
Notícias de Portugal Nº 20 - Março 2013       1 
 

MEDITAÇÃO CRISTÃ  

O Caminho do Silêncio 

PARA INFORMAÇÕES E CONTACTOS: 
E-mail: meditacaocrita.portugal@gmail.com 
Gilda Monteiro Tm:965.658.865;  
Maria Cristina Guedes de Sousa  
Tm: 919.264.907 

 
CMMC / WCCM Portugal - Lisboa 

www.meditacaocrista.com 
www.youtube.com/user/meditacaocrista 

www.facebook.com/meditacaocristaportugal 

 
WCCM Centro Internacional - Londres 

www.wccm.org 
www.youtube.com/user/thewayofpeace 

www.facebook.com/christian.meditation.wccm 

ENCONTRO MEDITAÇÃO CRISTÃ E ARTES ORIENTAIS 

AGENDA 

Centro Nacional de Cultura, ao Chiado, Lisboa - 18:15h  

   18 de Abril  - A Face Mística de Teresa de Calcutá   
Maria José Salema  

   23 de Maio  - Evelyn Underhill  
Manuela Silva  

   27 de Junho  - Gregório de Nissa  
P. Nélio Pita  

CURSO MÍSTICOS CRISTÃOS VI ENCONTRO INTER-RELIGIOSO DE MEDITAÇÃO 

XXXV - Comunidade Baha’i de Portugal, Lisboa 
   11 de Abril - 18:00h   
XXXVI - Grupo da Reconciliação Igreja de Campolide 
   Junho  - data a anunciar  

ASA Academia de Artes Orientais  
   Junho  - data a anunciar  

AGENDA  1;  SUMÁRIO 1;  VIDA DA COMUNIDADE 2;  EDITORIAL 2;  

CARTA DE LAURENCE FREEMAN  3,4,5;   ACTIVIDADES NACIONAIS -  

TESTEMUNHO 6;  COMO  MEDITAR 6; ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 7;  DESTAQUE - ESCOLA DE 

MEDITAÇÃO 8. 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2012 

Reuniões 

Equipa Nacional   

03.01.12; 14.02.12; 20.03.12; 14.05.12; 

02.07.12; 07.09.12; 01.10.12; 07.12.12  

Equipa Nacional / Coordenadores de 

Grupo  -  01.11.12   

 

Encontros Inter-Religiosos de Medi-

tação 

12 Jan – Comunidade Bahá’i 

28 Fev – Focolare de Lisboa 

20 Abr – Comunidade Hindu - Portugal 

01 Jun – Igreja Evangélica Alemã 

10 Set  -  Comunidade Mundial de Me-

ditação Cristã 

30 Out – Associação Arte de Viver 

 

Curso de Místicos Cristãos V  

Centro Nacional de Cultura 

Programa: O Evangelho copta de Tomé 

e a problemática do gnosticismo nas 

origens (P. Dimas de Almeida); Filocá-

lia (P. Alexandre Bonito); Sto. Agosti-

nho (Fr. Rui Inácio das Neves); Evá-

grio Pôntico (Teresa Messias); A Nu-

vem do Não-Saber (Irmã Vera Maria de 

Jesus Graça); Jesus, o Mestre da Con-

templação (P. Nélio Pita) 

 

Notícias de Portugal – 4 Nrs (16 – 19)

  

Eucaristias Contemplativas:  

27 Jan, 19 Jun e 13 Dez 

 

Encontros Meditação Cristã/ Artes 

Orientais   
Academia de Artes Orientais 

31 Mar, 16 Jun, 21 Jul e 25 Nov (nos 

três últimos com visionamento de uma 

palestra de Fr. Laurence no retiro) 

 

Retiro de Silêncio com Laurence 

Freeman: “Encontrar a Esperança 

em Tempo de Crise” – Casa de Ora-

ção, Palmela -   26-29 Abril 

 

Lançamento de dois livros da 

WCCM pela Ed. Paulinas  (tradução 

financiada pela WCCM): “Silêncio e 

Quietude em todos os Momen-

tos” (John Main) e “Peregrinação Inte-

rior” (Laurence Freeman) 

 

Tradução e envio das Leituras sema-

nais, textos da ESCOLA, Tablets,  tex-

tos da Quaresma e Advento  via net –  

colaboração de Rui Gomes Souto   e 

Madalena Avillez.  

 

Tradução e edição das brochuras: 

“A Pérola de Grande Valor” e 

“Meditação com Crianças” 

Criação da pág.  

Facebook  e da 

pág.  Youtube  

da CMMC 

 

Novos projetos em curso:  

Introdução e prática semanal da medi-

tação numa escola pública com crian-

ças dos 4-8 anos (início em Outubro). 

Introdução e prática semanal da medi-

tação cristã numa prisão em Lisboa 

(início em Outubro mas ainda muito 

instável). 

 

O Grupo de S. João de Deus teve as 

seguintes iniciativas: duas manhãs de 

domingo de oração caminhando, no 

Jardim Botânico e  um dia de retiro 

espiritual do Grupo no Mosteiro das 

Monjas Dominicanas do Lumiar. 

 

 Novos Recursos/Publicações: os li-

vros e brochuras já mencionados e o 

conjunto de seis dvds das palestras do 

retiro de Laurence Freeman em Palme-

la 

A contribuição anual dos grupos atin-

giu o valor de 787,00€. 

 

Maria Cristina  
(Coordenadora Nacional) 

Para fazer este editorial com ‘dinâmica 

jornalística’, pensei realçar alguns as-

pectos da animada vida global da nossa 

comunidade que, cada vez mais, vai a 

todas as geografias e fala com todas as 

pessoas, de todas as culturas: religiosas, 

empresariais, científicas, etc. Dei então 

por mim, também em grande animação, 

a somar pelos dedos, os dias em que o 

Fr. Laurence participava em algum 

evento e os possíveis ’tempos’ das suas 

viagens, aos locais, tão distantes. Não 

foi a primeira vez que pensei nisto: se o 

mês dele, tem apenas, os mesmos 30 

dias, que o meu? E, também tem de pre-

parar as suas conferências, escrever os 

textos que nos inspiram… e meditar!   

Essa pergunta demorou em mim porque 

se ligou a outra, bem mais antiga: como 

é que sem aviões, TGVs ou automóveis, 

os discípulos de Jesus, foram a tantos 

locais e 

criaram 

a pri-

meira comunidade global humana!?  

É claro que os meus dez dedos não dão 

para essas contabilidades e resolvi dei-

xar ficar para trás a lógica e também a 

razão (ou seja, os dedos da testa, tam-

bém) que me recomendavam fazer um 

relato (seguro), de factos. Contagiada 

pela ideia de me ver, e ao NP, a ir cada 

vez mais longe, lembrei-me de uma ex-

pressão, num testemunho que acabara de 

incluir no jornal: “a Meditação Cristã 

contagia”. Pensei: é Mesmo! e decidi, 

também aqui no editorial, centrar-me 

apenas no aqui e agora, aonde me trou-

xera esta animação e, deixar ir... 

Talitha qûm! (Mc 5,41)! Vá, ‘levanta-te 

e anda’, escreve o editorial! Ordenava-

me eu quando dei comigo a pensar: que 

contágio! tomada pela Sua mão, a meni-

na levantou-se e andou. Ocorreu-me 

logo outro cenário de contágio palpável, 

também pela atualidade: do meio da 

multidão, alguém dava mais um passo 

que os outros porque sabia, “se ao me-

nos tocar nem que seja as suas ves-

tes…” (Mc. 5,28), e tocou, e ficou cura-

da. Pensei que, tal como hoje, na multi-

dão (também dos seus pensamentos), 

muitas pessoas, apenas ignoram ou estão 

distraídas, ou, como um certo jovem, 

ainda surdas. E eu? e nós, meditantes? 

Que passos damos a mais e o que faze-

mos com o conhecimento desse potenci-

Vida da Comunidade 
Maria Cristina Guedes de Sousa 

“Talitha qûm!” 

Editorial  
Gilda Monteiro 

(cont. pag. 6) 
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Queridos Amigos,   

 

O que foi um dia a grande cidade de 

Teotihuacán (“onde o homem encontra 

os deuses”) fica a cerca de uma hora da 

que é, hoje, a área urbana mais populosa 

do mundo, a Cidade do México. Nos 

seus tempos áureos, a população desta civilização pré-

colombiana era estimada em cerca de 200.000 pessoas. En-

tão, como acontece com todos os impérios, todos os suces-

sos, entrou em declínio. Na altura em que os Astecas irrom-

peram pela sua ampla e recta avenida central, com as vastas 

pirâmides do Sol e da Lua e do deus-serpente Quetzalcoátl, a 

memória da cultura e das suas crenças tinha-se esbatido for-

temente, deixando para trás apenas os vestígios físicos dos 

grandes edifícios. O reboco vermelho-ocre das pirâmides 

caiu, ficando apenas a pedra cinzenta que estava por baixo. 

Tal como acontece com as igrejas medievais inglesas que 

hoje vemos, no seu conhecido e belo cinzentismo, a lingua-

gem das velhas cores vitais e a exuberância sensorial já se 

perderam. 

Deste modo, elas estão imensamente presentes e impressio-

nantes, mas silenciosas a seu respeito, como gente poderosa 

que pouco fala. 

Não sabemos em que é que acreditavam os habitantes de 

Teotihuacán. Até o nome das pirâmides foi inventado pelos 

Astecas que as descobriram. Como acontece nos grandes 

sítios arqueológicos neolíticos, na Europa, a energia de fé 

existente no ar parece ser emitida diretamente através da 

pedra: dura, poderosa, comovente. Pressentimos que aqui, 

um dia, houve pessoas comprometidas com algo que sabiam 

ser real e através do qual descobriam a transcendência, na 

intensidade e na concentração da sua fé. No entanto, aquilo 

em que acreditavam continua obscuro para nós, embora, sem 

dúvida, fosse algo a que se agarravam com intensa convic-

ção. Talvez, como acontece com algumas pessoas que ainda 

mantêm crenças duras como rocha, assumissem que aquilo 

em que acreditavam era a melhor ou a única verdade. Talvez 

isto explique porque é que hoje, no seu silêncio não dogmáti-

co, estes sítios conduzem tanto à meditação – especialmente 

quando estamos precisados de um repouso, depois de ter 

subido, a arfar, até ao nível superior, pelos degraus íngremes 

e estreitos da pirâmide. 

No entanto, não podemos ignorar as crenças incorporadas 

nestes grandiosos edifícios. Em cada uma das quatros esqui-

nas de cada nível da Pirâmide do Sol, foi descoberto o es-

queleto de uma criança sacrificada. Os inimigos capturados 

em batalha eram mantidos vivos até serem usados em sacrifí-

cios rituais. Os seus deuses não eram nada amigáveis. E, por 

muito corajosa e forte que fosse a sua cultura, era, em grande 

medida, controlada por medos e obsessões relacionadas com 

o mundo dos infernos. 

Felizmente, a minha visita à Comunidade de Meditação no 

México coincidiu com a festa nacional e, realmente, de di-

mensão continental de Nossa Senhora de Guadalupe. A his-

tória desta festa é enganadoramente ingénua. Um índio nati-

vo – isto é, uma pessoa indígena, não um membro da classe 

dirigente hispânica – recebeu uma visão da Virgem. “Ela fez

-se ver por um índio chamado Juan Diego, pobre, mas digno 

de respeito”, como explica um relato contemporâneo das 

aparições. Ele era “um homem do povo, humilde e pobre, 

mas respeitado”. Um dia, ao andar pela grande cidade, deu 

por si – ou viu os sítios que conhecia, à sua volta, de uma 

nova forma – no paraíso. “Estarei no sítio de que falavam os 

nossos antepassados ancestrais e os nossos avós?” – pergun-

tava ele a si mesmo. O deleite de Juan Diego, face à beleza 

natural das árvores e dos animais em que se via imerso, evo-

ca a mesma resposta do peregrino russo do séc. XIX, cuja 

“oração do coração” o despertou para a visão da beleza divi-

na a toda a sua volta. A beleza, tal como o amor, pode expul-

sar o medo.  

A Virgem apareceu com uma mensagem irresistível de com-

paixão. Ela iria escutar, segundo disse, o choro dos pobres, a 

sua tristeza; iria “dar remédio, limpar e cuidar de todos os 

seus diversos sofrimentos”. Ela revela ao pobre índio, que 

ele irá ser o seu mensageiro, que irá levar notícia de todo o 

seu amor pessoal “no meu olhar compassivo e misericordio-

so”. O coração desta grande história e da festa, que recarrega 

o seu significado para as pessoas, não é violento. Mas consti-

tui um confronto sem medo de toda a violência instituciona-

lizada, política ou religiosa, que faz com que os fracos so-

fram desnecessariamente e que os priva da sua dignidade. 

Ela não reforça o medo, mas expulsa-o. A sua resposta – 

uma manifestação direta da resposta divina a toda a dor hu-

mana – é um olhar contemplativo. 

Disse a Juan Diego que fosse ter com o bispo e que lhe dis-

sesse que a Virgem queria que ele construísse uma “pequena 

casa sagrada” em seu nome. O índio abeirou-se da impressi-

onante residência do bispo e deixaram-no à espera durante 

longo tempo. Por fim, conseguiu una audiência, mas o bispo 

mostrou-se céptico e paternalista. A segunda aparição da 

Virgem encorajou o pobre índio a não ter medo, mas ele foi 

de novo mandado embora pelo bispo. Os conselheiros do 

bispo convenceram o seu amo de que o indiozinho teimoso 

era uma fraude. Juan Diego tentou, então, evitar deparar-se 

com a Virgem e com mais exigências da sua parte. Mas ela 

atravessou-se no seu caminho e disse-lhe que enchesse o seu 

manto com plantas comuns e com flores queimadas pela 

geada que estavam ao seu redor. Quando ele abriu o manto, 

na audiência seguinte com o bispo, cairam em cascata rosas-

de-castela frescas. Isto chamou, finalmente, a atenção do 

bispo, que era natural de Espanha. Do lado de dentro do 

manto, estava também impressa essa imagem da Virgem que 

constitui o foco de atenção da peregrinação que, durante a 

minha visita, incontáveis pessoas pobres estavam a fazer a 

Guadalupe e que vêm fazendo todos os anos desde as apari-

ções. A casinha pequena que a Virgem pediu é uma basílica 

imensa; mas a intensidade da devoção e da fé das pessoas 

suplanta o brilho dos magníficos edifícios da igreja, tal como 

as escuras e estranhas pirâmides de Teotihuacán. 

A fé simples dos pobres… As multidões que enchem as ruas 

abrem caminho decididamente para o santuário. Onde há 

multidões, há forças de mercado, mas a mercantilização do 

evento, a multiplicidade de imagens, é eclipsada pela paixão 

e pelo júbilo dos peregrinos. Para um céptico ou para um não 

crente, é, meramente, uma curiosidade, mas para qualquer 

pessoa com fé – mesmo com um conjunto de crenças dife-

rente – há uma sinceridade comovente e emocionante na 

determinação dos peregrinos. É uma espécie de exuberância 

e de energia diferente da de uma multidão do futebol. A ale-

gria é autenticamente religiosa, fluindo de um qualquer pon-

Carta de LAURENCE FREEMAN OSB 
Director da Comunidade Mundial de Meditaça o  Crista  
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to incomensurável na esfera material, que não depende da 

emoção da competição ou do sucesso ou da adrenalina do 

medo de perder. 

A alegria estimula todos os aspectos do humano e envolve-

nos a todos numa experiência de plenitude que conduz à 

transcendência de si mesmo. Esta alegria, cuja sede tentamos 

matar com mil substitutos, deriva do ser, não de ter. Ser ple-

no é recuperar a simplicidade e a pureza: alguns dos primei-

ros mestres disseram que, através da contemplação, recupe-

ramos a virgindade a um novo nível. É esta simples alegria 

que conduz cada um dos peregrinos que transporta uma ima-

gem da imagem da Virgem na sua mochila, ao longo de cen-

tenas de quilómetros, as famílias que vieram até aqui a pé, de 

aldeias vizinhas, os grupos de rapazes que, noutro lado qual-

quer, seriam causa de medo, mas cujo entusiasmo, aqui, é 

inocente e infeccioso. 

Este tipo de religião sublinha a ligação entre a santidade e a 

simplicidade. Quantas vezes encontramos líderes religiosos 

que são como animais políticos, buscando o perigo e a dissi-

dência, como se fossem guardas de segurança, em vez de 

reconhecerem as sementes de santidade a toda a sua volta, 

em tudo o que encontram, e de encorajarem, em vez de sufo-

car? Em vez da simplicidade, a religião pode cultivar a ob-

sessão, a neurose do fundamenta-

lismo, a ansiedade do viciado. A 

verdadeira simplicidade é posta à 

prova pelo seu acesso direto à ex-

periência-fonte da consciência e do 

comportamento religioso, a própria 

presença que tudo inclui e tudo 

penetra. 

Nesta presença, Deus não precisa 

de julgar ou de punir, nem precisa 

que os Seus agentes o façam em 

Seu nome. O amor divino – que 

mantém santo o que é simples – 

triunfa, sem violência ou uso do medo, porque é fiel a si 

mesmo. A violência é uma consequência de estarmos distraí-

dos face ao nosso ser verdadeiro. Só quando sentimos, na 

graça da presença, que esta quietude contínua, dinâmica, é a 

verdadeira natureza de Deus é que podemos apaixonar-nos 

por Deus. Até lá, buscamos e não conseguimos encontrar. 

De outro modo, em desespero, vendemos a alma a um ídolo 

que esconde a sua violência por trás de um falso sorriso. 

A religião destas pessoas não é a preto e branco. É uma ex-

plosão de cores primárias, cada uma das quais se regista nu-

ma parte do espectro emocional. Na grande praça em frente 

da Basílica, enormes colunas de som despejam uma surpre-

endente variedade de temas musicais – desde Bach e Mozart, 

a canções tradicionais mexicanas. No entanto, todo o barulho 

e a confusão de cores, os peregrinos que atravessam a praça, 

as filas de pessoas que passam, constantemente, perante a 

imagem original, os grupos que, simplesmente, se sentam à 

espera no chão – toda esta catividade apresenta uma misteri-

osa quietude. Está toda ela submetida, parece-nos, ao olhar 

contemplativo da Virgem.  

A verdadeira religião está sempre receptiva ao contemplati-

vo. É a religião construída sobre o medo, a violência e o 

amor ao poder que se recusa a retribuir esse olhar de amor. 

Esta falsa religião insulta a simplicidade da quietude, cha-

mando-lhe egocêntrica ou rejeitando-a como não ortodoxa. 

A falsa religião teme a contemplação porque o olhar contem-

plativo vê através de todas as máscaras e dissolve-as; ele 

penetra e mina todo o fingimento e presunção. 

Também na contemplação são suplantadas todas as divisões 

e oposições através das quais opera o poder. “Em Cristo, não 

há nem masculino nem feminino…” A violência é a fricção 

entre essas divisões. É mais frequentemente associada com o 

ego masculino e com os sistemas patriarcais. Mas a raiz do 

problema não é o género; está em aspectos da psique huma-

na que podemos encontrar tanto em todos os homens, como 

nas mulheres. De qualquer modo, é difícil imaginarmos 

aquelas pirâmides, construídas sobre crianças sacrificadas, 

sendo dirigidas por mulheres. Ou certas condenações, pro-

nunciadas por igrejas de domínio masculino, serem emitidas 

por irmãs, mães e esposas. Seja qual for a política sexual da 

religião, o olhar compassivo da Virgem expressa o aspecto 

feminino do Divino que a religião, por demasiadas vezes, 

suprime ou ridiculariza. 

Seria fácil explicar, em meros termos psicológicos, o culto à 

Virgem de Guadalupe. E é verdade que podemos nele encon-

trar algumas técnicas psicológicas a operar – um pouco de 

pão e circo – que tentam controlar a devoção através de mei-

os que poderiam, de facto, impedir o olhar misericordioso de 

Maria. Mas a psicologia religiosa ou o oportunismo religioso 

não invalidam a verdade espiritual ou a autenticidade pessoal 

libertadas neste lugar de oração jubilosa.  

A santidade necessita da simplici-

dade para florescer. A santidade é a 

plenitude. E a simplicidade infinita 

de Deus, que nos atrai, irresistivel-

mente, para Si, é a união de todos 

os opostos. Como é que Ele poderia 

tê-los criado macho e fêmea, à Sua 

imagem, a não ser que essas polari-

dades fossem resolvidas n’Ele mes-

mo? A experiência contemplativa é 

participação nesta simplicidade 

transcendente e, no entanto, encar-

nada. É a paz enérgica que flui 

quando a fricção entre nós é transformada no poder da atra-

cão. A ironia da nossa cultura é que a religião perdeu, muitas 

vezes, a linguagem para esta experiência. Por isso, frequen-

temente, ela não consegue, nem ensiná-la, nem compreendê-

la. Deixa-se aos sacerdotes do método científico a explora-

ção deste fenómeno e a tentativa de descrever, em termos 

matemáticos, o que a paz, a simplicidade, a plenitude e o 

amor significam. 

Maria é o símbolo pessoal poderoso, mas não intrusivo, da 

capacidade humana para partilhar e para ser transformada na 

simples santidade de Deus O ícone humano dessa santidade 

simples é a nossa própria natureza verdadeira e boa. 

Por vezes, ela sofreu a apropriação, até o sequestro, por parte 

das forças de domínio masculino ao serviço da sua hierar-

quia patriarcal. No entanto, o poder do feminino é, em última 

instância, maior do que isso. Utiliza outros meios que não a 

violência para se auto-afirmar – especialmente o olhar silen-

cioso e compassivo. Neste olhar, ela é mais do que uma pro-

jeção psicológica. A compaixão é mais e mais transformado-

ra do que qualquer tipo de consolação temporária. Neste 

olhar, sentimos a fonte da força espiritual e da coragem que 

são necessárias para suportar as piores dificuldades da vida e 

até delas emergir mais plenos do que éramos. 

Nos semáforos, em certas partes da Cidade do México, à 

noite, os limpadores de para-brisas emergem das sombras 

para ganhar umas moedinhas. Estão, obviamente, viciados 

em drogas, desesperados pela próxima dose, quase perdido o 

seu autocontrolo. Nas suas vidas individuais despedaçadas, 
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trazem à evidência a perspectiva geral. Nos nossos dias, o 

fosso entre ricos e pobres está a aumentar dramaticamente – 

embora isso aconteça um pouco menos na América Latina, 

para espanto dos economistas que o observam. No entanto, é 

largamente aceite a ligação existente entre a pobreza e a vio-

lência. Metade da população mundial vive abaixo do limiar 

de pobreza de 2 dólares dos EUA por dia. Mais de 1000 mi-

lhões vivem com menos de 1 dólar por dia. Por volta de 

2020, a população terá crescido em 2.000 milhões, 95 % dos 

quais viverão em países em desenvolvimento. Estas estatísti-

cas cruas tornam abstracta a experiência dos que vivem na 

rua e dos pequenos traficantes de drogas, viciados eles pró-

prios – desigualdade, alienação e dependência, mortalidade 

infantil, famílias destroçadas, malnutrição, a falta de educa-

ção básica, a rapina das elites políticas corrompidas pelos 

cartéis de droga. Mas, de todos os modos, a tendência é evi-

dente quando mostra como a armadilha da pobreza está mali-

ciosamente presa ao ciclo da violência. 

Quando lemos corretamente a história, a mensagem de Gua-

dalupe é, simplesmente, a mensagem do Evangelho: a cura 

para a armadilha da pobreza económica é a pobreza em espí-

rito. Reconhecer isto é inaugurar a próxima grande mudança 

de paradigma. Já houve outras igualmente significativas – 

quando passámos de uma visão do mundo plano para esféri-

co; quando compreendemos que o Sol não gira em volta da 

Terra; quando compreendemos que a teoria dos quatro hu-

mores é insuficiente para uma medicina eficaz. Estamos à 

beira de uma nova mudança de consciência: a abertura, à 

escala global, para a dimensão espiritual, para uma visão não 

dual da realidade; para aceitar que o pensamento não é a 

chave para a mais alta verdade, que o silêncio e a quietude 

são a condição para a alvorada de um novo tipo de conheci-

mento, em ordem a iluminar todas as vias para o conheci-

mento e mostrar como se relacionam umas com as outras. A 

meditação é fundamental para o próximo passo da evolução 

humana. 

Tal como os bens materiais, tentamos armazenar a verdade 

no nosso meio de comunicação preferido – em palavras, sis-

temas de pensamento ou de teologia, em rituais e instituições 

ou hierarquias. Mas, ao fazê-lo, caminhamos sobre gelo fino 

por cima de profundezas medonhas, não no espírito do Evan-

gelho. Mas como é que podemos ser “ricos face a Deus”, 

como diz Jesus?  

Tornando-nos pobres em espírito. As palavras, as tradições e 

as instituições têm o seu valor. Se assim não fosse, Maria 

não teria enviado Juan Diego ter com o bispo. Mas elas po-

dem, também, transformar-se em celeiros em que desenvol-

vemos as seguranças falsas e negadoras da morte de regimes 

opressivos que combatem até à morte para defender a sua 

ilusão e levar consigo tantos inocentes quanto possível. 

Deus comunica pela repetição de uma Palavra. Através desta 

Palavra, dita do fundo do puro ser, veio tudo o que existe, a 

própria existência. À medida que evoluía a criação, a mesma 

Palavra veio ter com os profetas (de todas as fés) despertan-

do-os para os perigos de a falsa religião apoiar instituições 

sociais injustas. Finalmente, numa certa pequena cidade, 

numa certa mas não especificada data, a Palavra fez-se car-

ne. No entanto, o processo não estava ainda completo, por-

que esse indivíduo tinha que viver e morrer, para que a Pala-

vra pudesse penetrar toda a gama da existência humana. 

Mesmo aí, havia mais para acontecer: o rasgar do último véu 

da morte que tanto aterrorizava e fascinava os habitantes de 

Teotihuacán, tal como a nós, no nosso consumo ritual de 

filmes violentos e de jogos de vídeo. Mas há ainda mais para 

acontecer, antes que a Palavra possa regressar às profunde-

zas de onde é gerada, agora incorporada com toda a existên-

cia, transformada em seres humanos capazes de amar como 

Deus ama e, talvez até, precise de ser amado por nós. 

Este é o significado místico da não-violência. Tudo o que 

Jesus revela do Deus que Ele conheceu, a partir de dentro, 

como Ele próprio, é que Deus brilha, do mesmo modo, sobre 

os bons e os maus e envia a chuva sobre o justo e o injusto. 

Não é um ídolo fácil de adorar – algo tão inexplicavelmente 

inclusivo e radicalmente desafiador para a visão insignifican-

te do ego sobre a justiça e a moralidade. Tudo o que ele nos 

diz sobre o que devemos fazer, ao dizer “ sede como o vosso 

Pai Celeste”, é que amemos os nossos inimigos. “Amai os 

que vos perseguem … para que possais ser filhos do vosso 

Pai que está no Céu”. A razoabilidade quieta e profunda des-

te ensinamento, aparentemente impossível, é amplificada na 

sua resposta ao guarda que Lhe bateu no Seu julgamento: “se 

Eu disse algo de errado, apresenta provas do erro; mas, se Eu 

disse a verdade, porque é que Me bateste?” 

As suas palavras conjuram o mesmo olhar contemplativo 

que Maria lança sobre uma Humanidade sofredora e violenta 

na história de Guadalupe. É uma mirada que temos que, ou 

suster e, de seguida, mudar os nosso hábitos, ou, então, fugir 

desespera demente dela. Só podemos ser “ricos para Deus” a 

partir das profundezas da pobreza em espírito – isto é, da 

renúncia à nossa necessidade de nos agarrarmos ao poder e 

às possessões. 

Porque a via da não-violência – o caminho da paz, é esse o 

caminho – é intrinsecamente místico, porque ele revela a 

nossa verdadeira natureza como inseparável do Ser Divino – 

só a podemos pôr em prática unindo-a à dimensão contem-

plativa do Evangelho. Isto é revelado no Seu ensinamento 

sobre a oração. 

Cada peregrinação, incluindo Guadalupe, é sagrada porque 

expressa a viagem para o nosso quarto interior, o fechar da 

porta e, então, a nossa plena atenção à presença que desco-

brimos aí residente. Parece uma viagem dura, mas o sinal de 

que a estamos a fazer – o sinal que enchia as ruas de Guada-

lupe durante aqueles dias festivos – é a simples alegria, a 

radiância colorida da vida e a energia da paz.  

 

Cubram-vos todas as bênçãos ao longo de todo o Ano  

 

Afectuosamente,  

           

 

 

 

Estamos à beira de uma nova mudança de consciência: 

a abertura, à escala global, para a dimensão 

espiritual, para uma visão não dual da realidade; para 

aceitar que o pensamento não é a chave para a mais 

alta verdade, que o silêncio e a quietude são a 

condição para a alvorada de um novo tipo de 

conhecimento, em ordem a iluminar todas as vias para 

o conhecimento e mostrar como se relacionam umas 

com as outras. A meditação é fundamental para o 

próximo passo da evolução humana.  
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Sente-se. Fique imóvel,  com as costas bem direitas. Feche levemente os olhos.  Esteja descontraído mas atento. Respire 

calma e regularmente. Em silêncio, interiormente, comece a dizer a palavra-mantra. Recomendamos  a palavra 

MARANATHA. Pronuncie  cada uma das sílabas com igual cadência - MA-RA-NA-THA - escute a palavra à medida que a 

repete  devagar, mas continuamente. Não pense nem imagine nada de espiritual ou de  outra ordem.  Qualquer 

pensamento ou imagem que surja durante a meditação é uma distração, da qual  nos devemos desviar voltando 

simplesmente à repetição da palavra. Medite todos os dias, de manhã e à noite, durante 

vinte a trinta minutos. COMO  MEDITAR 

Donativo para a CMMC e participação no envio do Notícias de Portugal para 2013 

As atividades da Comunidade Mundial de Meditação Cristã (CMMC) em Portugal e no estrangeiro têm custos. 

Se quiser ajudar a Comunidade na sua missão de dar a conhecer a prática da meditação, envie-nos um donativo 

para o NIB 0046 0062 0060 0038 745 07 (ou se faz parte de um grupo de meditação entregue o seu donativo ao/

à coordenador/a do grupo). Se assim o desejar também poderá receber o boletim trimestral via net, para além das 

leituras semanais e outras e demais informações sobre as nossas atividades. 

TESTEMUNHO:  GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ 

Caminho há vinte anos, no seio da Igre-

ja Católica; passei por Comunidades 

Novas em França e no Brasil ligadas ao 

anúncio da Palavra de Deus e, ao ser 

convidado para “visitar” um grupo de 

Meditação Cristã em Cascais, acedi 

com todo o gosto. Imaginei que iria 

encontrar algo semelhante aos tempos 

de adoração vividos ao longo do ano 

sabático, na Comunidade Verbe de Vie, 

em França.  

Frequento quinzenalmente, há quase 

vinte anos, um grupo de oração, com 

uma refeição partilhada e o estudo da 

Palavra de Deus, sintonizado com as 

questões temporais- o olhar de Marta. 

O tempo de Maria é por excelência, 

creio eu, o tempo sem tempo longe de 

tudo e de todos, perto de Deus, no reco-

lhimento do Seu Coração, frente ao 

Sacrário, onde o tempo se abre no estar 

a sós com o nosso Jesus escondido, nu-

ma relação de vínculo eterno, intempo-

ral. 

O que experimentei, em Cascais, não 

foi na sua essência, nem a dimensão 

fraterna de Marta, nem a profundidade 

da intimidade absolutamente única do 

recolhimento secreto com Deus, na Sua 

própria casa. Foi de facto uma graça 

muito própria de comunhão de presen-

ças que se respirou desde logo no aco-

lhimento confiante e desarmante do 

irmão que vem. 

É impossível não comunicar; o perma-

necer imóvel recitando um mantra que 

nos conduz mais perto da verdade do 

nosso ser, mais perto de Deus em nós, 

foi uma novidade para mim. 

O calor de estarmos próximos, o não-

verbal do silêncio, e apesar de não nos 

conhecermos, fez-me desembocar, após 

o toque do sino, num clima de tranquili-

dade do estar, na escuta do outro na sua 

profundidade, despido das palavras que 

dispersam a atenção para longe do fun-

damental. Vivi a graça simples de co-

municar naturalmente somente o essen-

cial. Manifesta-se assim a beleza das 

criancinhas que se encontram e sem 

grandes barreiras se tocam e sorriem. A 

fraternidade das almas de fronteiras 

alargadas, em presença verdadeira. 

Bem-vinda esta experiência com o seu 

espaço único. 

Bendita a comunhão fraterna entre Cris-

tãos que querem meditar, no tempo de 

Deus, em seus corações.  

Bendito o pousar no chão de Deus, onde 

todo o alvoroço temporal fica lá em 

cima, na rama até que um dia, pela prá-

tica perseverante, o relativizemos. 

Bendito o desejo de me aproximar desta 

forma de estar na verdade do eu e do 

Outro.  

É bom saber que esta espiritualidade 

existe integrada na linha monástica de 

S. Bento e que em bom tempo, graças à 

Primavera na Igreja, o Espírito Santo 

vai derramando na dimensão secular. 

 A Meditação Cristã contagia no segre-

do dos corações, com a modéstia da 

viúva que oferece o nada, ou seja tudo, 

a riqueza que Deus quer conceder: dar-

se a Si mesmo, tal como Ele é.  

Carlos Ratão 
Sintra, 24 de Fevereiro de 2013   

ACTIVIDADES NACIONAIS 

al poder que temos de contágio cura-

dor? 

Desta forma, perguntava-me eu: se e 

como pode o NP, também ele, tocar 

mais e a mais pessoas? Ou, por outras 

palavras, como podemos, cada membro 

da nossa comunidade, através do NP, 

motivar os companheiros, a acrescentar 

um dia ou uma hora ‘que seja’ ao seu 

mês? para viajar… Acredito que encon-

trei uma resposta, de experiência feita, 

que aqui e agora partilho. 

Resumo este editorial a um convite à 

partilha das nossas vivências. Com elas 

também podemos nos levar, passo adi-

ante e, a outros, nem que seja a, se sen-

tirem roçar as vestes da nossa tradição e 

quem sabe a se deixarem mover. As 

fotografias, são de um local de cura, 

longínquo em muitos aspectos, o Mos-

teiro budista Thamkrabok na Tailândia, 

representam outro formato de testemu-

nho da nossa atualidade comunitária (tal 

como o NP disponível agora, por email, 

em pdf),  e pretendem fazer lembrar as 

cores e a beleza de viajar. A mim e es-

pero que aos companheiros também, 

fazem-me esboçar um feliz sorriso, por 

este editorial peregrino e pela alegria e 

loucura de também o deixar ir...  

Talitha qûm!...  

Gilda Monteiro 

Editorial: (Cont. da pag. 2)  
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A MEDITAÇÃO CRISTÃ NO MUNDO EMPRESARIAL 

Qualquer executi-

vo tem que se 

confrontar com o stress a  diferentes 

níveis. 

Primeiro, há o desafio de simplesmen-

te gerir o fluxo contínuo  de trabalho – 

que pode ser transbordante. O dia típi-

co de um executivo começa com uma  

lista de coisas para fazer. E, invaria-

velmente, à medida que o dia avança, 

nada dessa lista fica feito. Acontecem 

imprevistos, convocam-se reuniões, há 

reuniões interrompidas por crises súbi-

tas. De facto, a lista alonga-se e é fácil 

entrar num estado, algures entre o 

pânico e o desespero. Como uma má-

quina à qual se pediu demasiado,  a 

mente de uma pessoa pode bloquear; 

ao tentar dar atenção a tudo, uma pes-

soa fica incapaz de se focar em nada. 

Descobri que a meditação fornece um 

meio útil de estabelecer alguma ordem 

neste caos. Para aqueles que meditam, 

seja em que tradição for, o objectivo é 

entrar plenamente no momento pre-

sente, por meio da  repetição do man-

tra. Á medida que você levar esse es-

pírito de atenção consigo nas suas 

atividades profissionais, as multitare-

fas tornam-se muito mais fáceis. Em 

vez de se focar em todas as coisas que 

tem que fazer, você foca-se plenamen-

te na tarefa que tem à sua frente. Seja 

escrever um email, rever um docu-

mento ou discutir um trabalho com um 

subordinado. De facto, um espírito de 

atenção parece que desacelera as coi-

sas. Claro que tudo isto tem a ver com 

o  memorável trecho em Mateus: 

“Portanto não se preocupem com o 

amanhã pois o amanhã há de trazer as 

suas preocupações próprias. Os pro-

blemas de hoje já bastam para hoje.”  

Uma segunda fonte de stress tem a ver 

com o processo de tomar decisões. 

Um executivo tem muitas vezes que 

tomar decisões em circunstâncias ad-

versas. Muitas vezes não se tem a in-

formação que seria necessária. Além 

disso, acontece que muitas vezes so-

mos obrigados a escolher entre opções 

pouco atrativas. Pelo menos na minha 

área profissional, o ideal muitas vezes 

não é possível. Nessas circunstâncias, 

a chave é o bom juízo, e a meditação 

ajuda-me a distanciar-me do “calor” 

do processo de decidir, ao dar-me uma 

perspectiva mais clara. Também me 

ajuda a controlar o meu ego. Ao traba-

lhar-se no sector público como eu,  é 

importante que as decisões sejam mo-

tivadas por um sentido de serviço – e 

não fruto do meu ego. Como diz John 

Main, um dos objectivos principais da 

meditação é desligar a atenção de si 

mesmo. O que não é fácil – mas as 

realizações importantes nunca o são.  

 

Sean Hagan,  
membro da Direcção da WCCM e 

Consultor do FMI 

“Um espírito de atenção parece desacelerar as coisas”  
Universidade de Georgetown 

Um programa de meditação para a 

Escola de Negócios da Universidade 

de Georgetown foi lançado no início 

deste ano letivo, numa sessão dirigi-

da por Laurence Freeman e Sean 

Hagan, Conselheiro Geral do FMI. 

Na sessão de lançamento participa-

ram numerosos estudantes e profes-

sores. David Thomas, o diretor da 

escola, também esteve presente e 

dirigiu-se ao grupo para expressar o 

seu forte apoio à ideia de incluir a 

meditação na formação de futuros 

líderes empresariais. A Universidade 

de Georgetown é a mais antiga Uni-

versidade Católica dos EUA e é uma 

das melhores e mais reconhecidas 

escolas de negócios a nível mundial. 

David Thomas já esteve ligado às 

Universidades da Pensilvânia e Har-

vard e é ele próprio um carismático e 

muito reconhecido líder nos meios 

académico e empresarial.  

Na semana seguinte a esta sessão, 

num dos auditórios da Escola de Ne-

gócios, iniciou-se o trabalho, isto é, 

decorreu uma meditação silenciosa 

20 minutos, precedida por uma intro-

dução feita pelo diretor do Centro 

John Main, Gregory Robison. O pla-

no vai continuar com sessões por 

todo o período letivo, e na primavera 

começam a ser incluídos módulos de 

meditação em cursos de Comporta-

mento Organizacional.  

ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 

“É bom que a "Meditação Cristã para 

Sacerdotes" - este recurso contemporâ-

neo para a vida espiritual e contempla-

tiva dos Sacerdotes - já esteja online. 

Sou grato à Comunidade Mundial de 

Meditação Cristã por oferecer este ser-

viço tão necessário aos Sacerdotes. 

Minha esperança e oração é que ele 

venha a ser um canal de amizade espiri-

tual para os sacerdotes em todo o mun-

do. Os grandes desafios para o ministé-

rio sacerdotal hoje, chamam-nos a nos 

aproximarmos de Cristo através de um 

profundo abraço com o espírito místico, 

tal como ensinado desde os primeiros 

dias do Evangelho pela rica tradição 

contemplativa da Igreja. O ensino da 

Meditação Cristã oferece um caminho 

para esta tradição viva e tem gerado 

muitos frutos ao longo dos anos. A 

jornada contemplativa unida ao minis-

tério ativo é um desafio exigente para 

Sacerdotes, Bispos e leigos - mas é tão 

simples e verdadeira como o próprio 

Cristo. É também 

profunda nos seus 

frutos, tanto para 

a pessoa que a 

segue como para aqueles que servem 

com o seu ministério.” 

 

Cardeal George Pell,  

Archbishop of Sydney 

 

Saiba mais: christianmeditationforpri-

ests.blogspot.pt 

“MEDITAÇÃO CRISTÃ PARA SACERDOTES",  

apresentada por um Cardeal  
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A meditação é a oração da fé, porque temos de nos deixar ficar para trás antes de o 

Outro aparecer e sem nenhuma garantia antecipada de que Ele realmente 

aparecerá. A essência da probreza consiste neste risco de aniquilamento. Este é o 

salto de fé, de nós para o Outro. É o risco envolvido em qualquer relação de amor.  

in “A Palavra que leva ao Silêncio”  

Uma palavra de JOHN MAIN OSB 

Destaque 

A meditação é uma sabedoria espiritual 

universal. Todas as tradições reconhe-

cem o valor de uma prática contempla-

tiva e a necessidade de comunidade 

que flui a partir dela. A Escola de Me-

ditação na Comunidade Mundial de 

Meditação Cristã dá suporte a isso. 

 

O objetivo da "Escola de Meditação 'é 

fazer avançar a Missão da Comunida-

de, que é: 

“Divulgar e fomentar a prática da me-

ditação cristã segundo os ensinamentos 

de John Main no seio da tradição cristã, 

num espírito de serviço à união entre 

todos.” 

Os vários aspetos da Escola de Medita-

ção suportam e nutrem os meditantes 

de uma forma que fortalece e aprofun-

da a sua prática diária, expande a sua 

amizade espiritual dentro da comunida-

de em geral, devido à partilha do cami-

nho contemplativo, e leva a um maior 

conhecimento e valorização da maravi-

lhosa e antiga tradição cristã na qual a 

meditação está enraizada. 

 

O programa de eventos mantidos pela 

Comunidade Mundial, guiam toda a 

jornada do Meditante Cristão, desde os 

primeiros passos na prática até à parti-

lha do dom com os outros. 

 

Cada etapa do Programa da Escola 

oferece uma oportunidade para parti-

lhar experiências com outros pratican-

tes de meditação, refletir sobre os co-

nhecimentos adquiridos e aprender 

como outros meditantes enfrentam os 

desafios da disciplina diária de medita-

ção. Ajudam os meditantes a chegar a 

uma maior profundidade dentro do que 

significa para eles a sua experiência 

pessoal. 

 

Há seis etapas na Escola de Meditação: 

Etapa Um - Aprender a Meditar num 

Grupo;  

Etapa Dois - Apoiar a Prática Diária 

Etapa Três - Experiência Pessoal e a 

Tradição 

Etapa Quatro - Seminários, Retiros, 

Workshops 

Etapa Cinco – Retiro da Escola 

Etapa Seis - Partilha do Dom 

 

 ———————  

Conheça e recomende este recurso: 

“theschoolofmeditation.org’ 

Projeto Música 

A ideia é convidar  pessoas da comunidade por todo o mundo a  contribuir com música e fazer um CD! 

O Projeto Música, The Music Project, está a ser liderado por Michael Rathbone e Vincent Bonelli , em Londres.   

Envie o seu arquivo de música para music@wccm.org com a letra e uma descrição sua e da sua ligação com a Comunidade. 

Também pode enviar os arquivos através de We Transfer.  

Gostaria de fazer parte deste projeto? 

ESCOLA DE MEDITAÇÃO 

Escola de Meditação em Portugal - se pretende informações sobre a nossas atividades e recursos, como formar ou divulgar 

um grupo de meditação cristã, ou necessitar do nosso apoio para levar a cabo alguma atividade relacionada com a nossa Esco-

la e tradição, por favor entre em contacto connosco. Temos sempre uma enorme alegria em, apoiar e acompanhar os projetos  

novos ou já em curso, por isso, sinta-se bem-vindo/a e partilhe connosco o seu desafio, o nosso é :venha praticar connosco. 

Contactos (pag.1): Gilda Monteiro; Maria Cristina Guedes de Sousa  

Pode também  conhecer-nos melhor e acompanhar-nos através dos nossos sítios disponíveis online. 


