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Quem és Tu que iluminas as noites do meu coração?
Que me unes a tantos irmãos e irmãs?

Quem és Tu que me surpreendes com tanto amor?
Que me desafias com tua fidelidade?

Quem és Tu que me fazes irmã de tantos desconhecidos?
De tantos peregrinos, companheira de tantos caminhos?

Quem és Tu que amas sem distinção, gratuitamente?
Que não julgas, nem condenas ninguém?

Quem é Tu que fazes a água virar vinho e dos melhores 
já provados?
Que alimentas multidões com cinco pães e dois peixinhos?

Ó, dize-me quem és Tu que sempre me surpreendes.
Qual o teu nome? De onde vens? Para onde vais?
És realmente um Deus presença!

“

”
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Dedico a todas as pessoas que buscam 

viver a vida com leveza e harmonia, 

tornando-a mística e poesia.
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Apresentação

“O silêncio é o pai da palavra” nos ensina Thomas Mer-
ton. É dessa forma que Irmã Helena Teresinha Rech elabo-
ra e nos presenteia com seu novo livro de poemas místicos 
– Segredos do Silêncio. São, a meu ver, poemas para rezar, 
frutos colhidos na contemplação e na escuta, que é um dos 
atributos de sua vocação religiosa.

 A autora apresenta várias temáticas, entre elas:  

– a natureza, sua preocupação ecológica, como um sal-
mista, fica deslumbrada com a criação e o Criador;

– a mulher, são cinco poemas dedicados a ela. “Sou mu-
lher do Novo Milênio, carrego nos braços o futuro” escreve 
em um dos seus poemas. Fala da mulher consagrada, da 
que gera a vida, exalta o feminino “o rosto materno de 
Deus revelado”;

– meditações e reflexões da caminhada; pequenas epi-
fanias que só a solidão de um eremitério verte em poesia.

– o Amado; são apaixonados poemas, como os de São 
João da Cruz e Tereza de Ávila, dedicados à segunda pes-
soa da Santíssima Trindade, escritos com lirismo e ternura;

– as Bênçãos: da vida, da busca, do discernimento, da 
liderança, da resposta, da contemplação contínua; são ora-
ções para diversas situações da existência;

– a Santíssima Trindade, referência que perpassa todo 
o livro – “Deus Trindade / Tu és minha rocha e fortaleza / 
Meu refúgio em todos os momentos” –; não é por acaso que 
a autora se consagrou como Serva da Santíssima Trindade.
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Agradecido pelo convite da Irmã Helena para escrever 
essas palavras introdutórias, recomendo com entusiasmo a 
leitura de Segredos do Silêncio para todo aquele(a) que quer pe-
netrar no mistério trinitário e beber na fonte que nunca seca.

João Baptista Pinto
Editor



Segredos do Silêncio 9

Introdução

É no silêncio que a vida inicia, cresce, se expande, 
amadurece e morre. Sempre amei o silêncio e dele aprendi 
os segredos da vida, das relações, da mística, da sabedoria e 
do lado lúdico e poético de viver.

Foi no silêncio interior que, gradativamente fui expe-
renciando o amor mais profundo de Deus Trindade, o 
silêncio contemplativo e cotidiano, o mistério santo de 
cada pessoa, a harmonia da natureza e do universo. No 
silêncio Deus fala, tudo fala e se revela de uma forma nova 
e surpreendente.

Foi assim que descobri que a vida é uma viagem onde 
nos comunicamos, encontramos, festejamos, dançamos, 
rimos, choramos e também silenciamos, nos recolhemos, 
contemplamos e relacionamos com tantas pessoas...

Convido você a embarcar comigo no “trem da minha 
vida” e sentir-se parte desta viagem. Cheia de embarques 
e desembarques em cada estação, cada vagão. Surpresas 
agradáveis em cada embarque, outras tristes no desem-
barque porque a gente fica com saudades. O trem não volta 
mais. Muitos embarcam no trem a passeio, outros fazem a 
viagem experimentando somente tristeza. Alguns pequenos 
acidentes sempre acontecem, atrasos e travessias... Mas isso 
não impede que durante a viagem entrem pessoas interes-
santes e especiais como nossos irmãos e irmãs, amigos e 
amigas, nossos mestres, colegas queridos...

Assim é o “trem da minha vida”. Já se passaram 70 anos 
de viagem, percorrendo tantos lugares, estações, nações. 
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Tantas paisagens lindas esse trem me mostrou! Também 
intempéries, imprevistos, desafios para prosseguir a viagem;  
sofrimentos, perdas, descobertas, conquistas, alegrias, 
sabedoria e muitas coisas mais! Tanta gente embarcou e 
desembarcou no trem da minha vida. Gente querida que 
ficou na “estação da saudades”.

Quando nasci, embarquei neste trem... encontrei 
pessoas que acreditei que fariam a viagem comigo até o fim: 
meus queridos pais... minha única irmã, que eu chamava 
carinhosamente “Nininha”. Mas um dia eles precisaram  
desembarcar. Assim com os outros manos: Ladyr, Altair, 
Eloir, Valdir. Ficaram na “estação da saudades”. Muitos 
desceram e deixaram saudades eternas.

E no trem da vida, há pessoas que passam de um vagão 
para outro e a gente se desencontra: amigos da infância, 
colegas da escola, aquelas pessoas que marcaram nossa 
história. Desembarcaram sem que a gente soubesse.

O importante é fazer a viagem da melhor maneira 
possível. Tentando viver intensamente cada instante, 
cultivar bons relacionamentos com todos, e lembrar de 
cada um que encontramos nesse trem. 

Eu fico pensando: quando eu desembarcar do trem 
da minha vida, sentirei saudades? Alguém se lembrará de 
mim com saudades e alegria?

Agora o trem da minha vida começa a diminuir sua velo-
cidade. E minha expectativa aumenta cada vez que o trem 
aumenta ou diminui a velocidade. Sabemos que esse trem 
não volta jamais. O grande mistério é não sabermos em qual 
estação desembarcaremos. Agarro-me na certeza de que 
um dia estarei na estação principal. No aconchego de uma 
estação feliz e eterna.
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O desafio agora é saber viver com garra e luta e ficar 
com o melhor de cada passageiro com quem viajou. Deixar 
o melhor de si como legado daquilo que juntos construímos 
e experienciamos nesta viagem. 

Fico feliz porque você fez parte desta viagem. Tantas 
vezes me animou, abraçou, aconchegou, chorou, se 
alegrou e celebrou comigo as travessias, compartilhou cada 
momento.

Agradeço por você fazer parte de minha viagem e 
torná-la mais bela, mais atraente e feliz. Mesmo que não 
nos assentemos mais lado a lado, com certeza, a viagem 
continua. Não deixe para depois. Embarque agora na 
estação do “trem da saudades” das grandes amizades cons-
truídas juntas! Curta o trem da vida e cada passageiro. E 
não deixe que o trem passe por você! A VIDA e a viagem é 
um trem bom demais!

E para você continuar sua viagem, com carinho deixo 
este livro. Um pouco daquilo que aprendi e vivi nestes 70 
anos: coisas que o coração sentiu, viveu e aprendeu. Uma 
mistura de “mística e poesia”.

Ir. Helena Teresinha Rech STS
Celebrando o Jubileu do Vinho – 70 anos

27 de abril de 2019
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Amanhecer

A noite se foi...
Acordei com o canto dos pássaros ao amanhecer.
Fui até a janela aberta pra sentir o frescor do amanhecer.
Os olhos da aurora ainda estavam sonolentos,
O orvalho pairava no ar 
O cheiro preguiçoso da grama úmida
Se misturava à neblina tênue que envolvia a terra.
Eu nada falei. Espreguicei-me, bocejei e...
Respirei profundamente o ar puro daquele amanhecer.
Os pássaros cantavam ainda.
As abelhas zumbindo iniciavam sua jornada.
O céu despertava com sons avermelhados
Misturados com amarelo e azul.
O templo abria suas portas e o sino tocou...
Soprava uma brisa suave de primavera.
Então me pus a caminho.
O vento sussurrava entre as ramagens do bambuzal
E as copas das árvores abriam seu braços,
Para abraçar os passantes e desejar-lhes “bom dia”!
A água inquieta do riacho saltava e lambia as pedras...
Passei pelo Templo pra te ver. Ai já me esperavas...
Tu me renovas a cada manhã,
Tu me fazes renascer!
Tu és a fonte do meu viver.
E a vida da fonte.
Tu és o meu amanhecer.

Maio, 1996
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Peregrinar

O dia acordou...                                       
Coloco-me de pé.
Sou peregrina do amor, 
Do caminho interior, do coração.
   

Com a leveza da brisa matutina
Prostro-me silênciosamente
Diante do Deus Trino
Que habita meu pequeno coração.

Sou peregrina do Amor,
Peregrina e aprendiz do caminho, do amor.
Do Amado quero aprender a amar
Sem distinção, de todo o coração.

Amar e acolher tantos peregrinos
Os que chegam, que passam; os que seguem adiante,
Os que simplesmente cruzam meu caminho.

Quero desde o alvorecer,
Buscar-te, ó meu Amado
Como sedenta peregrina
Que caminha desde o amanhecer
Em busca da fonte do teu eterno Amor.

Julho, 2013



Segredos do Silêncio 17

O mais belo por de sol

Sempre amei o por de sol, 
Quantas fotos colecionei
Tantas eu já tirei,
Quantas vezes da janela o contemplei!

O entardecer é a despedida do dia,
Recolhendo no horizonte o astro-rei.
Foi contemplando o entardecer
E o sol se recolher que comecei a entender
Que o mais belo por de sol
Acontece no “entardecer da vida”.

O horizonte é mais largo,
As cores mais suaves,
A serenidade toma conta da vida.
E o colorido no horizonte é como onda suave
Que pouco a pouco recolhe o dia.

A vida se encanta pelo canto das andorinhas
E o nosso olhar é embalado no bailado de suas asas,
Que pouco a pouco vai sumindo devagarzinho
E, no entardecer da vida... o mais belo por de sol  
nos ilumina.

Outubro, 2016

Aeroporto Congonhas - SP
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Sou primavera

Ah! se pudesse escolher ser uma estação do ano!
Eu seria a primavera!
Eu amo a natureza, a beleza, as cores, o sol.
As flores, as cascatas e as matas.
Amo a brisa, o vento, 
O amanhecer e entardecer...
Sou uma romântica incurável.
Sou uma pessoa apaixonada pela vida,
Gosto de ver o lado positivo de tudo,
Amo olhar para o futuro, 
Pois sei que sempre tenho algo a aprender,
A crescer, amadurecer, me doar.
Contemplo a vida com otimismo e alegria
Como dom de amor do Criador,
como dom do amor de meus pais.
Amo minha família, 
a partilha, as amizades!
Meu nome significa “raio de sol”.
Sou um pequeno ponto de luz neste imenso universo!

Junho, 2017

“No meio do inverno, eu finalmente aprendi  
que havia dentro de mim um verão inesquecível”.  

Albert Camus.
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Descansar

Hoje eu tirei o dia 
para fazer o que eu devia
e há tanto tempo não conseguia
“simplesmente descansar...”

Ó que coisa boa
Poder ficar a toa,
Sem se preocupar 
“de o dia todo sempre a lidar.”

Contei os meus anos e descobri 
que tenho menos tempo a viver aqui.
Não quero perder o meu tempo
com balelas e tagarelas.

Não quero prazos fixos.
Não tenho tempo para conflitos.
Quero contemplar a beleza da natureza,
a essência da vida desfrutar com amor,
viver a paz, a harmonia, a alegria...

Quero viver ao lado de gente humana,
muito humana mesmo.
Desejo somente caminhar
perto de pessoas de verdade...
e poder falar com liberdade.
Isso nunca foi perda de tempo.
É simplesmente  D E S C A N S A R !

Julho, 2017
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Mulher do Novo Milênio

Sou mulher do Novo Milênio.
Pés firmes e decididos
Trilho o caminho do amor
Deixo pegadas, abro estradas.

Sou mulher do Novo Milênio.
Sou consagrada, sou discípula do Amor,
Coração aberto, olhos despertos, 
não quero a exclusão, busco a integração.

Sou mulher do Novo Milênio.
Carrego nos braços o futuro que abraço
Seios fartos do leite da vida,
Ternura e espaço, regaço e abraço,
Pr’o povo, qualidade de vida.

Sou mulher do Novo Milênio.
Trago o ventre cheio,
Do desejo de parir um tempo novo,
De muita ternura e tanta fartura,
Pra não haver mais penúria.

Sou mulher do Novo Milênio.
Sou ousadia, coragem, teimosia.
Sou futuro do passado já presente.
Sou canto e dança... tempo em mudança.
Sou uma nova mulher!

Março, 2001
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Mulher
(homenagem à todas as mulheres no seu dia)

Mulher toma teu cântaro e vai...
Anuncia que és mulher como tantas deste mundo.
Mas não deixes de dizer que:

– Tu és mulher apaixonada,
Mulher fecundidade gerando o novo,
Mulher que ama porque é livre.
Mulher capaz de “quebrar o frasco do nardo puro”
derramar o bálsamo e inundar a sala de perfume.

– Tu és mulher ungida, consagrada,
Encarnada na história, sem medo de amar e lutar,
E, sem ódio, de “brigar” pela justiça.

– Tu és intercessora para que a “água se torne vinho”,
O pão seja igualmente partilhado, 
Para que o “pequeno” seja olhado,
A mulher acolhida, o homem ajudado
E o rosto materno de Deus revelado.

SIM, toma teu cântaro e vai!
Derrama as flores de jeito feminino de ser
E enfeita este mundo tão quebrado...
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Abre teu útero e gera o novo
Porque tudo está tão velho e machucado...
Rasga o espaço que é só teu.
Abraça, chora, vibra, acolhe... mas não esqueças:
Tu és um dom! inclina pois teu coração e reza:

Deus Pai-Mãe, teu amor me fez MULHER.
Tua ternura me inunda como água derramada na vasilha,
Enchendo-lhe todos os recantos.
Jesus-irmão, obrigada por escolher a MULHER
Para ser tua mãe, esposa, discípula e amiga.
Espírito de Amor fecunda nossas vidas!
Dá-nos ousadia e coragem!
Integra mulher e homem,
Parceiros de um mundo mais irmão. 

Março, 2000

“O Caminho de Jesus é um convite ao caminho Trinitário de 
viver, amar e se relacionar na terra assim como é na divindade”. 

Wesley Cavalheiro
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Simplesmente mulher

Sou mulher,
Mulher consagrada,
Mulher tenda, mulher frágil como barro,
Maleável como argila nas mãos do artista.
Sou mulher fonte, mulher aliança,
Mulher fecundidade, mudança,
Sou expansão, sou dança.
Sou feminilidade e maternidade.
Sou rosto do Deus Mãe de ternura,
Mulher comunidade,
Expressão da Trindade.
Sou mulher solidariedade,
Sempre aberta à humanidade.
Sou mulher interioridade, sedenta de intimidade,
Apaixonada pela Trindade.
Sou mulher discípula, 
aprendiz nas pegadas do Amado.
Sou mulher feliz,
Por ser simplesmente Mulher!

Julho, 2003
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Dia Internacional da Mulher

Mulher – feita de sonho e magia
                encanto e poesia...
Mulher – acalento e dor
               Desabrochando como flor...
Mulher – tenda alargada,
                Vida aberta e abençoada...
Mulher – fecundidade,
                Fonte geradora de fraternidade...
Mulher – amiga e irmã,
                Meiga e simples como a manhã...
Mulher – festa e celebração,
                Feita ternura e canção...
Mulher – negra, mestiça, parda, branca,
                Amarela, cor de canela,
                Raça e cultura universal...
Mulher – menina, moça, adulta, anciã.
               Namorada, mãe e avó...
Mulher – hoje é teu dia!
               Sonha e vive a UTOPIA!

Março, 2003
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Dia da mulher
 
                
Hoje é nosso dia!
Celebremos com alegria 
o nosso ser MULHER.
Nossas lutas e conquistas,
nossos dons e limites,
nosso amor e nossas carências.

Celebremos com ternura e vigor
nossa feminilidade e fecundidade,
nossos sonhos realizados
e aqueles sendo gestados 
no segredo do coração.

Celebremos com convicção
nossa paixão e garra pela vida!
Celebremos nossa ousadia,
nossa coragem e harmonia,
nosso gingado e bailado 
no compromisso  de cada dia.

Para você dedico frase de uma mulher
que, com sua simplicidade, nos representa na vida,
e  na história de tantas mulheres, ela é a nossa memória:

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha 
da vida removendo pedras e semeando flores”. (Cora Coralina)

Março, 2009
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Meu tu

Num ato profundo de amor
a Trindade Criadora criou o “TU”
Substâncias de fogo, água, ar, terra
Espelho do “Eu cósmico”.
Um “TU” de múltiplas formas,
Movimentos, sentimentos.
Um “TU” de luz e treva, 
De liberdade e condicionamentos,
De transparência e invólucros.
Um “TU” com capacidade de amar e se fechar,
De avançar e recuar ...
Criou o “TU” feminino e o “TU” masculino.
Criou-os para a relação dialógica,
Para amor e a felicidade. 
Criou-os e os abençoou: “crescei e multiplicai-vos”!
“Tu” – “Eu” ou “Eu” – “Tu” = abertura, amor, possibilidades.
“TU” possibilidade de um “EU” em relação.
“TU” possibilidade a transcender o “Eu”.
Na sua mais profunda essência o EU poder dizer:
“MEU TU”.

Junho, 1991
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Segredos do silêncio

O silêncio guarda seus segredos.
Ele guarda o som mais doce, mais discreto e suave.
O silêncio é a mais linda canção da alma, 
Ele canta e dança em meu interior...
Torna a vida meditação e profunda contemplação.
Dores, aflições, tristezas desaparecem, 
mas a experiência permanece...

O silêncio sente o perfume da flor,
Escuta o canto do pássaro,
Encontra beleza e sabedoria,
Conecta-se com a natureza, a beleza,
A harmonia e a leveza.

Na comida sente o sabor do universo,
Na água acaricia minhas mãos, 
O silêncio é o respiro da alma e ao corpo acalma.
O silêncio me leva pra casa,
A doce casa do coração.

O silêncio aquieta como uma grande bênção.
No interior do silêncio me descubro parte de tudo
E sinto que tudo está em mim...
O silêncio é energia que contagia, é magia,
É caminho e canção no silêncio do meu coração.
Como é doce viver o silêncio, conhecer seus segredos!

Setembro, 2018
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O silêncio do coração

Há um silêncio profundo dentro de mim
Que se faz melodia e canção,
Faz vibrar todas as cordas do coração.

Há um silêncio tão intenso
Onde tudo é dança, é som, é amor.
Sinto o toque do Amado no silêncio da alma,
No segredo do coração, no doce som do silêncio.

Há um silêncio fecundo no coração.
Sinto-me habitada pelo Amor,
Profundamente amada, enamorada.
Como é doce o ouvir o silêncio!

Há um silêncio tranqüilo de contemplação
Que penetra todo o meu corpo.
Os sons e ruídos externos se apagam,
As distrações fogem quais pássaros em revoadas.
Tudo se transforma em silêncio-concentração.

Como é belo contemplar e todo o ser silenciar
Aprender que a vida é benção, é graça de graça.
Em Deus tudo é leveza, beleza, sabedoria, harmonia...

Há um silêncio escuta. 
Só o Amado fala num eterno silêncio
Eu apenas silêncio diante Dele,
Faço vazio para que Ele seja em mim
E preencha meu coração
Da mais pura consolação que só Ele pode dar.  

Setembro, 2012
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O silêncio das montanhas

Teofania
Harmonia
Beleza
Leveza.

Momento intenso
Silêncio pleno
Deserto profundo
O ser sustentando.

Presença
Pertença
Intensa vivência.

Tenda de amor,
Tenda do amor
Tenda interior.

Ver melhor
Sentir melhor, 
Escutar melhor.

Silêncio das montanhas
Silêncio de Mambré
Silêncio dos “TRÊS”.

Julho, 2013
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O silêncio da alma

Silenciar é um grande segredo, é uma arte.
O silêncio é o som mais doce,
É a canção da alma,
É escuta orante,
É o que acalma,
É contemplação do coração,
É mergulho no profundo d’alma.

No silêncio os sons e barulhos se calam,
As distrações se aquietam,
Tudo se transforma em contemplação:
Contemplação do Amado e aprendizado.
A vida se faz benção, espaço sagrado.
Dor, lutas, preocupação... tudo passa,
O silêncio é experiência do amor que não passa.

No silêncio d’alma encontro a sabedoria, a beleza, a leveza.
O verdadeiro silêncio, não é preciso procurar,
Está em todas as partes:
– no ar que respiro
– na flor que se abre,
– na beleza do vôo de um pássaro,
– na dança do vento e no bailado das nuvens,
– na suavidade da chuva fina que cai,
– no brilho do olhar e no compasso dos passos...
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No silêncio tudo se transforma,
Em oferecimento de si, em dom de amor,
Em relação e encontro, contemplação.
Em Deus tudo é silêncio e em meu coração Ele habita
Transforma meu interior em profundo silêncio de amor.

Abril, 2014

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, 
que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos 
caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares.  

É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 
ficado, sempre, à margem de nós mesmos”.   

Fernando Pessoa
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O perfume e um túmulo vazio

Era madrugada.
O sol mal despontava...
Mulheres com seus perfumes,
Inquietas e apaixonadas
Iniciam a caminhada em plena madrugada.

Destemidas e apressadas encontram o “túmulo vazio”.
Assustadas se perguntam: “onda está o nosso Amado?”
Elas trazem o “perfume mais caro e mais sagrado”,
Para ungir o corpo de seu doce Amado.

“Perfume”... “túmulo vazio”...
Primeiro dia... sol nascente.
Pedra removida... que mistério! 

Elas entram no túmulo vazio,
No mistério mais profundo e belo.
E, no profundo mistério do coração,
Se esvaziam da solidão,
Da tristeza e de toda desolação...

Mergulhadas no mistério do “túmulo vazio”,
Partem e exalam o perfume sagrado,
Impregnado na alma, no corpo, na voz, na fala...

E do “túmulo vazio”, o perfume se espalhou...
“eu vi o Senhor! Ele ressuscitou”!
Vieram para ungir o Amado sepultado,
Mas o perfume Dele as inundou.

Abril/2018
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Como lida com a vida?

O que é a vida para você?
Quem é você na vida?
O que pensa da vida? 
O que a vida pensa de você?
Como vive a vida?
Como deseja que a vida seja?
Que diferença faz a sua vida?
Como lida com a vida vivida?
Qual a direção de sua vida atual?
Para que e para quem sua vida?
Olha para sua vida com vida?
Convida sua vida para a vida?
Vive a vida ou passa pela vida?
Onde mora sua vida?
O que faz de sua vida?
Canta... Anda... Vibra...
A vida está no amanhecer,
e na plenitude do seu viver! 

Dezembro, 2017
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Novo de novo

VIDA,
Sucessão de dias, meses, anos.
Processo do nascer, crescer, morrer, renascer...
Etapas vencidas e por vencer.

Novo de novo.
Tempo de buscar e de deixar,
De romper e encontrar de novo.
Tempo de ternura e de amor,
De caminhos novos a conhecer.
Caminhos abertos de novo pelo novo.

O novo desponta e se faz ver.
Caminhos sem fronteiras,
Sem barreiras,
Novo de novo,
Novo de mim.
Novo de você!

Abril, 1997
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Profundidade

Como gostaria de desvendar
Todos os segredos do meu coração... um por um.
Como gostaria de esvaziar-me,
Sem nada reter... libertar-me.
Mas não sou coisa que se manipula.
Sou vida, sou coração, sou processo.

Se fosse uma pérola poderia fazer dela uma jóia.
Mas... sou dor, sou amor, sou desejo,
Sou sonho... ousadia, sou profundidade.

Tudo isso não tem tempo, nem idade,
É processo de maturidade.
Conhecer-me em profundidade,
transcender-me e ultrapassar-me...
PROFUNDIDADE... desejo tocar-te, com liberdade
Conhecer-te como parte de mim, amar-te.

Ó PROFUNDIDADE do meu ser, 
Teu segredo é como de uma flauta
Que me chama com tua suave melodia,
chama incessantemente para eu descer,
para a interioridade do meu próprio ser.

Julho, 1992
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Nova aurora

A noite escura e as densas nuvens
deram lugar a uma réstia de luz.
Ela vem chegando no horizonte
Qual bailarina cheia de encanto
Expulsando toda treva.

É a promessa de uma nova aurora.
Faço-me próxima no desejo de ver o Amado
E ler para Ele meus versos de amor.
Na escuta fiel, no desejo de contemplá-Lo,
Suavemente contemplo a luz do seu amor. 

Ouço sua voz no silêncio,
percebo os sinais de seu eterno amor.
Consigo ver novamente o horizonte.
Há luz para meus passos,
Há esperança para a missão.

Sua presença e sua palavra são bússola, 
– apontam o amanhecer,
– mostram o novo caminho,
– confirmam as decisões,
– abrem os corações,
– fazem-me peregrina,
– do caminho que é Ele.
O Amado do meu ser.

Novembro, 2012
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Nas mãos do Oleiro
  

Trindade Oleira, 
Toma este pobre e pequeno punhado de barro que sou.
Modela do teu jeito, segundo o projeto do teu coração.
Não quero ser cópia, nem réplica de esculturas 
importantes, famosas... 
Quero ser única, original, simples...
Quero ser o teu sonho de amor.
Podes amassar o barro, curti-lo, deixá-lo em repouso,
até estar pronto, do teu gosto.
Purifica-o, tira as impurezas que impedem de ser massa 
boa, maleável e disponível em tuas mãos artistas.
Não importa se vai se quebrar, rachar, 
importa é ser obra de Tuas mãos oleiras.
Quero ser modelada à tua imagem.
Ter um coração humano, 
que pulse no ritmo do teu, cheio de amor,
do mais puro amor trinitário.
Quero pés de peregrina, 
mãos que derramem o teu perfume,
Palavras que consolem, animem, coloquem de pé.
Quero ouvidos de discípula aprendiz de tua Palavra.
Aprendiz dos gemidos, gritos e das palavras não 
pronunciadas.
Por favor, modela um colo bem grande!
espaço de aconchego, acolhida, carinho, colo para quem 
precisar.
Modela em mim olhos contemplativos, que vejam além...
Que percebam tuas chegadas na chegada dos pequenos,
Teus queridos, amados, preferidos...
Modela-me, ó Trindade Oleira! Amém.

Fevereiro, 2017 
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Jesus Oleiro 

Jesus, meu doce Oleiro, 
toma minha vida em tuas mãos. 
Como argila maleável e pronta para ser trabalhada 
estou disponível em tuas mãos transformadoras.
Toca este pobre punhado de terra. 
Mistura com a água do teu amor 
e faz um barro bom pra modelar, 
com o gosto e a sabedoria da tua arte. 
 
Se achas que não está saindo direito, 
pode amassar de novo e fazer tudo NOVO. 
Eu vou até gostar, pois tudo o que desejo 
é ser um VASO NOVO do teu gosto e do teu jeito. 
 
Como o Pai modelou tua vida e te fez húmus, 
ensina-me a ser humana e humilde,  
parecida contigo no teu jeito de ser e viver. 
Discípula aprendiz no teu caminho, 
aprendiz da tua palavra, atitudes, amor, 
compaixão e libertação. AMÉM.

Maio, 2016

 



Segredos do Silêncio 39

A vida é breve

Sim. A vida é tão breve.
Apenas um estalar de dedos
Ou um piscar de olhos.

Não vale a pena...
Guardar mágoas,
Acumular lixos,
Fugir dos desafios, 
Usar perfumes baratos,
Valorizar bijuterias,
Beber vinhos azedos...

Mas vale muito...
Guardar o tesouro,
Procurar pérolas,
Saborear o melhor vinho,
Derramar o nardo puro!

Não vale a pena...
Fechar-se, esconder-se,
Ter medo e voltar atrás,
Proteger-se, guardar sementes.

Vale muito mais...
Entrar no caminho de novo,
Ter coragem e ousadia
Semear sempre
Espalhar sementes!
Derramar o melhor
daquilo que há dentro de nós!

Agosto, 2017
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Para o meu amor

Você se tornou a parte preciosa da minha vida. 
Eu disse isto pela primeira vez, ainda muito menina,
eu estava com oito anos, na primeira comunhão.
Foi o momento mais lindo. Inesquecível.
Venho repetindo a palavra – AMOR – com ternura.
Ela enche o templo do meu coração. 
hoje... em vez de repetir esta palavra, 
eu vou dizer que sempre estarei com você.
Quando o desafio vier e a sensação de solidão emergir, 
Quero estar ao seu lado, no templo do meu coração. 
Nada pode resistir à força que brota quando meu coração 
toca você. 
Nós já vencemos muitas batalhas, muitos sofrimentos, 
desafios e solidão...
mas sempre você me tornava mais forte do que tudo. 
Esse é o amor que está em nossos corações, 
um amor que pode vencer tudo.
Em vez de desistir, resistir e seguir meus sonhos.
Sonhos que sempre compartilhamos juntos. 
São inspirações que o Pai quer e nos pede.
Seu amor está enraizado em meu coração.
Quando entro no profundo de mim, aí te encontro;
é como se visse um campo florido iluminado por estrelas; 
Seu amor falará em meus ouvidos com suavidade.
Ouvirei todos seus desejos como aprendiz. 
Quero ouvir o riso e o choro de nossos irmãos e irmãs, 
como melodia e música, parte de nossas vidas. 
No silêncio sua presença é mais eloquente.
As ‘noites escuras’ serão relâmpago; 
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e se o vento soprar forte, vou estar bem perto
para proteger-me das tempestades que possam surgir. 
Você em mim e eu sempre em você!

Março, 2017

A experiência mística é uma experiência do Deus visto,  
ouvido e tocado a intimidade do coração que se traduz  

na experiência do Deus encontrado no cotidiano: no rosto 
sofrido e desfigurado de tantos irmãos e irmãs.
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Súplica à Trindade Santa

Deus Pai Mãe
Fonte da Vida e da Ternura,
Princípio e origem de tudo,
Útero gerador do ser humano,
Criados mulher e homem no amor,
Parceiros de teu projeto divino.
Concede-nos a graça de ser buscadores
De tua santa Face impressa 
Em cada ser humano que tu criaste.

Jesus Amado
Caminho sempre novo de acesso ao Pai,
Peregrino de nossos caminhos,
De nossos sonhos e desejos,
Ensina-nos o caminho da contemplação do Pai, 
o caminho dos pequeninos e pobres,
O caminho dos simples e peregrinos,
O caminho de teu Reino e da tua paz

Santo Espírito
Abraço do Pai e do Filho, beijo santo dos dois,
Colo materno de Deus Uno e Trino,
Fogo abrasador, unção e amor,
Mergulha-nos na Trindade, 
Neste santuário interior.
Alarga-nos, cava em nós a sede de Deus,
E a paixão de Jesus pelo pobre e sofredor.
Como argila maleável nas mãos do oleiro,
Modela-nos e unge-nos no teu fogo de amor,
Tornando-nos pessoas trinitárias. Amém.

Fevereiro, 2000 – Ano da Trindade.
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Em tempos de Trindade

Estamos no tempo de um novo amor.
Amor que vem do alto,
Que vem de dentro,
Que brota do chão,
Que explode para os lados, 
Porque é Amor Trinitário.
Amor que acalenta,
fecunda e sustenta.
Amor que é vida,
Festa e celebração,
Música do coração.
Amor eterno e fraterno,
Água viva,
Fonte abençoada.
Amor Trinitário,
Fogo e caminho do coração,
Busca do irmão,
Compromisso e missão.

2000 - Ano da Trindade 
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Trindade Criadora

Trindade Criadora, Mãe carinhosa,
sustenta-nos como filhas e filhos do teu amor.
Trazemos em nosso corpo a essência dos quatro 
elementos da natureza 
para que dela nunca esqueçamos que
trazemos em nosso espírito a divindade que nos faz 
humanos.
Torna-nos o elo ético na casa comum, nossa comunidade de vida.
Ensina-nos a cultivar a mística do “cuidado”.
Cuidar de nossa vida é cuidar do Planeta Terra.
Cultivar a vida é cuidar de “tudo o que vive e respira” 
obra de tuas mãos carinhosas.
Aqui estamos diante de Ti e de todo o Universo para 
oferecer:
nossa inteligência, vontade, liberdade e amor,
comprometendo-nos com a Comunidade de Vida  
nesta grande relação cósmica e espiritual,
onde Tu, Trindade Amada, és  Origem, Princípio e Fim
de tudo o que existe. Amém.
                                                      
Janeiro, 2010
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Mística e movimentos

É véspera do início do advento...
Movimentos interiores me inquietam, 
indicam que algo vai acontecer.                               
Hora é paz, hora incerteza, leveza, sintonia...
Movimentos da alma dizem ao Pai:
mostra-me o que desejas, 
onde me queres, 
desejo fazer tua vontade.
É vinte e oito de novembro. Meu retiro mensal. 
Disponibilidade interior: de entrega e esperança;
traziam-me paz e alegria, harmonia,
abandono nas mãos do Pai.
Uma conversa ...
Os movimentos internos cresciam cheios de sentido,
O coração sintonizava com a fala, se aquecia...
O que o Pai quer me revelar?
Algo novo por nascer... tudo mexia dentro da alma.
Revelação, convite para a Baixada .
Espaço simples, silêncioso.
Um sonho de uma mulher e doação de uma casa...
Integração, espiritualidade e comunhão.
A Trindade, contemplação, inserção, simplicidade.
Movimentos da Ruah, descida, acolhida,
Itinerância, disponibilidade peregrina...
“Estou feliz! Vamos recomeçar. Vai ser muito bonito”. (M. Celeste)
Movimentos interiores: Pai coloque os meus pés nos 
passos de Jesus!
Mística... movimentos interiores... projeto da Trindade.

Dezembro, 2015 - No avião viajando para férias



46 Helena T. Rech

Mistério do amor

Permaneço empaticamente com o Amado,
Desfigurado, abandonado, julgado e condenado.
Diante Dele aprendo a silenciar meu coração.
Sou simplesmente presença, sem palavras.
Descortinando e contemplando a sua dor,
Compartilho e abraço-a com amor.

Densidade tão intensa onde tudo fala
E ao mesmo tempo nos cala,
Num eterno e dinâmico silêncio que denuncia.
Um gemido de dor, um grito de sofrimento
que brota do mais profundo da vida.

Há um gemido que clama,
Um clamor que interpela,
Por cada ferida aberta, 
cada chaga não sarada,
cada corpo maltratado,
violentado em sua beleza criacional.

Clamor silêncioso...
Gemido de dor...
Reclama presença,
Interpela à conversão.
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Contemplando esse Mistério de amor que se faz paixão,
Como peregrina do Amado,
Sem nada reter ou levar, 
com simplicidade e leveza,
descer até a dor da humanidade.
E na noite desta irmandade sofredora, 
Buscar com amor a presença do Amado
E ser com o povo ferido,
Sacramento de uma grande paixão!

Setembro, 1997 - Retiro

“O Caminho de Jesus é um convite ao caminho Trinitário de 
viver, amar e se relacionar na terra assim como é na divindade.” 

Wesley Cavalheiro
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Meu cântico espiritual

Um jardim tão belo e tão fértil meus olhos contemplaram.
Jardim secreto de tanta formosura, onde meu Amado 
habita.
Tantas flores, doces frutos, água cristalina da fonte.
     
No jardim escutei seus passos.
Ouvi sua voz terna, inconfundível.
Tinha certeza. Era ele, o meu Amado.
Ele me chamava para o jardim do silêncio interior.
Ele sussurrava as mais belas palavras do Pai.

Mas um dia sobreveio a noite escura,
Foram tantas amarguras, securas...
Até a vista escureceu e veio a sede tão forte! 
Ó Amado, por que feres a minha alma?
Por que te silencias e emudeces?
     
Mil perguntas brotam na alma,
tantas lágrimas me secam por dentro.
Volta! Estou a te esperar!...
Unge-me com teu bálsamo e cura esta dor.
Ameniza o “silêncio” de minhas irmãs,
Que tanto fere minha alma e me deixa na escuridão.
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Não deixes morrer no meu coração,
o silêncio da contemplação, o perfume da oração.
O sofrimento, a purificação, a espera... parece  eternidade.
Mas eis que há nardo guardado bem no fundo do coração.
Espalha-se suave e silênciosamente seu perfume.

Novamente a luz enche meu jardim. É Ele, o meu Amado!
Reconheço seus passos, ouço sua doce voz.

“O meu amado fala e me diz: ‘levanta-te minha amada, 
formosa minha, venha a mim! Veja: o inverno já passou!... 
as flores florescem na terra”. (Ct 2, 10-11a.) 

Setembro, 2015 - Londrina - PR

“Compreendo que só Deus poderia saciar minha  
sede de um amor absoluto”.  

Ir. Maria Celeste
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É noite

Ó noite,
tua escuridão me envolve.
Busco meu o Amado, 
tento encontrar um raio de sua luz para me guiar.
Meu Amado parece silenciar.
Nuvens densas tentam embaçar o horizonte.
Sinto-me frágil, cansada e porque não dizer, chocada
com certas atitudes de pessoas da comunidade.

Dá-me tua luz, tua mão amiga e conduze-me.
Que eu não esqueça que Tu falas também quando calas.
Tu és LUZ mesmo quando se faz noite,
És o SOL da vida mesmo que não o sinta.

Dá-me confiança e esperança
– na luz que sempre chega ao alvorecer,
– na surpresa de tua chegada inesperada,
– na palavra que Tu promuncias no silêncio.

Meu Amado, aguardo pacientemente teu sinal
– que me guia na noite da alma,
– que me faz aprendiz do teu silêncio,
– que faz de mim pequeno “raio de sol”
para espantar as densas trevas que me invadem.

Que eu nunca deixe de te procurar, mesmo na noite.
Que eu consiga te ver mesmo através da escuridão.
É a tua face que desejo contemplar.

Outubro, 2012
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Oração da misericórdia

PAI, tu és a fonte da misericórdia.                                            
Pedimos tua presença misericordiosa para: 
– reconciliar-nos a partir de dentro,
– sermos misericordiosos, capazes de amar, perdoar, 
reconciliar;
– libertar-nos do egoísmo, das mágoas e ressentimentos.

JESUS, tu és presença misericordiosa do Pai.
– ensina-nos a ter um coração misericordioso;
– desinstala-nos da acomodação para a vida peregrina;
– liberta-nos do medo das “descidas”;
– desapega-nos, despoja-nos, esvazia-nos...

SANTA RUAH, tu és sopro misericordioso do Abba e do 
Filho
Vem, sopro interior, sopro recriador, sopro do amor:
– faz-nos presença reconciliadora em meios aos conflitos,
– cura nossas feridas existenciais, ordena nossos “caos” 
interiores,
– liberta-nos de tudo o que desumaniza.

TRINDADE MISERICORDIOSA
Unifica-nos em ti, converte-nos para atitudes amorosas , 
de cuidado para com nossa “Casa Comum”. 
Para relações de pertença com a “Comunidade de Vida”.
Modela em nós tua imagem e semelhança para sermos
“santuários vivos da misericórdia”.
AMÉM. AMÉM. AMÉM.

Janeiro, 2016 - Ano da Misericórdia
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Maria da Trindade

Maria de Nazaré tu te tornaste “Maria da Trindade”.
Filha amada do Pai, que te escolheu mãe de seu Filho, 
gerado no amor de seu Espirito.

Tu és a filha amada de Deus Pai.
Ensina-nos a amar o Pai como filhas/os de seu amor.
A viver como irmãs e irmãos na “comunidade de vida”,
acolhidos nesta “casa comum” do Pai Criador. 

Tu és a mãe de Jesus, o Filho amado de Deus Pai.
Ensina-nos e viver a maternidade e paternidade humana,
A sermos pessoas fecundas e geradoras de vida,
Na vida de teu Filho Jesus, nosso caminho, verdade e vida.

Tu és a esposa do Espírito Santo.
Engravidaste do seu amor e geraste Jesus.
Vida nova em plenitude, libertação, salvação...
Ensina-nos a desposar o Amor do Espírito Divino
para viver a irmandade, a maternidade e paternidade 
neste imenso Universo – santuário da Trindade. Amém.

Março, 2015
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Tenda Sagrada
(Inspirado em Is 54, 1-5 e Gn 18, 1-15)

T E N D A ...
Lugar santo, alargado,
Lugar fecundo e abençoado.
Espaço consagrado à vida: 
Da esterilidade à fecundidade,
Das chegadas e partidas.
Lugar do casamento, do enamoramento,
Do novo amor, do único Esposo...
Lugar de dar à luz, do amor que seduz.
Mesa farta, porta aberta, 
Santuário novo e vivo onde é possível
Ver ...  Ouvir... Tocar ...
Amar ... Curar ...  Fecundar...
Tenda amada, lugar Sagrado,
em meu coração tu estás.
Mistério de Amor, 
Convite Trinitário,
Lugar das chegadas de Deus, 
lugar das revelações do seu Amor.
Trindade Santa tu és minha Tenda 
E eu sou tua tenda no amor!

Maio, 2000
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À Santíssima Trindade

Santíssima Trindade,
no dia de meu Batismo fui consagrada à Ti.
Hoje venho renovar conscientemente esta consagração:

– Deus Pai, consagro-me como filha ao teu amor,
  e quero cuidar de toda a Criação obra de tuas mãos.

– Deus Filho, consagro-me a Ti como discípula
  e quero respeitar e amar todos os seres humanos.

– Espírito Santo, és o mais puro Amor.
  A Ti me consagro para viver e promover Paz,
  a Vida e o amor solidário entre as pessoas e no mundo.

Trindade Peregrina em nossos caminhos,
Conduze-nos no Teu caminho como filhas/os do amor.
Te adoramos e louvamos presente em nosso coração,
Em nossas famílias, na comunidade. Amém

Junho, 2017
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Um  simples balbuciar

Pai, na montanha com Jesus
Contemplo tua face luminosa,
Teu amor misericordioso
E tua ternura maternal que,
Qual água de poço se derrama
Mata a sede de toda a humanidade.

Jesus, Filho amado do Pai,
És o caminho que me leva à Fonte:
– do teu amor,
– da intimidade,
– da missionariedade
– de relações profundas e fecundas.
Tu nos envias onde não tem comida:
– para ser o pão da palavra, do afeto,
– do perdão, da comunhão,
– da irmandade e do aconchego,
Para que todos estejam em volta da mesma mesa...

Santa Ruah, obrigada:
– por me fazer morada da Trindade,
– peregrina dos teus caminhos,
– beber do poço do teu Amor,
– por me chamar e enviar
– para ser mesa da acolhida e da inclusão.
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Trindade faz de mim:
– mulher da montanha,
– mulher da planície,
– mulher casa do amor,
– mulher caminho de amor,
– mulher mergulhada no teu Amor.
No amor do meu Amado.

Fevereiro, 2009

“Não importa se você é uma rosa,  
um Lótus ou uma margarida. O importante é florescer...”  

Osho
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Seduzida

“Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir... 
senti, então, dentro de mim um fogo ardente

a penetrar-me o corpo todo...”  (Jr 20, 7-9)

Ó fogo de Amor,
Trindade Sol, Trindade Luz!
Teu fogo-amor penetrou todo meu corpo
Desde a medula de meus ossos.
Meu coração arde qual chama 
E fui tomada por teu infinito Amor!

Como não crer em tua presença?
Nesta “chama” eterna de amor?
Quisera viver só para Ti
No mais profundo amor,
No mais profundo silêncio interior.

Ó meu Amado, sou tão pobre,
Sou pequena, pecadora, incoerente...
Mas te amo com tudo o que sou,
Na fragilidade que estou.
Tua presença tão intensa,
Mas eu tão solitária,

Neste caminho de “amor-dor”.
Dá-me coragem de “descer”
Ao mais intimo de meu ser,
Dá-me ousadia de te buscar, 
Dá-me amor para nunca te deixar.

Setembro, 2017



58 Helena T. Rech

Procurando o novo

Num lampejo de fechar de olhos,
Penetrar cada célula de meu corpo,
Entrar no Éden interior,
Procurar o NOVO de mim.
E neste silêncio total, rasgar,
Sentir romper o envólucro,
Dançar hamonicamete
Ao ritmo do feminino,
Ao compasso do novo.
Ouvi o barulho de teus passos
À procura de mim.
Encontrar.
Proximidade de extasia,
Que aquieta e inquieta,
Que transcende e interroga:
– “Onde estás?”
Despir-me, abrir-me,
Perceber minha nudez,
Acolher a VIDA que é maior,
Assumir seu dinamismo, 
saber perder, ter a audácia
de simplesmente ser:
– mulher,
– liberdade,
– feminilidade,
– irmã e companheira,
– amada e amante,
– consagrada!
Sempre procurando o NOVO de mim.

Março, 1989
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É  Páscoa

Nas noites e madrugadas escuras que passamos em nosso 
País,
acreditemos no poder da VIDA do RESSUSCITADO.
Unamo-nos às mulheres que não temeram a escuridão da 
morte,
nem os perigos de sair nas madrugadas de Jerusalém. 
Carregavam no coração a certeza da VIDA e do amor de 
Jesus.
Levaram aromas, bálsamo e os perfumes carregados de 
Esperança.
A luz brilha mais forte quando é noite, escuridão...
Precisamos celebrar a VIDA que ressurge da noite LUZ 
para os escombros desoladores, 
para as pessoas traficadas, as crianças abandonadas,
para nossa Mãe Terra violentada, machucada. 
Corramos sem medo e com Verônica 
e enxuguemos tantas lágrimas...
A VIDA sempre vence a morte!
Com Maria de Magdala, sejamos as primeiras
a contemplar Jesus Ressuscitado 
e proclamar para todo mundo:
“EU VI O SENHOR”! A vida sempre vencerá.

Páscoa de 2016



60 Helena T. Rech

Oração a São Miguel Arcanjo

Ó Glorioso São Miguel, a quem Deus entregou a guarda 
da Igreja.
A ti foi confiado o zelo ardente e a inabalável fidelidade,
com tua força, saibamos ser fortes no nome de Deus,
combater as forças do mal que hoje tentam nos seduzir:
– o egocentrismo e o consumismo desenfreado;
– a busca do poder e do ter a qualquer custo;
– o racismo, a desigualdade social;
– a corrupção, a mentira, a fome  e a exclusão;
– as mortes, seqüestros e injustiças;
– a falta de cuidado com a “mãe terra”.
São Miguel Arcanjo, cujo nome “Quem como Deus?”,
Tu que estás diante da Trindade Santa, intercede por nós!
Livra-nos de todas as ciladas do mal e dos enganos.
Infunde em nosso coração o espírito de misericórdia,
da solidariedade e do amor, da irmandade e da acolhida;
do cuidado e respeito mútuo entre nós e com a natureza.
Ensina-nos, ó São Miguel, a cultivar a “comunidade de 
vida”, 
espelhando-nos na Comunidade Trinitária.
Ajuda-nos a ser filhos e filhas no amor Redentor, de Jesus,
na ternura do Pai, na leveza e sabedoria do Espírito Santo.  
Amém

Setembro, 2016
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Um cego no caminho 
(Jo, 9, 1-41)

Meu Amado,
Luz do meu caminho e das minhas cegueiras,
Encontraste-me tantas vezes à beira do caminho, 
cega a mendigar; teu toque de amor alargou meu olhar,
Iluminou minha escuridão e mudou minha visão.

Tua palavra profética colocou-me de pé
E fez de mim uma mulher de Fé,
Leve, aberta, destemida, livre e peregrina.

Hoje me tocas de outro jeito. Não com saliva e barro,
Mas com teu amor tocas o húmus frágil pequeno que sou.
Convidas-me a fechar os olhos do corpo e abrir os da 
alma...
Olhar o caminho, perceber minhas trevas e luzes,
Iluminar o coração, deixar-me conduzir por teu olhar.
Quero ser aprendiz iluminada pela luz de teu olhar.

Teu olhar mexe comigo e me seduz,
A um novo caminho me conduz.
Entrego-me feliz e confiante de olhos abertos,
Sem ilusões, apenas quero ver cada dia as surpresas do 
teu amor.
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Ensina-me a acolher minhas cegueiras,
De modo especial, aquelas que não consigo ainda ver.
Dá-me um novo olhar, um olhar contemplativo
Que nasce do coração iluminado pelo teu toque divino.
Dá-me ouvidos de discípula.
Concede-me ver com a ternura e a firmeza do teu olhar. 
Amem.

Retiro, Abril, 2013

O silêncio é o respiro da alma e do corpo a calma.  
O silêncio me leva pra casa, a doce casa do coração.
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Surpreendente

Quem és Tu que iluminas as noites do meu coração?
Que me unes a tantos irmãos e irmãs?

Quem és Tu que me surpreendes com tanto amor?
Que me desafias com tua fidelidade?

Quem és Tu que me fazes irmã de tantos desconhecidos?
De tantos peregrinos, companheira de tantos caminhos?

Quem és Tu que amas sem distinção, gratuitamente?
Que não julgas, nem condenas, ninguém?

Quem é Tu que fazes a água virar vinho e dos melhores já 
provados?
Que alimentas multidões com cinco pães e dois 
peixinhos?

Ó, dize-me quem és Tu que sempre me surpreendes.
Qual o teu nome? De onde vens? Para onde vais?
És realmente um Deus presença!

Novembro, 2012
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Salmo do caminho

Feliz de quem chega e se põe a caminho.
Feliz de quem acolhe Jesus como caminho
e faz de sua vida um eterno caminhar.

       
Jesus, Peregrino de nossos caminhos, de nossas estradas,
trilhando tuas pegadas aqui chegamos, depois de um longo 
caminhar.
Tocastes nosso coração, abristes nossos ouvidos, apontaste 
o caminho.
Um caminho de interioridade, de silêncio e novas relações.

Aqui estamos para iniciar um novo caminho 
lugar das tuas chegadas e revelações;
lugar do teu amor-entrega e do discipulado, 
lugar do aprendizado, das descobertas,
do encontro com rostos desumanizados,
com o grito sofrido de muitos peregrinos do mesmo 
caminho...

Estamos aqui, Trindade Amada, como peregrinas/os,
pedindo amadurecimento da Fé, para que ela seja 
desinstaladora.
Pedindo que a tua Divina Ruah direcione nossos passos 
para o Amado,
para que nossa vida seja obediente aos “sinais” do caminho,
para que nossa consagração seja geradora de vida e amor,
para que nossa direção seja solidária com os pobres.
Trindade Amada vem com teu saber iluminar nosso 
caminho!
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– Vem, Trindade Amor, enche-nos de graça e ternura no 
CAMINHO!

– Vem, Trindade Peregrina, caminha conosco como 
companheira!

– Vem, Trindade Mistério, mergulha-nos em profunda 
contemplação!

– Vem, Trindade Fogo, queima nosso medo, desinstala-nos 
e centra-nos no amor.

– Vem, Trindade luz, ilumina-nos e atrai-nos para a oração 
silênciosa e profunda.
       
Julho, 2004

Em Deus tudo é silêncio e em meu coração  
Ele habita, transformando meu interior  

num profundo silêncio do seu amor.



66 Helena T. Rech

Celebração

Um pouco de farinha,
Uma pitada de fermento,
Massa fermentada que se faz pão.

Uma mulher apaixonada
Um túmulo vazio,
Um encontro, um envio...

Encontro com a vida,
Morta,
Enterrada,
Fecundada, germinada,
RESSUSCITADA!

Um olhar deslumbrado
Diante do Amado,
Olhos assustados
Luz e trevas se encontram,
Se abraçam, se integram,
Se tornam o pão novo,
Vida e celebração!

Abril, 1991
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Com-Paixão

Terra minha muito amada,
Contemplo-te consternada,
Com-paixão e indignada.

Gaia querida,
Estás sendo estuprada por máquinas tão pesadas
Rasgam tua pele com tanta violência,
Perfuram tuas entranhas, 
arrasam tuas matas e montanhas...

Acabam com o sangue de tuas veias:
Nossos rios e lagos estão poluídos, secando...
Teu seio já não produz o leite da vida,
Teu útero está ficando ressequido,
Os ares e alimentos contaminados...
teus filhos e filhas passam fome, sede,
adoecem... morrem.

Com-paixão Mãe Terra!
Compaixão e perdão...
Entendo tua resposta: ondas de calor, frio intenso,
tempestades, furacões, ventanias, secas desoladoras...
É tua legítima defesa.

Tu és Mãe carinhosa que a todos os seres geraste.
De teu ventre saímos e ao teu ventre voltaremos.
Nosso corpo será recolhido em tuas entranhas
Para ressurgir no seio da Trindade Misericordiosa.
Obrigada Mãe Terra por seres nossa mãe comum! 
Apesar de tudo continua gerando e cuidando da vida.
AMÉM!

Abril, 2015
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Caminhada

Tirei os sapatos. Tirei o casaco também 
Senti meus pés nus, meus braços descobertos, 
meu corpo tão leve, vento suave no rosto..
com minhas sandálias de pele, vestido de lese,
me vi sozinha na estrada, livre e feliz!
Passos, por vezes pesados, curtindo o sol, a estrada,
A vida desta caminhada que é parte de mim.
Já não ligo a poeira escaldante,
Muito menos as pedras cortantes.
Minhas sandálias de pele me estimulam a andar,
Correr, escalar, buscar horizontes maiores.
Elas dão agilidade aos meus pés,
Pois me levam ao verdadeiro Amor.
Caminhada que deixa marcas nas pegadas,
Que o tempo não vai apagar.
Caminhada que abre espaço, que busca o novo,
Enfrenta o desafio... é vibrante demais!
Caminhada, às vezes turbulenta, 
mas que amo e não deixo jamais.
Caminhada que traz muito sede
E faz brotar Fontes no meio do deserto,
Regando o cansaço, matando a sede de quem caminhou.
Caminhando descontraída na estrada, me sinto feliz.
Caminhada que me fascina e atrai,
Que não deixarei jamais
por ser parte de mim.

Agosto, 1990
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Crescer

Ó menina malandra,
Por que não cresceu, 
por que se esconde,
tentando me enganar?
Brincar de esconde-esconde
Não sei até onde tu podes chegar.

Ó menina dengosa,
Por vezes tão manhosa,
Já acabou o seu tempo.
Deixa de lado os brinquedos
Por que tanto medo 
De a vida enfrentar?

Ó menina, já és moça,
Mulher feita pr’o amor.
Abre bem o teu peito, 
levanta a cabeça
e põe-te de pé.
se queres crescer
tu tens que entender
o mistério do ser,
o processo da dor,
do amor, do desabrochar.

Agosto, 1990
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A vida é...

Dom de amor
Encanto e dor
Crescer, florescer
Eterno madurecer...

Buscar esperar
Encontrar e se entregar
Descer, se despojar
Escutar e peregrinar...

Contemplar, silenciar
E sempre iluminar.
Deixar fluir de dentro
O melhor de mim...

Fazer caminho
Nunca um ninho.
Abrir espaços
Criar laços...

Cantar, dançar
Amar, sonhar
Os dons compartilhar
E a todos abraçar...

O humano divinizado
Como  Filho Amado.
O dom de si dinamizado
No mistério humanizado.

Agosto, 2017
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A porta estreita

Meu doce Amado, 
Hoje me convidas a olhar a vida
A seguir pelo caminho do coração,
Radicalidade no seguimento e à missão.

Passar pela “porta estreita”, eis a opção.
Abandonar “crenças tóxicas”,
Deixar imagens destorcidas de Deus e dos irmãos,
Eis o caminho da vida e da verdadeira conversão.

Ser porta aberta e despojar-me! 
Do eu, desinflar-me e desapropriar-me.
Do desnecessário, desentulhar-me.

Tomar a chave na mão e abrir a porta do coração,
da interioridade, do sonho e dos sentimentos.
Aqui se encontra o verdadeiro seguimento.

Salvação é sentar-se à mesa do Reino.
Entrar pela “porta estreita” e estreitar os laços,
Manter com a Mestre uma relação estreita.
Com Ele estreitar o amor, a aliança e convivência.
Saborear o banquete da vida, deixar-se enviar
para o Deus da vida aos irmãos anunciar. 

Agosto, 2013
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A outra metade 

O século do “gênio varão”,
O milênio do patriarcado,
Da verdade marcadamente machista,
Está terminando.
Um novo século desponta.
Um futuro onde há de crescer
A outra metade atrofiada: 
a face feminina, 
o imprevisível,
o vulnerável,
a ternura e a coragem,
a fragilidade e o vigor, 
da mulher sujeito,
protagonista a história,
na Igreja, na Sociedade, 
na família e na intelectualidade.
A outra metade atrofiada, 
como SOL já despontou:
– mulher mística,
– mulher hospitaleira,
– mulher profetiza,
– mulher esperança,
– mulher mistério,
– mulher sedenta...
MULHER  VIDA!

Março, 1997
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A mulher do amor

Querida Lidovina,
Qual semente madura, Deus Pai te colheu para ser 
semeada no seu jardim. 
No dia 26 de maio de 2015 chamou-te para o jardim 
celeste.
Agora tens um imenso jardim para cultivar no céu.
Aqui na terra cuidavas tão bem das flores, das morangas, 
do feijão...
Ele te colheu para não te perder, pois és uma semente 
rara.
Agora estás semeada em todos os corações que tu amavas 
e eras amada.
Em nossos corações deixaste o perfume e as cores das 
mais belas flores:
– das rosas, do amor perfeito, das dálias, do jasmim, do 
alecrim, 
das margaridas e dos gerânios, das azaléias e acácias...
Hoje sem distância e sem limites és o nosso jardim sempre 
florido.
Em cada flor que vemos contemplamos teu carinho e 
cuidado,
sentimos exalar o teu  perfume de cada uma.
Não estás mais entre nós na casa da colônia.
Agora tua casa é a eternidade e o vasto universo.
E nesta comunhão cósmica e espiritual estamos sempre 
contigo.
A porta é sempre aberta... a mesa está sempre posta,
as flores estão sempre enfeitando a vida, perfumando a 
terra,
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as morangas estão maduras e o feijão está colhido, pronto 
para ser oferecido.
Deus Pai colheu a semente de tua vida no dia 26. 
No dia 27 Ele te enterrou na terra de onde vieste 
para germinar numa nova vida que nunca termina.
Lá do Céu, junto de Deus Trindade, derrama sobre nós:
– tua bênção de esposa, mãe, avó, irmã, cunhada, sogra, 
tia, vizinha, amiga...
– teu olhar nos acompanhe como Maria de Nazaré 
acompanhou seu Filho...
– tuas preces nos fortaleçam nas horas difíceis e nos 
sofrimentos...
– teu carinho nos ensine a sermos humanos e solidários 
com os necessitados...
– tua alegria nos aponte o caminho das relações de 
crescimento e amizade...
Acompanha teus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, 
para o caminho do bem,
da justiça e da paz que só Deus pode nos dar. Amém!

Com carinho uma homenagem à minha cunhada Liduvina.

Maio, 2015
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Súplica

“Quero amar o bom Deus como Ele nunca foi amado” 
(Ir. Maria Celeste)

Pai querido,
Envia teu Espírito de Amor,
Para que todo este dia seja mergulhado 
No teu infinito Amor.

Em Jesus, teu Filho Amado,
Quero ser neste dia abençoada,
Aprendiz do teu jeito ó Senhor amado.
Amar os irmãos e irmãs de travessia.
Viver contigo no dia a dia.

Pai coloca os meus pés nos passos de Jesus.
Nele e com Ele mergulha-me e faze-me ser luz.
Silência o interior, recolhe meu coração.
Abre os meus ouvidos interiores.
Quero estar inteira em tua presença amorosa.
E no mais profundo ser vigorosa,
“Amar-Te como nunca te amei”!
Amém.

Setembro, 2017
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Dançar com Deus

Deus Trindade é movimento.
É sinfonia universal, eterna dança.
Amor Divino nos corações humanos
Transforma-se em dança.
Convite para dançar com Deus,
dançar em seu bailado cósmico-espiritual.
Esse Amor presente é energia criadora, 
no universo e dentro de nós.
Existe um pulsar rítmico do meu coração,
um caminhar rítmico de cada astro,
envolvido numa dança cósmica.
Tudo é dança espiritual 
Quando sou dançada no coração da Trindade,
Quando sou dança no coração da mãe terra,
Quando dançamos em sintonia com o universo.
Cada átomo canta uma canção,
Guardada e dançada no coração da mãe terra,
No meu e no teu coração.
A dança cósmica do universo,
É dança divina em nós.
É comunhão  da terra,
Comunhão com todos os seres vivos...
É uma dança ecológica, amorosa,
Que mantém o ritmo do cosmos e da humanidade.
Quando estamos no ritmo da dança cósmica,
As relações trinitárias inscritas em nosso interior
Se concretiza a dança íntima do amor,
cantamos uma cantiga de ninar, celebrando
o Mistério que esta em nós,
que nos ultrapassa,
e é maior do que nós.

Setembro, 2018
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A mística do cuidado

Sustenta-nos como filhas e filhos
gerados nas entranhas do teu puro amor.
Trazemos em nosso corpo
a essência dos quatro elementos da natureza,
para que dela nunca esqueçamos,
e parte dela nos sintamos.

Trazemos em nós o divino que nos faz humanos.
Somos o elo ético nesta “casa comum”,
nesta “comunidade de vida”.
Ensina-nos a cultivar a mística do cuidado.
Cuidar de nosso planeta terra,
é cuidar de “tudo o que vive e respira”  
sobre  face da terra (Sl 150,6).

Aqui estamos diante de Ti e do universo
Para oferecer nossa inteligência,
sabedoria, amor e liberdade,
comprometendo-nos com a Comunidade de vida. 
Onde, nesta relação cósmica espiritual, 
Tu, Trindade Amada, és origem,
Princípio e fim de tudo o que existe. Amém

2012
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Sou Maria...

Ó meu Amado,
Que posso oferecer-te?
Estão minhas mãos vazias,
Meus lábios impuros querem te beijar,
Meu corpo é prostituído.
Banho teus pés com perfume,
Seco-os com meus cabelos.
Quero teu perdão, teu amor,
Minha vida é para ti.

Meu Amado,
Estes meus lábios impuros
Beijam teus pés com ternura.
Eu vivo só para Ti, Senhor!
Minhas mãos derramam o meu perfume
E, nele, toda inteira me ofereço, 
Me derramo aos teus pés.
Sinto que meus olhos podem ver algo de luz.

Meu Amado és o meu amor.
Sou tua Maria de Magdala,
Pecadora, mas apaixonada por Ti.
Coração ferido pelo teu amor,
mãos cheias de perfume,
sou inteiramente tua.
Sou desejo e sonho,
Sou toda Tua Maria perdoada.

Julho, 1999
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A dor do amado

Ó meu doce Amado,
Como posso compartilhar de tua dor?
Vejo-te só e abandonado,
Teu corpo ferido, Tu és tão querido!
Teu rosto traz as marcas da dor
De toda a humanidade 
Ferida, sofrida, esquecida...

Ó meu doce Amado,
Venho com humildade e respeito
Colocar-me contigo e mesmo sem jeito
Quero associar-me à tua dor
E nela depositar com todo amor,
A dor e a entrega silênciosa
De Maria Celeste1 que é toda tua
E que está se consumindo
Na sua oferenda de amor.

Como Tu, ela tem o corpo alquebrado,
A boca seca e o coração apaixonado.
Seus movimentos são mínimos,
Seu olhar é raro, sua expressão serena,
Sua voz quase não se faz ouvir...

1 No dia 09/04/2004, sexta feira santa, junto ao leito de Ir. Maria Celes-
te, nossa Fundadora, eu rezava e contemplava a sua “paixão” e a “paixão” 
de Jesus. Ir. Celeste trazia em seu corpo os traços da Paixão e da entrega 
total de Jesus. Aí rezei durante a manhã, no silêncio contemplativo, pois 
o amor e a entrega eram tão densos que não havia palavras. Só amor e 
presença. No final desta contemplação escrevi este Poema-Oração.
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Parece que tudo está consumado.
Ó meu doce Amado,
Está sem brilho e aparência.
Ameniza suas feridas,
Acolhe como holocausto sua vida.
No coração da Amada Trindade
Seja ela toda louvor e amor,
como seu único Tabor.

Abril, 2004

“Que o vosso amor consuma todo o nosso ser  
para que em nós só haja vós...”  

Im. Celeste
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Mistério do amor que se faz paixão

Permaneço empaticamente com o Amado,
Desfigurado, abandonado, julgado e condenado.
Diante Dele aprendo a silenciar meu coração.
Sou simplesmente presença, sem palavras.
Descortinando e contemplando a sua dor,
Compartilho e o abraço com amor.

Densidade tão intensa onde tudo fala
E ao mesmo tempo nos cala,
Num eterno e dinâmico silêncio que denuncia.
Um gemido de dor, um grito de sofrimento
Não espera hora marcada,
Simplesmente brota do mais profundo da vida.

Há um gemido que clama,
Um clamor que interpela,
Por toda ferida aberta, 
pelas chagas não saradas,
pelo corpo maltratado,
desrespeitado em sua dignidade,
violentado em sua beleza criacional.

Clamor silêncioso...
Gemido de dor...
Reclama presença,
Interpela à conversão.
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Contemplando esse Mistério de amor que se faz paixão,
Como peregrina do Amado,
Sem nada reter ou levar, 
com simplicidade e leveza,
descer até a dor da humanidade.
E na noite desta irmandade sofredora, 
Buscar com amor a presença do Amado
E ser com o povo ferido,
Sacramento de uma grande paixão!

Setembro, 1997 - Retiro

“Em cada encontro a vida interior é incendiada...  
começa brilhar, dançar, crescer.”



Segredos do Silêncio 83

A benção da vida

Há milhões e milhões de anos, quando tudo já havia sido 
criado, 
a Divina Sabedoria contemplou e viu que tudo era tão belo,
iluminado e uma infinidade de relações colocava o cosmos 
em movimento...
Como numa grande teia, tudo estava interligado, 
transligado.

As singularidades eram partes do todo e tudo estava nas 
partes.
Havia uma dança de vida que movia o universo
e ele bailava ao ritmo de vários instrumentos e sons, cores 
e melodias 
tornando-o harmonioso e plural, repleto de tons e sons, 
tornando-o simplesmente encantador!

Água cristalina, natureza exuberante, planetas e cometas, 
sol e lua, terra e rochas, planícies e montanhas, fogo e calor,
gelos e neves, flores e espinhos, árvores e arbustos, frutos,
peixes e animais, vento e chuva, rios e mares...
uma bênção para a vida e a existência de tudo o que vive 
e respira!

Quando quase tudo já existia, 
a Mãe Divina plantou um jardim no Édem, no Oriente e 
ali engravidou.
Gerou e pariu das entranhas da terra o ser humano.
E formou-o de uma pitada de cada elemento do planeta 
terra e do universo.
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Teve cuidado para que nada faltasse ao ser humano,
Para que se sentisse parte do todo.
Nem menos, nem mais
Nem maior, nem menor
Nem dono, nem escravo 
mas parte integrante.

A Mãe Divina colocou a última pitada que fazia a 
diferença: 
a capacidade de AMAR, de CUIDAR e se tornar benção 
de Deus.
A Mãe Divina viu que tudo era tão belo
e deu a grande benção da VIDA
para que todo o criado se tornasse
vida abençoada e benção de VIDA. 

Julho, 2010

“Devemos nos tornar a mudança 
que queremos para o mundo”.  

Gandhi
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Benção Holística

Que o Deus de todos os nomes, de todas as culturas e de 
todos os povos,
– abençoe o caos generativo do universo com todas as 
possibilidades, redes, interconexões de energia, matéria 
e ecossistemas!

Que o Deus que habita o céu, a terra, o ar, o mar, 
o mais profundo abismo e o coração de todo ser 
que vive e respira,
– possa emergir do profundo, da singularidade e do 
infinito caos, e derramar a sua benção que faz vibrar 
o mínimo ser, numa grande celebração do Amor!

Que o Deus Trindade, divino oleiro, que tocou, 
retocou e modelou mulher e homem do barro da terra,
– abençoe o húmus que somos, o olfato, o tato, a 
audição, a voz, a respiração, a fala, o silêncio, a visão, o 
pensar, a sexualidade...  para gerarmos VIDA e sejamos 
parturientes solidários de uma nova humanidade!
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Ó Deus, fonte de toda benção e ternura, tua benção desça 
sobre nós e sobre todo o universo para:
– sermos conscientes de que somos parte do universo;
– que o planeta terra e cada ser que nele vive, seja respeitado 
  como “espaço sagrado” onde Deus Trindade habita;
– que nosso caos pessoal seja gerador de uma nova ordem-
desordem, de novas relações e de uma solidariedade 
comprometida;
– que sejamos pessoas harmonizadas com o grande Maestro 
e parte da orquestra sinfônica do universo, cantando, em 
uníssono, o mais belo cântico de ação de graças por tanto 
amor e tanta beleza! 
Amém.

Julho, 2013
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Bênção da descida

Dá-me Tua bênção
capaz de acolher as tuas chegadas,  ó Trindade!
Quero “descer”, alargar minha TENDA interior,
Acolher-te com todo o amor.
Quero ouvir teu chamado com ouvidos de discípula.
Tua presença preenche a minha TENDA interior.
Possa eu experimentar a alegria
Acolher tua chegada peregrina.
Ofereço-te o que melhor eu tenho e sou.
Abençoa a minha missão na liderança!
Orienta o meu coração inquieto a descer 
para a interioridade da minha casa e em ti repousar.
Abre meu coração e meus ouvidos
às tuas chegadas de surpresa abolir.
Fecunda minha vida como fecundaste o ventre de Sara.
Ajuda-me a gestar o novo na comunidade,
exercer meu ministério em comunhão,
com a benção do teu saber e do teu amor.
Amém. 



88 Helena T. Rech

Bênção da busca

Abençoa a minha busca, Senhor!
Dá-me a coragem de “vender tudo” o que me impede 
de ser livre
para guardar somente o essencial, o TESOURO 
mais precioso.
Que eu compreenda que só Tu és meu Grande Tesouro,
que te encontro no campo da vida, 
no terreno do coração, 
no silêncio amoroso da interioridade, 
no abraço da reconciliação, 
no olhar terno contemplativo,
na compaixão com os sofridos,
no ouvido atento aos gritos e dores dos perdidos.
Dá-me a coragem de DESCER, 
ousadia para te buscar e encontrar-Te, 
meu TESOURO precioso, 
onde realmente Tu estás.
Amém.
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Bênção do discernimento

Meu Amado seduziste-me e chamaste-me para seguir 
teu caminho.
Fizeste comigo uma ALIANÇA eterna de Amor.
Consagraste-me como discípula do teu Reino
para FICAR e SAIR contigo nas urgências missionárias.

Ser tua discípula significa renunciar e escolher.
Tantos caminhos que disputam minha liberdade.
Concede-me a benção do discernimento interior,
o dom da Divina Ruah,
 e sua leveza para escolher.

Não me deixar levar e seduzir pelo caminho do poder,
da glória, do status, dos aplausos,  da SUBIDA, 
das ofertas do Mundo do Mercado e suas seduções; 
do desejo de ter e acumular bens, títulos, diplomas...

Não permita que eu me perca da opção fundamental,
do compromisso missionário, da fidelidade criativa,
da simplicidade e capacidades de viver com o necessário.
Suplico a benção do discernimento verdadeiro.
Amém.
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Bênção da liderança

Jesus, venho pedir-te a benção da Liderança.
TU és o caminho e modelo de toda liderança.
Tua liderança se faz a partir do Projeto do Pai.
A partir do Amor e da salvação dos excluídos e pobres. 
É uma liderança do cotidiano e do CAMINHO.
E porque és Líder de ti mesmo, tens a sabedoria de liderar.
Nunca discriminaste as pessoas, nunca as diminuíste,
sempre lhes deste o verdadeiro valor e dignidade; 
nunca te fizeste “superior”, mas o Servo. 
Não julgavas as aparências, mas enxugavas as lágrimas...
Dá-me a Benção da Liderança !
para que reconheça minha pequenez e seja aprendiz. 
Busque forças na humildade, na experiência da fragilidade, 
 da simplicidade de quem é aprendiz da vida.
Que eu saiba unir sabedoria, sem arrogância; 
firmeza e ternura, sem rigidez; 
autoridade sem autoritarismo, 
amor-compaixão sem tolher a liberdade.
Dá-me a simplicidade da TENDA
Aberta, alargada, acolhedora.
Amém. 
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Bênção da resposta

Senhor dá-me a benção da resposta 
Uma resposta humilde e generosa!
Sei que me chamas ao serviço da liderança, 
não por ser a melhor.
Mas por me confiar um serviço na comunidade.
O serviço de um amor humilde e generoso,
capaz de unir, valorizar, delegar, fazer crescer 
a cada irmã ou irmão a mim confiado.

Que meu sim seja um sim generoso e humilde.
Tendo a certeza que a “escola” da vida,
no cotidiano simples contigo 
é o lugar do aprendizado,
Um sim disponível e generoso,
como aquele de Jesus ao Pai. 
Abençoa o sim da minha resposta! 
Amém.
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Bênção da contemplação contínua
  

Divina Ruah dá-me a bênção da contemplação contínua,
do silêncio interior, da oração do coração.
Jesus, meu Amado, contigo aprendi que a vida é convite a:
DESCER – SUBIR – DESCER...
Tu me chamas a DESCER com humildade, humanidade,
simplicidade, conversão, acolhida, abertura...
E  me chamas a SUBIR ao TABOR.
Lugar da transfiguração, das teofanias, da conversão,
do envio missionário, da unção profética.
Faz de nós, PAI querido, pessoas tabóricas, 
contemplativas das teofanias cotidianas, 
sensíveis  aos  outros e às dores da humanidade.
Dá-nos a maturidade e compaixão. 
O amadurecimento provado pelos desafios,
pela experiência espiritual e da comunidade.
Pela experiência do perdão, do diálogo, da oração.
Não nos deixes viver uma liderança “líquida”,
mas vivida e renovada na força da Palavra,
no compromisso da irmandade, 
na oração e na espiritualidade.
Trindade Peregrina, 
Dá-nos a benção da Contemplação contínua
no cotidiano de nosso ministério. AMÉM

Nota: Estas bênçãos foram escritas para assessorias de cursos e retiros.
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É tempo de celebrar

É tempo de celebrar o amor.
Amor que vem do alto,
Que vem de dentro,
Que brota do chão,
Que explode para os lados,
Que nos ultrapassa...
Porque é amor trinitário.

Amor que é vida,
Festa e celebração,
Música do coração...

Amor fraterno, soroterno e terno,
Amor paterno, materno,
Dor, paixão, água viva, 
Fonte abençoada da vida.

Amor que renova, refunda, inunda.
Fogo, calor, valor, amor,
Compromisso do coração.
Amor trinitário! ... solidário.

Junho, 1996
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Vida em movimento

A vida é movimento.
É chega é partida.
É acolhida e despedida.
É inverno e primavera.
É fome e alimento.

Minha vida é mesa posta,
É acolhida que convida
A sentar e descansar.

Tem água fresca e pão assado
Para todo convidado.
Tem água para os pés
Óleo perfumado pra unção,
E uma linda canção. 

Nesta vida em movimento, 
Entre chegadas e partidas
Vamos dançar a dança mais querida,
Uma ciranda da vida,
Na mesa da acolhida,
Onde toda pessoa é incluída
no compasso da vida,
do amor e da comida!

Agosto, 2005
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Busca...

Meu Amado, 
Busco ansiosamente a vontade do Pai.
Mas há tantas perguntas em meu coração.
Perguntas inquietas e cheias de emoção parecem 
turbilhão.
Por onde ou para onde queres me levar?
O que deseja me mostrar com tantos “sinais”?

Havia dentro de mim uma certeza e certa clareza.
Agora: incerteza, escuridão, desolação...
Há uma chama ardente de amor,
Em meio tantas ‘outras’, Senhor!
De repente se misturam me confundem.

Preciso da tua Luz, do teu Amor.
Vem meu Amado consolar meu coração!
Contemplação, silêncio, simplicidade...
É tudo o que busco com sinceridade.

Sinto aqui dentro um desejo maior.
Sinto-me ‘ilimitada’ mesmo nos limites e incerteza...
Teu AMOR a minha única certeza.
Certeza da BUSCA, mesmo sem clareza.

Em meio às turbulências desta “noite escura”,
guia-me para a minha casa interior.
Nela sei que Tu estás e iluminas minhas trevas.
E minha lamparina crepitando ainda está.

Setembro, 2015 - Monte Carmelo, Londrina - PR
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Mergulho nas águas
(inspiração At 10)

PAI,
Sou feliz e agraciada por ser chamada a ser Serva,
E entrar na mística do Servo Jesus como discípula.
Envia a tua Divina Ruah para que, como Pedro e Cornélio
Eu tenha ousadia de ultrapassar “fronteiras”:
– a fronteira do meu “ego”, das certezas;
– do meu saber e das experiências acumuladas;
– das seguranças e preconceitos...
Mergulha-me nas águas batismais, nas águas da vida.
– águas das periferias existenciais e sociais;
– no mundo dos excluídos e pequeninos;
– na dor da violência sexual das crianças e mulheres...
Mergulha-me nas águas mais profundas,
– para que eu derrame o melhor perfume.
Mergulha-me nas águas do teu amor,
para que eu procure o “tesouro” escondido
– nos escombros humanos,
– nos abandonados nas ruas,
– nos drogados, famintos, desolados...
Ensina-me a abaixar-me e descer:
– para acolher, consolar, abraçar, ser colo e aconchego.
Pai, como o “céu se abriu” no mergulho de Jesus,
Abra meu coração para os “toques” da Ruah,
Abre meus ouvidos interiores
Para ouvir a voz e o grito dos pobres,
Migrantes e refugiados...
Mergulha-me nas águas do teu Amor!

Julho, 2016
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Minha rocha

Deus Trindade,

Tu és minha rocha e fortaleza,
Meu refúgio em todos os momentos.

Tu és o meu sopro interior,
Meu respiro, repouso e consolo.

Tu és minha vida e Amor,
Meu eterno Amado, meu tudo.

Tu és minha segurança,
Colo e aconchego acolhedor.

Tu és o meu caminho, restaurador,
Me colocas de pé e caminhas ao meu lado.

Tu és o brilho do meu olhar,
O sopro da minha alma,
És o vigor e pulsar do meu coração.
És  rocha segura da minha casa interior.

Outubro, 2016
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Oraçâo de uma teóloga

Trindade Amada, fonte de toda a sabedoria
Palavra encarnada em Jesus
revelada no Verbo Eterno
inspirada e pronunciada na Divina Ruah.
Com ternura e reverência coloco-me em tua presença
No desejo profundo de conhecer-te
e deixar-me penetrar por tua divina sabedoria.

Sou teóloga, discípula aprendiz que apenas sabe 
balbuciar
algumas palavras do teu mistério de amor.
Na minha pequenez, coloco meus pés nos passos de 
Jesus
e venho pedir a ciência mais profunda e o dom da 
Sabedoria.
Aquela sabedoria que brota da Fé e nasce  
do coração e da vida.

Como as discípulas de Betânia, quero te escutar, amar e servir 
derramar meu melhor perfume sobre a humanidade ferida.
Como a mulher da Samaria, anunciar-te sem cântaros
a partir da experiência de ser ungida e enviada por Jesus.
Quero vivenciar a mística do cuidado e a espiritualidade 
ecológica, o compromisso solidário e a ética cristã.

Quero fazer teologia iluminada por tua infinita 
sabedoria, 
inspirada na Palavra de Jesus – Evangelho Vivo do Pai.
Quero anunciar-te com a vida, ó Divina Trindade!  
Abençoe meu ministério teológico, Amém 

Março, 2012
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Tenda do Amor

Uma simples Tenda,
Tenda do Amor
Habitada pelos “Três”.

Tenda da acolhida e da vida.
Lugar do encontro com o Amado
Onde sinto-me a amada.

Meu doce Amado, amo te escutar
Me revestir com teu amor
Mergulhar no silêncio do amor.

És minha Tenda de Amor
e eu, tua Tenda morada.

Na aurora teu amor me acordarás
E me conduzirás ao claustro interior
Onde Te adorarei com o meu pobre amor.

Ao meio dia teu amor me protegerá do sol
No interior da Tenda do Amor.

Ao entardecer despedir-me-ei da luz
E contemplarei a quietude do entardecer
Ao som harmonioso do silêncio do Amor.

À noite o teu Amor abraçar-me-á
E na Tenda me recolherei.

Dormirei tranqüila embalada pelo Amor.
E, enquanto durmo, meu coração velará
No recolhimento da Tenda do amor dos “TRÊS”.

Rio de janeiro, 27 de junho de 2013
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Unção missionária 

SENHOR,

– Unge o meu coração com o fogo da Divina Ruah, 
para que seja aberto aos “sinais dos tempos”;

– Unge meus olhos para enxergar tua presença no meio 
do povo em especial nos pobres e neles Te  encontrar;

– Unge meus ouvidos para escutar o grito dos 
empobrecidos, o sussurro de tua Palavra – alimento da 
caminhada missionária;

– Unge meus lábios para proclamar Tua Palavra de 
Esperança e coragem neste mundo tão sofrido e 
fragmentado;

– Unge meus pés para estarem sempre no caminho de 
Jesus, correr e nunca cansar, permanecendo firmes 
na luta pela justiça e pela paz numa solidariedade 
contínua;

– Unge minhas mãos para sarar, consolar, levantar 
e apontar o horizonte onde se deve chegar para 
transformar; 

– Unge a comunidade a serviço da Vida.  
Fecunda seu trabalho no seguimento de Jesus. 
Possa viver a mística do cuidado para com todos. Amém

Janeiro, 2002
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Palavra final

Contemplo a vida com otimismo  
e alegria, como dom de amor do Criador,  

como dom do amor de meus pais.

Meu nome, Helena foi escolha de minha mãe. Teresinha 
foi meu pai que escolheu. Então, pela escolha e amor dos 
dois, eu sou Helena Teresinha. Amo meu nome e me identi-
fico com ele por tudo o que significa.

Helena – nome de origem grega Eλένη ou a tradução 
Helénē. Esse nome está diretamente relacionado ao fogo, 
tocha ou brilho intenso, remetendo a luz ou a tudo o que 
for iluminado. Daí, o seu significado: Helena, a iluminada 
ou  “Tocha” . 

Teresinha – significa “natural de Tera”, “pequena habi-
tante de Tera”, “pequena habitante da ilha de animais sel-
vagens”; significa também “pequena pastora”.

Minha família é de origem italiana. Vinda para o Brasil 
em 1878, do norte da Itália, de uma pequena cidade chama-
da “Seren del Grappa”; uma linda região montanhosa com 
muitos vales e rios,  situada atrás do “Monte Grappa”. Tive 
a alegria de visitar este município e subir monte Grappa, 
com 1.778 metros. de altura. Paisagem belíssima.

Meus bisavós, Pietro de Vittore Rech (n. 09 /04/ 1838) e 
Giovanna Scopel (n. 10 /08/1842)  imigraram para o Brasil, 
Caxias do Sul, em 27 de dezembro de 1878, com seis filhos. 
Vieram de navio e chegaram no Sul, dia 28 de fevereiro de 
1879. Uma longa e cansativa viagem.

Meus avós paternos: Ângelo Mansueto Rech e Antônia 
Bacarollo e meus avós maternos Carlos Albé e Antônia Albé.
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Meus avós paternos: Antônia Bacarollo   
e Ângelo Mansueto Rech  

Meus pais: Lino Rech e Josephina Albé Rech

Nas fotos da página ao lado, o dias das “Bodas de Pra-
ta” de meus pais, em primeiro de dezembro de mil nove-
centos e quarenta e oito, eu estava na “barriga de minha 
mãe”, no quarto mês de gestação. E minha cunhada Lidu-
vina (sentada ao lado de meu pai) também grávida de 4 
meses de meu sobrinho Eloi que nasceu no dia cartorze 
de abril de mil novecentos e quarenta e nove e eu no dia 
vinte sete de abril de mil novecentos e quarenta e nove. 
Nasci tia de três sobrinhos.
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Jubileu de Prata de meus pais com os filhos e nora em 
frente à nossa casa

Após a missa do jubileu, família e convidados em frente 
á Igreja Nossa Senhora da Saúde em Fazenda Souza
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Em frente à casa onde nascemos – Eu, com 2 anos, 
e meu irmão Odacir, com 7 anos.

Vivi uma infância simples, mas feliz. Meus sobrinhos 
eram os companheiros para brincar e colegas de escola: 
Elineu, Elói e Lino, estudamos na Escola Municipal Lu-
ciana de Abreu. A professora que nos alfabetizou foi Iole 
Festugato. Vinha a cavalo ou a pé e passava em frente à 
minha casa. Tantas vezes me deu carona na garupa do 
cavalo até a Escola. Era uma única professora para as 
quatro séries. 

Com oito anos fiz minha primeira comunhão. Senti-me 
radiante e feliz neste dia! Quando estava com nove anos, 
meus pais construíram uma casa no centro de Fazenda Sou-
za, município de Caxias do Sul. Nossa casa estava na frente 
da praça e da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Atrás de nos-
sa casa era o Seminário dos padres Josefinos.

Foi ai na pequena Fazenda Souza que, dos nove aos de-
zessete anos estudei no Colégio Santa Maria Gorete, dirigi-
do pelas Irmãs Murialdinas de São José.
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A partir dos doze anos era atuante na igreja e na comu-
nidade. Com quinze comecei a fazer parte do grupo jovens 
da Ação Católica. Muito me ajudou a crescer, amadurecer 
e discernir minha vocação. Com dezessete anos conheci e 
ingressei na Congregação das Servas da Santíssima Trin-
dade, em 19/08/1966. Fiz meu aspirantado em Caxias do 
Sul, na Vila Kaiser. Em 26 de novembro meu pai faleceu. 
Sofri muito com a perda dele, mas sentia forte o chamado 
e grande desejo de prosseguir meu caminho e responder 
ao chamado da Trindade. Em fevereiro de 1967 fui enviada 
para o Rio de Janeiro onde ingressei no Postulantado com 
mais dez jovens de outros Estados. 

Fiz meu noviciado no Rio, bairro Santa Teresa e profes-
sei meus primeiros votos em onze de janeiro de mil nove-
centos e setenta e um. Ir. Maria Celeste, madre Geral, me 
enviou para missão em Teófilo Otoni, norte de Minas Ge-
rais. Fiquei tão feliz. Como desejava ir para a missão! Linda 
missão em Teófilo Otoni. Morar com as irmãs num bairro 
muito pobre, dar aulas em três colégios para nossa sobre-
vivência... Trabalhei também na Diocese na formação de 
agentes de pastoral e na pastoral vocacional. Mas no bairro 
São Jacinto onde morávamos sempre foi o que mais me 
chamava. Foi ai que aprendi o que é missão e como amar 
os pobres e pequenos. Uma grande escola que me ensinou 
a ver a vida com novo olhar, a viver com simplicidade e me 
doar com elegria e muito amor. Guardo muitas recorda-
ções deste tempo. Fiz votos perpétuos em dez de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e quatro. 

Após seis anos na missão em Minas, fui transferida no-
vamente para o Rio com o objetivo de continuar os estu-
dos. Fiz licenciatura em Filosofia e Teologia. Depois o Mes-
trado e Doutorado na área de espiritualidade. Minha Tese  
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foi publicada nas Paulinas com o Título “As duas faces de 
uma única paixão”, em 15/06/1998. Escrevi vários artigos 
para revistas do Brasil e do exterior. Tive a alegria de parti-
cipar de vários congressos de teólogas/os dentre os quais, 
um na Alemanha só de Teólogas onde fui convidada para 
trabalhar uma oficina sobre “Espiritualidade Integradora” 
e outro na Argentina. No Equador participei do congresso 
para “secretárias” das Conferencias de Religiosos da Amé-
rica Latina, representando o Brasil. Em Roma o congresso 
da UISG com 800 madres Gerais de todo mundo.

No Rio, coordenei a Escola de Teologia Mater Eclesiae. 
Mais tarde fui enviada para Miguel Pereira para dinamizar 
a Ermida. Aos poucos se tornou Casa de Retiros. Aí perma-
neci 13 anos. Voltei ao Rio, morei na Baixada, em Duque 
de Caxias. Em São Paulo tive a graça de morar sete anos 
na comunidade onde residia nossa querida Fundadora Ir. 
Maria Celeste. Acompanhei seus últimos anos de vida e fui 
organizando seus escritos: cartas, anotações, falas. Publi-
quei uma pequena Biografia de sua vida pela Letra Capital 
Editora do Leigo Trinitário, João Baptista Pinto, em 2016, 
por ocasião dos 70 anos de Fundação da Congregação. No 
final de 2017, em novembro foi o lançamento do seu diário 
espiritual intitulado “O segredo de um grande amor”, pela 
Editora Paulinas. 

Na Congregação assumi por dois períodos a missão de 
Coordenadora Geral, doze anos Conselheira Geral, dez 
anos na formação inicial e seis com juniorato. Sempre me 
fiz presente nas equipes da congregação.

Ao celebrar meus “70 anos de vida”, tenho o coração 
repleto de recordações e muita gratidão à centenas de pes-
soas amigas, que fizeram parte de meu itinerário de vida. 
Mas quero expressar minha terna e profunda gratidão a 
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três famílias especiais:
1º) Minha família – o amor de meus queridos pais, 

meus sete irmãos, os 36 sobrinhos, 35 sobrinhos netos e 
12 sobrinhos bis netos. Agradeço a vida, a amizade e com-
panheirismo, convivência, apoio, presença, em especial o 
amor que nos faz família unida e feliz. Amo minha família! 
É especial para mim.

2º) A Congregação – minha segunda família – por ter-
me acolhido e despertado em mim um amor apaixonado 
pela Trindade. Pela formação religiosa, espiritual e inte-
lectual. Pelos desafios, sofrimentos, lutas e caminhos per-
corridos; pela missão de anunciar o amor da Trindade e 
tantas oportunidades de crescimento, acolhida, comunhão, 
aprendizado. Pela confiança, esperança e as experiências 
vividas com intensidade, por tudo o que construímos jun-
tas nestes 52 anos que pertenço à Congregação das Servas 
da SSma. Trindade, muito obrigada a cada uma! Agradeço 
aos queridos leigos/as trinitários/as pelo apoio, amizade, 
presença, comunhão e crescimento junto. Vocês são parte 
de minha vida! Louvo a Trindade pela vida e presença de 
vocês. Louvo à Trindade de modo muito especial os três 
anos que vivi no Eremitério, no silêncio contemplativo e 
com o único necessário. Tempo de graça, purificações, so-
frimento, sabedoria e aprendizado.

3º) A Conferência dos Religiosos do Brasil – minha 
terceira família que nestes mais de 40 anos, sirvo de norte a 
sul do Brasil. Amo ser mulher consagrada, igualmente amo 
toda vida consagrada., homens e mulheres, discípulas/os 
de Jesus. Sempre estive presente nas Equipes, diretoria de 
CRB Nacional e nas Regionais como em tantas congrega-
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ções. Digo com alegria e gratidão “muito obrigada” por 
tudo o que aprendi e recebi de tantas religiosas e religiosos 
deste nosso Brasil. E louvo a Trindade pelas oportunidades 
de compartilhar o pouco que sei e sou nos cursos CETESP, 
CERNE, PROFOLIDER, Conselho Editorial e outras equi-
pes. Bem como por tantas assessorias a diversas Congrega-
ções. Obrigada Vida Consagrada do Brasil!

Com a poetisa Cora Coralina quero fazer minhas as 
suas palavras de sabedoria: “Eu sou aquela mulher que fez 
a escalada da montanha da vida removendo pedras e se-
meando flores”.

“Tudo para a glória da Trindade que habita em nós!”

Helena Teresinha Rech
27/04/1949 – 27/04/2019
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HELENA TERESINHA RECH, 
religiosa da Congregação das 
Servas da Santíssima Trindade, 
licenciada em Filosofia, Teóloga 
com mestrado e doutorado em 
Espiritualidade, membro do 
Conselho Editorial da CRB, 
assessora nacional de retiros 
e cursos.

Foi duas vezes Coordenadora 
Geral, Conselheira e Formadora 
em sua Congregação; 
autora de livros, artigos e CDs 
de relaxamento.

Reside atualmente no Centro 
de Espiritualdade Trinitária, 
em São Paulo.

Contato: 
irhelenasts@gmail.com 
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POESIA & MÍSTICA

Quem és Tu que iluminas as noites do meu coração?
Que me unes a tantos irmãos e irmãs?

Quem és Tu que me surpreendes com tanto amor?
Que me desafias com tua fidelidade?

Quem és Tu que me fazes irmã de tantos desconhecidos?
De tantos peregrinos, companheira de tantos caminhos?

Quem és Tu que amas sem distinção, gratuitamente?
Que não julgas, nem condenas ninguém?

Quem é Tu que fazes a água virar vinho e dos melhores 
já provados?
Que alimentas multidões com cinco pães e dois peixinhos?

Ó, dize-me quem és Tu que sempre me surpreendes.
Qual o teu nome? De onde vens? Para onde vais?
És realmente um Deus presença!

“

”
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