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COMO COMEÇAR A

MEDITAR
JOHN MAIN
O nosso trabalho como comunidade
consiste em procurar iníciar as pessoas
na essência da meditação cristã, porque
decorre da nossa convicção de monges
que a meditação é muito importante se
quizermos compreender o fascínio absoluto do dom do seu próprio ser; bem como o total encantamento do dom de
Cristo que cada um de nós recebe. Teremos entretanto de começar com nós
mesmos, e a partir de onde estamos.
O que procuro apresentar é uma maneira
de começar uma peregrinação interior
que leve ao conhecimento, à sabedoria,
ao amor. O primeiro que temos que perceber é que se trata de uma coisa extraordinariamente simples o que constitui
um grande problema para nós homens e
mulheres do sec XX. Estamos habituados a pensar em termos de complexidade. Se, por exemplo, quizerem comprar
um automóvel novo, o vendedor vai-lhes
falar na fantástica complexidade do seu
computador que accionado no início da
viagem indicará a sua progressão de 100
em 100km com uma série de outras informações. A ideia que está subjacente é
que um dos grandes atractivos do carro é
a complexidade do seu computador.
Claro que nada será dito que se o
computador falhar quando quizer avaliar o consumo de gasolina poderá ligar o
rádio. Complexidade sugere sofisticação para nós, mesmo quando leva a mau
funcionamento. O que se pretende ao
querer-lhe vender o carro com o computador é que ele ficará mais complexo, tornando-o mais valioso.
Com um condicionamento assim
consumista, a dificuldade para nós na
meditação é a total simplicidade. Aprender apenas a sentar quieto parece óbvio
pouco sofisticado e sem novidade. Mas
precisamos permanecer em quietude ao
aprender a colocar o corpo e a mente naquele ponto de integração e harmonia
que é o limiar do espírito. Isso parece de
tal maneira simples, embora não seja fácil, que o deixamos de lado para procurar algo mais complexo que nos interesse
mais. Precisamos de nos lembrar sempre,
ao começar a meditar, que estamos perante um desafio absolutamente simples.
Se isso significa que não é inteiramente
fácil é porque estamos acostumados à
complexidade. Se a quietude, não é fácil
é porque estamos habituados à distra-

cção, ao movimento e actividade constantes. Permitam agora que tente descrever como chegar à simplicidade necessária à oração. Ao preparar-se para meditar
procure ficar alerta em posição sentada e
confortável. A única regra essencial de
postura é a coluna erecta. Feche os olhos
e comece repetir o seu mantra, sem mexer os lábios ou a lingua. E diga a palavra
continuamente até ao fim da meditação.
Ao princípio é difícil para os cristãos
compreenderem que isso possa ser uma
oração. Como estar pode ter significado para um cristão? Será apenas uma
forma de relaxamento? Terá algum significado maior na visão cristã da vida? Perseverando na meditação você descobrirá
por si mesmo esse significado.

misericórdia,
compaixão
e
amor. É assim que
se inícia o nosso
dia - não só a
pensar nas nossas
ideias, mas vivenciando a sua realidade
em Jesus. Esta é a visão cristã: que Jesus
vive no nosso coração para além das
ideias. O Espírito é derramado em
silêncio em cada um de nós. E é assim
que começamos o dia, com fé,
descobrindo-a no silêncio do Espírito no
nosso coração. Quando cada dia começa
desta maneira, a bondade, a compaixão e
o amor de Cristo abençoam e fortalecem
o trabalho do dia com a presença activa
nas nossas acções e pensamentos.

O significado vem mediante o dom
de Deus, em Jesus, para cada um de nós
ser um dom absoluto. A meditação é o
nosso absoluto, resposta de aceitação
por Deus nos ter dado a si mesmo. Nada
ficou retido. Ele deu-nos a totalidade da
divindade na humanidade de Jesus. Uma
vida cristã é a nossa resposta áquele dom
e como o dom é absoluto, assim também
a nossa resposta precisa ser absoluta e
permanente. Ao responder ao dom de
Deus na meditação, nós colocamo-nos
totalmente à sua disposição. Nem sequer
nos detemos nos nossos próprios
pensamentos. Nem os dizemos a Deus.
Ficamos simples e à sua disposição ao
responder por inteiro ao seu dom: corpo
e espírito, em silêncio absoluto. O
silêncio da meditação poderia ser
descrito como o silêncio eterno de Deus.
Assim quando se pergunta “quanto
tempo levará?” A resposta é que não
levará tempo nenhum, ou levará o tempo
da sua meditação da manhã e da noite. O
dom foi dado. O Espírito foi derramado
no coração de cada um de nós.
Precisamos apenas de realizar o que nos
é dado por Deus em Jesus, através do
Espírito. Esta é a tarefa da nossa
meditação diária: ir além do tempo de
maneira a transforma-lo através do dom
do Espírito. Na nossa meditação no
início de cada dia permanecemos no
limiar, segurando o dom de mãos
abertas. Não sabemos o que o dia nos vai
trazer. Mas aproximamo-nos dele com fé
absoluta e confiança porque nos
aproximamos a partir da eternidade de
Deus. O início de cada dia está enraizado
na fé em Deus e na sua bondade,

Da mesma maneira, quando
chegamos à meditação da noite o dia
inteiro se integra. Ele resume-se em
Jesus, na sua presença e no seu coração.
Todas as tensões, preocupações, assim
como alegria s, tudo de bom e de
desagradável, completa-se em Jesus. Mas
tudo isto depende da prática. Não há
maneira de se aprender a meditar lendo
livros ou ouvindo conferências. A única
maneira de aprender é meditando. Por
isso é issencial meditar todos os dias, de
manhã e à noite. É um esforço
considerável, mas pode-nos levar ao
deslumbramento das revelações do
Evangelho. Descobrimos pela
experiência da oração silenciosa
verdadeiramente silenciosa o que Jesus
realizou e trouxe para cada um de nós.
O segredo da meditação é ficar
relaxado e alerta, silencioso e simples. Se
quizer saber porquê, leia São Paulo
escrevendo aos Colossenses quando fala
sobre a essência da mensagem cristã.
Este ensinamento básico é o que se
refere à meditação e a compreender a
essência do Cristianismo, encontrando
Deus na nossa própria experiência e no
nosso coração.
O segredo é este: Cristo em nós, a
esperança da glória que virá. É Ele que
proclamamos. Salvou-nos do domínio da
escuridão e trouxe-nos ao Reino do seu
querido Filho em que a nossa redenção
está assegurada e os nossos pecados
perdoados. (Col. 1;27, 13-15)
O segredo não está escondido:
é “Cristo em nós”.
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UMA CARTA DE LAURENCE FREEMAN
DIRECTOR DA COMUNIDADE MUNDIAL DE MEDITAÇÃO CRISTÃ

Queridos Amigos:
Poucas semanas antes de morrer, John mensão apofática – o caminho do nãoMain foi ficando cada vez mais confina- saber – que complementa o nosso modo
do à cama. Um dia, ao entrar no seu de conhecimento catafático – através de
quarto, chocou-me ver a cama vazia. conceito e símbolos. A Igreja católica
Milhares de ideias passaram-me pela instituiu o mesmo paradoxo quando
mente. Vi, então, que estava estatelado disse que não rejeitava nada de verdano chão do outro lado da cama. Caíra ao deiro e sagrado nas outras religiões.
tentar ir à casa de banho sozinho. Cristo está unido a todos os seres huQuando ajudei a levantar-se, vi que tinha manos no seu trabalho salvífico univerum ferimento na testa que sangrava. Eu sal, mas de um “modo misterioso” – isto
estava mais preocupado do que ele e é, não de um modo que qualquer instiquando finalmente o deitei na cama, tuição ou dogma possa definir ou condisse-lhe que talvez nos viéssemos a rir trolar.
disto mais tarde. Ao que ele respondeu: “Porque é que não nos rimos já?”
E assim foi. Nas semanas seguintes, à
COMO MEDITAR
medida que se aproximava da morte,
Sente-se em silêncio e de costas direitas.
eu via o ferimento na sua testa sarar
Feche ligeiramente os olhos. Esteja
de dia para dia. Parecia bizarro que
descontraído mas atento. Em silêncio,
um moribundo tivesse tanto poder de
comece interiormente a dizer apenas uma
recuperação. Porque é que o corpo
p a l a v r a . Re c o m e n d a m o s a p a l a v r a
não conseguia curar o cancro? Houve
“Maranatha”. Diga-a em quato sílabas de
outros paradoxos que vivemos inteni g u a l c a d ê n c i a . O i ç a - a e n q u a n to a
samente nessas semanas, na presença
pronuncia, calmamente mas sem
iminente do mistério da morte. Havia
interrupção. Não pense nem imagine nada
o paradoxo de viver tão intensamente
espiritual ou qualquer outra coisa. Se
no momento presente e, no entanto,
surgirem pensamentos e imagens são
noutras alturas tomarmos consciência
distracções, por isso volte simplesmente a
de que os ponteiros do relógio da sua
dizer a palavra. Medite vinte a trinta
vida se aproximavam rapidamente do
minutos de manhã e ao fim do dia.
fim. Havia o paradoxo de sentir alegria e liberdade no meio da certeza e
Viver com o paradoxo é claramente
separação inexoráveis.
desconfortável. Nós gostamos e preciO caminho para a realidade que o samos de segurança e previsibilidade e
Father John ensinava era através do preferimos ter respostas a viver com
perguntas em aberto. Charles Taylor
paradoxo.
sugeriu que temos apenas que nos habiNa sua conferência no início do seminá- tuar a este paradoxo do mundo moderrio, Charles Taylor aludiu aos paradoxos no. Alguns budistas especulam na possique temos que conhecer e aceitar hu- bilidade de haver múltiplas verdades
mildemente na consciência religiosa do absolutas, mas acrescentam: não sabem.
mundo moderno. É o paradoxo de estar O mundo moderno confronta-nos com
comprometido e enraizado numa fé muitos paradoxos que emergem da rapiparticular estando, ao mesmo tempo, dez das mudanças em que nos enconabertos, em verdade e respeito, à verda- tramos. Desde o princípio da era indusde ou verdades de outras fés. Nós vimos trial, no meio do séc. XVIII, a populaum grande espírito filosófico chegar ao ção mundial cresceu de 600 milhões
lugar da verdadeira adoração, prostran- para 6.6 biliões. Continua a crescer a
do-se diante do mistério que não pode uma taxa de 70 a 80 biliões por ano. O
ser totalmente compreendido, apenas crescimento económico atinge uma
penetrado. Ele tinha descoberto a di- média de 5% ao ano – não distribuído

igualmente, claro. Como sabemos, dos
25% da redução de gelo na Antártida
nos últimos anos, há uma enorme disparidade entre população e crescimento
económico que se reflecte na crise ecológica. O paradoxo negro aqui, é crescimento que leva à morte.
A crise ambiental faz-nos tomar consciência, de um modo acutilante, que o
nosso planeta é uma casa pequena interdependente e impermanente – as características que definem o que os budistas chamam vazio e os cristãos compreendem como criação. Um paradoxo ainda mais estranho é que, de
acordo com respeitáveis economistas,
a solução para esta destruição iminente não é difícil de encontrar. Requer,
apenas, 1 % da economia global – mas
também colaboração e um sentimento
de unidade, porque somos uma família
humana e não tribos competitivas.
“Os nossos problemas são feitos pelo
homem e podem ser resolvidos pelo
homem”, como disse o Presidente
Kennedy, em 1961. No entanto, os
EUA continuam a gastar 600 biliões
de dólares nas forças armadas e muitos políticos exploram o terrorismo
como desculpa para polarizar as forças
mundiais com políticas externas e
económicas antagónicas. Vivemos numa
época de globalização rápida e inexorável, e todavia nunca a fome de diferença
e singularidade foi tão grande. A filha de
um meditante escreveu, recentemente,
que uma das suas prioridades na vida era
pertencer a um lugar. Um valor interessante de identificar, num mundo global
da Internet, de viagens “low-cost”, cultura de massas e realidade virtual, cada
vez mais estandartizado.
De qualquer forma o constante paradoxo humano de pertencer a um lugar e
ser ao mesmo tempo global parece ser
muito mais sentido por nós, gente moderna, do que pelos nossos antepassados. A sua intensidade extrema e a falta
de meios para lidar com isso através das
religiões tradicionais e suportes sociais,
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produziu uma época de ansiedade, stress
endémico e consumismo massificado
partilhado com medo da solidão. Para
encarar esta confusão e sofrimento extremos fomos forçados a procurar o
mais fundo possível na fonte e na essência de sentido. Balfour Mount explicou
com exemplos e discernimento pungentes, como a morte – o grande paradoxo
de todas as formas de vida – pode ser
um grande mestre de sentido. De um
modo que desconcerta a mente consumista moderna, a felicidade (qualidade
de vida) não depende, evidentemente,
do bem estar físico ou da satisfação dos
desejos. O sofrimento e a alegria não se
excluem mutuamente. Podemos morrer
curados.
Perante a morte a mente humana tornase teológica. Procuramos desesperadamente sentido para poder evitar o desespero e tentamos expressá-lo em palavras que possamos partilhar com outros.
A grande solidão da falta de sentido só
pode ser suavizada ao sabermos que nos
compreendemos uns aos outros, mesmo
perante estes cruéis paradoxos da vida.
Sarah Bachelar estudou o ensinamento
dos monges do deserto em que a oração
e a teologia – o silêncio no mistério de
Deus e o falar desse silêncio – estão
interligados e são mutuamente enriquecedores. Ela encontrou na compreensão
da “experiência” e da “fé” de John Main
um contributo para um novo tipo de
linguagem sobre o sentido último, que
muitos teólogos académicos ainda separam e dividem. Isto liberta-nos da autocontradição absurda de tentarmos acreditar no que nos dizem que devemos
acreditar e procurar uma experiência
que justifica essa crença. Liberta-nos
para o paradoxo duma experiência que
transcende “experiências” e assim nos
abre para o que o Father John chamava
os frutos do espírito manifestados nas
nossas vidas do dia a dia.
(…)
Charles Taylor lembrou-nos do sentido
original da palavra “revolução” – indo ao
princípio – e da convicção dos revolucionários modernos de que estavam a
restaurar um estado de coisas “original”.
John Main falou uma vez do amargo
paradoxo da revolução social que sempre falhou e levou a uma recaída naquilo
a que se tentava escapar. A única revolução sustentável, concluiu, é a revolução
do coração. Consegue-se não pela força
ou pela acção externa, mas por uma
mudança radical de atenção do eu para o
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mistério de Deus. Apenas isto leva a que prestar contas no último dia por
uma mudança permanente e irreversível cada prazer legítimo que não aceitou.
– o que ele e a tradição chamam o desti- John Main acreditava em viver a vida ao
no humano da theosis, ou divinização.
máximo. Quando começamos a dizer o
mantra, o sentido da grande afirmação
Isto indica porque é que a meditação de S. Agostinho sobre a liberdade cristã
pode ser vista como respondendo à ne- torna-se mais claro: “Ama e faz o que
cessidade moderna de uma espirituali- quiseres”.
dade global. Não é o mesmo que uma
religião global que iria perder demasiaO espelho que quebramos é consedas riquezas locais. Uma globalização quência da Queda, porque é a mente
saudável e aceitável tem que integrar dividida, a separação da consciência das
mas respeitar de um modo “católico” o suas fontes, a prisão e regressão infinitas
que é local. Uma espiritualidade global da auto-reflexão do ego. Quebrar o esexpressa um elemento comum a toda a pelho transforma o que o Father John
experiência religiosa. É um fundamento chamou “o silêncio do esquecimento”
da transformação humana radical e uma no “silêncio da consciência plena”. A
oportunidade de responder em unidade meditação como um trabalho de silêncio
à complexidade dos paradoxos globais estilhaça o espelho, desligando-nos das
modernos. A meditação liga o global ao imagens e do pensamento.
local porque liga o indivíduo à família, o
coração à mente, o interior ao exterior.
A morte, que concentra maravilhosamente a mente, leva-nos a uma experiO doce paradoxo é que, à luz desta ência elevada da realidade. Cada precioespiritualidade, as palavras, os símbolos so momento é saboreado e partilhado
e conceitos das diferentes tradições com espanto e alegria. Os amantes que
religiosas, se podem tornar diferenças enfrentam a morte celebram juntos todos os momentos que têm mas não contam os segundos. O momento presente
ORAÇÃO DO INÍCIO DA
não pode ser medido. Isto também é
MEDITAÇÃO
liberdade sem limites. A empregada que
Pai do Céu, abre os nossos corações à
nos diz “aproveite”, quando nos serve
presença silenciosa do espírito do teu
uma refeição, está certa. Como é que
Filho. Conduz-nos a esse silêncio misterioso
onde o teu amor é revelado a todos os que
podemos descrever o momento presente
rezam Maranatha... Vem, Senhor Jesus.
sem referência ao tempo? Não podemos, como não podemos falar de uma
unificadoras e não divisões ameaçadoras. palavra sem usar palavras. Mas o moNo entanto - um paradoxo ainda mais mento presente não é separado do que
profundo - até estas palavras, pensamen- nós imaginamos como passado e futuro.
tos e imagens têm que ser despedaçados Contem tempo. Podemos dizer que o
para fazerem o trabalho de nos unir. momento presente é experienciado
John Main, como todos nós, aprendeu quando deixamos de contar ou olhar
pelas experiências de separação que para os segundos que passam. Começa
marcaram a sua vida. Mas, na meditação, quando nós realmente vemos que o
ele aplicou esta verdade para a viagem momento presente é, literalmente, cada
interior e relacionou o próprio sentido momento. É sobre estar completamenda oração com o “quebrar do espelho” te desperto para tudo, aqui e agora.
da mente egóica. Esta é uma imagem
forte e pouco usual nos seus ensinamentos, onde ele prefere falar de harmonizar, polir, unir, ligar. Mas ele não subvalorizou a disciplina e o ascetismo envolvidos nesta espiritualidade. Há um lado
bom no trabalho árduo. Ele também
acreditava que uma vez que começamos
a peregrinação da meditação diária, teremos encontrado a ascese essencial da
vida humana. Esta descoberta libertou-o
da ansiedade de tantas pessoas religiosas
sobre como e onde controlar ou negar
os seus desejos. Podemos desfrutar das
coisas boas da vida com uma boa consciência. Como o rabi que disse que teria
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RETIRO
Padre Tolentino
Um grupo grande da Meditação cristã viveu
em silêncio um retiro de dois dias.
O Padre Tolentino falou-nos da nossa relação com Deus através dos nossos sentidos.
Foi uma abordagem interessantíssima que
nos fez reflectir.
Vou alinhavar algumas ideias para que possam acompanhar o que se passou.
Caminho para ti com todos os meus sentidos

Deus olha-nos como sua criação e acha-nos
bons e belos.
“Deus criou o homem e a mulher…e vendo
toda a sua obra considerou-a muito boa.”
Genesis 1
Escuta na tradição bíblica.
“Fala Senhor que o teu servo escuta.” 1º
livro de Samuel.
A escuta ininterrupta do amor.
Não é a escuta duma ordem mas é viver
numa escuta enamorada.
“Ora certa mulher,conhecida na cidade
como pecadora,trouxe um frasco de alabastro
com perfume e colocando-se por trás de Jesus e chorando,começou a banhar-lhe os pés
com lágrimas;enxugava com os cabelos e
beijava-os, ungindo com perfume.” Lucas 7
Vivemos sempre a pensar naquilo que é
necessário, útil.
Nós precisamos de pão mas também precisamos de rosas.
Precisamos do excesso da extravagância que
resulta da lógica do amor.
Aquilo que eu amo está sempre no centro
do paraíso.
Coloquemos Deus no centro do paraíso.
O tocar de Deus nas nossas vidas.
Cura do leproso “ Senhor, se quizeres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e
tocou-lhe.” S.Lucas 5, 12-13
A relação misteriosa da ferida que nos
salva.
Só há uma maneira de salvar, se eu aceito o
risco de tocar no sofrimento.
Na medida em que formos capazes de tocar
na vida dos outros, é isso que nos vai distinguir.
Jesus vem para tocar esta humanidade
ferida.
Só depois de percebermos que podemos
tocar e ser tocados é que podemos chegar ao
não tocar e á transcendência.
Nena Leitão
23 a 25 de Novembro de 2007
Seminário de Nossa Sra. de Fátima
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TESTEMUNHO
DUM HOMEM NOVO
Era uma manhã igual a tantas outras, estávamos em Março de 2006, acordei, liguei o rádio,
como sempre, estava sintonizado na Antena 2, transmitiam o programa “ Um Certo Olhar”,
onde, num dado momento, referenciaram a vinda a Lisboa dum monge beneditino, Frei
Laurence Freeman, para realizar uma conferência na Gulbenkian, com o título “Em Louvor
da Beleza”.
Amante das artes em geral, ouvir um louvor à Beleza é uma proposta sempre aliciante mas
o que para mim fez a diferença, e despertou o interesse, foi o facto de ser um monge beneditino a falar, que perspectiva seria a deste homem? foi o ponto de partida da minha curiosidade.
Entretanto, perguntei à Clara, uma amiga católica, se sabia alguma coisa sobre a vinda a
Lisboa deste monge, ela ficou de me informar e fê-lo mas, após recados mal transmitidos em
minha casa e desencontros telefónicos, no dia 16 de Março, ligo à Clara e ela disse-me que
nessa noite haveria um encontro com Laurence Freeman no salão da Igreja do Campo
Grande, antes da conferência, no dia seguinte, na Gulbenkian.
Era um final de dia ventoso e chuvoso, tinha chegado a casa, cansado, muito cansado, mas
sem saber muito bem porquê senti que tinha que ir, jantei à pressa, e a correr apanhei um táxi
e lá cheguei, como sempre, antes da hora.
Naquele salão tão grande as poucas pessoas pareceram-me ainda menos, depois chegou um
homem alto, de porte nobre, que emanava uma serenidade extraordinária enquanto falava
num inglês claro, límpido e simples, sobre Meditação Cristã como oração contemplativa,
tema sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar.
A sala afinal sempre se encheu, mas com a espiritualidade daquele homem grande que
irradiava uma paz musical da sua voz, enquanto falava pausadamente, sobre a Meditação
Cristã, esta forma de rezar em Silêncio (no interior de nós próprios), Quietude (física e mental, mas num estado de atenção) e Simplicidade (sendo autênticos connosco próprios) procurando a purificação do coração para o encontro com Deus.
Ao ouvir esta mensagem fui atravessado por uma forte comoção, estava ali aquilo que eu
procurava, Silêncio, Quietude, Simplicidade, mas que não sabia que poderia estar neste
caminho.
Laurence Freeman propôs que meditássemos, retirei-me para uma das extremidades da
sala, para ficar isolado, a minha primeira meditação foi uma lavagem da alma em choro
contínuo, saí daquele salão extenuado e “vazio”, tinha acabado de dar o primeiro passo num
caminho que, embora ainda não soubesse naquele momento, me iria levar para bem longe
das desilusões, amarguras e sofrimentos de então.
No dia seguinte fui ouvir a conferência de Louvor à Beleza numa sala da Gulbenkian a
abarrotar, onde estava a Maria Cristina (Nucha), companheira querida de muitos anos de
voluntariado, a quem pedi que me fizesse o favor de saber onde funcionavam grupos de
Meditação Cristã, a resposta tem o mistério da Graça Divina, para me conduzir ao segundo
passo deste caminho, na “minha casa há um, quando quiseres aparece!”, disse a Nucha,
assim com a simplicidade e o afecto das coisas plenas.
“Apareci” e fui recebido por um grupo de pessoas extraordinárias, por quem mantenho,
ainda hoje, intacta a minha admiração e gratidão, pessoas de espírito aberto e livre, com
quem tenho aprendido tanto, sendo cada encontro um mundo que se abre para reflectir, buscar novas leituras e crescer espiritualmente.
Depois recomecei a ir à celebração da Eucaristia e a sentir uma necessidade interior profunda de receber o Sacramento da Reconciliação (momento que vivi como profundamente
transformador) para poder Comungar em pleno, para mim todo este processo está para além
dum conjunto de normativos da Igreja, que aceito, mas que tem sido; antes de mais, intimamente desejado e vivido.
Deu-se o meu ENCONTRO com Cristo, e comungar conduziu-me a uma RELAÇÃO
única, que tenho procurado que seja de total FIDELIDADE.
Hoje, em ALEGRIA sou um Cristão Católico, um homem novo, um Ressuscitado espiritual
em Cristo, atrevendo-me a citar as palavras de São Paulo (Fl 3, 8-14) “Sim, considero que
tudo isso foi mesmo uma perda, por causa da maravilha que é o conhecimento de Cristo
Jesus, meu Senhor, por causa dele, tudo perdi e considero esterco, a fim de ganhar a Cristo e
nele ser achado...Não que já o tenha alcançado ou já seja perfeito; mas corro, para ver se o
alcanço, já que fui alcançado por Cristo Jesus...”
Passaram dois anos é de novo Março, o momento em que escrevo, com forte emoção ao
relembrar a alegria das dádivas que tenho recebido, este testemunho que me foi pedido.
A Meditação Cristã que para além dos encontros semanais com o meu grupo, pratico diariamente, em minha casa, foi o princípio deste caminho de ENCONTRO e que trouxe de novo
a presença de Deus para a minha vida, continua a ser a fonte de purificação do meu coração
que me permite pôr Cristo no centro da minha fé, em Alegria, mesmo nos momentos de
fraqueza e tristeza, em constante e renovada Alegria
Vasco Silva
Lisboa, 25 de Março de 2008
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ENCONTROS
INTER-RELIGIOSOS
TESTEMUNHO DE
UMA CRENTE
BAHÁ’I
A meditação em conjunto com
i r m ã o s d e to d a s a s o r i g e n s
contém, para mim, uma força
espiritual de unidade muito
abrangente. No silêncio prolongado vamos nos esquecendo do
nosso "eu", a mente vai se acalmando e finalmente deixa-se envolver por uma profunda sensação de pertencer a um todo
grandioso, repleto de amor e de
unidade espiritual. Nas duas reuniões que participei, uma como
visitante e , na última, como uma
das anfitriãs (no Centro Bahá'i)
tive a felicidade de sentir intensamente esta experiência.
Aproveito a oportunidade para
referir as palavras sagradas de
Bahá'u'lláh sobre a "MEDITAÇÃO".
"Bahá'u'lláh disse que há um
sinal (oriundo de Deus) em todos
os fenômenos; o sinal do intelecto é a meditação e o sinal da
meditação é o silêncio, porque é
impossível ao homem fazer duas
coisas a um só tempo - ele não
pode falar e meditar simultaneamente.
A meditação é a chave que abre
as portas dos mistérios. Nesse
estado, o homem abstrai-se de si
mesmo, afasta-se de si mesmo,
afasta-se de todos os objectos
exteriores; nesse estado subjectivo, imerge no oceano da vida
espiritual e pode descobrir o sentido íntimo das coisas.
Através da faculdade de meditar, o homem alcança a vida
eterna; por seu intermédio, recebe o sopro do Espírito Santo - a
graça do Espírito é obtida em
reflexão e meditação".
Lisete Marques

No final de 2006 a WCCM apresentou uma lista de sugestões para celebrar o 25º
aniversário da morte de Jonh Main. Na lista de sugestões vinha os encontros interreligiosos praticados já noutros países. A Newsletter da WCCM de Dezembro de
2006 referia que em Florença já se realizavam estes encontros. Contactou-se o
responsável que nos contagiou com o seu entusiasmo pela experiência.
Proposémo-nos como objectivo realizar o 1º ENCONTRO em 2007. Na primeira
reunião ficou acordado os termos em que se iria realizar o 1ºENCONTRO, (22-1107) que seria em Novembro organizado pela CMMC. O local escolhido foi o Centro Nacional de Cultura. A sala cedida foi decorada, pôs-se uma música ambiente e
ficou-se na expectativa de quem viria. Às 18h 30 a sala estava totalmente cheia. As
comunidades mais representadas foram a cristã católica e a budista. As comunidades hindú, muçulmana, baha’i, cristã lusitana e cristã evangélica alemã, enviaram
cada uma um representante. As quatro leituras (cristã, budista, muçulmana e baha’i) criaram, pela sua beleza espiritual, o ambiente ideal para o silêncio que se
seguiu.
No final o presidente da União Budista, ofereceu-se para organizar o 2º ENCONTRO (09-01-08). O encontro realizou-se num salão cedido pela Associação
Agostinho da Silva bastante central. Estiveram presentes cerca de 120 pessoas, o
que excedeu largamente as expectativas. Os participantes encheram o salão, as
salas anexas e a escada... até à rua! Em relação ao encontro anterior estiveram a
mais membros da comunidade hare krishna.
No final, a representante da comunidade baha’i estava tão entusiasmada que se
ofereceu para organizar o 3º ENCONTRO (20-02-2008). A comunidade baha’i,
resolveu fazer este encontro nas suas instalações em Te-lheiras. A casa e a comunidade são muito acolhedoras.
A representante da comunidade hindú que tem estado connosco desde o 1º encontro ofereceu-se para organizar o 4º ENCONTRO (02-04-2008). Preparam para
o evento um espaço cuidadosamente arranjado e tiveram representadas a comunidade budista, a ismaelita, a baha’i para além do CMMC e da hindú.
A sessão começou com um sacerdote a fazer umas preces cantadas seguidas das
leituras de cada comunidade. No fim foi oferecido um lanche que deu lugar a uma
confraternização. No fim fomos convidados a visitar o templo e a assistir ao ritual
que estava a acontecer.
A paz que nestes encontros se vive é indiscritível. É preciso experimentar e vêr!
A adesão tem sido superior às expectativas mais optimistas.
Há ainda muito trabalho a fazer. A curto prazo dois objectivos:
-Trazer a estes encontros as comunidades que ainda não estiveram presentes,
apesar de louvarem a iniciativa, como a judia.
-Alargar os contactos para atingir comunidades não cristãs que ainda não se conhecem e cristãs que se tem mantido afastadas, em especial a ortodoxa. Conseguir
que venham mais menbros das comunidades.
Há ainda muitos passos a dar por certo o Espírito Santo nos vai ajudar.
Manuel Lencastre
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SEMINÁRIO DE JOHN MAIN 2007

CANADÁ

O Seminário John Main que a CMMC organiza anualmente realizou-se em 2007, ano em que se comemorou o 25º
aniversário da morte de John Main, num local de eleição: Mont Oxford, a duas horas de automóvel de Montréal, no
Canadá, onde John Main fundou o Priorado Beneditino.
Enquadrado pela maravilhosa paisagem de outono do Canadá onde predominavam os tons de amarelo, dourado,
cobre e vermelho, o Hotel Chéribourg, onde ficámos instalados, era o quadro ideal para este encontro em que participaram mais de 200 pessoas vindas de 20 países. Para além dos inúmeros canadianos, os grupos mais numerosos
provinham dos Estados-Unidos e da Austrália mas muitos outros países estavam lá representados: Brasil, México,
Venezuela, Barbados, Curaçao, Reino Unido, Alemanha, Itália, Portugal, India, Nova Zelândia, Filipinas e Singapura.
Esta diversidade de pessoas e culturas teve um momento particularmente comovente quando na Eucaristia do
último dia, 21 de Agosto, no momento do Pai-Nosso, o Pe. Laurence Freeman chamou os representantes de cada
país para rezarem esta oração na sua própria língua. Outro momento cheio de significado foi aquele em que os
mesmos representantes, segurando uma vela a foram acender na “vela do seminário” que presidia às celebrações.
Todos os participantes avançaram, por fim, num gesto simbólico, como que a “abraçar” a chama e a levarem com
eles a luz da meditação como sinal da continuação da prática e do ensinamento de John Main na sua vida pessoal e
na das suas comunidades.
Esta unidade em torno da Luz, irradiando de Cristo, vivemo-la também diariamente no silêncio dos três tempos
de meditação e nas orações da manhã e do final do dia, em que a leitura da Sagrada Escritura e de textos de John
Main alternava com a recitação dos Salmos e do Magnificat.
Diversos conferencistas desenvolveram o tema do Seminário – A IRRADIAÇÃO DO ENSINAMENTO DE JOHN
MAIN – propondo uma nova abordagem dos desafios espirituais e sociais do nosso tempo:
- A Meditação Cristã e as mutações da vida religiosa contemporânea ;
- O contributo de John Main para a teologia contemporânea;
- John Main OSB – profeta dos tempos novos;
- Jornada para uma transformação pessoal e social (cuidados
paliativos);
- O executivo contemplativo – Liderança a partir do coração;
- Viver aqui e agora: a Espiritualidade numa Aldeia Global.
Vários ateliers abordaram temas específicos como:
- A meditação com crianças;
- Cursos sobre as “Raízes do Misticismo Cristão”;
- Os grupos de meditação.
Particularmente interessante e viva, a partir de cinco testemunhos, foi a mesa redonda John Main por aqueles que o conheceram.
Maria José Salema

CALENDÁRIO INTERNACIONAL
MARÇO 7-9 Retiro em Itália

JULHO 14-20 - Dia Mundial da Juventude, Sidney - Austrália

MARÇO 15-17 Irlanda Retiro Budista-cristão

AGOSTO 2-10 - Retiro, Monte Olivetti

MARÇO 17-23 Semana Santa Retiro de Páscoa - Irlanda

AGOSTO 14-17 - Encontro do Conselho Consultivo e
Seminário J. Main, Maiz - Alemanha

MARÇO 28-30 Encontro do Conselho Consultivo
MARÇO 31 Peregrinação - WCCM Itália
ABRIL 14-21 Conferências - Austrália
ABRIL 23-25 Tailândia
ABRIL - TBA Conferências nas Craíbas
MAIO 1-11- Conferências e Retiros França, República Checa,
Alemanha
MAIO 16-22 - Retiro Nacional, dos U.S.-DETROIT
MAIO 30-6 JUNHO - Retiro de Sacerdotes, Itália

AGOSTO 18-21 - Encontro de Coordenadores Nacionais,
Maiz - Alemanha
SETEMBRO 5-7 - Diálogo Budista-Cristão, França
SETEMBRO 10-17 - Conferências, Reino Unido
SETEMBRO 19-21 - Retiro, Toronto - Canadá
OUTUBRO 15-27 - Conferências, Indonésia
NOVEMBRO 5-16 - Conferências e Retiros, América do Sul
DEZEMBRO 5-11 - WCCM Peregrinação a Haiti

JUNHO 27-11 JULHO -Conferências e Retiro, América do Sul
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GRUPOS DE MEDITAÇÃO CRISTÃ
GRANDE LISBOA
- Maria Amélia Ribeiro
Igreja de S. João de Deus, Praça de Londres - Lisboa
Tel. 968589736 / 218470567
m.a.r@netcabo.pt
2ª f. às 21,30h
- Maria Manuela Nunes de Almeida
Igreja de S. João de Deus, Praça de Londres - Lisboa
Tel: 968897685 6ª f. às 21,30h
- Graça Amaral
Rua Rodrigues Sampaio, 170, 5º - Lisboa
Tel. 217599011 / 917344940 amaral.graca@sapo.pt
3ª f. às 18:30h
- Maria Cristina Guedes de Sousa (Nucha)
Pr. Francisco Sá Carneiro, 8 - 5ºD 1000-159 - Lisboa
Tel.: 218488259
mcristinags@netcabo.pt
4ª f. às 21:00h
- Maria Teresa Rocha
Rua da Estrela 65 - 2º 1200-668 - Lisboa
Tel.: 213960693
odetemloureiro@gmail.com
2ª f. às 15:30h
- Dulce Rodrigues
Igreja Paroquial de Nª Sª do Amparo Estrada de Benfica
Lisboa Tel. 217160485 / 969052496
6ªf. ás 10:30h
dulce-rodrigues@netcabo.pt

- Maria José Salema
Rua de S. Vicente, 350, Bl B, 1º dto Vila Dom Fernando
Alcabideche Tel. 937030533 / 919298602
5ª f. às 15:00h
mjsalema@netcabo.pt
- Tatão Guimarães
Rua Falcão Trigoso, 43 2750-564 - Cascais
Tel. 917601898
tataoguimaraes@hotmail.com
2ªf. às 17:45h
- Maria Teresa Sousa Câmara
Igreja Paroquial de S. Pedro e S. João do Estoril
Praceta Padre João Cabeçadas 2765 - S. João do Estoril
Tel. 214683911 / 918312871
dra@netcabo.pt
MARINHA GRANDE
- Teresa Cristóvão
Rua Dr. João Galo, 8 S. Pedro de Moel
2430 - Marinha Grande Telm. 914500205
Sábado às 16:30h
fmfaria@hotmail.com
PORTO
- Margarida Araújo
Av. Montevideu, 558, r/c esq 4150-516 - Porto
Tel. 226187849 / 914095639 magcunha@sapo.pt
Tel. 226091436 / 914644252 (Mª Amélia Cunha)
4ªf. às 21:30h

ENCONTROS

SITES DE INTERESE NA INTERNET:

SOBRE OS

Meditação Cristã (centro Internacional):

MÍSTICOS CRISTÃOS

WWW.WCCM.ORG
Meditação Cristã (página brasileira):

- Janeiro a Junho de 2008 -

WWW.WCCM.COM.BR

Jan. 26

Meditação Cristã Portuguesa

Tradição Hesicasta

WWW.WCCMPORTUGAL.BLOGSPOT.COM

Maria Margarida Barros
Fev. 23
S. Bruno
Uma Monja de Belém

Todas as outras sessões têm lugar às 15,00, no Centro
de Estudos da Ordem do Carmo, Rua de Santa Isabel,
128 - 130 (Rua defronte da Igreja), telefone- 213875179.

Mar. 29

Para mais informações: mcristinags@netcabo.pt telm:
919264907

S. Francisco de Assis

Encontro de Meditação Cristã e Artes Orientais

Luís Oliveira (OFM)
Abr. 26

Asa-Academia às Artes Orientais — 18 de Maio das 11 às
13h

S. Bento

Rua Marques da Silva, 59 - B (Metro de Arroios)

Lino M. Moreira
Mai. 24

5º Encontro Inter-religioso CMMC
Rua de Santa Isabel, 128 - 130 (Rua defronte da Igreja)
15 de Maio às 18h 30

Etty Hillesum
José Tolentino de Mendonça
Jun. 28
Sta. Catarina de Sena

Equipa Editorial:
Nena Leitão
Mª Cristina Guedes de Sousa

ENVIE COMENTÁRIOS,
SUGESTÕES, PARTICIPAÇÕES
PARA O E-MAIL:
NENALEITAO@NETCABO.PT

Ana Maria Jorge
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