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Vida da Comunidade
Maria Cristina Guedes de Sousa

REUNIÃO EQUIPA NACIONAL / COORDENADORES DE GRUPO
No dia 1 de Dezembro, pelas 14 horas,
juntaram-se na Capela do Rato em Lisboa, os membros da Equipa Nacional e
mais 6 responsáveis de grupo. Do total
dos 16 grupos, 7 não se fizeram representar, por razões várias (doença mais
ou menos passageira, greve dos comboios, morte de familiar e outras).
Abriu-se a reunião com uma breve prece ao Espírito Santo, seguida da apresentação das pessoas presentes e seus
grupos. A coordenadora nacional leu
duas mensagens (coordenadora de
Braga e outro membro do mesmo grupo) dirigidas a todos os presentes, manifestando plena adesão ao documento
do Fr. Laurence, um sentimento de
comunhão com todos nós através da
prática da meditação e uma vontade
em trabalhar para a sua expansão na
área das crianças e dos jovens.
Seguidamente, centrámo-nos na apreciação do já referido texto de Laurence
Freeman, dando lugar a que cada um,
por sua vez, manifestasse a sua opini-

ão em relação aos aspetos mais importantes e quais as áreas preferenciais a
trabalhar numa ótica de alargar a prática da meditação cristã. As áreas mais
referidas foram: meditação com crianças, com jovens e nas prisões.
Naturalmente, cada um foi também
falando dos problemas e das alegrias
dos seus grupos.
De referência obrigatória é o relato
sobre a iniciação à meditação de crianças dos 4 aos 8 anos numa Escola Básica em Tires, levada a cabo pela Andrea
Moniz, também coordenadora de um
grupo de meditação (adultos) na sua
casa em S. Domingos de Rana.
A Amélia Ribeiro, coordenadora do
grupo de S. João de Deus, fez referência a várias atividades que tem desenvolvido no seu grupo (passeios contemplativos e um retiro num dia de Domingo) e outras que pensa promover em
2013.
A Maria José Salema, membro da EN e
coordenadora do grupo de Cascais/

Estoril fez um breve relato sobre o
projeto de iniciação
à meditação cristã
no Estabelecimento
Prisional de Lisboa, começado há cerca de dois meses.
Terminada a reunião entregámo-nos a
um período de meditação, findo o qual
teve lugar um amável e animado convívio, confortado com uns bolinhos. Embora sentindo a falta de quem não pôde
estar presente, despedimo-nos uns dos
outros com o sentimento de gratidão
por mais esta oportunidade de estarmos em comunidade, ou seja, em comunhão e amizade, e de um redobrado
alento para a nossa missão de fazer
crescer a prática da meditação cristã
pelo país fora!

Maria Cristina
(Coordenadora Nacional)

Editorial
Gilda Monteiro

A todos! os que possam ter sede… vamos/vinde!
É o que vejo o Fr. Laurence Freeman
dizer, de braços escancarados.
O meu gosto pela imagem e o trabalho
com os vídeos das suas palestras fazem
-me ver assim a abertura do documento
sobre o qual o Fr. Laurence e a WCCM
nos pedem para refletir e dar contributo, no sentido de repensarmos, como
comunidade, a nossa organização e
trabalho, nos próximos anos.
Este documento é uma resposta à grande animação que a comunidade vive
neste momento devido ao seu enorme
desenvolvimento e crescente reconhecimento. Ao mesmo tempo, tem sido
razão de grande animação e em todo o
mundo pensamos e conversamos sobre
ele, repensando a nossa comunidade.
Estamos, mergulhados em nós próprios
e aprofundamos o nosso autoconhecimento, como comunidade.
Em termos jornalísticos diria que esta é
a nossa principal “atualidade”.
Ao iniciar agora, a minha contribuição

na equipa editorial do nosso NP, quero
partilhar com todos que, ao mesmo
tempo, abraço com enorme alegria esta
animação e o apelo “ide” que ecoa há
dois mil anos, e que sinto, assume uma
vibração muito especial neste momento
e na visão e missão para a qual o Fr.
Laurence e a nossa comunidade global
nos chamam a convergir.
O NP, o nosso jornal, tem sido um
companheiro de caminhada. Nele, cada
um de nós tem partilhado, com todos, o
seu viver da meditação cristã, como
prática individual ou como experiência
de comunidade, e com ele, ficamos a
saber o que acontece a nível local, nacional e global. Essa co-autoria e partilha penso, apoia bem a comunidade e o
crescimento individual dos seus membros e concretiza duas ideias que, também aqui, jornal da comunidade, considero orientadoras, e centrais de Fr.
John Main e S. Paulo quando nos dizem “a meditação cria comunidade” e

“edificai-vos
reciprocamente”.
Esses contributos de todos, sinto que
nos unem e edificam, nos fazem sentir
próximos dos nossos companheiros de
viagem e nos reconhecemos uns nos
outros e a todos no Caminho e no caminhar.
Penso, por isso que, neste momento, o
desafio para o NP, e que convido todos
a abraçar, e peço ajuda, é, então, continuar a contribuir para a união e edificação recíproca e a “ir”, ele também, aos
que têm sede...
…eis que Estás sempre connosco.
Cada momento é o momento certo porque
todo o tempo foi carregado de significado
divino. “Agora é o momento aceitável”.
Todo o tempo é o “momento de Cristo”.
John Main OSB, in “Mosteiro sem Muros”

Gilda Monteiro
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Carta de LAURENCE FREEMAN OSB
Director da Comunidade Mundial de Meditaçao Crista
Queridos Amigos,
De manhã bem cedo, à medida que a
espessa noite amazónica ia sendo redimida pela luz do dia, eu descia em direcção ao pequeno pontão para meditar
na margem do rio. Em São Paulo ou em
Los Angeles, Sidney ou Londres, o dia de trabalho também
principia a esta hora, quando as pessoas começam a deslocar
-se para o trabalho, a ler o seu jornal, a pegar no seu
“cappuccino”, a equipar-se para a tarefa da sobrevivência.
Também aqui, na selva, havia uma subida perceptível dos
níveis de actividade. O reino animal estava a despertar para o
trabalho.
Mas, aqui, parecia-me mais uma transição a partir dum profundo descanso natural. Era um ritual da natureza, um novo
começo de uma celebração primeva, uma expansão da acção
em paz, em vez de uma batalha. Os conflitos entre espécies,
a sobrevivência do mais apto e a morte e o devorar das presas que conduzem o seu ciclo de vida eram isentas de pecado. Havia predadores, mas não opressores; aqueles cujo período de vida havia chegado ao seu término, mas não vítimas.
A frescura e a pureza da manhã reflectiam esta ordem natural
do mesmo modo que o rio reflectia a luz cada vez mais intensa do sol.
Da outra margem do rio, vinha um ruído que desviou a minha atenção da constante sinfonia da vida – o rio e a selva
através da qual ele fluía, o zumbido dos insectos e dos pássaros, o “splash” dos peixes que saltavam e enchiam de círculos a superfície lisa da água e os murmúrios infindáveis e
impossíveis de identificar que povoam a noite e o dia. A
Selva Amazónica está em silêncio. Mas o silêncio, como
qualquer meditante sabe, não é a ausência de barulho; é a
inocência essencial de ser, a existência em harmonia com a
nossa própria natureza, uma união entre o si mesmo e tudo o
que é outro.
Tive dificuldade em localizar um novo ruído, estranhamente
agressivo e perturbadoramente triste. Vinha de algures – ali à
frente ou atrás de mim ou rio abaixo. Por um momento, parecia quase humano e, num rasgo de imaginação, vi um carregamento de escravos a ser levado rio abaixo, para o seu futuro sem esperança. (…) O ruído ocupava o seu lugar entre a
orquestra da biodiversidade maravilhosa do mundo, à qual o
homem pertence para a servir em vez de a explorar. Tantas
espécies, tantos universos paralelos à minha volta. Quanto
mais vemos e compreendemos, mais vasto se torna o mundo,
mais ele reflecte a glória refulgente e a ausência de limites
da sua origem. “Em tudo o que é natural”, dizia Santo Agostinho, “há algo de maravilhoso”.
O crescendo de energia silenciosa avoluma-se na luz da aurora e acalma, outra vez, com o pôr-do-sol. Em ambos os
períodos, ela é intensamente pacífica. Sentimos que a paz é
uma energia, uma força que revitaliza e renova tudo o que
toca. Faz desabrochar o mundo, mas sem possessividade. A
nossa capacidade para esta paz é ilimitada; no entanto, ela
tem de ser expandida gradualmente. Receber demais e demasiado cedo poderia fazer-nos sentir ameaçados e até, paradoxalmente, assustados. Sendo energia, no entanto, ela pode
ser transmitida (“a paz é o Meu presente de despedida para
vós”). Estar perto duma pessoa cujo coração está cheio de

paz é ter o nosso próprio coração aberto para além de todas
as restrições impostas pela ansiedade, pelo medo e pela raiva. Mas, mesmo na mais forte presença da paz e do mistério
do amor de que esta flúi – tudo o que é real deriva do amor –
somos livres e a paz pode também ser rejeitada.
Sentir esta paz natural junto ao rio liso como vidro, enquanto
as aves varrem e dançam, sobre ele, no céu que se ilumina
como um sorriso humano irresistível que sabemos que não
nos irá deixar mal, é encontrar-se novamente consigo próprio. É ser restaurado na harmonia da natureza – o “shalom”
em que ressoamos com toda a criação, com todos os seres na
bela ordem do cosmos. Por isso, compreender a paz nestas
condições, meramente, como uma ausência de conflito ou
uma fuga ao risco – como fazem os seres humanos urbanizados nos seus perímetros de segurança, sob o olhar frio de
câmaras de segurança – é não estar lá de todo. É perder o
dom da paz e estar bem longe, num mundo ilusório.
(…) A “verdadeira natureza” de uma coisa é a sua essência
irredutível, a sua identidade real. Quando somos “naturais”,
estamos sem adornos, as nossas máscaras foram postas de
lado e penetrámos os filtros e camadas da identidade do ego,
que, com tanta facilidade, nos leva à auto-ilusão. Sermos
naturais, sermos nós mesmos, é ter um sentimento de autorecuperação. Descobrir o nosso verdadeiro “eu” – mais uma
vez – é o coração de qualquer recuperação, de qualquer processo de cura. É o grande regresso a casa da vida, talvez como para todas as coisas na natureza, o completar desse grande retorno à fonte. Quando este progresso ocorre em nós –
depois de um duro trabalho interior e de graça em abundância – somos abençoados com um novo grau de confiança e
de paz. Os nossos “falsos eus”, que têm dificuldade em lidar
com as desilusões e as perdas da vida, são relativizados.
Quando os tomamos como verdadeiros, somos conduzidos à
amargura e ao desespero. Por outro lado, quando estamos em
harmonia com o nosso “eu” verdadeiro, podemos nos surpreender com a nossa capacidade, não só de sobreviver às provações da vida, de as suportar com esperança, mas até de
florescer em tempos de adversidade.
Os místicos falam muitas vezes desse estado de união com o
nosso verdadeiro “eu” como sendo a nudez da alma. A Nuvem de Não Saber diz que, quando meditamos, com o passar
do tempo, atingimos uma “consciência nua de nós mesmos”.
Num dos seus poemas, Rumi canta “E então isto é o amor…
ficar nu, de súbito, sob as luzes da verdade” Estar nu, espiritualmente, é, tal como estando nu fisicamente, um sinal de
confiança, um acolhimento desse tipo de força autêntica que
apenas encontramos na vulnerabilidade e na honestidade
total. A vergonha de Adão e Eva, quando se apresentaram
nus diante de Deus mostrou como a Humanidade começou a
sua dolorosa viagem para a maturidade. Já tinham caído da
sua inocente harmonia com a natureza, para uma consciência
de si isoladora e culpada. De todas as muitas questões que
Deus coloca à Humanidade, “quem te disse que estavas nu?”
é uma das mais desarmantes porque revela o quanto Deus
nos conhece melhor e ama mais do que nós a nós próprios.
A busca humana básica tem sempre por objectivo a nossa
verdadeira natureza. Esta é alcançada, tanto através da redução e da renúncia, como pela aquisição e pelo sucesso. Não
apenas através de grandes e novas experiências e feitos, mas
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também por via de perdas e desapegos – talvez até mais através destes – eles guiam-nos num regresso jubiloso e pacífico
a casa, ao surpreendente reconhecimento do que é óbvio: que
somos quem somos e nada mais. Mas o milagre da natureza
não fica por aqui. Ao nos tornarmos nós mesmos, de um
modo mais natural (menos auto-conscientes, mais atentos
aos outros, mais capazes de nos maravilharmos), despertamos também para a nossa harmonia com toda a natureza –
com os outros seres humanos e com o próprio “mundo natural”.
Esta cada vez mais profunda ressonância com a natureza foi
o tema do Seminário John Main, no Brasil, em Agosto,
quando reflectimos sobre a ligação existente entre a espiritualidade e o ambiente. A verdade que eu fui levado a compreender melhor é que a nossa crise ecológica aconteceu porque
a Humanidade está, simplesmente, a agir de um modo não
natural e contrário à sabedoria face ao nosso lar terrestre.
Não conseguimos ver nem vibrar com o rico relacionamento
entre nós, seres humanos, e toda a ordem natural. É neste
relacionamento que se nos revela a beleza do mundo e, nessa
beleza, a misteriosa radiância de Deus, cujo ser está em todas
as coisas – que, como diz S. Paulo, é “tudo em todos”. Na
sua verdadeira natureza, todas as
coisas são belas: Deus viu tudo o
que Ele tinha feito e viu que era
muito bom. Quando vemos isto,
vemo-lo com a mente de Deus.
“Seremos salvos pela beleza”. Em
O Idiota de Dostoievsky, esta ideia
é expressa como uma pergunta
sarcástica feita ao Príncipe
Myshkin, um personagem semelhante a Cristo, que não responde.
Não se trata de uma esperança que
possa ser jogada fora com leviandade. Não é um lugar comum que
se possa usar para disfarçar o trabalho ascético necessário para
purificar as nossas formas de percepção, de modo a podermos experienciar a beleza desta forma redentora. Myshkin
diz apenas que “a beleza é um enigma”. Mas, noutro lugar,
Dostoievsky expressou a sua convicção de que “o mundo irá
transformar-se na beleza de Cristo”. Neste aspecto, ele antecipou-se a Simone Weil, que percebia a beleza do mundo de
forma tão sensível, mesmo (ou especialmente) por entre as
tragédias da sua vida e do seu tempo: “A beleza do mundo é
o terno sorriso de Cristo que vem ter connosco por meio da
matéria”.
Quando fugimos da cidade apinhada e poluída ou nos afastamos das rotinas viciantes e estressantes do estilo de vida
moderno, quando vamos para a natureza, às vezes até num
parque ou jardim na cidade, a palavra “bonito” vem-nos à
cabeça. Que palavra melhor e mais simples poderíamos encontrar? Vemos a vista, inspiramos o ar puro inundado por
novos aromas orgânicos, sentimos a textura das plantas com
os nossos dedos e observamos o mundo animal, reconhecendo-nos, a nós mesmos, nele. A experiência colectiva obtida
através de todos estes canais de consciência forma aquilo a
que chamamos “beleza”. Imersos no mundo natural, sentimos dissolverem-se os hábitos antinaturais da nossa mente.
Regressa a perspectiva. A nossa verdadeira natureza é recuperada. Enquanto permanecemos neste estado de ser, somos
incapazes de explorar ou causar dano ao ambiente porque

isso seria sentido como um dano causado a nós mesmos.
Enquanto estamos desta maneira em harmonia com a natureza, vemo-la puramente como um dom misterioso e natural,
para ser apreciado, partilhado e protegido igualmente por
todos.
Neste estado sensibilizado da mente, a beleza desperta a dimensão espiritual. Um sentido do transcendente funde-se
com o sentido de se estar profundamente enraizado na própria realidade física que revela a beleza em nós. No pensamento clássico, a beleza é a manifestação do todo através de
uma parte. A influência curativa e redentora da beleza pode
ser entendida desta forma. Não vamos para a natureza meramente para fazer um pausa de fim-de-semana no nosso estilo
de vida desequilibrado, para fugirmos de tudo. Não desfrutamos das coisas belas a um nível meramente elitista e estético, como quem veste um traje chique para ir a um concerto
ou à ópera. Quando estamos verdadeiramente abertos ao
impacto da beleza na nossa mente, alma e corpo, somos
transformados. A doença da nossa alma começa, de novo, a
melhorar. E, à medida que o todo se dá a si próprio a nós, na
parte, todo o nosso ser é acariciado.
Santo Agostinho dizia que só podemos amar o que é belo.
Isto quer dizer que o amor revela
o que é belo mesmo em coisas ou
pessoas que não nos parecem
belas à primeira vista. Quantas
vezes descobrimos que, ao desaparecer progressivamente a nossa
primeira impressão de alguém,
baseada em aparências superficiais ou preconceitos, vem à luz
uma perspectiva mais profunda e
a nossa resposta face a esta pessoa é completamente transformada. Sentimo-nos mal pelo nosso
erro de avaliação e abandonamolo. A sua verdadeira natureza é,
agora, mais visível e sintonizamo
-nos com ela a partir de uma parte mais simples e mais verdadeira de nós mesmos. Talvez seja isto que nos espera a
todos, no final das nossas vidas, independentemente da forma mais ou menos errada que tenhamos escolhido para viver. Todas as nossas formas de ver e conhecer fundir-se-ão
numa grande simplicidade curativa, ao vermos a Deus. Nesse instante de pura percepção – da beleza eternamente antiga
e nova – não seremos capazes de resistir a nos apaixonarmos, com o amor que sempre nos rodeou. E, assim, seremos
salvos.
Uma vida sem beleza é uma meia vida, trágica e sombriamente deformada na sua capacidade para a autotranscendência e a ternura. Muito do mal-estar e dos padrões
perigosos da nossa crise global advêm destas deficiências
interiores radicais. A mercantilização da educação, as falhas
da religião em estabelecer verdadeiro contacto com as pessoas em crise, a despersonalização das nossas instituições e a
paranóia da nossa actual preocupação com a “segurança”, a
nossa perda de moderação em questões materiais e a nossa
fuga para o entretenimento, em lugar da ida ao encontro com
a nossa verdadeira natureza na contemplação – todos estes
são sintomas que compõem as causas de raiz da nossa crise.
A instabilidade financeira preocupa-nos, de forma mais obsessiva, neste momento, mas, por trás dela e piorando continuamente, está o ambiente em deterioração, o ramo sobre o

4

Notícias de Portugal Nº 19 - Dezembro 2012

5

qual se senta toda a Humanidade. Tal como os toxicodepen- e, desse modo, renovar e expandir a tradição dentro da qual
dentes, fixados em manter o fornecimento da sua dose, nós fluímos. (…) Nas nossas vidas pessoais, vemos como temnegamos o problema principal e as suas consequências. Co- pos de ruptura e queda estão, muitas vezes, relacionados com
mo é que poderemos sair desta espiral de crise se não nos momentos em que nos reerguemos e avançamos. Nem semrecordarmos do que significa amarmo-nos a nós próprios e pre isto acontece e parece que ocorrem mais rupturas do que
como é que nos podemos amar a nós mesmos se recusamos avanços; e é por isso que temos que responder às crises pesamar a terra que nos alimenta e nos revela tal beleza?
soais com tanta ternura e preocupação com o indivíduo. Nem
Ver documentários televisivos maravilhosos nos canais te- todos parecem conseguir levantar-se e avançar, pelo menos
máticos não serve. A verdadeira maravilha da natureza está da primeira vez. Mas talvez a ruptura seja a condição necesno encontro em tempo real e pessoal. Quando disse às pesso- sária para toda a evolução e crescimento.
as que ia passar algum tempo na Amazónia, antes do Semi- (…) Historicamente, o maior avanço na consciência, cuja
nário, quase todas me avisaram dos perigos – serpentes, ara- influência ainda está a ser assimilada pela Humanidade, foi,
nhas e insectos venenosos. Muito poucos são os brasileiros talvez, o que os historiadores chamam a idade axial, a descoque já lá estiveram, tal como são poucos os australianos que berta do mundo interior humano. Esta resultou de muitos
já estiveram no centro do seu país ou os canadianos nas vas- progressos que disseminaram esta sabedoria do coração hutas regiões selvagens do norte do seu país. Os troços de natu- mano, através das grandes tradições religiosas e dos seus
reza intocada que ainda sobrevivem no planeta poderiam mestres iconográficos individuais, os Profetas Hebraicos, os
reencantar o nosso mundo se os visitássemos com coragem, autores dos Upanishads, Lao Tse, Confúcio, o Buda. No ensimplesmente da maneira correcta. Constituiriam um desafio tanto, estes avanços ocorreram em tempos de grande intranaos nossos hábitos autodestrutivos, não por nos fazerem sen- quilidade social e instabilidade e os respectivos mestres –
tir culpados – as pessoas modernas são geralmente imunes à incluindo Jesus, que pode ser visto como seu herdeiro e cúculpa – mas através da experiência da maravilha e da reve- mulo cultural – conheceram mais fracassos do que sucessos.
rência pela beleza que aí encontramos.
Esta perspectiva da História da HumaO medo das zonas selvagens daria en- Ao nos tornarmos nós mesmos, de nidade, como parte da grande história
tão lugar ao amor à natureza, o qual
um modo mais natural (menos da evolução da natureza, é geradora de
inclui a natureza humana em todas as
humildade e de esperança. Pode não
suas formas. Foi esta barreira de medo auto-conscientes, mais atentos aos evitar que cometamos os mesmos erque os grandes pioneiros do espírito
ros, mais uma vez, mas ajuda a comoutros, mais capazes de nos
enfrentaram e ultrapassaram, quando
preender melhor quando os estamos a
foram para zonas selvagens: Elias e
cometer. Previne os piores excessos de
maravilharmos), despertamos egotismo colectivo, a ilusão antropoJesus para o deserto, os primeiros monges cristãos para Scetes e Nítria, São
que nos permite explorar os
também para a nossa harmonia cêntrica
Bento para a sua gruta remota, os rishis
recursos naturais e os membros mais
da Índia para a floresta. O medo das
com toda a natureza – com os vulneráveis da Humanidade. São estas
zonas selvagens reflecte o nosso medo
as verdadeiras questões morais do
de entrar no silêncio e quietude no cenoutros seres humanos e com o nosso tempo. Mas, mais profunda que
tro do nosso próprio ser. A meditação é
a dimensão moral, é a espiritual. A
próprio “mundo natural”.
atraente – tal como a selva, o deserto
nossa via de saída da crise exige, em
ou as altas montanhas. Mas é sempre
primeiro lugar, uma consciência de
mais fácil ler sobre a meditação ou fazer pesquisas sobre ela geração espiritual. Isto significa uma consciência nascida da
do que abraçar a disciplina da sua prática diária. No entanto, atenção pura, antes de cobrir com as roupagens do pensasobre isto, há um consenso de todas as tradições espirituais: mento, que é boa antes de tentar fazer o bem.
não há transformação sem prática, nem conversão, nem ilu- A evolução da consciência, desde os seus primeiros estágios,
minação.
parece ser conduzida pela nossa capacidade de atenção. À
Os rituais externos, a ortodoxia de crença, a conformidade medida que a nossa atenção se aprofunda e expande, assim
com as convenções ritualísticas não podem substituir a práti- também as nossas formas de organização social e cultural
ca contemplativa que vai ao coração da pessoa e, através evoluem. Quando a atenção encolhe e se torna auto-fixada, a
dele, ao coração do mundo. Como disse Evágrio, um mestre dimensão humana é diminuída e a sociedade dissolve-se. A
da sabedoria do deserto, guardar os mandamentos não é sufi- nossa crónica distracção, a nossa incapacidade de prestar
ciente para sanar completamente as forças da alma porque atenção a alguma coisa por mais do que alguns minutos, ou
também necessitamos da contemplação para penetrar no cen- até de recordar e absorver o que ouvimos, são sintomas de
tro profundo do coração. A apatheia, ou saúde da alma, re- um mal-estar generalizado que afecta a dimensão espiritual e
quer uma prática contemplativa. Este processo de cura esteve que mina, também, os valores nucleares de qualquer forma
no centro do nosso contributo para o Seminário Meditatio de vida civilizada. A nossa capacidade para a contemplação
sobre Saúde Mental, que colocou profissionais deste campo – patente, tão claramente, nas crianças e naqueles que abraem diálogo com mestres espirituais de diferentes tradições. çaram, humildemente, o seu próprio processo de cura – está
Será também central para o Seminário sobre as Dependên- ligada a este instinto natural de desenvolvimento do nosso
cias, que se vai realizar no final deste mês (Outubro 2012). O dom da atenção. Nos animais e, talvez, até nas plantas, sentimistério da plenitude e dos poderes de cura reside na nossa mos este poder da atenção. Na selva, nunca nos sentimos
própria natureza verdadeira, nas regiões selvagens do nosso sós. Mas, à medida que o dom humano da atenção se desencoração. As grandes verdades têm que ser redescobertas e volve, ela expande-se para algo puro e centrado no outro. É
reformuladas por cada geração. Transmitimos pistas e sím- inclusiva. Abre o olho do coração que nos permite ver Deus
bolos aos nossos sucessores, mas temos que reviver a busca em todas as coisas, reconhecer a atenção divina em todos os
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níveis de consciência e em todas as formas da natureza.
Simplesmente, estes são os frutos da meditação. Para os colhermos e replantarmos para os que virão depois de nós, precisamos, acima de tudo, da amizade humana – da comunidade que a meditação cria, mas que dá suporte à prática. Mas
nós também necessitamos da amizade com o mundo natural.
Precisamos de sentir que estamos em casa nas zonas selvagens, na selva à beira do grande rio. Temos que rir com a
exuberância brincalhona das aves de penas decoradas de
forma surrealista, com os seus tocados carnevale e a sua
multiplicidade de cores. Precisamos de nos ver a nós mesmos nestas formas de vida mais primitivas e de recordar a
nossa capacidade de brincar, de nos deliciar e de ser simples.

Quando retornarmos a nossa atenção, como devemos, às
questões complexas com que está confrontado o nosso mundo, sentir-nos-emos menos sós, menos isolados na ilha da
consciência humana. Passaremos a ver, de facto, de uma
forma mais contemplativa e iremos agir de modo mais sábio.
Com muita estima,

(tradução de Rui G. Souto)

ACTIVIDADES NACIONAIS
XXXII ENCONTRO INTER-RELIGIOSO DE MEDITAÇÃO
Neste encontro
interreligioso que
teve lugar no
Centro Arte
de Viver, não
pude deixar de
reparar num pequeno grande detalhe: as
nossas irmãs do Centro Arte de Viver
acolheram-nos com tão grande ternura
e com um tão “Grande e Sincero Sorriso”.
Quando olhava para mim e para os
católicos que estavam no encontro,
apercebi-me de algo com que quis romper desde esse dia: a falta de sorriso!
Como é evidente, os nossos irmãos
pertencentes a outras crenças religiosas
terão evidentemente tantos ou mais
problemas que nós católicos no dia-adia. Então, porque teimamos nós em
não sorrir?!
Será que a austeridade de outrora na
nossa religião em que o padre celebrava a missa em latim e de costas para os
crentes, as cabeças tapadas com véus e
cabisbaixas durante as celebrações, o
vínculo a um Deus que castiga em detrimento de um Deus que perdoa, o luto
carregado de negro que se prolongava
para o resto da vida quando um ente
próximo partia, ainda não foi eliminada?
Se em cada momento de meditação
invocamos Maranatha, que significa
Vem Senhor, porque não chamá-lo com
um sorriso nos lábios? Quando convidamos um amigo para vir ter connosco,
fazemo-lo de cara alegre. Assim sendo,
lanço o desafio para que, quando meditamos e pedimos a presença do nosso

Amigo e Mestre, façamo-lo com um
Sorriso!
Um bem-haja a todos os irmãos que
meditam em busca de uma maior proximidade com o Senhor Nosso Deus.

Catarina Custódio
***
30.10.2012
A nossa ida
ao
XXXII
Encontro Inter-Religioso
de Meditação
foi uma experiência peculiar: não é
todos os dias que se convive com pessoas provenientes de tantas religiões e
tradições diferentes.
Quando chegámos ao Centro Arte de
Viver já estava imensa gente. Era necessário ver onde se punha os pés ao
caminhar, pois o chão da entrada estava
coberto de sapatos a lembrar uma escola de yoga. A sala estava repleta de
pessoas sentadas em cadeiras ou no
chão, sobre tapetes e almofadas.
A organizadora começou por sugerir
que nos apresentássemos a um desconhecido que estivesse por perto. Gerouse então um burburinho que serviu para
“quebrar o gelo” e todos os participantes ficaram mais à vontade.
Em seguida, foi feita uma breve apresentação do Centro Arte de Viver: teve
origem na Índia, foi fundado por Sri Sri

Ravi Shankar, funciona com base no
voluntariado e tem como principal missão promover a paz.
Após a fase introdutória, um representante de cada tradição leu um texto
alusivo à sua espiritualidade: ouvimos
budistas, hindus, protestantes, cristãos... e descobrimos que existem diversas comunidades de que nunca tínhamos ouvido falar. O que ficou
na nossa memória foi que “todos estavam a falar do mesmo”: de como o
amor de Deus é a essência da nossa
vida, de como este caminho que é a
Vida é percorrido com Ele e para Ele,
de como a meditação nos leva à Verdade que existe no nosso interior.
Antes da meditação fizemos uns exercícios respiratórios que ajudam a preparar o corpo e, em seguida, meditámos
meia hora, todos juntos, em silêncio
total.
No final, cantámos: tocaram viola e os
participantes acompanharam com instrumentos musicais que foram distribuídos (maracas, tambores, ferrinhos,...)
ou, simplesmente, bateram palmas.
Saímos após servirem chá e bolachas e
uma amiga que nos acompanhou comentou: “Repararam no sorriso da anfitriã?” A pessoa que presidiu ao encontro tinha um sorriso luminoso, cristalino, genuíno. Ficámos a pensar que se
calhar devíamos sorrir mais…

Inês e Eduardo
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ENCONTRO MEDITAÇÃO CRISTÃ E ARTES ORIENTAIS
No dia 25 de novembro, domingo,
realizou-se um encontro em que estiveram
presentes
praticantes de Chi Kung e de Meditação Cristã.
Estava um dia chuvoso, convidando a
um certo recolhimento. O espaço em
que decorreu o encontro, a Academia
de Artes Orientais, tinha um ambiente
que favorecia a serenidade, com uma
sala ampla e plena de luz natural.
O encontro teve início pelas 10H30
com uma aula de Chi Kung. Durante
esta aula, o Professor Luís Cunha foi

executando e explicando sequências de
movimentos, que os praticantes imitavam. A execução dos movimentos era
normalmente acompanhada de visualizações; gradualmente, a mente foi evoluindo para um estado mais focado e
sereno, o que era acompanhado de uma
crescente sensação de bem-estar físico.
Após a aula de Chi Kung, teve lugar
uma sessão de Meditação Cristã, que se
iniciou com uma breve explicação sobre a prática da meditação. Todos participaram, aderindo ao convite ao silêncio e à repetição interior do mantra
“Maranatha”.

A última parte do encontro foi preenchida com o visionamento de uma palestra de Laurence Freeman no retiro
“Encontrar a Esperança em Tempo de
Crise”.
O encontro foi todo ele marcado por
um grande espírito de abertura e partilha entre todos os presentes, tendo certamente contribuído para uma maior
compreensão e enriquecimento mútuos,
estabelecendo pontes para a comunhão
entre pessoas com caminhadas diferentes.

mente bonito e de grande impacto,
mesmo, e a sensação que tive é que foi
para todos. Com relativamente poucas
palavras e absolutamente centrada no
amor, como sempre, convidou todos a
viver a experiência do silêncio e da
repetição do mantra/oração na tradição
dos cristãos das primeiras comunidades. Fizemos então, um período de
meditação e no final acho que todas as
pessoas tiveram algo a partilhar e principalmente fizeram muitas perguntas.
Percebemos que, dos presentes, nin-

guém tinha conhecimento da existência
da meditação cristã ou da CMMC e
principalmente estavam muito admirados com a antiguidade da tradição.
… acho que me senti um bocado como
os primeiros cristãos, reunindo pessoas
em diferentes praças e locais públicos e
levando a mensagem… foi muito gratificante…

Luis Aguiar

LISBON WEEK
O tempo estava chuvoso e estávamos
dentro de uma tenda transparente que
nos permitia ver não só o que se passava na proximidade como a bela vista do
Miradouro de S. Pedro de Alcântara.
Fora da tenda, imensas pessoas passavam e muitas paravam, junto às bancadas onde estavam os organizadores do
evento (LisbonWeek), fazendo perguntas e levando consigo, entre outras coisas, as nossas brochuras com informações e contactos da CMMC. Várias
entravam para ver melhor o que estava
a acontecer e algumas ficaram… dentro
da tenda, juntando-se às que já aí estavam, sentadas no chão, em almofadas.
Eram, curiosamente de vários ‘tipos’,
desde os muito jovens a muito crescidos, portugueses e estrangeiros, conhecedores e ignorantes em termos de meditação…
A Maria Cristina (Nucha), com a simplicidade e profundidade que a caracterizam, partilhou a nossa comunidade e
os ensinamentos básicos de John Main.
Para mim foi um momento particular-

Gilda Monteiro

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
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Retiro de Silencio
“Encontrar a Esperança em tempo de Crise”
Conjunto de 6 DVDs VIDEO das conferências de Laurence
Freeman (com tradução em português).
Vale mesmo a pena ver e rever. A abrangência dos temas e
a profundidade com que são abordados, fazem deste
conjunto de gravações vídeo uma preciosidade para os
que procuram o aprofundamento da sua vida espiritual
segundo a tradição cristã.
Uma excelente oferta de Natal

Silêncio e Quietude
em todos os momentos
Visite-nos em:
Site: www.meditacaocrista.com
www.youtube.com/user/meditacaocrista
www.facebook.com/meditacaocristaportugal

Neste livro, Paul Harris organizou um
conjunto de textos, retirados da obra
de John Main, e dispô-los de forma a
facultar uma reflexão para cada dia
do ano.

Destaque
O GRUPO DE MEDITAÇÃO CRISTA AJUDA A FAZER AS MALAS?
A Xana veio até nós porque era Amiga da Ana. Eu diria que também - ou
sobretudo – porque era Amiga de Deus.
Figura frágil, com graves problemas de
saúde (hemodiálise diária que fazia no
silêncio do seu quarto no lar) , sorrindo
sempre e fazendo humor sobre as suas
limitações físicas. Sempre evitando
sobrecarregar alguém quando lhe oferecíamos o braço ou uma boleia. Gostando de conviver, ajudando sempre
quem vivia a seu lado.
Faltou um dia e a Ana contou que estaria hospitalizada, após idas várias ao
hospital e tendo sido por fim diagnosticado também um problema cardíaco.

Fui visitá-la: quase se zangou por eu ir
ali “perder o meu tempo”!
Ganhei o meu tempo, de facto. A Xana
sorriu, disse graças, naquele piscar de
olhos maroto e alegre. Contou da urgência da operação ao coração, da incerteza do êxito, dada a sua fragilidade.
Abordando a questão do eventual fim
de vida, falou de estar preparada para
tudo: “eu tenho sempre as malinhas
prontas”! Senti que o Grupo de Meditação Cristã lhe terá proporcionado a
Paz, a interioridade, o espaço para encarar a vida – e a passagem para outra
forma de Vida – de um modo simples e
alegre.

A Xana partiu no pós
-operatório. Tinha as
malinhas prontas. O
Senhor
deu-lhe a
mão e ela espera por
nós, com as nossas malinhas prontas,
um dia.
A Alegria da caminhada final, o abraço
terno e feliz com que nos despedimos,
a certeza de que a Amizade se pode
construir no silêncio e na união profunda são os maiores tesouros que a
Xana carregou na sua malinha.

Ana Maria B. Cruz

Uma palavra de JOHN MAIN OSB
Em Jesus, o dom de Deus para cada um de nós é um dom absoluto. A
meditação é a nossa resposta de absoluta aceitação.
In “O coração do criação” p. 22

