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3 – PRECE AO SILÊNCIO 
Dionicarlos* 

 
Silêncio! 
Silêncio absoluto no tumulto de vossos 
corações. 
Deixai que esta prece vos eleve 
A alturas jamais alcançadas pelas vossas 
consciências 
Desde a alvorada de vossas vidas, 
Quando o sol das existências, 
Lançava seus primeiros raios na direção de 
vossas almas. 
 

Silêncio! 
Para que à porta de vossos corações 
Entre um hóspede infinitamente bem vindo, 
Aquele que vem ornamentar a casa de 
vossas vidas 
Com as flores fragrantes da paz e da 
felicidade. 
 

Silêncio que Ele vos quer falar! 
Deixai que Sua voz vibre em vossos 
corações. 
Sede com Ele 
Em toda a amplidão de Seu infinito ser, 
Como as cordas, em consonância, 
De uma cítara celestial. 
Deixai que vossos lábios 
Balbuciem Sua palavra; 
Que vossos corações 
Pulsem o ritmar de Seu passo; 
Que vossos olhos, 
Vejam a luz de Seu viver. 
 

Silêncio em vosso dormir! 
Acalmai vossos corpos 
No leito das existências, 
Para que este hóspede bem aventurado, 
Possa cantar convosco 
A prece de vosso despertar. 

 
Escutai esta prece 
Vinda do mais íntimo do vosso ser, 
Senti como todo vosso ser tremula 
A passagem desta infinita torrente 
Que rodopia em vosso interior 
Deixai, pois, que Ele vos fale cantando. 
Esta torrente que sai de Sua boca 
Varrerá o pó de vossas casas, 
A tristeza de vossos corações, 
As trevas de vosso viver... 
 

Oh! Silêncio! Silêncio! Silêncio! 
É preciso muito silêncio, 
Pois a Sua voz é débil e silenciosa 
Embora todas as forças do Universo 
Surjam com o palpitar de Seu coração, 
E todo movimento dos mundos 
Com o agitar-se de Seu infinito ser. 
 

Balbuciai a vossa prece. 
Que a vossa súplica seja uma exigência, 
Vossos desejos, uma esperança, 
E vossa satisfação uma realidade! 
 

E agora todos juntos, vós e Ele, 
Pronunciai a uma só voz, 
Não a palavra silêncio, 
Mas o silêncio de vossa alma. 
 

Deixai que este silêncio 
repercuta no infinito de vosso ser 
Por toda a eternidade! 
 

A acaso, não era Ele a vossa voz  
antes da aurora de vossas vidas? 
 
Setembro de 1972. 

 
__________________ 
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