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AGENDA

  Encontro de Meditação Cristã         
mmmmme Artes Orientais
      21 de Novembro ( das 10:30 ás 12:30)
Rua Marques da Silva, 59B ( metro Arroios )

      Retiro de Silêncio
 Pd Tolentino de Mendonça
      15 a 17 de Outobro 
  Casa dos retiros de Palmela

    XX Encontros Inter-Religios0                                                         
d                   de Meditação
             União Budista Portuguesa
        8 de Novembro 19:15 ás 20:30h
Escola de Medecina Tradicional Chinesa
           Rua D. Estefânia nº 175    

“ PARTIDA PARA UMA NOVA EXPERIÊNCIA “

Somos um casal, que inseridos em alguns Movimentos de Igreja, temos procurado com a ajuda do Bom 
Deus, uma maior intimidade com Ele e com os irmãos, nesta 
caminhada para o Pai.
Ao tomarmos conhecimento da existência da Meditação Cristã 
em Viseu, na Igreja do Carmo, onde dia após dia, vivemos a 
Espiritualidade Carmelita, decidimos entrar nela.
De inicio, ao tomarmos conhecimento do método “ Mantra” 
ficámos surpreendidos, pois era inteiramente novo, para nós e 
nada tinha a ver com todas as nossas experiências de medita-
ções. 
Mas com o decorrer do tempo, depressa demos conta da sua 
grandeza; o valor do autêntico silêncio, da simplicidade e da 
verdadeira humildade. Nesta vivência não há em nós, qualquer preocupação em entendermos ou deixar 
de entender, sendo só necessário escutarmos neste misterioso silêncio a voz do “ Ma ra na tá”, e deixar-
mos que Ele nos conduza à profundidade do nosso ser, onde Ele está, e que tal como S. Paulo dizia, tam-
bém nós possamos dizer, já não somos nós que vivemos, mas sim Ele em nós. Então todas as nossas naturais pai-
xões passam a não ter o mesmo valor em nós.
Nesta nova experiência que nos conduz ao ser, e nos facilita um distanciamento do quotidiano, damos 
conta que não partimos do nosso ego, mas sim da Fonte Divina, que estamos certos nos irá envolver 
neste maravilhoso Amor do Pai, que irá ter da nossa parte uma correspondência plena, na nossa Alma, 
no nosso espírito e muito em especial no nosso coração.
Depois da meia hora de meditação, no nosso grupo, costumamos ler um pequeno trecho bíblico. É inte-
ressante como a leitura da Bíblia quase sempre vem completar o sentido da primeira leitura, a que pre-
cede a meditação. No final o momento de partilha é uma ajuda fundamental para cada um de nós, pois 
nos aproxima mais uns dos outros e é uma ajuda preciosa para nos enriquecermos neste Amor do Pai, 
que se torna presente na Sua palavra.
                                                                                                                         O casal Vieira (Grupo deViseu)

Editorial              Publicação TRIMESTRAL      
Nena Leitão                             
Tm 917224108                 nenaleitao@netcabo.pt
Mª Cristina Guedes de Sousa  mcristinags@netcabo.pt
Tm 919264907  Envie comentários- participações
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O viajante contemplativo
Um dia, algures em Julho, recebi um email na língua de Shakespeare, que dizia mais ou menos 
isto: “Olá, sou o Peter, cheguei há 24 horas a Lisboa, vindo de Denver 
(EUA), iniciando por aqui a minha volta ao mundo, numa busca con-
templativa. Procuro mosteiros onde ficar e onde possa também fazer um 
trabalho em voluntariado. Também gostava de meditar com outras pes-
soas, como faço em Denver. Vi o seu email no site da WCCM. Pode aju-
dar-me?   
Curiosa, apressei-me a manifestar-lhe a minha solidariedade res-
pondendo-lhe de imediato, indicando-lhe informação e contacto 
sobre o grupo de meditação onde ele poderia ir no dia seguinte. Avisei o coordenador do grupo 
da possível visita inesperada, pedindo-lhe que me desse notícias se fosse caso disso. E foi! Nesse 
mesmo dia (5ªfeira) o Manel Lancastre telefonou-me a contar que o americano sempre tinha 
aparecido e que era um rapaz de 28 anos, muito simples e simpático. Passado pouco tempo, re-
cebo um telefonema do Peter, dizendo-se encantado com a forma como o tinham recebido no 
grupo e se não havia possibilidade até Sábado de estar com mais um grupo. Disse-me também 
que planeava ir até à India, Nepal e Austrália e perguntou se eu não teria contactos em mostei-
ros, por essas bandas. Como no dia seguinte havia a possibilidade de ele ir meditar com o grupo 
de S. João de Deus, combinámos jantar juntos antes da meditação. Então contou-me que tinha 
um trabalho estável há cinco anos e que sonhava há muito fazer esta peregrinação.  Calçou as 
suas muito estimadas botas mexicanas, preparou a mochila,  assegurou-se que ao fim de um ano 
o patrão ainda contaria com ele, planeou o esboço  da viagem e partiu.   Através de  fontes ami-
gas  arranjei-lhe algumas moradas em Portugal, Nepal e India. No dia seguinte seguiu para o 
Norte do país.
Esta é uma história fora do vulgar. O Peter é um rapaz fora do comum. Podem aperceber-se me-
lhor se visitarem o seu blog: SHOD YOUR BOOTS WITH PEACE e lerem as suas descrições,  
desde o princípio.  No dia 27 de Julho deixou no blog este poema, esta prece …. 

I SIT IN MY ROOM, EYES CLOSED IN PRAYER, WINDOW OPEN TO THE WORLD OUTSIDE.
WHAT DO I HEAR BUT THE LAUGHTER OF CHILDREN & THE SINGING OF BIRDS.

I FEEL A DEEP CONNECTION IN MY HEART.
ONLY A COUPLE OF WEEKS AGO AT MY FAVORITE PLACE IN THE WORLD “THE LAKE”.

SITTING ON THE PORCH WITH GRANDMA AND UNCLE DAVE – WATCHING THE SUNSET TO-
GETHER.

SHE SAYS ” ONE OF GOD’S BETTER ONES” I CLOSE MY EYES & HEAR THE LAUGHTER OF 
MY COUSINS PLAYING IN THE DISTANCE & BIRDS SINGING THAT FAMILIAR SONG OF JOY.

A TEAR ESCAPES FROM MY EYE AND HAPPILY MAKES ITS WAY DOWN MY FACE.
EXTREMELY GRATEFUL FOR GOD’S LITTLE REMINDERS OF LOVE.

This was written in Fatima, Portugal last week

                                                                                                                   Maria Cristina G.S.
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Quem é Jesus?   

Jesus convida-nos a fazer esta 
pergunta, porque ele  perguntou-
nos "Quem  dizem que eu sou?" 
Esta é uma das perguntas-chave 
da vida de um crístão. É semel-

hante às primeiras palavras que 
Ele usa no evangelho de João, quando pergunta 
"O que é que procuram?" Não existe uma re-
sposta única e definitiva para esta espécie de per-
gunta. Ela precisa ser feita todos os dias. É o 
tipo de pergunta que molda e orienta con-
tinuamente as nossas vidas e que nos mantém 
focalizados. Jesus está sempre a fazer esta per-
gunta nos evangelhos. Mais do que as afir-
mações, as perguntas abrem a mente e mantêm 
viva a busca de conhecimento. Quem não quiser 
convíver diariamente com estas questões em ab-
erto, não deve então seguir um caminho espiri-
tual.

De que maneira o "quem  dizem que eu 
sou" d'Ele faz isto? opera como um koan 
(pergunta paradoxal usada como disciplina Bu-
dista), leva a mente a um precipício do co-
nhecimento e expõe as limitações da lin-
guagem, do pensamento, da imaginação e 
da razão. 

 A realidade dos outros é o maior 
desafio da vida. Uma pessoa é intraduzível 
e indefinível. Cada pessoa é uma singulari-
dade na natureza, uma ocorrência única, 
impossível de ser repetida. Evidentemente, 
de uma forma geral,fugimos da confronta-
ção com a alteridade re-criando as pessoas 
que encontramos ou com as quais nos rela-
cionamos de maneira a ajustá-las ás neces-
sidades e medos do próprio ego. Lidamos 
com a alteridade delas, reinventando-as na 
nossa imaginação.Isto conduz a relaciona-
mentos problemáticos, porque a realidade 
da outra pessoa recusa-se obstinadamente 
a ser assim suprimida ou re-escrita.
Fazemos o mesmo com Jesus. As Igrejas  fazem-no. 
Os cristãos, individualmente, também.

Não são muitas as pessoas que encontramos 
na vida que nos fazem a pergunta que ele nos faz 
"quem dizem que eu sou?" E se a f izes-
sem, provávelmente responderíamos "mas quem 
pensas que és?" e a ignoraríamos. Esta é a per-
gunta ou de um megalómano ou de um mestre. A 
pergunta d'Ele, no entanto, tem uma autori-
dade irresistível, a invencível autoridade da 
humildade. A humildade d'Ele é o seu auto-co-
nhecimento. Se ele já não soubesse quem Ele é, a 

sua pergunta não teria poder sobre nós. _ "Eu sei 
de onde vim e para onde vou", diz-nos ele clara-
mente no evangelho de João.
A sua pergunta prende a nossa atenção e, se 
continuamos a ouvi- la, ela torna-se uma 
questão redentora. Isto quer dizer que ela nos 
conduz a um relacionamento aberto e liberta-
dor com Ele. Neste relacionamento com Ele, 
não estamos presos numa armadilha  — porque 
ele não tenta apoderar-se de nós ou controlar-
nos, mas só nos quer amar. Amar é admitir um 
outro no mais profundo do seu auto-conheci-
mento. A experiência da incerteza e da infidelida-
de dos relacionamentos humanos, no entanto, faz-
nos, compreensivelmente, suspeitar da genuini-
dade das suas intenções. Talvez, por isso,  
precisamos de tempo para realmente escutar a sua 
pergunta e entender  donde ela nos estará a levar 
(e apenas se) quisermos ser levados. Para onde 
nos está e l a a conduz í r senão à pergunta 
fundamental da consciência humana - quem sou 
eu? Todos os relacionamentos apontam para 
esta questão da identidade. O re lacio-
namento com uma pessoa desprendida de 
si mesmo – como Jesus - conduz-nos á tal 
questão directa e imediatamente.

                                        Ouvir Com  o Coração

O primeiro obstáculo para que se possa ouvi-la 
é o nosso ego que, temendo pela sua pró-
pria sobrevivência, teme a alteridade dos outros 
e tenta controla-la ou dela se apoderar. Outra difi-
culdade que muitos encontram hoje em dia para 
ouvírem a pergunta de Jesus é a Igreja. As pessoas 
confundem Jesus com a Igreja. É a Igreja, na medida 
em que é um ego coletivo, que encoraja esta con-
fusão. Age por vezes como os discípulos ex-
tremados que querem controlar o acesso ao seu 
guru. A igreja é mais do que isto, mas este é um 
problema que tem de ser reconhecido especial-
mente hoje em día quando ela tenta redesco-
brir-se na modernidade. No entanto, apesar de 
todas estas confusões, a pergunta de Jesus per-
manece firme e é o ponto básico da fé cristã. 
Tanto quanto a sua pergunta, a Sua identidade 
também não é afetada pela forma como a Ele 
respondemos. Se Ele não fosse constante, se alte-
rasse a suas bases por não obter a nossa aprova-
ção, se não fosse fiel ou fosse vingativo quando 
lhe viramos as costas,: não mereceria ser ouvido.
Quem é Ele, então? Para mim. E, se pudermos 
partilhar com os outros essa experiência de quem 
Ele é para nós?  Como qualquer relacionamento, 
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a nossa relação com Jesus terá um desenvolvi-
mento: vai desdobrar-se entre erros e corre-
ções, brigas e reconciliações, compreensão e 
descobertas mútuas. Este desenvolvimento dá-se 
na medida em que nos relacionamos com Ele 
através daquilo que Ele é. O que é qualquer pes-
soa senão a soma total da sua experiência de 
vida? Ele é a sua vida, a sua morte e a sua ressur-
reição. Podemos, então dizer que existem três 
estágios de conhecimento d'Ele, trés niveis de 
partilha do Seu auto-conhecimento.
    

                                                                                                 
                                                                            1ºNível

No primeiro nível, relacionamos-nos com 
a vida d'Ele tal como ela nos é retratada nos 
evangelhos. O primeiro passo necessário é familia-
rizar-se com as escrituras. Desta forma, po-
demos responder-lhe imediatamente diz,endo 
'`o senhor é um mestre". Um mestre não é aque-
le que nos quer encher de informações, mas aque-
le que mostra a verdade e planta a semente da 
verdade na nossa mente. Este é o título mais 
frequentemente usado por JESUS no Novo 
Testamento. Um Mestre de ta l qual ida-
de, que não é alguém que nos domine ou que nos 
prive de nossa alteridade. Não é um doutrina-
dor, não quer guardar para si aquilo que sabe ou 
distribuí-l o c o m p a r c i m ó n i a . 
"Partilhei convosco tudo o que ouvi do meu Pai", 
diz-nos Ele. Ele dá-nos tanto quanto podemos 
receber. Se quisermos mais, teremos mais, Ele 
quer verdadeirarnente que também nós sejamos 
mestres. “Vós fareis coisas ainda maiores", diz-
nos Ele. É verdade que Ele é o nosso "Senhor e 
Mestre", mas o que mais temos a aprender com 
Ele é a sua docilidade e a sua humildade de cora-
ção. Ele  mostra-nos a verdade pelo exemplo. 
Quando lava os nossos pés, é para nos mostrar que 
não devemos brigar entre nós ou buscar ser o 
maior, mas seguir o seu exemplo.
Partilhar conosco tudo o que Ele aprendeu com 
Deus é gesto de um mestre, mas também de um 
amigo. "Já não vos chamo de servos, mas de ami-
gos...". É esta amizade que, para nós crístãos, trans-
forma toda a nossa compreensão da relação com 
Deus. No filme "O Tigre e o Dragão", o herói o 
mestre-guerreiro soIitário que, num dado ponto, 
expressa o seu entusiasmo, por encontrar um dis-
cípulo potencial, alguém que ele percebe ser 
digno de receber a transmissão do ensina-
mento.  Jesus é um mestre universaI porque ele 
não transmite o seu conhecimento-experiência a 

apenas uma pessoa, ou mesmo aos "doze", mas a 
cada um. Isto é uma consideração extraordi-
nária com a humanidade. Isto tambem prova 
que Ele não está á procura da valorização do 
seu ego: aponta para si próprio apenas no senti-
do de apontar através d'Ele. O evangelho de São 
João insiste enfaticamente que ele aponta para o 
Pai e não, apenas para si mesmo. Temos, então, 
que perguntar "quem é o Pai'?" Foi esta a perguma 
que o Dalai Lama disse que, se tivesse oportu-
nidade, gostaría de fazer a Jesus. Jesus não res-
ponde realmente a esta pergunta a não ser quan-
do diz “-ver a mim é ver o Pai". Novamente, en-
tão, que significado damos a "ver"?

De qualquer forma, Jesus é um mestre. 
Talvez todos em todas as religiões possam con-
cordar com isso. Podemos ver o seu ensina-
mento explícito no Sermão da Montanha, sobre 
o Reino e, nas parábolas, sobre a não-violência, o 
amor, o perdão humano como meio para nos tor-
narmos divinos, a oração, as coisas últimas e os 
requisitos para o crescimento espiritual. Há, po-
rém, também, um ensinamento implícito contido 
na própria relação que desenvolvemos com Ele 
através do nosso crescente auto-conheeimento.
Como mestre, então, relacionamo-nos com Ele na 
sua vida. Se continuarmos a escutá-lo e nos 
tornarmos mais silenciosos poderemos alcan-
çar o segundo nível para responder à sua pergunta.

    
                                                                                       2ºNível

Neste nível, a sua morte torna-se verda-
deiramente significativa - não é apenas um sinal de 
que Ele era um autêntico mestre como Sócrates ou 
outros mártires da verdade através da história. A 
sua morte amplia o seu papel de mestre pelo facto 
de nos conduzir a uma união mais próxima com  
Ele.

Jesus é, assim, um mestre e um salvador. 
É desta forma, pelo menos, que as pessoas o vê-
em. Há também muitos significados para a pa-
lavra.  A raiz da palavra sugere imrn "salve' (algo 
que se coloca sobre uma ferida para tratá-la„ para 
fazê-la melhorar). Um significado importante 
embora obsoleto cuja recuperação pode ser útil 
para o cristão moderno é o de cura ou restauração 
da saúde'. Com frequência, os primeiros cristãos  
referiam-se a Jesus eomo o "divino médico".
 Um salvador é também alguém que “pro-
tege” ou salva do perigo. Ele torna um lugar se-
guro. 
Independentemente de como a verbalizemos, no 
entanto, este é o segundo passo necessário no 
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nosso relacionamento com Jesus, para passarmos 
da imitação à participação. Através do nosso 
relacionamento com Ele como “um mestre” e 
depois como “meu mestre”, crescemos através do 
auto-conhecimento para reconhecer uma melho-
ria da nossa parte em consequência deste rela-
cionamento. Qual é esta melhoria? Quais são os 
sinais da “salvação em Jesus Cristo”?  Certamente 
não é uma crescente arrogância e presunção ou a 
convicção de que estamos salvos e outros não.
Os sinais são um misterioso sentido novo de es-
perança e a confiança de que “tudo acabará bem”, 
embora, aparentemente, tudo aponte para o sen-
tido oposto.  Um sentimento de extremo com-
panheirismo. Uma cura de solidão humana uni-
versal. Uma luz no fim do túnel. Surgem, então, 
uma paz, uma alegria e uma felicidade que vêm 
de dentro e que não estão ligadas à gratificação 
externa de desejos. Jesus torna-se, assim, mais 
próximo de nós do que o era como mestre. 

        
3º Nível

  Aqui começamos a viver a experiência da sua 
Ressurreição. Alcançamos o terceiro nível, onde 
o vemos como “Senhor”, na sua dimensão cós-
mica. A palavra grega “kyrios” que significa “Sen-
hor” é ambígua. Pode ser apenas um termo de 
respeito social – “senhor” – ou pode significar 
Deus. Este é um bom uso da ambiguidade. Este 
nível de relacionamento com Ele é ainda mais 
raro do que o segundo: este nível expande-O até 
ao seu limite, assim como expande o nosso auto-
conhecimento até um limite inconfortável, mas 
também extasiante.
O contexto experiencial em que isto ocorre é o 
da Ressurreição. Em tal experiência sentimos que 
ele sobreviveu à morte, num modo inexplicável e 
único de presença pessoal. Íntimo e, ao mesmo 
tempo, em todo os lugares. Vemos a significância 
transcultural, trans-temporal e mesmo cósmica 
de Jesus. As palavras de abertura do Evangelho de 
João começam a brilhar: “No princípio era o 
Verbo e o Verbo fez-se carne”…
É complicado, não é fácil, reconhecê-lo a este 
nível. Os relatos do Evangelho quanto a aparições 
posteriores à Ressurreição enfatizam a simplici-
dade da sua presença. Ele apenas está ali. Con-
tudo, os discípulos que estão pensando n'Ele, fa-
lando sobre Ele, chorando por Ele, sentindo a 
falta d'Ele, não o reconhecem nem mesmo 
quando Ele se apresenta em frente deles. E 
mesmo quando o fazem não podem confiar nos 

seus próprios olhos e sentidos. Eles podem ver, 
mas não podem acreditar. “Jamais acreditarei que 
é Ele”, disse Tomé.
Mesmo depois de terem realmente acreditado é 
muito difícil para eles (e para nós) conservar este 
nível ampliado de percepção. A sensibilidade es-
piritual torna-se facilmente mais endurecida pe-
los problemas materiais e psicológicos da vida 
quotidiana. Como indivíduos e como Igreja es-
corregamos, derrapamos e esquecemos aquilo 
que já vimos tão clara e maravilhosamente. Reite-
radamente, então, o Espírito vem resgatar-nos, 
relembrando-nos aquilo que esquecemos.
Precisamos, no entanto, querer realmente saber 
mais. Temos de ter a paixão por conhecê-lo mel-
hor nesta dimensão. É aqui que precisamos de 
ter um compromisso profundo com a nossa 
prática espiritual e continuar a meditar e a viven-
ciar a experiência que a meditação abre para nós. 
Como disse o buda, é necessário desejarmos a 
iluminação tanto quanto alguém que se está a 
afogar deseja respirar.
E não é só isto. Quando chegamos a conhecê-Lo 
melhor, será necessário perdê-Lo. Quando tiver-
mos percorrido todo o caminho do auto-
conhecimento que Ele quer partilhar connosco, 
encontrar-nos-emos onde Ele próprio se encon-
tra – no Pai que “ninguém senão o Filho” con-
hece. Então, “não serei mais eu que vivo, mas é 
Cristo que vive em mim”. Quem deseja realmente 
ir tão longe? Não é de admirar que demoremos 
tanto tempo para lá chegar.
Na Ressurreição Ele mostra-se-nos através do 
espírito, mas logo diz “não se agarrem a mim”. 
Na fronteira extrema da sua identidade humana, 
Jesus torna-se espírito. O símbolo favorito de 
Jesus para os primeiros cristãos era o peixe. Em 
parte, porque compunha um jogo com as letras 
do seu nome, mas também, talvez,  porque o 
peixe é difícil de ser apanhado e é escorregadio 
quando se quer segurá-lo. Contudo, esta tenta-
tiva de “conhecê-lo mais de perto e amá-lo mais 
afetuosamente” é o que constitui a vida cristã. 
Este é o trabalho do discípulo  e esta tentativa 
vai-nos transformando sem quase nos aperce-
bermos. Gradualmente, à medida que nos trans-
formamos em algo rico e estranho, mesmo as 
perguntas redentoras – quem sou eu, quem pen-
sam que eu sou – que pareciam tão grandiosas 
durante a jornada humana, também se dissipam 
no meio do silêncio de ser um com ele.
. Quando viajo, sinto, o valor do trabalho da 
nossa pequena, porém amplamente difundida 
comunidade de meditantes.  Cada um de nós, 
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através da nossa peregrinação diária ao coração, 
através dos nossos períodos diários de silêncio, 
partilha desse trabalho, que  afinal é nada menos 
que o trabalho d'Ele. 

É uma grande tarefa que temos a partilhar.
Com muito amor                                                                                                       

                                    Laurence Freeman OSB

    Conferência do Pd. Tolentino na igreja de S. João de Deus em 20.03.10
                             Para uma leitura pascal da existência
Bendita seja a nossa fonte, mesmo que ela esteja seca há muito tempo, ou que a sua água já não esteja 
cristalina.
Como Jesus diz em S.Marcos (6,31)” vinde, re)remo‐nos para um lugar deserto, e descansai um pou‐
co”, como quem diz, vinde viver o tempo de modo diferente. São raros os  momentos em que  estamos 
mesmo, em que somos mesmo. O maior perigo é  o passado e  o futuro, que nos  roubam a  oportuni‐
dade do presente. Pensar no passado ou no futuro impede‐nos de celebrar o encontro. 
Já  Alberto Caeiro nos  diz : O essencial é saber ver, Saber ver sem estar a pensar, Saber ver quando se 
vê, E nem pensar quando  se vê, Nem ver  quando  se pensa. Mas isso  (triste de nós que trazemos a 
alma ves)da!), Isso exige um estudo profundo, Uma aprendizagem de desaprender… A vida  espiritual 
também exige um desaprender. O que é a  oração senão um tempo de  exposição? Nós expomo‐nos 
muito pouco, escondemo‐nos  atrás  de muitas  coisas. A oração é “sem porquê”, é um tempo em que 
aceito ser.  Este acolhimento daquilo  que eu sou é a  verdadeira  oração, é um ir à fonte… Todos nós 
precisamos de nos  reconciliar  com a nossa  fonte,  de  nos aceitarmos como somos. A  palavra serve 
para  abrir  caminhos dentro de nós. Vinde e descansai um pouco,  é uma  coisa  que  Ele nos diz , nos 
está dizendo agora.
Pegando na  parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 25‐37) podemos iden[ficarmo‐nos com cada uma 
destas personagens:   este  homem que  desce de Jerusalém e é  surpreendido pelo mal  e pelo bem, 
pelos salteadores (quantas  vezes  sen[mos  que  nos  [raram qualquer coisa, que nos  feriram e  ficamos 
caídos  no  caminho…);  ou então  somos  o homem deitado e que é  objecto de ajuda e compaixão, 
afecto, esperança  e  cuidado, que  ele recebe  também sem porquê. Podemos ser este homem nas  du‐
as situações… porque é que lhe acontece o mal, porque é que lhe vem o bem?... Não há explicação. 
Também podemos ser os  assaltantes, vivendo a  re[rar dos  outros, a  esvaziar os  outros… não somos 
só magoados, também magoamos, Podemos  ser o sacerdote e o levita desculpando‐nos  com as  leis, 
os “deveres”, etc.  É caso para  perguntar: quem sou eu? Como é  que eu sou? Nesta  arte de ser, a vida 
espiritual  não é  uma  técnica é uma arte  de ser.   Não importa  ser perfeito,  importa  ser  inteiro.  Só 
quando estou inteiro na oração é que o Espírito me pode “moldar”, mas  para  isso a espiritualidade 
tem que ser a arte da verdade.  Deus ac[va em nós a capacidade de ser e de ser em plenitude.
Esta parábola é uma simbologia  da  compaixão. Viu um homem no chão e encheu‐se de compaixão … 
Que olhar é este, este olhar de compaixão?   E aproximou‐se… Temos que nos aproximar… Há  uma 
arte  de cuidar, de trazer sempre  consigo “as ligaduras e o azeite”, ou seja a capacidade de  ouvir/cui‐
dar. De  se sen[r implicado com aquela  vida, couduziu o homem a uma estalagem e cuidou dele… Há 
um nexo entre  o cuidar e  o renascer. Cuidar é  extremamente terapêu[co. O cuidado é  restaurador, 
quando tratamos das feridas dos outros tratamos das nossas próprias feridas.
“Ó ave que passas, ensina‐me a passar” (Alberto Caeiro). A Páscoa é uma  passagem, um êxodo, um 
trânsito de  Deus. Ele é o bom samaritano da  nossa vida. O mistério maior é  o bem!  Não são os assal‐
tantes  , é o samaritano que marca  a história. É preciso aprender a par[r do bem, e rezar assim:  Dou‐
te graças pela maravilha que fizeste de mim…
Uma pessoa que não foi  amada  tem dificuldade em ser, em exprimir‐se; é como se lhe faltasse auto‐
rização para  ser. Deus  é o jardineiro da  nossa primavera. É o seu amor que nos  autoriza  a ser, que nos 
cria e recria.
A espiritualidade é uma viagem ao nosso interior, é a  maior viagem, porque é  aquela que vai  da  ca‐
beça ao nosso coração.          (  Coord. do grupo de Med. Cristã de S. João de Deus)  M. Amélia Ribeiro
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                                                          Notícias Internacionais
Polónia – 2010 – Katowice

“Procurando a Santidade através da totalidade do corpo, da mente e do espírito”

A WCCM da Polónia organizou de 1 a 3 de Maio de 2010 o quinto retiro nacional de meditação.
Nos retiros anteriores tivemos o privilégio de termos o Father Laurence como nosso orador convidado. Este ano foi 
a vez de um professor vindo da Índia Fr. Joe Pereira.
Eu tinha estado a pensar qual seria o aspecto da meditação cristã que o Fr. Joe iria privilegiar. Calculei que iriamos 
ouvir falar da consciência do corpo, pois não era segredo nenhum que Fr. Joe era professor de ioga.
Mas seria um erro pensar que os ensinamentos de Fr. Joe Pereira foram completamente diferentes dos de Fr. Lau-
rence. O homem que estava á nossa frente era um praticante dedicado da meditação cristã, um padre católico indi-
ano responsável por uma paróquia e a pessoa que fundou a Fundação Kripa. Para além disso, também  foi agraciado 
com a maior condecoração da India por ajudar aqueles que lutam por se libertarem dos diferentes tipos de adições. 
Os seus ensinamentos sobre a meditação cristã são baseados na profunda experiência da aproximação holística da 
totalidade do ser humano. A integração do espírito, mente e corpo foi o caminho para esta santidade.
Não há falta de ensinamentos cristãos sobre o espírito e sobre a mente que integram as experiências espirituais, con-
tudo há quase sempre um problema com o corpo. Sendo o corpo por um lado templo do espírito, por outro é sede 
dos desejos que devem ser subjugados.
Estamos tão perdidos entre estas duas abordagens opostas ao nosso corpo, tão que os assuntos relacionados com ele, 
quase desapareceram do ensino religioso, mas, o mais importante é que graças á sua existência, o nosso espírito tem 
um lugar onde habitar.
“O corpo nunca diz mentiras, mas a nossa mente pode-o fazer.” Fr.Joe disse frequentemente. “ Tu podes-te enganar, 
mas o teu corpo nunca te mente.”
Nos outros retiros com o Fr.Laurence Freeman aprendemos as raízes da meditação cristã, o essencial dos ensina-
mentos de John Main, o significado do mantra e a importãncia de o recitar nos nossos corações, para desenvolver a 
disciplina de fidelidade a Deus e finalmente a pobresa de espírito. Este encontro com Fr. Joe foi essencial porque foi 
complementar acrescentando novos pontos de vista àquilo que tinha sido ensinado anteriormente.
Tenho ouvido muitas vezes, que temos de aprender a incluir o nosso corpo na meditação. Infelizmente, sentar-se 
para meditar não significa que o consigamos fazer automáticamente. Se queremos involver todo o nosso ser na 
meditação, temos que aprender como comunicar 

" "O cristão não está só "
Todos os anos, por esta altura, enchemo-nos de boas intenções e procuramos recomeçar as nossas vidas 
melhor.Esta nossa actitude reflecte-se em todos os campos da nossa vida, mas aqui vamos deter-nos no 
nosso caminho espiritual.
O texto que escolhemos traça-nos um percurso com etapas defenidas de aproximação e conhecimento de 
Jesus. O 1º nível leva-nos ao conhecimento da sua vida, nas escrituras nos evangelhos e em que O toma-
mos como Mestre. O 2ºnível passa pela sua Morte e em que Ele é o nosso Salvador. No 3º nível  começa-
mos a viver a experiência da sua Ressureição.
Cristo realizou o acesso de toda a Humanidade à relação com Deus. O cristão torna-se participante da 
comunhão de Cristo com Deus. A identidade de ser cristão é este ser em Cristo
A conversão é uma coisa para fazermos todos os dias e só é possível porque Cristo vive em nós.

com o nosso próprio corpo.
Ninguém pode fazer a nossa meditação por nós, nem com-
preender o nosso corpo por nós. Graças a Fr.Joe pudemos real-
izar que o corpo é uma componente da nossa oração e como 
elemento da nossa condição humana torna a nossa oração 
única, porque todo o corpo é único.
A visita do Fr. Joe à Polónia foi muito intensa. Para todos nós, 
foi sem dúvida, um tempo de graça.
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