-
quídeas – nem me parecem sofisticadas e ainda menos parasitas.

Tens razão, Nikos Kazantzakis,1 quando dizes: “Enquanto 
houver na terra flores, crianças e aves, podemos ter certeza de 
que a esperança não morreu!”.

1 Níkos Kazantzákis (Heraclião, 18/02/1883 – Friburgo em Brisgóvia, 
26/10/1957) foi um escritor, poeta e pensador grego, autor do romance Zorba, 
o Grego, no qual foi baseado o filme homônimo. 




