
Notícias de Portugal Nº 21 - Junho 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  
      26 de Junho  - Gregório de Nissa  

P. Nélio Pita  

CURSO MÍSTICOS CRISTÃOS VI ENCONTRO INTER-RELIGIOSO DE MEDITAÇÃO 

XXXVI - Grupo da Reconciliação Igreja de Campolide 
   3 de Junho  - 18:00h   

ASA Academia de Artes Orientais  
   16 de Junho—10:00h 

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

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

TESTEMUNHOS 6;  COMO  MEDITAR 6; ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 7;  DESTAQUE - UMA MANHÃ  
COM AS CRIANÇAS 8 

SUMÁRIO NP 20 

ENVIE COMENTÁRIOS - SUGESTÕES - PARTICIPAÇÕES  

NOTÍCIAS DE PORTUGAL - publicacão trimestral - COMUNIDADE MUNDIAL DE MEDITAÇÃO CRISTÃ - Portugal 

NOTÍCIAS DE PORTUGAL            Nº 21 - JUNHO 2013 

Comunidade Mundial para a Meditação Cristã 

Capela do Rato  
     19 de Junho—18:30h 

EUCARISTIA CONTEMPLATIVA 



Notícias de Portugal Nº 21 - Junho 2013       2 
 

SETE ANOS DEPOIS… 

Há os sete céus dos Maias… Os sete 

dias da criação da Bíblia… Os sete pe-

cados mortais… As sete maravilhas do 

mundo, e por aí fora… 

Dizem que o 7 é um número planetário, 

o número da perfeição… Há quem o 

considere um número mágico… um 

número místico por excelência, etc…  

Vem isto a propósito de eu ter decidido 

abandonar as funções de Coordenadora 

Nacional da CMMC, agora, ao cabo de 

sete anos. Acho engraçada toda esta 

simbologia à roda do número 7 e até me 

ajuda a  confirmar o acerto da minha 

decisão. 

Foram sete anos intensos de trabalho, 

em várias áreas, que muito me enrique-

ceram; de estreitamento de  relações 

humanas, que muito me gratificaram; e 

de aprofundamento espiritual diário que 

me tornaram, possivelmente, uma cria-

tura mais autêntica. 

Agradeço à Vida esta oportunidade que 

me deu de ser útil a Jesus Cristo, de ter, 

de certa maneira, de  cuidar dos medi-

tantes, de me obrigar a aceitar os desafi-

os que foram surgindo, de conhecer 

pessoas maravilhosas na  simplicidade e 

na inteireza da sua fé e de testemunhar  

a alegria serena que a prática da medita-

ção traz às pessoas. 

Também gostava de salientar os contac-

tos que tive com várias pessoas da orga-

nização da WCCM, todas elas de gran-

de competência e humanidade. Nos 

vários encontros internacionais em que 

participei (Canadá, Alemanha e Suíça) 

impressionou-me sempre o profissiona-

lismo com que os  responsáveis 

(voluntários) exerciam os seus cargos. 

Impressionou-me dar-me conta de co-

mo a WCCM é um corpo, um corpo 

organizado e cheio de dinâmica, com-

posto por  pessoas muito dedicadas, 

muito criativas e muito eficientes. Não 

se instalam no ‘já feito’. Procuram sem-

pre ir mais além e os resultados estão à 

vista: é surpreendente o alcance que o 

projeto Meditatio está a conseguir na 

sociedade civil, na saúde mental, na 

educação, nas prisões, etc. e como a 

prática da meditação cristã tem vindo a 

ser bem acolhida nessas áreas. 

Aqui, no nosso canto, tem sido especi-

almente tocante e revelador  os vários 

casos de pessoas que, ao conhecerem a 

meditação cristã, transmitem emociona-

das que era justamente deste tipo de 

interioridade que 

estavam à espera, 

como ‘de pão para 

a boca’. Parece 

que é como se, 

finalmente, chegassem a casa! 

Por tudo isto é óbvio que, se dei alguma 

coisa de mim, tem-me sido devolvido 

ao infinito. Só posso, pois, estar infini-

tamente grata por estes sete anos! 

Grata e também feliz, porque deixo a 

CMMC muitíssimo bem entregue: a 

Gilda Monteiro aceitou ser a próxima 

Coordenadora Nacional! E assim a Co-

munidade irá beneficiar da sua  genero-

sidade, experiência, ousadia e compe-

tência, para ir cumprindo a missão para 

que foi criada: divulgar e fomentar a 

prática da meditação cristã, segundo os 

ensinamentos de John Main.   É certa-

mente um trabalho  da Coordenadora, 

coadjuvada pela  Equipa Nacional, mas 

é também, seguramente,  um trabalho 

de todos nós  meditantes. 

   

Maria Cristina  
(Coordenadora Nacional) 

     Só como 

testemunho 

de meditante, este texto ‘passará’, e en-

tão, é isso mesmo o meu editorial.  

Antes de me decidir a fazer uma aproxi-

mação maior à comunidade e porque, eu 

já era crescida… decidi participar em 

várias atividades e ir vendo, ir conhe-

cendo as pessoas, e depois, com calma, 

decidir. A ‘teoria’ eu tinha ficado a sa-

ber, o essencial, pela internet mas a 

‘realidade’, a forma de viver do grupo é 

sempre, para mim, o mais importante 

porque é o verdadeiro testemunho. Pro-

curava um aprofundamento espiritual no 

seio da minha tradição mas algo diferen-

te, algo que me permitisse de facto iden-

tificar o meu Jesus Cristo nas pessoas e 

na sua forma de se relacionarem e de se 

darem aos outros. Nessa primeira fase, 

encontrei duas pessoas que muito me 

impressionaram, pela humildade e afabi-

lidade com que me acolheram. Uma 

delas, a Maria Cristina. Todos me dizi-

am “fale com a MC, a Nucha!”, “é a 

nossa coordenadora”. Senti logo ali um 

enorme carinho de todos por essa MC e 

que isso era muito bom sinal. Falei com 

ela algumas vezes, mas há uma dessas 

ocasiões que foi marcante para mim 

porque, fiquei atónita (mesmo), com 

uma resposta que me deu e que me fez 

pensar, sic.: “esta gente, de facto, não é 

deste mundo!”. Dias depois pensava 

nessa conversa, com a noção clara de 

que, por tudo o que eu já tinha visto, 

‘essa gente’ só podia ser do mesmo 

mundo para o qual eu ansiava regres-

sar… e então, eu tinha encontrado os 

companheiros de caminhada que procu-

rava. Sim, estava de regresso a casa.   

Todos conhecemos e amamos a Nucha e 

o seu amoroso ‘cuidar dos meditantes’. 

Isso, e o seu exemplo de humildade, 

fidelidade à meditação e dedicação ao 

trabalho muito me tocaram. E também, 

uma coisa que considero muito especial, 

fruto de tudo isso, e que também encon-

trei noutros queridos companheiros que 

meditam há mais tempo e eu chamo de 

intuição e percebi que é a sabedoria que 

não é deste mundo…  

É claro que, co-

mo ela própria 

faz questão de 

dizer e eu sei (ou admito), porque já sou 

crescida (e tenho de aqui incluir porque 

se não, este editorial não ‘passa’ mes-

mo), tem imensos defeitos e erra muito! 

Como todos nós. Contudo, quero teste-

munhar, que é uma das pessoas, das que 

conheço pessoalmente, que mais me 

parece que, tem sido útil a Jesus Cristo, 

pelo testemunho que é.  

Tem sido um privilégio para mim convi-

ver e trabalhar, e ter podido eventual-

mente aprender algumas coisas, sobre 

como fazer o trabalho maravilhoso que 

ela tem vindo a desenvolver e que conti-

nuará a apoiar como me prometeu. 

A forma como a Nucha me apresenta 

aqui e agora, deixa-me tão grata e sensi-

bilizada, e até embaraçada, mas também 

total e profundamente comprometida. 

Tenho por isso que responder a tamanho 

carinho e confiança garantindo que tudo 

farei para corresponder plenamente ao 

que ela vos diz de mim e isso significa 

Vida da Comunidade 
Maria Cristina Guedes de Sousa 

Merci infiniment!  Editorial  
Gilda Monteiro 

(cont. pag. 6)  



Notícias de Portugal Nº 21 - Junho 2013       3 
 

 

Queridos Amigos,   

“Quem é que inventou a meditação?” 

Com o passar dos anos, já tinha ouvido 

muitas perguntas sobre a meditação. 

Será que é cristã? Será que o Papa a 

aprova? Será o mesmo que auto-

hipnose? Mas ninguém, antes deste me-

ditante de 8 anos, que, com os seus vinte 

companheiros de turma, estava sentado numa das pequenas 

carteiras da Escola Primária Nacional da Ilha de Bere, tinha 

posto a questão desta maneira. Há algo maravilhosamente 

clarificador na meditação com crianças. A facilidade e o 

carácter imediato com que, bastando um pouco de encoraja-

mento, elas penetram no silêncio e na própria quietude, sem 

esforço, revelam a quietude e o silêncio da presença a que 

chamamos o Espírito. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, 

Espírito de Amor, Espírito de Paz. 

Eu queria responder ao autor da pergunta – que é mais im-

portante, às vezes, do que a própria pergunta. Por isso, dei o 

meu melhor e disse: “Foi Deus”. Os seres humanos, muitas 

vezes, entendem mal as coisas, cometem erros, tornam-se 

violentos esquecem-se de quem realmente são e de quem é 

Deus. Por isso, Deus, amavelmente, inventou a meditação 

para nos lembrar e nos trazer de volta à verdade, pelo cami-

nho mais fácil e mais curto. Deus deu-a a toda gente de for-

ma gratuita e nós só temos que falar dela uns aos outros. E, é 

claro, temos também que praticá-la. Isso, eu não precisei de 

dizer às crianças. A professora da escola tinha-me dito que 

as crianças adoram a meditação e que muitas contam que 

meditam sozinhas às vezes. Isto veio reforçar os resultados 

da investigação que está a ser conduzida na Austrália, a qual 

sugere que cerca de setenta por cento das crianças que apren-

dem a meditar na escola também o faz livremente em casa 

ou noutro sítio. (…) 

Enquanto eu lhe estava a responder, o rapaz escutava com 

aquele olhar penetrante de aberta curiosidade e entendimento 

que faz das crianças tão bons juízes da integridade dos adul-

tos. Estando ele em tão estreito contacto com a sua própria 

experiência e tão pouco condicionado, até agora, para se 

modificar de forma a agradar aos outros, eu espero ter-lhe 

dado a resposta que ele precisava. 

Ao refletir sobre esta experiência de aprendizagem, lembrei-

me de uma sessão que eu tinha conduzido, uns dias antes, 

para um grupo nacional de proeminentes médicos. Eles esta-

vam interessados na meditação, na medida em que esta os 

pudesse ajudar, a eles e aos seus colegas de profissão, que 

sofriam cada vez mais de stress. As pressões induzidas pela 

tecnologia médica, os cortes orçamentais, as dissonâncias 

entre médicos e entre estes e os doentes, a incidência do abu-

so de drogas, a depressão e o suicídio – tudo isto deu origem 

a perguntas diferentes daquelas com que tive que lidar, pro-

vindas das crianças da escola da Ilha de Bere. 

Tentei apresentar o ensinamento e responder às perguntas de 

uma forma que mantivesse o assunto numa perspectiva alar-

gada – não apenas aquilo que a investigação médica nos vem 

dizendo sobre a meditação, mas também o mistério das suas 

origens e de quem a poderá ter inventado. Os médicos apre-

sentavam um saudável cepticismo, mas mantinham a mente 

aberta e a sinceridade. Foi uma estimulante troca de ideias 

entre adultos, não tão engraçada como a que tive com as 

crianças, mas que talvez conduzisse a uma maior influência 

sobre um maior número de vidas. Mas, mais uma vez, ficou 

claro que a experiência da meditação em conjunto era o fac-

tor crucial para a sua validação. Podemos dizer muita coisa 

sobre meditação, sob os diversos pontos de vista – teológico, 

histórico, psicológico, neurológico. Mas, se não pararmos a 

conversa, em determinado ponto, e se não começarmos a 

entrar naquele “quarto interior”, a conversa não levará a nin-

guém muito longe. 

De qualquer modo, eu consolo-me com a ideia de que, mes-

mo que a conversa, na prática, não leve a lugar algum, o que 

talvez seja o mais frequente, pelo menos, é melhor ter conhe-

cimento da meditação – do novo horizonte para a vida huma-

na que esta revela – do que não saber que existe. 

Ambos os encontros, com as crianças e com os médicos, 

refletem as prioridades do Programa Meditatio da nossa Co-

munidade – o alcance externo, como lhe chamamos, da 

WCCM. Ele foi concebido para trazer os frutos da meditação 

para o mundo secular – o que quer dizer o mundo tal como 

ele é, de facto, hoje em dia. Podemos não gostar dele, mas é 

melhor vermos o mundo como ele é.  É melhor envolvermo-

nos com ele e com as suas linguagens contemporâneas do 

que tentar rebobinar a História ou avançar rapidamente. 

Todos somos seculares – ou lidamos com o secularismo – 

nos nossos dias. Os fundamentalistas vêem-no como uma 

ameaça à religião; já os contemplativos tendem a vê-lo como 

um aliado. Meditar com fé, hoje, é, portanto, ser um contem-

plativo contemporâneo tanto quanto alguma vez o foi qual-

quer verdadeiro santo do passado. Significa estar envolvido 

com ambos os extremos deste espectro; e, assim, a ação que 

a fé sempre exige será, ou dirigida para o interior, ou para o 

exterior, dependendo da nossa plateia ou do ponto de vista. 

Mas o ensinamento essencial mantém-se o mesmo, em am-

bos os casos. Esta unidade do ensinamento essencial, em 

cenários diversos, mostra que a simplicidade é a grande re-

volução da qual o mundo está à espera. 

Em muitos aspectos, o Meditatio não é nada de novo. Ao 

longo dos anos, temos vindo a responder a pedidos para ensi-

nar a meditação provindos de muitos quadrantes e temos 

tentado dar resposta a todos com os nossos recursos limita-

dos. É um trabalho que vale a pena fazer e há, sem dúvida, 

uma grande necessidade, uma grande fome e um grande po-

tencial. (…) 

O novo Centro Meditatio, em Londres, que abre portas este 

mês (Março de 2013), é um exemplo deste crescente alcance 

de dentro para fora. Espero que tenham possibilidade de o 

visitar e, mesmo que isso não seja possível, que venham a 

beneficiar dos eventos de ensinamento e de diálogo que nele 

se irão realizar. É um centro destinado a toda a comunidade. 

Investimos uma grande quantidade de esforço e de esperança 

na sua concepção e no seu programa de atividades e temos 

um grupo maravilhoso de jovens meditantes a dar-lhe ener-

gia, pelo que vos pedimos que o guardem no vosso coração, 

no momento do arranque do seu trabalho. 

Carta de LAURENCE FREEMAN OSB 
Director da Comunidade Mundial de Meditaça o  Crista  

“Quem é que inventou a meditação?” …  

Eu queria responder ao autor da pergunta – que é 

mais importante, às vezes, do que a própria pergunta. 

Por isso, dei o meu melhor e disse: “Foi Deus”.  
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Há algumas semanas, conduzi um Retiro da Escola, com 

Pauline Peters e Kath Houston, para meditantes da região da 

Ásia-Pacífico. Estes retiros são experiências mais intensas, 

com a duração de oito dias, de silêncio cada vez mais pro-

fundo. Temos uma palestra por dia, sete ou mais períodos de 

meditação, uma missa contemplativa e um encontro diário 

individual com os participantes. 

É necessária alguma experiência de meditação, está claro, 

antes de embarcar num retiro deste tipo. (…) Naturalmente, 

existe alguma ansiedade no primeiro dia do retiro porque 

requer, de todos nós, uma rápida mudança de ritmo. O corpo 

e a mente levam tempo a ajustar-se e a sincronizar-se com o 

novo ambiente e a nova rotina. Ao terceiro dia, a maioria das 

pessoas que começaram diz que sente ter, finalmente, aterra-

do e desacelerado o suficiente para se reenquadrar consigo 

mesmo. 

Surge uma pergunta óbvia, do género das que uma criança 

de oitos anos poderia colocar, de forma algo desafiante: para 

quê intensificar a prática desta forma? Se a norma de duas 

vezes ao dia é suficiente e guia um processo natural e pro-

fundo de integração, este regime não revelará um certo senti-

do de impaciência ou de egotismo ao pensar que mais é me-

lhor? Recebemos mais recompensas por fazermos um esfor-

ço maior? Estas questões levam-nos a um dos mais impor-

tantes paradoxos que nos coloca o Evangelho, que tem inco-

modado o Cristianismo enquanto 

religião desde o seu início e com 

que é particularmente difícil lutar 

nos nossos dias. 

Será que o caminho que Jesus 

ensinou e que somos chamados a 

seguir é um caminho de recom-

pensa e punição? Se assim é, não 

será, primeiro que tudo, um ensi-

namento ético, em vez de místi-

co? À primeira vista, parece ser 

esse o caso. Se deixarmos tudo, a 

casa, a família e as posses, por 

causa do Evangelho, receberemos 

tudo multiplicado por cem, nesta 

vida (embora com perseguições) e 

no mundo que há de vir, na vida eterna. Se vendermos tudo o 

que termos e dermos o dinheiro aos pobres, teremos um te-

souro no Céu. Se ocuparmos o lugar mais humilde na mesa 

do banquete, alguém virá ter connosco para nos conduzir ao 

melhor lugar. Ama os teus inimigos e a tua recompensa será 

enorme. O Pai, que vê tudo o que é feito em segredo, no nos-

so quarto interior, ir-nos-á recompensar. 

Isto parece ter a ver, de modo razoavelmente claro, com a 

recompensa – e, por consequência, com o castigo. Eticamen-

te, o fundamentalista, que pensa que o inferno eterno é uma 

expressão da justiça divina, poderá, então, ter razão. Mas o 

coração do Evangelho não é assim tão dualista. Há um para-

doxo no centro vivo da Boa-nova que opera uma transforma-

ção imprevisível das nossas mentes assim que com ele depa-

ramos. 

O paradoxo já é sugerido por um contraponto feito pelo ensi-

namento do Mestre sobre a oração e pelo Seu ensinamento 

sobre a não-violência. A natureza contemplativa da doutrina 

sobre a oração, que subjaz à meditação na Tradição Cristã, 

equilibra a Sua injunção a que amemos os nossos inimigos e 

abençoemos os que nos perseguem. Colocados lado a lado, 

vemos como, de facto, se interligam e são interdependentes. 

Sem o mandamento moral da não-violência, o ensinamento 

relativo à oração transformar-se-ia numa mera fuga piedosa 

dos problemas da vida. Sem o ensinamento quanto a entrar-

mos no nosso quarto interior e fecharmos a porta, pondo a 

mente no Reino de Deus antes de tudo o mais e renunciando 

a si mesmo, o mandamento moral de dar a outra face não 

passaria de um idealismo vazio. Não podemos amar os nos-

sos inimigos sem o fazermos a partir de uma fonte contem-

plativa profunda de energia. Não podemos meditar sem nos 

tornarmos mais amorosos e menos violentos. 

Da mesma forma, a linguagem de recompensa e castigo do 

ensinamento é ultrapassada, muitas vezes, pelo chamamento 

a seguir e servir, sem qualquer promessa ou sugestão de re-

compensa. Se alguém vem ter com Ele sem se separar da sua 

família e, de facto, de si mesmo, essa pessoa “não pode ser 

Meu discípulo”. Ninguém que olhe para trás está “apto para 

o Reino”. Tal como o Filho do Homem, o discípulo não tem 

“onde reclinar a cabeça”. Há um desinteresse e uma incondi-

cionalidade radicais e até austeros no chamamento a seguir o 

modo de vida do Evangelho. 

Como é que podemos reconciliar estes pontos de vista opos-

tos? Poderíamos dizer que Jesus estava a apelar ao nosso 

auto-interesse e ao nosso egotismo espiritual apenas para 

conseguir a nossa adesão? E, depois, atira-nos com a verda-

de? Estará Ele a alimentar os nossos falsos motivos, numa 

tentativa de se tornar um mestre campeão de vendas?  (…) 

Algumas pessoas descobrem 

isto pouco depois de come-

çarem a meditar, pensando 

que, em poucos dias, irão 

começar a levitar em direção 

ao Reino. Depois, sentem-se 

desiludidas e desapontadas 

pelos seus próprios esforços e 

pelos resultados. Ou, simples-

mente, desistem, ou desistem 

e começam de novo, recor-

dando o que John Main cos-

tumava dizer quanto a aban-

donar as exigências e expec-

tativas. No entanto, a resposta 

ao paradoxo não tem a ver 

com diferentes níveis de motivação. O centramento em si e o 

esquecimento de si são irreconciliáveis. Nem basta tirar a 

conclusão de que Jesus está a dizer que a virtude é a recom-

pensa de si mesma. Sede virtuosos e sereis, então, natural-

mente, recompensados. Em breve, descobriremos que as 

mesmas correntes de egotismo estão igualmente agarradas a 

esta resposta. Ou não lemos as letrinhas pequeninas, ou esca-

pou-nos a verdade de que metade do significado do ensina-

mento está nos espaços em branco entre as palavras.  

A concepção do ego sobre o mérito desejado e merecido, 

que, tantas vezes, jaz no cerne das religiões, é, de facto, for-

temente rejeitada nos ensinamentos do Evangelho. O grande 

desafio ao discipulado consiste em renunciar a tudo “por 

Minha causa e por causa do Evangelho”; não por causa de 

algum tipo de recompensa pessoal esperada. A expectativa 

de mérito, na cabeça dos trabalhadores, que laboraram na 

vinha todo o dia, foi rudemente feita em tiras quando o pro-

prietário deu a mesma recompensa aos que vieram no fim do 

dia. Não é justo, murmura o ego.  

Mais esforço não significa maior recompensa. Por muito 

bom ou mau que seja o nosso desempenho, “somos todos 

servos imprestáveis”. Portanto, a recompensa não é recom-

pensa alguma. É a graça. Isto, como é claro, não se encaixa 
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bem no sistema de recompensa e castigo. O ego simplista, 

que gosta de obter respostas em termos de sim e não, desen-

volve-se sobre tudo isto. Numa tentativa de assumir o con-

trolo do paradoxo, em vez de ser sugado para dentro dele, o 

ego faz mais uma tentativa. Está bem, diz ele, vamos apontar 

para ser completamente desinteressados. Não pensarei de 

todo numa recompensa. Irei tentar, com toda a força, esque-

cer-me de mim e renunciar a mim mesmo. (Realmente, já o 

estou a fazer bastante bem…) 

Esta abordagem é tão contraproducente como aquela outra 

que espera, de forma mais crua, por uma recompensa. Ela 

subjaz, também, a muito do ascetismo bem falso que existe 

em todas as religiões e até, talvez, numa compreensão distor-

cida do celibato em certos círculos cristãos. 

O discipulado não pode ser reduzido a uma estratégia. 

Esta ideia de recompensa é forte no Evangelho. Mas está lá 

para ser ignorada. A Cruz liberta-nos da violência do ego, 

simplesmente, ao pintá-la com as suas verdadeiras cores. De 

modo similar, a denúncia do ensinamento baseado no mode-

lo de recompensa/punição ou no modelo da renúncia a si 

próprio liberta-nos do egotismo espiritual. A denúncia é uma 

libertação. Ambas constituem extremos, mas o caminho é 

pelo meio, um caminho estreito, mas que conduz à vida. 

Se conseguirmos evitar procurar uma recompensa e renunci-

armos a tentar parecer santos, temos muito boas hipóteses de 

sintonizar o comprimento de onda do espírito. Tal como as 

maiores redes de telefone, este comprimento de onda opera a 

nível global, ligando o nosso espírito ao Espírito de Cristo e 

o Seu ao Espírito de Deus. E então, finalmente, vemos como 

todos estamos ligados e, aí, a verdadeira ética pode começar 

a funcionar. “Neste avanço”, disse o Mestre Eckhart, “ des-

cubro que Deus e eu somos um só”. 

Aprendemos, desde a nossa primeira aula de meditação, que 

dizer o mantra é aprender a desviar a atenção de nós mes-

mos. Há outras formas de aprender a meditar, mas esta é a 

mais direta. Não se pode dizer que outra, mais orientada para 

a recompensa, não nos conseguisse fazer lá chegar na mes-

ma, ou, até, mais rapidamente. Dizê-lo seria reduzir a disci-

plina a uma técnica e substituir a liberdade da graça pela 

mecânica do karma. Mas aceitar esta simplicidade radical da 

atenção descentrada de si como o princípio básico da medita-

ção, desde o princípio, também significa que, em breve, ire-

mos esbarrar com uma parede de tijolo do fracasso. Na ver-

dade, quanto mais cedo, melhor. 

Procurar recompensas significa que estamos a viver no pas-

sado. Esperamos que o tipo de recompensa que obtivemos, 

da última vez, nos volte a ser concedido. Muitas pessoas, que 

já tiveram experiências espirituais, desejam vê-las repetir-se. 

Falta ao ego a imaginação mais elevada do Espírito que vive 

no presente. (…) 

Portanto, aquilo a que somos chamados é uma espécie de 

segunda ingenuidade. A primeira ingenuidade era realmente 

ingénua, inocente de experiência e operava com base na con-

fiança e na intuição. Frequentemente, conduzia-nos a lampe-

jos de sabedoria e de perspectiva (“Quem é que inventou a 

meditação?”). Mas não era adequada aos maiores desafios e 

perdas que vêm com a maturidade. Quando abandonámos o 

Jardim do Éden e perdemos essa inocência primária da in-

fância, vagueámos, por longo tempo, no deserto, em cepti-

cismo e isolamento. Rejeitámos o que nos parecia serem as 

promessas infantis da religião, ainda mais denunciadas pelos 

fracassos morais dos seus representantes oficiais. Procurá-

mos uma religião sem religião, uma espiritualidade sem dou-

trina.   

Então, talvez tenhamos tropeçado num caminho que, numa 

primeira fase, se poderá ter apresentado sob diversas aparên-

cias, seculares, científicas, religiosas, espirituais, terapêuti-

cas, médicas. Ofereceu-se-nos como um caminho de regres-

so à inocência, sem que tenhamos abandonado a experiência 

a duras penas conquistada. Ensinou-nos a sabedoria que po-

demos colher no fracasso e como podemos lidar com a perda 

e o desapontamento. Mostrou-nos que o autoconhecimento 

reside mais fundo do que a auto-análise. Acima de tudo, aju-

dou-nos a retirar a atenção de nós mesmos e a lá chegar sem 

tentar chegar a sítio algum, a ser ambidestros, mas sem dei-

xar a nossa mão esquerda saber o que fazia a direita. 

Espantosamente, descobrimos que tudo isto era absurdamen-

te simples. Sem o sabermos, tínhamo-nos tornado como cri-

anças (de novo). 

Esta foi uma longa resposta à pergunta sobre o Retiro da 

Escola e espero que tenha sido suficientemente clara para se 

ver porque é que este tempo passado num silêncio e medita-

ção regular mais intensivos reduz, em vez de expandir, o 

ego. Após algum tempo, transforma-se na descoberta de es-

tar numa experiência total, onde a realidade absoluta e sim-

ples de Deus é vivida como sendo realmente central na nossa 

vida quotidiana. Claro que é uma experiência total, mas por 

um período limitado.(…) No final do Retiro da Escola, , 

nunca vi ninguém que chorasse e quisesse ficar mais tempo. 

Sentimos uma certa tristeza por o tempo ter acabado. Apren-

demos a viver, hora após hora, em paz, equanimidade e bom 

propósito. Mas, agora, temos, também, um forte desejo de ir 

testar o que aprendemos no mercado da vida. Isto é muito 

parecido, creio eu, com o que os discípulos de Jesus poderão 

ter sentido depois da primeira experiência da Ressurreição. 

Nunca ouvimos dizer que tenham corrido atrás d’Ele, quan-

do desapareceu, sentindo-se desesperados por O terem perdi-

do de novo. Em vez disso, correram de volta à cidade, às 

suas vidas e ao seu propósito de vida, com uma nova experi-

ência de significado e de energia. 

Enquanto escrevia este texto, saía fumo branco da chaminé 

do Vaticano. Esperamos que isso indique uma nova era na 

longa vida da Igreja. (…) Rezemos para que, com o Papa 

Francisco na liderança da Igreja Católica, mas servindo to-

dos os cristãos, possa emergir uma religião simplificada, 

com uma autoridade que flúi da experiência espiritual pro-

funda a todos os níveis da sua vida. Uma Igreja que tem 

consciência de que a sua moralidade deriva do seu misticis-

mo. Esta Igreja será uma luz para as nações, sem tentar en-

candeá-las com ela. Verá a luz do mundo, que reconhecerá 

como sua, reflectida a toda a sua volta, dançando em inúme-

ros sítios. Na simplicidade de uma criança que faz uma nova 

pergunta, na preocupação de profissionais que lutam para 

servir melhor os outros e em todos aqueles que descobrem a 

graça no silêncio e na quietude.  

Afectuosamente,  

           

 

 

 

Nunca ouvimos dizer que tenham corrido atrás d’Ele, 

quando desapareceu, sentindo-se desesperados por O 

terem perdido de novo. Em vez disso, correram de 

volta à cidade, às suas vidas e ao seu propósito de vida, 

com uma nova experiência de significado e de energia.   
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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 

TESTEMUNHO:  OS MESTRES MAIS PEQUENOS! 

A meditação com crian-

ças tem sido uma experi-

ência maravilhosa! 

Iniciamos em Outubro de 

2012 com quatro turmas 

da Escola básica de Tires, 

com meninos dos 4 aos 9 

anos, e desde então temos 

crescido bastante com os nossos peque-

nos mestres. 

Meditamos em turma com a professora 

e em algumas ocasiões juntamos as tur-

mas, meditamos no relvado da escola 

com o sol e em harmonia com o silêncio 

da natureza! 

Meditámos também com as mães dos 

meninos, para celebrar o dia da mãe, e 

foi muito bom! 

Estas ações têm um impacto grande em 

nós, nas crianças, nos professoras e na 

verdade em toda a comunidade escolar. 

As crianças gostam, valorizam, empe-

nham-se e procuram meditar bem.  

Trabalhamos com eles temas e reflexões 

a cada semana, sobre a importância do 

silêncio, da quietude, da simplicidade, 

da harmonia entre todos, da felicidade e 

a cada sessão, vamos aprofundando os 

valores e princípios cristãos que acredi-

tamos que nos fazem felizes! Lemos 

textos sobre a verdade, a paz, o perdão, 

a solidariedade, a comunidade, a grati-

dão, o valor pessoal, a humildade, e 

tantos mais... São histórias para crianças 

que nos trabalham também a nós adul-

tos, pela sua simplicidade e por terem 

tanto a ver com a nossa realidade huma-

na diária, no percurso que é a vida! 

Vemos também que partilhamos com 

eles o saber da nossa experiência pesso-

al e conceitos que nunca tinham ouvido 

falar e que temos a sensação que se não 

fora ali... dificilmente ouvirão, pois a 

grande maioria das crianças não vão à 

catequese e muitas delas nem sabem o 

que isso é. 

Somos verdadeiramente abençoados por 

meditar com os mais pequenos. 

Na sua atitude infantil, pura, alegre e 

tantas vezes comovedora, aprendemos a 

ser mais crianças e a viver o presente 

com a autenticidade que lhes é caracte-

rística e que ás vezes sentimos estar a 

perder, no reboliço do dia a dia. 

Se meditar é Bom, meditar com crian-

ças, é MUITO BOM! Pois vivemos na 

pratica a experiência discreta mas arre-

batadora do aqui e agora, do amor sim-

ples e de um abraço sentido que tantas 

vezes nos dão espontaneamente! 

Damos graças a Deus por nos pôr no 

caminho estes mestres pequeninos, que 

são grandes em generosidade e amor!  

 

Andrea Moniz 

ACTIVIDADES NACIONAIS 

No passado dia 10/04/2013 

participámos numa sessão 

de Yoga e Meditação Cris-

tã, com um grupo de 60 

alunos adolescentes com 

idades entre os 11 e os 16 

anos, realizada através da 

Parceria Escola Salesiana de Manique - 

Comunidade Mundial para a Meditação 

Cristã e PsicodAM. O grupo recebeu-

nos no seu espaço e acolheu-nos, envol-

vendo-se na participação na atividade 

que tinha, talvez de uma forma subja-

cente, o objectivo de trabalhar o lema 

“Mente sã em corpo são”.  

O yoga, enquanto prática física permitiu 

a preparação do corpo, acalma-lo e tor-

ná-lo disponível ao silêncio e quietude 

necessários à meditação. 

A Meditação Cristã, foi um momento 

único e maravilhoso de partilha do si-

lêncio e de paz! Os alunos estiveram 

muito interessados, disponíveis e curio-

sos para compreender e recorrer à medi-

tação enquanto forma de oração, en-

quanto meio para Estar com Deus! 

Os adolescentes valorizaram e empe-

nharam-se, procurando manter o silên-

cio, a quietude e a sua simplicidade, 

pilares da meditação. 

Durante o acolhimento, foi contada a 

história da meditação e de como os va-

lores cristãos ali partilhadas, não só 

fazem ali sentido, mas como são apren-

dizagens para o seu dia-a-dia, para o seu 

futuro, para a sua vida! Enquanto pro-

fissionais, consideramos esta mensagem 

importantíssima no desenvolvimento 

pessoal e social dos jovens, para se tor-

narem bons adultos, boas pessoas, bons 

cristãos, de coração puro!  

As partilhas que a meditação permite, as 

aprendizagens e os valores e os princí-

pios cristãos compartilhados permitiram

-nos de alguma forma “plantar” nestes 

uma semente que esperamos que germi-

ne e floresça no seu interior caminhan-

do no sentido da simplicidade e do en-

contro com Deus!  

Isabel Agostinho 

que me entrego inteira. Partilho também 

que minha visão é igual à minha oração, 

e que vos peço, façam também comigo, 

e me permite confiar que as minhas 

mãos e as nossas mãos e corações se 

unam fraternalmente e com alegria para 

esta construção do nosso mosteiro sem 

muros e caminhada, acolham e sirvam, 

cada vez mais e melhor a todos os ir-

mãos e a Cristo e possamos cumprir a 

nossa missão e dar continuidade ao 

crescimento e consolidação da nossa 

Comunidade de Amor. 

A nossa querida comunidade, cuja coor-

denação me é colocada agora nas mãos, 

como a realidade a assumir já neste NP 

e o meu coração me pedem para, e ago-

ra em nome de todos os meditantes e da 

Comunidade portuguesa expressar, à 

nossa querida Nucha, a nossa imensa 

gratidão e o nosso imenso Amor.   

Peço agora que, como Comunidade, 

façamos uma oração para que Senhor a 

cubra de bênçãos e a mantenha connos-

co neste caminho e trabalho do Silên-

cio, por mais 7+7+7+7+…+7 anos. 

A Deus, a todos, à Nucha  

Merci infiniment!  

Gilda Monteiro 

Editorial: (Cont. da pag. 2)  



Notícias de Portugal Nº 21 - Junho 2013       7 
 

A MEDITAÇÃO CRISTÃ NAS PRISÕES 

Numa sociedade cada vez 

mais dependente da legisla-

ção para definir os seus 

valores e gerir as suas insti-

tuições, o que se está a pas-

sar com a Justiça? Como é 

que sabemos o que é “justo” fazer? 

Como é que gerimos os conflitos com 

os que pensam diferentemente de nós? 

Como é que lidamos com pessoas que 

fazem coisas “erradas”? As respostas a 

estas questões  não só nos levam ao 

coração dos nossos sistemas legal e 

social,  como também ao coração de 

nós mesmos. Este Seminário Medita-

tio irá explorar a dimensão espiritual 

da justiça revelada em todas estas res-

postas. 

Primeiro dia: como poderemos ser 

justos em tudo o que fazemos? 

Um dia de diálogo com legisladores, 

advogados e juízes, sendo que todos 

eles têm uma dimensão espiritual nas 

suas vidas pessoais. 

Segundo dia: interioridade por dentro 

Enfoque nas prisões e em como a me-

ditação pode transformar uma experi-

ência potencialmente destrutiva numa 

de crescimento espiritual. 

 

Local: The Meditatio Centre, Londres  

(mais informações em 

www.wccm.org)  

Seminário MEDITATIO – Sobre a Justiça e a Meditação nas Prisões  – 9/10 de Julho  

ACTIVIDADES INTERNACIONAIS 

A razão por que escolhe-

mos percorrer o caminho 

bastante audaz de introduzir a Medita-

ção Cristã em cada umas das nossas 

escolas – num total de 12.000 alunos – 

foi a de que queríamos que tivessem 

essa experiência. Tanto quanto sabe-

mos, somos a única organização do 

sistema de ensino que executou um 

projeto deste tipo – introduzir a Medita-

ção Cristã em todas as nossas escolas. 

Eu uso um referencial para tomar deci-

sões que é muito simples: será que é 

bom para todos os nossos alunos? Senti 

que, no caso da Meditação Cristã, havia 

uma resposta convincente: sim! 

Nós tínhamo-nos tornado meditantes; 

mas uma coisa é alguns de nós estar-

mos entusiasmados com determinada 

coisa; outra inteiramente diferente é 

irmos ter com os nossos 800 ou 900 

professores e dizer-lhes: “olhem, temos 

mais outra coisa para fazerem hoje”, e 

esperar que eles adiram à ideia e cor-

ram para a implementar. No entanto, eu 

tinha uma fé absoluta  em que, desde 

que fizéssemos isso de forma a propor-

cionarmos o devido apoio aos professo-

res, mediante programas de formação e 

a implementação de um programa pilo-

to, iria resultar. Certamente, passados 6 

anos, posso, de facto, comprovar que se 

tornou, creio eu, em algo por que são 

conhecidas as nossas escolas católicas e 

a Diocese de Townsville. É uma verda-

deira marca de qualidade das nossas 

escolas.  

No entanto, não eram só os nossos pro-

fessores que tinham que ser convenci-

dos. Temos um Concelho de Educação. 

(…) Pensei sobre o que precisava de 

lhes dizer. O “Relatório Delors”, apre-

sentado pela UNESCO em 1996, con-

tém os quatro pilares da educação, no 

seu documento “Aprender o Tesouro 

Interior”. Até o próprio título parecia 

gritar-me que se referia à educação 

interior do coração. Os quatros pilares 

são: 

Aprender a saber; 

Aprender a fazer; 

Aprender a viver em conjunto e com os 

outros; 

Aprender a ser. 

Não creio que isto esteja, de facto, no 

nosso novo Curriculum Nacional da 

Austrália; quem me dera que estivesse. 

Mas eu acho que é num ambiente esco-

lar religioso que temos que ter a autori-

dade absoluta e última para marcar o 

risco e dizer: não somos apenas técni-

cos de um curriculum; queremos dar 

aos nossos alunos algo que tenha a ver 

com a educação do coração. 

Num ambiente escolar católico, eu 

creio que a forma privilegiada de o 

fazermos é, certamente, através da nos-

sa experiência de oração, indo além da 

noção de que a oração é algo que deve 

ser aprendido. A oração é para ser ex-

perienciada. E eu creio que a Medita-

ção Cristã, a oração do coração, tem 

sido um caminho poderoso, para os 

nossos alunos, para encontrar esse lugar 

de quietude, dentro deles, onde os seus 

corações se podem expandir. Esse foi 

um dos argumentos que, com certeza, 

apresentei ao concelho. De facto, o 

relatório da UNESCO prossegue dizen-

do que “é a nobre tarefa da educação 

encorajar todos e cada um, agindo de 

acordo com as suas tradições e convic-

ções e respeitando, plenamente, o plu-

ralismo, a elevar a sua mente, coração e 

espírito ao plano do universal e, em 

certa medida, transcender-se a si mes-

mo”. 

Não será exagero dizer que a sobrevi-

vência da Humanidade depende da me-

ditação. (…)  

 

Dr.ª Cathy Day  

Diretora de Educação Católica, 

Diocese de Townsville 

 

in  “Meditação  com  Crianças”  

MEDITATIO - Conferências 2012 

(já disponível em português)   

12.000 ALUNOS PRATICAM DIÁRIAMENTE 

“A Meditação Cristã nas Escolas de Townsville” 
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O aspeto prático da mensagem da meditação cristã é que, pela nossa fidelidade à 

caminhada e pela nossa abertura ao amor que reside em nós, chegamos à 

compreensão de que o grande trabalho na vida é comunicar este Amor, para 

ajudar os outros a verem através da sua luz.  

in “O coração da criação” p.82 

Uma palavra de JOHN MAIN OSB 

Destaque 

Chegámos bem cedinho, pelas 8:30, de 

uma manhã clara de Abril. A escola e o 

seu espaço circundante apresentava-se 

alegre e bem cuidado,  em parte devido 

a obras de renovação recentes. Ao lado 

do  edifício amarelo de apenas dois 

andares, estendia-se um amplo recinto 

exterior com parque de brincadeiras, 

espaço polivalente para desporto,  um 

relvado bordejado por três ou quatro 

árvores de grande porte e uma hortinha 

criada e mantida pelos meninos da es-

cola.  

Convém dizer que alguns meninos des-

ta escola já estão familiarizados com a 

meditação cristã desde o ano passado, 

graças à Andrea (membro da CMMC), 

que soube aproveitar a sua situação de 

mãe de dois alunos, para aliciar algu-

mas das professoras da escola para a 

prática da meditação com as respetivas 

crianças.  

Mas desta vez tratava-se de um empre-

endimento de  maior importância, ou 

seja, apresentar a meditação cristã a 

TODA A ESCOLA, professores e alu-

nos e, também,  às mães dos meninos,  

já que o móbil principal desta ação era 

a comemoração do Dia da Mãe. 

Entre mães e filhos era um universo de 

cerca de 200 pessoas! Achou-se por 

bem dividirem-se em dois grupos, o 

primeiro com os meninos do 1º e 2º 

anos e o segundo grupo com os meni-

nos do 3º e 4º anos. 

A sessão começou com o Mestre Luis 

Cunha (também ele membro da 

CMMC) a dar uma aula de Chi Kung 

(arte oriental que promove a vitalidade 

física e mental e prepara a pessoa para 

a prática da meditação). Logo aí foi um 

espetáculo aliciante:  sobre um vasto 

relvado concentravam-se nas primeiras 

filas os meninos e as meninas e atrás, 

formando as últimas filas, as mães. E 

quer uns quer outras seguiram, entre 

atentos, esforçados e divertidos,  os 

gestos e as posições do Luis, ao longo 

de 45 minutos. E uma vez bem descon-

traídos de corpo e mente, ‘entraram em 

ação’ a Andreia (1º grupo) e a Gilda (2º 

grupo) de modo a levarem todos os 

meninos e todas as mães presentes  a 

iniciarem-se no silêncio, na quietude e 

na simplicidade  que formam a prática 

desta disciplina maravilhosa que é a 

meditação cristã. Meditou-se 7 min 

com o 1º grupo e 9 min. com o 2º e foi:  

LINDO! … Lindo, como a maioria das 

crianças aderiu ao silêncio e à quietude 

(simples elas são, nós adultos é que 

não!); lindo, como as mães quiseram 

estar em uníssono com os filhos; lindo, 

como a diretora da escola e os profes-

sores estiveram totalmente disponíveis 

para também viverem o momento; lin-

do, como o Luis, a Andrea e a Gilda se 

deram totalmente àquela assembleia 

para lhe passarem o mais autêntico de 

si próprios e, finalmente, lindo como 

naquela manhã se viveu entre todos 

verdadeira paz, alegria e fraternidade.  

E agora resta-nos aguardar que a recep-

tividade com que nos acolheram nessa 

manhã se possa estender à vontade de 

tornarem a meditação cristã uma práti-

ca diária dentro da escola. 

 

 

Maria Cristina  
(Coordenadora Nacional) 

UMA MANHÃ  COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA BÁSICA DE TIRES 


