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Editorial              Publicação TRIMESTRAL      
Nena Leitão                             
Tm 917224108                 nenaleitao@netcabo.pt

SITES DE INTERESE NA INTERNET:
Meditação Cristã Portuguesa

             http://www.meditacaocrista.com
Meditação Cristã (centro Internacional):

www.wccm.org
Meditação cristã para crianças

www.meditationwithchildren.com
 Dedicado a jovens 17-30 anos

www.thespiritualsolution.com
Meditação Cristã (página brasileira):

www.wccm.com.br
www.paroquias.org.meditação.com

• Encontros Inter-Religiosos de Meditação
2009
25  Novembro    - Mesquita de Lisboa

2010
              27  Janeiro          - Centro de Estudos da Ordem 
do Carmo
              24   Março          - União Budista Portuguesa
              26   Maio            - Comunidade Hindu de Portu-
gal
              05   Julho            - Igreja de Campolide
              21   Setembro     - Comunidade Bahá’i
              08   Novembro    - Escola Superior de Medecina 
Tradicional Chinesa 

• Projecto Evangelho Manuscrito – este projeto não 
foi concretizado totalmente porque apenas 6 grupos 
colaboraram

• Curso de Místicos Cristãos III – no Centro de Es-
tudos da Ordem do Carmo 

 4ºs Sábados de Janeiro a Junho - Teresa do Me-
nino Jesus, As Beguinas, Hildegard de Bingen, 
Edith Stein, Clemente de Alexandria e Daniel 
Faria

• Notícias de Portugal
Nº   7   -   Dezembro 09  
Nº   8   -   Março 10
Nº   9   -   Junho 10
Nº 10   -   Setembro 10
Nº 11   -   Dezembro 10

• Site da CMMC  - introdução de vídeos, Notícias de 
Portugal e leituras semanais 

• Retiros
.  Retiro da Páscoa -  Kenosis e Páscoa - Pe. Jo-
ão Norton – 14 de Março
.  Retiro com Pe. Tolentino – Acende a tua Can-
deia – Palmela – 15/17 Outubro 2010
   

• Leituras semanais enviadas via net –  tradução dos 
textos semanais da WCCM, enviados via net desde 
Maio para os meditantes assinantes do NP,  com a  
colaboração do Rui Gomes Souto

• Eucaristias Contemplativas
. 02 Dez. 09    -   P. João Norton 
. 23 Junho 10  -   P. João Norton

   . 07 Dez.   10  -   P. João Norton

•  Encontro Artes Orientais – Meditação Cristã 
         . 06 Dez.  09   - Academia de Artes Orientais
           . 20 Junho 10  - Academia de Artes  Orientais
 . 21 Nov. 10    - Academia de Artes Orientais

•  Seminários de Introdução da Meditação Cristã
. 15 Maio 10 – Braga, Paróquia de S. Vitor

•  Curso de Introdução às Grandes Religiões – no  
Centro Nacional de   Cultura
     . . 6 sessões de Abril a Maio – Hinduismo, Bu-
dismo, Judaismo, Cristianismo, Islamismo e Fé Ba-
há’i 

•   Publicações 
       . Folheto de divulgação da CMMC – editados 
500 ex. em Janeiro
       . Cadernos dos Cursos Místicos Cristãos I e II – 
30 ex.
       . Cd’s/timers – de 20 e de 25 min.  (14)
       . 30 coleções de cd’s das conferências do Pd. 
Tolentino no Retiro de Palmela 

                                                EDITORIAL
“Se escolhesse odiar os inimigos, quem é que ficaria mais ma-
goado, eles ou eu próprio ? ” dizia o Dalai Lama.
Quando somos magoados por alguém ou por algo, é como se a 
nossa confiança nos outros e na vida tivesse acabado.
O verdadeiro perdão tem de ser libertado dentro de nós em 
vez de concedido por nós. 
Primeiro temos que reconhecer e perceber o que estamos a 
sentir, para a seguir admitir que esse estado de espírito nos 
está a envenenar, para por fim querermos mudar.
Na meditação aprendemos a verdadeira natureza do perdão, 
de si próprio e do outro, com um sentimento de alívio.
Amar o nosso próximo tem de incluir o nosso “inimigo” como 
alguém que tem sido causa do nosso sofrimento.
O perdão é a alavanca de ordem moral que restaura a paz e 
renova a vida.

• Breve Relação das Actividades 
de Out. 2009 – Dez. 2010

Encontro de Artes Orientais e Meditação 
Domingo, 27 de Março ás 10.30h
Asa Academia deArtes Orientais

R.Marques da Silva,59B (metro Arroios)
Eucaristia Contemplativa:

6 de Abril quarta-feira as 18:30 horas
Capela do rato

mailto:nenaleitao@netcabo.pt
mailto:nenaleitao@netcabo.pt
http://meditacaocrista.weebly.com/index.html
http://meditacaocrista.weebly.com/index.html
http://WWW.WCCM.ORG
http://WWW.WCCM.ORG
http://www.meditationwithchildren.com
http://www.meditationwithchildren.com
http://www.thespiritualsolution.com
http://www.thespiritualsolution.com
http://WWW.WCCM.COM.BR
http://WWW.WCCM.COM.BR
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 Alguns momentos ficam connosco para sempre e podem 
ser repetidamente relembrados, pela graça, para nos ajuda-
rem a crescer em sabedoria. Deste modo, constituem, eles 
próprios momento de graça, memórias que se tornam tanto 
mais presentes quanto melhor as compreendemos. À medi-
da que isto vai acontecendo, com o passar do tempo, vemos 
o pouco que tínhamos entendido e o muito que ainda há 
para aprender. Somente as pessoas muito novas, inseguras 
ou cheias de preconceitos é que pensam que sabem tudo 
com certeza absoluta. É por isso que estamos sempre a 
aprender a meditar e a chegar à conclusão que a meditação 
é uma via para desaprender.

Um exemplo. Durante o Seminário John Main de 
2000, na Irlanda do Norte, fui com o Dalai Lama a uma 
reunião com vítimas da violência de ambos os lados da trin-
cheira religiosa. À medida que entrávamos na sala, foi como 
se entrássemos num congelador. Cada grupo estava sentado 
do seu lado na sala, como se tivessem uma espécie de ice-
berg a separá-los. Abordando intuitivamente o ambiente e 
o problema, o Dalai  Lama não esperou pela abertura formal 
da reunião e mergulhou directamente na sua própria parti-
lha. Falou da sua dor e pesar pelo que tinha acontecido no 
Tibete e perguntou: “Se eu escolhesse odiar os inimigos, 
quem é que ficaria mais magoado, eles ou eu próprio?” 

Podemos elevar-nos e sair dos corredores estreitos 
e circulares da memória e dos sentimentos que percorre-
mos de forma compulsiva, quando alguém nos fala desta 
maneira, com autenticidade de coração aberto. Quem as-
sim fala está sacrificando algo, oferecendo uma parte de si, 
arriscando-se. Dizer a verdade desta forma actua como um 
estímulo, desperta-nos para uma perspectiva maior e, ao 
menos por um momento, parece dar-nos o poder de nos 
darmos a nós próprios igualmente.  Depois de Sua Santida-
de falar, convidámos as pessoa presentes a partilhar as suas 
memórias e sentimentos de como a violência havia tocado e 
alterado as suas vidas. Lentamente, as pessoas começaram a 
arriscar comunicar as suas memórias e a sua dor real e o 
iceberg na sala começou a derreter. A temperatura subiu 
com o calor humano das pessoas confiando umas nas ou-
tras. Sem este calor humano e sem esta confiança, não exis-
te um vínculo comum nem comunidade nem perdão.

Desde o início, eu tinha reparado numa senhora 
na fila da frente que estava a seguir tudo com muita inten-
sidade e que parecia muitas vezes estar à beira de falar, mas 
que se retraía. Quando nos aproximávamos do encerramen-
to da reunião, ela, de repente, levantou a mão e pediu para 
falar. Contou, com voz clara e calma, como tinha acabado 
de descobrir algo novo sobre o perdão que iria mudar a sua 
vida. Dez anos antes, ela e o marido estavam em casa, a ver 
televisão, quando tocaram à porta. Ele foi ver quem era e 
levou um tiro à queima-roupa de um vulto encapuçado, na 
soleira da porta, morrendo instantaneamente. À medida 
que o tempo foi passando e a dor física, daquela que chega 
a bloquear-nos a respiração, foi diminuindo, ela tinha sido 
capaz de reflectir sobre o horror e a tragédia que haviam 
destruído a sua vida. Como cristã, ela sabia que “devia” 
perdoar. Mas sentia-se impedida de o fazer, por duas ra-
zões: primeiro, porque os assassinos não tinham pedido 
perdão e, segundo, porque a ideia de perdão lhe parecia 
uma traição ao seu marido. Estava encalhada nesta questão 
e, durante dez anos, não conseguiu dormir uma única noite 
descansada.                  

A senhora de que falei  disse que só então tinha 
entendido que o perdão não era pronunciar uma sentença 
de absolvição, mas, primeiro que tudo, encarar e sarar a 
“paisagem desolada pela guerra” da sua alma. Quando so-
mos magoados por alguém ou por algo impessoal que nos 
acontece – é como se fôssemos envenenados pela traição e 

infidelidade, como se a nossa confiança, nos 
outros ou na vida como um todo, tivesse 
sido trucidada. Ou, se for um acidente pelo 
qual não conseguimos culpar ninguém (em-
bora, muitas vezes, o tentemos, para que as 
coisas nos pareçam mais fáceis), é como se 
tivéssemos sido atingidos por um camião, 
num atropelamento e fuga. Jazemos no 
chão, prostrados e desfeitos, tentando avali-
ar a extensão dos danos sofridos.

O sofrimento, seja de que origem for, envolve uma 
alteridade assustadora. A nossa expectativa inata de que 
seremos justamente tratados pelos outros e pela vida – o 
nosso sentido de justiça – de repente, parece ser bastante 
ingénuo.  Mesmo quando não podemos culpar um inimigo 
em particular ou um falso amigo, podemos tentar culpar 
Deus. Ao princípio, tentamos instintivamente recusar ad-
mitir o que se passou e carregar no botão que faz o filme 
voltar ao princípio. A negação é um estado de espírito em 
que entramos depois de sofrermos um choque e pode insta-
lar-se por muitos anos. Após a negação, podemos sentir-nos 
apenas paralisados e exaustos. Só o processo de perdão é 
que nos pode libertar desta derrota. Da negação passamos à 
aceitação porque temos de aprender a encarar e a aceitar o 
pior. Encarar o pior com verdade faz vir ao de cima o me-
lhor que há em nós.

O castigo não se enquadra na equação dos estági-
os do perdão. Não existe castigo em Deus – apenas no ego. 
Só podemos curar o que vemos que pertence ao todo e se 
nos virmos, a nós mesmos, existindo nesse todo. A cura é, 
assim, tanto integração, como expansão. A graça do perdão, 
uma vez libertada, é, de forma imprevisível, o sermos me-
lhores do que éramos antes, melhores e maiores.

O perdão não tem só a ver com dizer “eu perdoo-
te”, o que pode muitas vezes parecer um decreto imperial 
que deixa o relacionamento muito mais difícil de resolver. 
Assumindo uma atitude de superioridade moral e olhar de 
cima, de modo condescendente, para o outro que nos traiu 
– ou às nossas expectativas sobre ele – é sempre tentador. 
Mas isso atrasa o perdão e o projecto de reconciliação que 
exige o perdão quando se pretende restaurar a saúde e ree-
quilibrar a justiça numa relação danificada. Dizer “eu per-
doo-te” pode ser tão auto-enganador e superficial como 
dizer simplesmente “peço desculpa; agora vamos em fren-
te”. A Igreja está a aprender isto mesmo, em muitas partes 
do mundo, onde enfrenta a sua vergonha sobre o abuso 
sexual de crianças e as falhas de liderança ao lidar com estes 
crimes. Só a verdade, libertada a todos os níveis do tempo e 
da emoção, nos pode libertar – é isto que se pretende dizer 
com a expressão “toda a verdade e nada mais que a verda-
de”. 

O processo começa connosco próprios, como 
descobriu a senhora da Irlanda do Norte, depois de dez 
anos de insónia. Temos de reconhecer e aceitar tudo o que 
estamos a sentir e a fantasiar, por muito vergonhoso e im-
pensável que seja. Em segundo lugar, temos de admitir que 
este estado de espírito nos está a envenenar e a obscurecer 
como um todo. A questão deve, então ser enfrentada: “será 
que quero mesmo mudar?” Às vezes, uma dinâmica negati-
va foi  posta em marcha e faz-nos sentir mais confortáveis e 
seguros no papel de vítimas e, então, a resposta verdadeira 
pode ser: “não, eu não quero, realmente, mudar profunda-
mente”. Mas, quando queremos realmente mudar, talvez 
depois de o veneno se ter tornado insuportável, é que 
aprendemos o que significa amar os nossos inimigos. Claro 
que isto não significa exonerá-los ou simplesmente perdoá-
los para evitar um conflito. A justiça tem sempre de se 
apresentar como sendo feita pela razão correcta. Significa, 

O Perdão
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simplesmente, prestar atenção à fonte, humana ou natural, 
de onde veio a dor e então perguntar a nós mesmos: “porque 
é que o fizeram?” No final deste duro questionário, podemos 
chegar à conclusão de que realmente “eles não sabiam o que 
estavam a fazer”, como Jesus compreendeu na 
Cruz. A Sua visão e o Seu desapego capacita-
ram-No para os perdoar – ou melhor, a não 
dizer: “Eu perdoo-os”, mas a recorrer ao amor 
do Pai, sempre imparcial e não condenatório. 
Dizer “Eu” teria sido uma manifestação do 
ego e, assim, mesmo neste caso, uma drama-
tização do outro. Pedindo ao Pai que os per-
doasse, Ele permitiu que fossem totalmente “outros” e reti-
rou todas as Suas projecções sobre eles. Amar o nosso pró-
ximo tem de incluir o nosso “inimigo” como alguém que 
tem sido muitas vezes a causa do nosso sofrimento. É um 
mandamento tão fundamental que não conseguimos estar a 
aprende-lo de Jesus sem lutarmos com ele e, às vezes, contra 
ele. 

A Sabedoria do Deserto ilustra isto com muitas 
pequenas histórias e ditos acerca da ira e das relações. Na 
solidão do deserto, os monges percebiam como a lei da in-
terdependência se impõe a todos os níveis, desde o material 
até ao psicológico, mas que se expressa plenamente, no rei-
no espiritual, onde a nossa existência, ela própria, “depende” 
de Deus. Um jovem monge inquieto perguntava ao seu 
“Abba” ou “Pai”: “o que é que eu devo fazer para ser salvo?” 
Responderam-lhe:” Em cada conflito, pergunta a ti  próprio: 
quem sou eu? E não julgues ninguém”. Esta história demons-
tra como, até na vida solitária do deserto, “ a vida e a morte 
dependem do nosso vizinho”. Precisamos da alteridade dos 
outros para nos mantermos vivos e para crescermos. Fica-
mos melhor sem relacionamentos (quando isso é possível) 
do que com uma relação falsa, superficial, com pessoas que 
remodelamos na nossa imaginação, pelos nossos desejos e 
medos, e reconstruídas pelas nossas ideias feitas e precon-
ceitos.

O verdadeiro outro é essencial para o espírito mís-
tico e amoroso. A alteridade, característica do que é outro, 
diferente, estimula a mente a desapegar-se dos pontos de 
vista fixos e a expandir-se para além de si  própria, alargando 
a visão que temos do mundo e de nós próprios no seu âmbi-
to. Em face dos outros, temos que desistir da mania de os 
dramatizar. Isto é um pouco o que eu entendo pela expres-
são “um espírito católico” porque ele encarou o outro que 
não conseguimos descrever ou controlar. O espírito católico 
intuitivamente busca incluir em vez de rejeitar, mesmo 
quando se depara com um abismo de diferença no outro que 
o faz retrair-se, que ele acha errado e ameaçador. A primeira 
referência de que há registo ao termo “católico”, na Cristan-
dade, ocorreu no séc. II e, mesmo nessa altura, foi invocado 
como uma forma de evitar que a religião se tornasse num 
grupo fechado e sectário. São Vicente de Lerins, por volta 
do séc. V, definiu-o como aquilo em que se acredita em todo 
o lado, sempre e por todos. É uma grande exigência ser-se 
católico, podemos pensar. Isso engloba todos universalmen-
te, como só Deus – e o Espírito de Cristo – consegue.

Tornamo-nos católicos, neste sentido pleno e 
abrangente, somente por meio do crescimento, que é uma 
passagem pelos estágios de cura e integração. Assim, ne-
nhum de nós é, por enquanto, católico, nem sequer o Papa. 
Há um caminho a percorrer. Mas a alternativa a este proces-
so de perdão é a mentalidade sectária, que objectiva o outro 
e, através do medo e do prazer do poder, lhe denega a sua 
pura subjectividade, a sua alteridade e a sua característica 
de ser. Social e historicamente, é o que temos feito aos imi-
grantes, aos Judeus, aos “gays” e outras minorias fáceis 
de usar como alvo, mas também a uma metade da espécie 

humana, através duma violenta e patriarcal exclusão das 
mulheres.

Ao fazermos tais coisas, excluímo-nos a nós pró-
prios da totalidade e, portanto, d’Aquele que é Santo (*). 

Deus é sempre sujeito, o “grande EU 
SOU”, impermeável às nossas tentati-
vas de objectivar e manipular. Encon-
tramos esta pura emanação do ser no 
nosso próprio silêncio profundo, não na 
ideologia ou abstracção, mas em diver-
sas vias. Basicamente, descobrimo-
la em cada um de nós e na beleza e 

maravilha da criação, no oceano de ser, de sofrimento e de 
perfeita felicidade em que, quer nós, quer o Criador, vimos 
nadando.                

Porque o perdão requer profundidade e a profun-
didade necessita de silêncio, perdão, reconciliação, espírito 
católico…, estes requerem a contemplação. Pensar na con-
templação como se fosse uma espécie de luxo, de relaxa-
mento ou de ocupação de tempos livres é perder o significa-
do do desenvolvimento humano como a única via essencial 
para glorificar a Deus. Como é que podemos “glorificar a 
Deus” através do que dizemos ou fazemos? Apenas podemos 
reflectir de volta para Deus a glória divina potencialmente 
armazenada no nosso próprio ser. S. João da Cruz diz que a 
alma é como um pacote por abrir. Desembrulhá-lo é a via 
para glorificar a Deus – em última instância, através da par-
ticipação completa na vida e na visão de Deus. Como disse 
John Main, meditamos para nos transformarmos na pessoa 
que Deus sabe que somos. Tornarmo-nos UM com o Dador 
da dádiva retornando a dádiva ao Dador e então descobrin-
do o dom que contém.

A fé, o auto-conhecimento, o próprio amor reque-
rem uma auto-doação e uma auto-transcendência que ape-
nas é possível quando deixamos para trás o nosso ego. So-
mente quando nem o desejamos, nem o tentamos, é que 
conseguimos cumprir. A meditação permite que isto aconte-
ça ao desviar gradualmente o centro de gravidade do ego 
para o espírito. É uma transferência de poder tão grande 
que o ego precisa de ser suavemente introduzido neste seu 
destino para poder ser curado ao longo do processo. Simone 
Weil viu isto como uma espécie de alavanca da vida interior. 
Sem uma alavanca que nos erga em direcção a valores mais 
altos, disse ela, modificamo-nos mas apenas ao mesmo nível. 

A mudança é inevitável porque tudo está em mar-
cha acelerada para o seu final. Mas se a mudança se restrin-
gir ao nível que ocupamos agora, muito em breve sentire-
mos o odor da estagnação – uma forma de declínio do po-
tencial humano. Quando sentimos que o perdão é impossí-
vel – mesmo anos depois da ferida ter sido infligida – isso 
acontece porque a alavanca não nos elevou para outro nível. 
Sentimos e, de facto, estamos encravados onde estávamos. A 
não ser que reintegremos o outro negativo, não poderemos 
conhecer a Deus, o supremo outro, e inventamos um deus 
falso composto pelo nosso ego e os seus medos, culpas e 
desejos. Pode ocorrer este discrepância entre a crença e a 
acção em pessoas religiosas porque nós não nos damos tem-
po para SER apenas, porque o Deus que está tentando ir-
romper pelas portas trancadas da mente foi bloqueado pelo 
deus que criámos e transformámos no nosso ídolo e no nos-
so referencial.

O monge, de acordo com a sabedoria do deserto, 
vê o outro em si mesmo e a si mesmo nos outros. No entan-
to, o outro refere-se não só às pessoas com quem nos relaci-
onamos no âmbito da família ou do trabalho. Ele encontra-
se também, de uma forma impessoal, em acidentes, alegrias 
e tragédias, nas nossas descobertas e perdas, até mesmo nos 
nossos períodos de tédio e de fracasso. Aceitar todos estes 

MEDITAMOS PARA 
NOS  TORNARMOS  NA 
PESSOA  QUE  DEUS 
SABE  QUE  SOMOS
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aspectos e fases da nossa experiência total significa aceitar-
nos a nós mesmo tal e qual somos em todos os aspectos pos-
síveis, sombra e brilho, generosidade e egoísmo. Uma auto-
aceitação deste tipo é amor. E, se não pudermos amar-nos a 
nós mesmos, não poderemos amar os outros; o amor a Deus 
sem o amor aos outros é um embuste.

Tentar, com demasiado afinco, perdoar, usualmen-
te, conduz ao fracasso. Aprendemos com o fracasso uma 
abordagem menos interventiva, na qual o perdão é libertado 
dentro de nós em vez de ser concedido por nós (é simples-
mente outro aspecto do amor). Temos de o deixar desabro-
char de forma natural. A quietude e o silêncio profundos 
promovem isto de forma mais directa e efectiva. 

Na meditação, permitimos que isto aconteça por-
que, digamos assim, pomo-nos a nós mesmos entre aspas, 
sem procurar dominar. Fazemo-lo por amor, por respeito à 
alteridade dos outros, sejam amigos ou inimigos, e, em últi-
ma instância, por Deus, em Quem toda a alteridade encon-
tra a reintegração e unidade que busca. Identidade não é um 
termo adequado para este novo estado de ser, sanado e 
transformado pelo amor. Talvez seja melhor expresso por 
autenticidade, tornando-se real em todas as vias e direcções. 

Quando fazemos o trabalho do silêncio, a película 
que obscurece a nossa visão é retirada e experienciamos um 
crescente sentimento de sermos bem-vindos e reconhecidos 
neste novo local e realidade. Se pararmos o trabalho da me-
ditação, por um momento, mas regressarmos a ele passado 
uma semana ou até mesmo anos, é sempre o mesmo: senti-
mos e descrevemo-lo como um regresso a casa a nós mesmos 
e àquelas profundezas do ser nas quais nos amamos e nos 
encontramos. Mesmo que sentíssemos que havíamos falhado 
por pôr de lado o trabalho interior da meditação e o ego nos 
atormentasse com a culpa ou a necessidade de castigo, 
vê-lo-íamos ao contrário – a aceitação e a renovação de vida 
por que passaram os Discípulos, na presença de Jesus Res-
suscitado, é também a nossa experiência. “Sem culpa”, como 
o I Ching explica. O perdão sem ressentimento e o restabe-
lecimento da ligação, tal como o descreve a parábola do filho 
pródigo.

Seguida como um caminho de fé, a meditação 
apresenta-nos a verdadeira natureza do perdão em toda a sua 
espantosa evidência e com um sentimento inesquecível de 
alívio. Aprendemos por nós mesmos porque é que a “Nuvem 
de Não Saber” afirma que “este trabalho faz secar a raiz do 
pecado”. Todo o perdão – de si próprio e do outro, liberto 
em ambas as direcções entre agressor e agredido – imerge-
nos no presente divino. Nas boas-vindas que experienciamos 
à medida que penetramos no silêncio em que a presença está 
presente, o passado é integrado. Aqueles aspectos negativos, 
que mantêm o passado fechado a cadeado em relação ao 
presente, são conduzidos à aceitação e trazidos à luz do ser. 
E então o ego é curado.

O que, coloquialmente, designamos por presente é, 
na realidade, o fluxo infindável de imediatismo que todos 
experienciamos como distracções na meditação. Esta suces-
são de momentos cronológicos é purificada. Sentimos um 
novo começo de ordem e paz no meio do intenso fluxo de 
tráfego da mente e os engarrafamentos que é preciso de-
sobstruir começam, de novo, a fluir. Notando que estamos 
mais capazes para funcionar no mundo do dia a dia, com os 
seus intensos níveis de stress e de ansiedade, sentimo-nos 
mais seguros para mergulhar nele. O futuro, com o qual gas-
tamos tanto tempo e preocupação, é integrado, também, 
pelo trabalho do silêncio e da quietude.

Como disse Rilke, o futuro que interessa – o que 
realmente acontece em vez daquilo que poderia acontecer – 
penetra em nós antes de acontecer. Isto não quer dizer que 
possamos prever a Lotaria Nacional. Mas aceitar que não 
sabemos ao certo o que vai  acontecer e, mesmo assim, confi-
ar que somos amados, aconteça o que acontecer, abre-nos 
para níveis mais profundos do espírito nos quais todo o 

tempo está presente. Isto dá-nos paz. Permite-nos encarar o 
futuro com esperança e avançar para ele com fé.                    
 O perdão é a alavanca da ordem moral que restaura 
a paz e renova a vida. Deveríamos estudar a sua natureza e 
como libertar o seu poder logo na infância e aprender a pra-
ticá-lo nas instituições do mundo dos adultos: políticas, 
económicas e médicas. Porque acreditamos que a medita-
ção, da forma mais simples e natural, permite que isto acon-
teça, demos início ao MEDITATIO, o nosso novo programa 
coordenado de expansão. Durante os próximos três anos, 
iremos levar a cabo uma série de seminários que nos porão 
em diálogo com meditadores da nossa própria comunidade, 
que têm vindo a trabalhar nestes campos, e com especialis-
tas e profissionais destas áreas que poderão ainda não medi-
tar mas estão interessados em saber o que é que a perspecti-
va espiritual tem para oferecer. 
 Começamos em Londres, no dia 7 de Dezembro 
deste ano de 2010, com o primerio Seminário MEDITATIO 
sobre Crianças e Meditação, seguido de uma série de semi-
nários / workshops locais, em Inglaterra e na Irlanda. Em 
Maio teremos um seminário sobre “Meditação e Saúde Men-
tal”. Iremos, então, reunir os frutos dos seminários e fazê-los 
chegar às comunidades nacionais, para vermos como é que 
poderemos pô-los ao serviço dos outros, de diversas formas 
e em diferentes culturas. Seguindo o “link” do MEDITA-
TIO na nosso sítio na Internet (www.wccm.org), poderão 
obter mais informação sobre o que vai acontecendo.
     Em complemento aos Seminários MEDITATIO, iremos 
desenvolver o nosso sítio na Internet e outros meios de par-
tilha desta mensagem através da tecnologia. A partir da casa 
em Kensington, iremos coordenando o MEDITATIO e 
também dando formação aos meditantes mais novos que 
passem temporadas na comunidade, aprofundando a sua 
meditação e fazendo crescer o seu sentido de comunidade, 
através do qual poderão servir o Reino de Deus.
 Recentemente, fiz “download” de uma aplicação 
que nos permite ver que constelações estão no céu a cada 
momento. Antes de nos poder revelar os céus, ela tem que 
saber onde é que estamos e pergunta se pode “usar a nossa 
localização actual”. Ela calcula-a e, uma vez registada, pode-
mos ver tudo, ou quase tudo. A meditação não é uma cura 
fácil para todos os problemas. Se o fosse, sem dúvida que 
seria acolhida de uma forma muito mais ampla como a sabe-
doria, ao mesmo tempo, global e local que é. Mas ela ajuda-
nos mesmo a identificar a nossa localização actual, de modo 
a podermos ser contactados e ensinados. Talvez seja por isso 
que, na sua total simplicidade, ela pode revelar e mudar tan-
to e que tantos hoje a estejam procurando.
 Com muito amor

 

    Laurence Freeman 
OSB

Traduzido por Rui Souto

(*)  No original, confrontam-se duas palavras que são, na 
Língua Inglesa, em termos de forma, som e etimologia, se-
melhantes: WHOLE, significando totalidade, plenitude; e 
HOLY, santo (ou santidade, como substantivo). Esta pas-
sagem remete-nos para as palestras de Fr.Laurence, quando 
esteve entre nós, em Fevereiro de 2009, e em que relacionou 
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                                        VISITA DO FATHER LAURENCE A LISBOA – 21 e 22 Fev. 

A caminho de Marraqueche, onde ia participar num fórum inter-religioso, o Father Laurence entendeu aproveitar a 
oportunidade para visitar a comunidade portuguesa de meditação cristã. Em boa hora fez essa escolha, pois não só 
nós, os membros da CMMC, ganhámos em estar com ele e em ouvi-lo e assim reforçar a nossa fidelidade à disci-
plina da meditação, como muitas outras pessoas tiveram o ensejo de descobrir novos horizontes de espiritualidade 
e, porventura, de evolução e realização pessoal.

O primeiro encontro/palestra foi no Colégio do Sagrado Coração de Maria, onde cerca  de 70 jovens de 16 anos 
esperavam Laurence Freeman no Auditório da escola. Ouviram-no com muita atenção durante cerca de 60 mi-
nutos, reagindo satisfeitos às suas tiradas de humor e aderindo, no mais profundo silêncio. à experiência da medi-
tação, guiados pelo Father Laurence. No final, quando ele lhes perguntou se queriam colocar alguma questão, nin-
guém se manifestou, mas terminada a sessão, umas dezenas de jovens rodearam o Father Laurence e então, sim, 
“bombardearam-no” com mil e uma perguntas e comentários… O prof. Armindo Rodrigues que organizou o evento 
e a Irmã Dina, da Direcção da escola, acolheram-nos primorosamente e manifestaram-se muito entusiasmados 
com os ensinamentos do Father Laurence e com o impacto que, manifestamente, ele teve nos jovens. Confiemos 
no resultado desse impacto…
O segundo evento desta visita foi o lançamento do livro de John Main “A Palavra que  leva ao Silêncio”, pela editora 
Pedra Angular. O Padre Tolentino foi suficientemente generoso e amável para abrir as portas da Capela do Rato a 
este acontecimento tão importante para a CMMC em Portugal. Na audiência, de cerca de 80 pessoas, havia muitos 
meditantes e também muitas caras novas. O Father Laurence falou longamente sobre John Main e o lugar prepon-
derante que a meditação ocupou na sua vida, ao ponto de a dedicar inteiramente à divulgação e ensino desta 
prática contemplativa. Prática, aliás, que a audiência teve ocasião de experimentar no final da palestra. 
Chegámos ao Cupav (Centro Universitário Padre António Vieira) pelas 21,45h e aí esperava-nos uma surpresa es-
trondosa, dinamizada pelo nosso querido amigo, o P. João Norton: uma sala enorme “à cunha”, com cerca de 200 
pessoas, nas faixas dos 20, 30 e 40 e tal  anos. Um público todo ele estreante neste tema. Gerou-se uma sintonia 
perfeita entre o orador e a assistência, logo ao cabo dos primeiros minutos e talvez por isso, o Father Laurence 
logrou passar a sua mensagem de um modo particularmente galvanizante e belo. A sessão prolongou-se até pouco 
depois da meia-noite e a atitude e as reacções dos presentes sensibilizaram profundamente o Father Laurence. Este 
momento da sua visita foi sem dúvida o seu ponto alto.
Por último e mais uma vez graças ao nosso, também, querido amigo P. Tolentino, o Father Laurence teve ocasião 
de proferir uma conferência na Universidade Católica, subordinada ao tema “Novas perspectivas da espiritualidade 
cristã”. Presentes estavam alguns alunos da Faculdade de Teologia, mas o grosso da assistência (mais de 100 pessoas, 
algumas sentadas no chão) veio do exterior (muitos membros da CMMC, mas não só). Começando por citar Si-
mone Weil “precisamos de uma nova santidade, ajustada ao nosso tempo e que englobe uma consciência universal”, o Father 
Laurence apresentou a meditação como o modo de espiritualidade que melhor permite viver a nossa identidade 
cristã no mundo de hoje. Segundo ele, para além de reforçar essa identidade, pois abre-nos ao espírito de Cristo 

No passado dia 21 de Fevereiro, o colégio recebeu a presença do monge beneditino Laurence Freeman que nos brin-
dou com uma conferência sobre meditação cristã.
O Padre Laurence contou-nos a historia da sua vida, que nos permitiu compreender melhor as suas escolhas, a sua 
vocação e dedicação à meditação. Ensinou ao publico, onde estavam vários alunos do 11º ano, Irmãs, alguns pais, 
professores, funcionários e também actuais praticantes de meditação em Portugal, os princípios básicos da medi-
tação cristã.
Aprendemos que meditar faz bem à saúde, ao bem estar e à auto-estima, mas que requer dedicação e esforço para se 
conseguir limpar a mente de preocupações, stress e problemas e é importante procurar dedicar um momento do 
dia, nem que seja cinco minutos, a uma introspecção individual e a uma redescoberta pessoal.
O Padre Laurence ensinou também algumas técnicas para conseguirmos meditar, por exemplo, durante a meditação 
não devemos pensar em nada de concreto mas dizer apenas uma palavra – Maranatha – palavra Aramaica que signi-
fica Vem Senhor.
Concluindo, acho que esta palestra foi bastante interessante e diferente, proferida num inglês acessível. Foi um 
tema que nos permitiu contactar com uma nova realidade e acabou por se tornar para todos aqueles que presenci-
aram um enorme desafio.
  Patrícia Ferreira 11ºA

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS DO
           C. S.CORAÇÃO DE MARIA
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No dia 21 de Fevereiro as turmas do 11º 
A e 11º B tiveram uma palestra sobre a 
meditação cristã.
A palestra, dividiu-se em dois momen-
tos. Num primeiro momento, o Padre 
Laurence falou-nos da história da sua 
vida e de como tinha começado a 
meditar. Falou-nos ainda da vida de um 
padre amigo que marcou a sua vida.
Num segundo momento o Padre Lau-
rence desafiou-nos a meditar, dando 
até uma palavra que podíamos usar 
“Maranatha”. Tanto o primeiro como o 
segundo momento foram fantásticos. 
O segundo momento, de experiência 
de meditação, superou as minhas ex-
pectativas, visto que na teoria estamos 
só de olhos fechados a pensar numa 
palavra que nem conhecemos, contudo 
aqueles momentos ajudaram-me a acal-
mar. Por fim, apenas queria manifestar o meu apreço por esta experiência e desejo de começar a fazer mais experiên-
cias de meditação.
Obrigado padre Laurence.
Ricardo Boavida 11º B

É com muita gratidão à Comunidade de 
Meditação Cristã que relembro a presença 
do Fr. Laurence Freeman, em Fevereiro, 
no CUPAV.
O entusiasmo que pusemos no anuncio 
deste encontro foi respondido. Tivemos o 
gosto de ter uma sala cheia de estudantes, 
dcheios de interesse, de expectativas e 
atenção.
Desde o primeiro instante apreciei a ati-
tude do Fr. Laurence. Antes de entrar na 
sala, procurou uns instantes de isolamento 
e concentração. Depois alcançou o seu 
lugar como por um carreiro entre as pes-
soas sentadas no chão. A atitude de seren-
idade, o tom de voz, a simplicidade e força 
da expressão reforçaram a autoridade das 
suas palavras: ensinamentos evangélicos 
sobre o conhecimento de si, o significado 
das parábolas sobre a cegueira e a lucidez, 
os apegos e a liberdade, a oração cristã, os frutos da meditação, o chamamento à felicidade que a todos Jesus 
dirige. O registo da sessão, e a proposta da comunidade da meditação cristã parece muito adequada aos dias de 
hoje. A identidade cristã está cada vez menos apoiada, se é que alguma vez pode estar, em estruturas sociais e cul-
turais mais ou menos periféricas à pessoa. É cada vez mais imprescindível a experiência imediata de Deus, que pela 
oração se estende ao todo da vida da pessoa e da comunidade. A meditação silenciosa dá frutos, enumerados pelo 
Fr. Laurence, e que são os frutos do Espírito Santo na atitude de vida da pessoa: o auto-domínio, a paciência a ale-

        ENCONTRO NO CUPAV
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            PÁGINA INTERNACIONAL
           MEDITATIO

Meditatio, é a partilha dos frutos da meditação com o mundo que nos rodeia.
A vida duma comunidade contemplativa cristã põe em contacto os frutos do espírito, com os problemas e as crises 
da nossa época. O nosso programa meditatio que se vai desenvolver ao longo de três anos é constituído por uma 
série de seminários e workshops sobre temas específicos que serão : educação, negócios e finanças, a saúde mental, 
ambiente, o diálogo intereligioso, acompanhamento dos moribundos, a 11ª etapa dos AA e a cidadania.
A nova casa de Londres, em Kensington, organizará os seminários e pilotará o desenvolvimento da nossa presença 
na Internet e a nossa capacidade de comunicar com a ajuda dos médias contemporâneos. Programas de formação 
serão elaborados para partilhar os benefícios desses seminários com o conjunto da Comunidade Mundial..
A casa de Londres contribuirá também na formação de jovens meditantes chamados a ter responsabilidades na 
Comunidade. Vindos de diferentes partes do mundo, eles estarão presentes como estagiários ou como oblatos 
beneditinos da CMMC.
Para mais informações consulte o site Meditatio: www.wccmeditatio.org.

gria, a paz, o amor. A prática da fé torna-nos mais humanos. A pessoa como centro dinâmico de relações, confiada 
em Deus, sabe-se amada por Deus, e abre-se, consequentemente às suas responsabilidades que são o seu comprom-
isso com os outros. A prática de 20 minutos de meditação veio completar o serão. Notou-se, dada a extensão do 
grupo, uma surpreendente qualidade do silêncio na sala. Nos dias que se seguiram não podia ter tido melhores ecos 
dos participantes. Paira nas nossas vidas agitadas o desejo da experiência de Deus, de uma presença de Deus que 
pela oração em comum, pela palavra e pela comunidade reunida em seu nome se torna palpável.

 p João Norton, sj

Para mim assistir à conferencia do Irmão John Freeman, foi marcante. Apesar do CUPAV estar repleto de pessoas, o 
Irmão John conversou connosco como se estivesse a conversar com um amigo, de uma forma próxima, atenta e 
dialogante. 
Confesso que fui para a Conferência com muita curiosidade, porque sendo eu praticante de yoga há dois anos tinha 
aprendido algumas técnicas de meditação oriental, mas que nada tinham a ver com a utilização ocidental da palavra 
meditar (sinónimo de pensar muito ou reflectir). Descobrir que dentro da minha tradição religiosa também se 
promove a meditação propriamente dita (concentração para além dos pensamentos ou paralisação dos pensamen-
tos) foi muito importante para mim. Captar que a meditação cristã é assente numa relação amorosa, com Deus, 
comigo e que se reflecte nas relações com os outros é algo que me motivou para retomar as minhas praticas de 
meditação, agora com o cunho cristão que me faltava! Obrigada Ir.John Freeman pelo seu testemunho de "Free 
Man"! Obrigada ao CUPAV pela excelente iniciativa!  
-- 
Filipa Roncon 
being happy doesn´t mean everything is perfect. it means you decide to look beyond imperfection

           NOTÍCIAS  DA COMUNIDADE
                                                        REUNIÃO DA EQUIPA NACIONAL 
                                                              COM COORDENADORES DE GRUPO

Nesta reunião fez-se o balanço das actividades do ano.
Partilhou-se a vivência dos grupos e alguma dificuldade que tenha surgido.
Falou-se dos objectivos da comunidade em 3 vertentes:
1ª- Expansão geográfica
2ª- Meditação com crianças
3ª- Actividade solidariedade
Ainda nesta reunião decidiu-se, por sugestão dum coordenador,  distribuir o nosso boletim a toda a comunidade.
Isto faz sentido pois o NP deve ser um elemento aglutinador da comunidade e deve levar a cada membro notícias 
das nossas actividades.
Mas como as assinaturas do boletim eram a principal fonte de rendimento da comunidade, pensou-se que o mel-
hor seria pedir aos membros de cada grupo, para contribuirem anualmente com aquilo que puderem.
Os coordenadores dos grupos ficaram de explicar e organizar da melhor maneira essa cobrança.
Ficou combinado que essa contribuição se realizasse em Março..


