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A Comunidade Mundial
de Meditação Cristã

MEDITAÇÃO CRISTÃ
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro.
Ele é a eterna Criança, o deus que faltava.
Ele é o humano que é natural,
Ele é o divino que sorri e que brinca.
E por isso é que eu sei com toda a certeza
Que ele é o menino Jesus verdadeiro.
Fernando Pessoa

O Caminho do Silêncio
Terra Santa 2008

Terra Santa 2008
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AGENDA
Missa periódica CMMC

Curso Misticos Cristãos II

Dia 10 de Dezembro às 18,30h
Capela do Rato
Frei Luís de Oliveira

24 de Janeiro de 2009
Juliana de Norwich
Mª José Salema

Encontros Inter-religiosos
de Meditação Cristã
Comunidade Hindu de Portugal
7 de janeiro
Alameda Mahatma Gandhi
(em frente ao feira nova de telheiras)

Retiro do Pd. L. Freeman
27 Fevereiro a 1 Março
Seminário de Nª Srª de Fátima - Alfragide
Curso Misticos Cristãos II
Todas as sessões (menos a 2ª) têm lugar às 15,00h, no Centro
de Estudos da Ordem do Carmo, Rua de Santa Isabel, 128
- 130 (Rua defronte da Igreja), telefone- 213875179.

21 de Feveriro
St. Clara
Pd José Ant. Correia Pereira
Mosteiro do Imaculado Coração de Maria
28 de Março
M. Eckhart
Fr José Carlos Lopes Almeida
18 de Abril
S. João da Cruz
Fr. Lino Marques (não confirmado)
23 de Maio
Stª Teresa d’Ávila
Isabel Allegro Magalhães
27 de Junho
Simone Weil
Manuela Silva

GRUPOS DE MEDITAÇÃO
Maria Amélia Ribeiro
2ª feira às 21,30h
Igreja S. João de Dues
Tm 968589736
m.a.r@netcabo.pt
Maria Manuela Nunes de Almeida 6ª feira às 21,30h
Igreja S. João de Deus
Tm 968897685 mmalmeida@dgita.min-financas.pt
Graça Amaral
3ª feira às 18,30h
Rua Rodrigues Sampaio, 170-5º Lisboa
Tm 917344940 amaral.graca@sapo.pt
Maria Cristina Guedes de Sousa 3ª feira às 21,00h
Nucha
Pc. Francisco Sá Carneiro, 8-5ºDto 1000-159 Lisboa
Tm 919264907 mcristinags@netcabo.pt
Maria Teresa Rocha
2ª feira às 15,30h
Rua da Estrela, 65-2º 1200-668 Lisboa
Tel.: 213960693 odetemloureiro@gmail.com
Dulce Rodrigues
3ª feira às 11,00h
Igreja P. Nª Sª do Amparo - Estrada de Benfica
Tm 969052496 dulce-rodrigues@netcabo.pt
Maria Magdala de Gusmão
4ª feira às 15,00h
Igreja S. Jorge de Arroios
Tm 916285095 lingzal@hotmail.com
Fernando Ferreira - Fátima Félix 6ªfeira
Lar de S. João de Deus Tm 968068554
Maria Deolinda Coelho Veloz
3ª feira às 18.30h
Centro Paroquial de Nova Oeiras
Al.Conde de Oeiras ( R.Monsenhor Melo )
Tm 914900537
madeco3@sapo.pt
Maria José Salema
5ª feira às 15,00h
Alcabideche
Tm 919298602
mjsalema@netcabo.pt

Tatão Guimarães
2ª feira às 17,45h
Cascais
Tm 917601898 tataoguimaraes@hotmail.com
Maria Teresa Sousa Câmara
4ª feira às 10,30h
Igreja P. S. Pedro S. João do Estoril
Tm 918312871
dra@netcabo.pt
Teresa Cristóvão
Sábado às 16,30h
S. Pedro de Moel - Marinha Grande
Tm 914500205
fmfaria@hotmail.com
Margarida Araújo
4ª feira às 21,30h
Porto
Tm 914095639
marg_araujo@sapo.pt
SITES DE INTERESE NA INTERNET:
Meditação Cristã Portuguesa
http://meditacaocrista.weebly.com/index.html
Meditação Cristã (centro Internacional):

www.wccm.org
Meditação cristã para crianças

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

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

www.wccm.com.br
Equipa Editorial
Publicação TRIMESTRAL
Nena Leitão
Tm 917224108
nenaleitao@netcabo.pt
Mª Cristina Guedes de Sousa mcristinags@netcabo.pt
Tm 919264907 Envie comentários- participações
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TESTEMUNHO DUMA
MEDITANTE
Antes de começarem a ler, gostaria de dizer que passei algumas
horas e dias intercalados para
testemunhar o meu próprio testemunho, falar de mim, significou
mais que relembrar alguns factos, mas um autêntico
mergulho e esforço para verbalizar uma parte muito
significativa da minha vida: a minha aproximação a
Deus.
Iniciei com a prática de meditação há quatro anos
atrás quando ainda estava no Brasil, e ao mesmo
tempo já me preparava para um recomeço de vida,
onde deixaria a família, a profissão, amigos, meus
poucos bens materiais e o meu território habitual.
Antes de fazer tais mudanças sabia que ia precisar
de um grande suporte espiritual, e ainda lá, busquei
pela internet a meditação zen budista aqui em Portugal, encontrando com a minha chegada uma alternativa dentro da minha busca incessante para
enfrentar uma etapa que parecia inicialmente com
um deserto escuro e silencioso.
Resolvi, depois de um ano e com as circunstâncias
mais imprevisíveis, alargar o exílio, fui viver e estudar em Madrid, sozinha e anónima, lançando-me
mais uma vez numa espécie de desafio comigo
mesma.
Em Madrid prossegui com o budismo, inclusive
activo, unindo-me a um grupo orientado para levar
a meditação para as prisões, mas apesar da identificação com aquela tradição religiosa, continuava
uma inquietude que me colocava entre o budismo e
a fé cristã, tão arraigada pela forte e sincera tradição cristã da minha família paterna.
Após mais um ano, através do diálogo com alguns
monges budistas, a reflexão de alguns textos místicos de monges cristãos e a leitura de um precioso
livro do Venerável Dalai Lama sobre sua interpretação do evangelho, onde havia no apêndice uma
referência à comunidade de meditação cristã mundial, retornei a Portugal e busquei conhecer o grupo
que logo então reuniu a sua clara simplicidade com
a tradição, fé e cultura cristãs.
Com a meditação cristã pude então entrar num
outro tipo de deserto; sem medo, pude contemplar
as imagens suaves de Nossa Senhora, (como principal Objecto de meditação), pude também incorporar suavemente no meu dia a dia o mantra simples e
harmonioso MA-RA-NA-THA.
Agora e cada vez mais, consigo também compartilhar com as pessoas esta esperança renovadora; com
uma sutil militância, tento levar para algumas delas
um pouco desta importante prática, independente
do seu conhecimento ou estado mental, ou a vida
em que se encontram; confiante de que a meditação
pode ser uma semente de paz e serenidade para
aqueles momentos de grande sofrimento e agitação,
uma meditação que pode dar fôlego para continuar.
É assim que tem sido comigo e espero que assim
seja e continue sendo: evoluindo com os dez, os
vinte, os trinta minutos ou muito mais com Deus.
Magdala Gusmão
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Dia de Retiro na Fundação Betânia
5 de Outubro 08
O retiro de Domingo na Fundação Betânia foi uma experiência
muito enriquecedora e desafiante, bem além do que eu tinha imaginado. Resultou um pouco duro o longo período de silêncio, entre a
primeira meditação e o período de partilha, antes da última... Mas
devo reconhecer que é útil e eficaz e fiquei contente por o ter conseguido respeitar na íntegra.
O espaço da fundação é realmente extraordinário! Na sua simplicidade, induz à humildade e ao desprendimento físico, tão necessários à
concentração espiritual. Na sua imersão na Natureza, serena-nos e
torna tão presente a nossa condição de participantes no Cosmos, essa verdade tão evidente, mas que o nosso falso self (de indivíduos e
de espécie) tanto se empenha em ignorar. Fiquei fascinado com a
qualidade e a variedade da biblioteca da fundação, que chegou a perturbar, ligeiramente, a concentração nos textos do retiro,
mas que enriqueceu ainda mais a experiência.
Foi muito interessante, também, contactar e começar a conhecer
melhor mais alguns dos meditantes habituais; aperceber-me da sua
grande heterogeneidade pessoal, de pensamento, de experiência de
vida, de abordagem da contemplação e até de vivência da Fé! Foi curioso reparar que é para todos um razoável desafio a leitura e reflexão
sobre os textos de orientação da WCCM, apesar da sua linguagem
simples e rica em exemplos práticos. Os temas são, de facto, profundos e exigentes!
Quanto à pratica da meditação, tenho sentido as naturais dificuldades em praticá-la diariamente e em seguir, sem distrações,
a recitação do mantra. Mas sinto estar a avançar no caminho... Sinto
que os momentos de meditação em grupo têm sido um grande tónus
para a prática individual e não cesso de me surpreender com a sensação de sintonia que obtenho. Nunca tinha sentido essa convergência, nem na eucaristia, nem sequer em Fáima, onde a ambiência mística é fortíssima.
Aqui fica o meu obrigado a toda a comunidade, pela hospitalidade,
pela iniciativa e pela orientação.
Rui Souto

ENCONTROS DE MEDITAÇÃO CRISTÃ
E ARTES ORIENTAIS
No decorrer deste ano tivemos dois encontros inter-disciplinares. Foram ambos pouco concorridos, não sei se por terem tido lugar ao Domingo de manhã… Gostaria de deixar aqui assinalado que faz todo o
sentido combinar estas duas espécies de disciplinas (meditação cristã,
por um lado e Chi Kung e Tai-chi-chuan, por outro) pois têm objectivos comuns e requerem e desenvolvem as mesmas atitudes, como sejam: a disciplina, a perseverança e profunda concentração mental. Os
objectivos comuns são a pacificação e o crescimento espiritual (nas
AO utiliza-se o conceito de desenvolvimento global do ser humano,
visto procurar o desenvolvimento integral de todos as dimensões:
física, mental e espiritual). Um praticante empenhado destas duas
artes orientais (se for conduzido por um verdadeiro mestre) poderá
viver essa prática experienciando momentos de grande interiorização,
de um forte sentimento de unidade interior e com tudo o que o rodeia, e de uma sensação de expansão universal. É uma prática que,
como a MC, implica a limpeza da mente e do coração e por isso se
compreende que elas possam ser, de facto, complementares, ou seja: a
prática de uma ajuda à prática da outra. Vale a pena experimentar!
Maria Cristina
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7ª ENCONTRO INTER-RELIGIOSOS
O 7º Encontro Inter-religioso realizou-se na União
Budista, na sua sede, como foi anunciado.
Estava uma sala repleta, ambiente destendido e
quando chegávamos tinhamos a sensação de sermos
bem recebidos e de apetecer estar.
O Paulo Borges disse que este projecto era acarinhado pelos budistas porque vinha ao encontro do
pensamento do Dalai Lama e tinha que ser acompanhado pelos membros da comunidade.
Por fim um irmão budista fez uma oração, mas antes
disso reflectiu sobre a palavra Religião.
Pegou no significado etimológico da palavra, “procura
dum sentido para a vida” para nos levar a pensar

porque é que será que na nossa sociedade actual esta
palavra tem um sentido tão negativo? Como se a procura espiritual fosse uma coisa ridícula, como se a
dimenção espiritual humana não tivesse direito a
existir.
Concluiu dizendo que esta procura pode ter vários
caminhos igualmente válidos e que se teêm que respeitar mutuamente.
A oração que se seguiu tinha uma frase central “cultive um coração sem limites” e terminava com “sabbe
satta sukhi hontu” “que todos os seres sejam felizes”.
Depois da meditação terminámos à volta duns biscoitos num simpático convívio.

CURSO MÍSTICOS CRISTÃOS I
Etty Hillesium - P. Tolentino de Mendonça
4 de Outubro
Como dizia Karl Rahner o Cristianismo do séc XXI
ou será místicos ou não será.
Por isso é importante reflectir sobre um tópico que
está no âmago da reflexão do crente.
Etty é a beguina (mulheres medievais holandesas que
viviam em Amsterdão num quarteirão com jardim
comum vivendo a mesma experiência religiosa) mais
inesperada desta vida.
O seu diário em que ela vai descrevendo todo o seu
percurso é o ponto de partida para esta reflexão. Etty
vive na guerra uma experiência mística espantosa.
Quando escreve o diário tem 27 anos portanto na
juventude, mas com experiência de vida. Vive a juventude numa espécie de bloqueio sentimental.
Etty relata neste diário três grandes encontros que
correspondem a três nascimentos a três conversões.
O 1º encontro foi com Spier, mistura entre um psicanalista e um xamã. Ele ajudava à reconstrução pessoal. Houve neste encontro qualquer coisa de totalmente novo para Etty. Ela diz: “Ele foi o parteiro da
minha alma”. Empreendeu com Spier uma tranformação espiritual. Começou a ganhar confiança em si,
na sua vida e em Deus. Dizia: “ajuda-te que o céu te
ajudará”. Isto para a Etty foi como um “degelo”.
Ela aprendeu com ele a experiência da oração. Uma
memória orante, a prece da sua própria vida, a experiência do seu ser. Spier é o própio a dizer-lhe:
“Aquilo que eu fui na tua vida foi a preparação para a
vivência dum grande Amor”. Ele devolveu-a a si
própia.
O caminho do encontro com a sua alma leva-a a
fazer a viajem até Westerbork.

É aqui que se dá o 2º grande encontro, o 2º renascimento de Etty.
Viver lá, perceber a dureza dos campos e a máquina
de morte que se prepara. Mas quando sai de lá tem
uma saudade irresistivel. Diz: “Estes meses entre o
arame farpado foram os dias mais intensos da minha
vida”. Tendo possibilidade de fugir e passar à clandestinidade, ela percebeu que tinha que participar
nesse momento histórico, não podia ficar de fora.
Este foi o caminho da descoberta da sua vocação.
Diz: “Há um desassocego bizarro, um desassocego
criador, um desassocego sagrado. Deus torna-me o
teu instrumento”.
A escrita passa a ser o seu lugar de realização, a sua 2ª
pátria. Diz: “Não existe um poeta em mim, existe um
bocado de Deus em mim”.
O 3º grande encontro de Etty é no campo de Auschwitz.
“Será possível Deus depois de Auschwitz”.
Ela vai para além da experiência do “silêncio de
Deus” (citação do Pápa Bento XVI - Auschwitz).
Etty é o testemunho de outra linguagem, ela recria
outra oração. É a linguagem daquela que se faz dom.
Esta linguagem muda-nos a perspectiva. Ela não se
revolta contra Deus mas oferece-se para ajudar Deus.
O campo de concentração acaba por ser o seu lugar
de construção.
Etty, como a Samaritana e Madalena,são figuras de
encontro, de renascimento, sensuais, que integram a
totalidade da pessoa na descoberta dum amor maior.
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OS OCEANOS DE DEUS
Extraido do livro “The present Christ, Further
Steps in Meditation” de John Main
No tempo de Natal ficamos mais
intensamente conscientes da combinação misteriosa do comum e do
sublime em toda a vida cristã autêntica. É importante, no entanto, que
seja visto como harmonização e não

PRESENTE DE SI MESMO
Estamos no Advento, na preparação para o Natal.
Advento esse que é tempo de
esperança, de renovação e de
conversão para o renascimento
do Senhor em cada um de nós.
O Senhor já veio, mas continua a vir incessantemente.
Acolhemo-lo ao ouvir a sua
Palavra, mas tambem acolhendo-nos uns aos outros.
Ser é estar ligado, cada um
contribuindo para o outro.
O dom de si perfeito, confere
áquele que o recebe, não o
peso duma dívida, mas a capacidade de se dar por sua vez.
Quando percebemos como
Deus nos presenteia, descobrimos que podemos viver como
doadores de nós mesmos.
Neste Advento um representante de cada grupo vai visitar
outro levando “um presente”
que simboliza o amor que nos
une e que vai banhar grupo a
grupo toda a Comunidade.

como oposição.
É tentador tratar o nascimento de
Cristo como algo romanticamente
fora do significado maior da sua vida,
como algo pré-cristão. Nos relatos
preciosos e belos do Seu nascimento
podemos ser tentados a ver esta

parte da Sua vida como fácil ou
idílica. Mas é parte do mistério
humano que nada seja excluído do
Mistério. Pela Encarnação, Deus
aceitou este aspecto da condição
humana; portanto o nascimento e
a infância de Cristo fazem parte
do mistério da sua vida – vida que
culminou na cruz e completou sua
trancendência na Ressurreição e
Ascenção.
A meditação ensina-nos como
cada parte do nosso ser deve
envolver-se na conversão radical
da nossa vida. Ela ensina-nos que
devemos colocar todo o nosso
coração neste trabalho do
Espírito, se quisermos responder
genuinamente à chamada para
deixar a superfície e entrar na diNO NOSSO COMEÇO
ESTÁ O NOSSO FIM. ASSIM TAMBÉM NO NASCIMENTO DE JESUS, A
MORTE COMEÇOU A
SER TRANSFORMADA.
mensão profunda, no conhecimento directo, que marca uma
vida vivida no mistério de Deus.
Tudo na nossa vida adquire então
esta dimensão da Presença divina.
É claro que existe arte literária
nos relatos de Lucas e Mateus
sobre a infância de Cristo. Mas
isto não significa que os detalhes
sobre o nascimento não tivessem
sido plenos de deslumbramento e
mistério para os que nele estiveram envolvidos. Os parentes de
Jesus “surpreendiam-se” com o
que era dito sobre Ele. E Maria
ensina-nos como esta experiência
deve ser assimilada: “guardando
estas coisas no coração”. O “coração” é aquele ponto central do
nosso ser onde podemos simplesmente permanecer no Mistério sem tentar explicar ou dissecar. O mistério analisado torna-se
apenas outro problema. Ele pre-

cisa de ser
apre-endido
por com-pleto.
E é por isso que
mesmo nós,
que somos chamados a apreendê-lo, precisamos de
nos tornar um só em coração e
mente.
O mistério em torno de Jesus podia
ser percebido desde o início da Sua
vida. No entanto, só pode ser totalmente apreendido e conhecido depois da Sua morte e ressurreição.
Porque só se completou então. A
nossa vida não atinge unidade total,
até que se transcenda a si mesma e a
todas as limitações, passando pela
morte. É por isso que não compreendemos o mistério de Cristo,
pelo qual entramos no mistério de
Deus, até completarmos a nossa
vida. Começamos a penetrá-lo logo
que a nossa consciência começa a
vibrar com percepção vital e a compreender as leis da realidade ao
aprender a amar e ser amado. Mas
estamos sempre a aprender, preparando-nos para a plenitude que
nos chega a todos. Até que a vida de
Jesus passasse pela morte e retornasse na Ressurreição, este término
final foi fonte de terror ou desespero
para a raça humana. Agora foi transformado. O que parecia um final
definitivo foi agora, aos olhos da fé,
revelado como ponte. Este é o significado escondido no nascimento de
Jesus, o crescimento na infância e na
vida adulta e o sacrifício supremo do
seu ser na Cruz. No nosso começo
está o nosso fim. Assim também no
n a s c i m e n to d e Je s u s , a m o r te
começou a ser transformada. Todas
as intuições, compartilhadas pelos
envolvidos no seu nascimento e
início da vida, foram reveladas na sua
missão e no mistério pascal. A sua
vida, como toda a vida humana, tem
uma unidade escondida e misteriosa.
Fim e começo são dois extremos do
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fio da vida contidos no mistério de
Deus e unidos no mistério de Cristo.
A nossa vida é uma unidade porque é
centrada no mistério de Deus. Mas
para conhecer esta união precisamos
ver além de nós mesmos e com perspectiva maior do que vemos geralmente, quando a nossa preocupação
dominante é o interesse pessoal.
Sómente quando começamos a
movermo-nos do interesse pessoal e
da consciência de si mesmo, é que
esta perspectiva maior começa a
abrir-se.
Outra maneira de afirmar que a nossa
visão se expande é dizer que
começamos a ver para além das
meras aparências, chegando à profundidade e ao significado das coisas.
Não se trata somente de profundidade e significado em relação ao todo
do qual fazemos parte. Este é o
caminho do verdadeiro auto-conhecimento que nos aproxima da humildade verdadeira. A meditação abrenos para esta forma preciosa de conhecimento, permitindo-nos ir além
do meramente objectivo – meramente olhar o mistério de Deus
como observadores – e penetrar o
próprio mistério. Este conhecimento
transforma-se em sabedoria, uma vez
que entramos na nuvem do mistério
e chegamos ao saber não mais por
análise e definição, mas por participação na vida e espírito de Cristo.
Assim, aprendemos com o caminho
da meditação o que não pode ser
aprendido de outra forma, e o que
não conhecemos enquanto hesitamos
em tornar-nos verdadeiros peregrinos
do espírito. Seguir este caminho é
requisito fundamental da vida cristã,
que deve ser vivida a partir do nosso
eu profundo ao invés do superficial.
É por isso que ser discípulo de Cristo
completa a condição humana. O
homem está sempre à procura da
acção completa, algo que utilize, integralmente, todo o seu potencial, que
focalize e una todas as dimensões do
seu ser. Até que realizemos esta acção
permanecemos insatisfeitos, sempre
dominados por distrações ou desejos
que dissimulam a realidade à qual
somente esta acção perfeita pode
levar-nos.
Naturalmente, se formos verdadeiramente humanos saberemos que

esta acção é amor. Somente
quando vivemos no amor e a partir do amor é que conhecemos a
harmonia milagrosa e a integração
de todo o nosso ser e nos tornamos totalmente humanos. Este é
sempre um estado prático mais do
que idílico: quero dizer que a
condição humana consiste sempre
de fraquezas e imperfeições, seja
da personalidade ou de circunstâncias. A Encarnação de Deus
na condição humana, no entanto,
absorve todas estas faltas e fracassos de tal maneira que não possam
mais frustar-nos da plenitude do
amor. O santo não é ser humano,
mas totalmente humano.
Todas as nossas dimensões, incluindo faltas e fracassos, precisam
de estar incluídas no nosso comA N O S S A V I DA N Ã O
ATINGE A UNIDADE TOTAL ATÉ QUE SE TRANSC E N DA A S I M E S M A E
TODAS AS LIMITAÇÕES
PASSANDO PELA MORTE.
promisso com a peregrinação para
essa plenitude. Nada que seja verdadeiro está excluído do reino do
céu. A verdadeira totalidade humana é a experiência acumulada
quando permanecemos na peregrinação. Gradualmente, unem-se
os compartimentos separados da
nossa vida. Divisões são retiradas
e descobrimos que o nosso coração não é uma prisão composta
de mil celas individuais, mas um
grande compartimento, pleno de
luz de Deus, cujas paredes são
constantemente alargadas. A
meditação expande o nosso conhecimento de Deus porque ao
conduzir-nos ao auto-conhecimento, leva-nos além da autoconsciência. Conhecemos Deus
na medida em que nos esquecemos de nós mesmos. Este é o
paradoxo e o risco da oração.
Não é um paradoxo de fácil
apreensão. Como podemos apreender o espírito? Ajuda se reflectirmos sobre a manifestação humana
dessa estrutura essential da realidade. Amar outras pessoas en-
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volve mais do que pensar sobre elas,
mais até do que apreciar a sua companhia, mais do que sacrificar-se por
elas. Envolve deixar-se ser amado por
elas. Este talvez seja o mais emocionante e comovente mistério da
Encarnação. Ao tornar-se humano
Deus permite que seja amado com a
capacidade humana de amar, tão
simplesmente como qual-quer bébé,
criança, adolescente ou adulto. A
humildade de Deus ao permitir que
seja amado no homem Jesus é a nossa
deixa para reconhecer a estrutura
básica de toda a realidade. O nosso
primeiro passo ao amar Deus é permitir que sejamos amados. A
gramática engana aqui porque nada
há de passivo em deixar-se ser amado. Assim como nada há de passivo
em desviar a atenção de nós mesmos
e nada há de passivo ao dizer o mantra – que são maneiras pelas quais
permitimo-nos ser amados, em
qualquer relação humana ou divina.
Sanidade e equilíbrio significam conhecer o contexto em que vivemos.
Este tipo de conhecimento torna-nos
sensíveis à presença de Deus em todo
o nosso ambiente. A meditação ensina pela experiência, a maneira certeira para que a Sua presença não
fique fora de nós. Ela é interior, presença que constitui e agrega a base
do nosso ser. Assim continuamos a
procurar a presença de Deus nas coisas externas da nossa vida, mas passamos a reconhece-lO nelas porque os
olhos estão abertos interiormente
pela presença do seu Espírito. Já não
tentamos agarrar Deus, possuí-lO.
Em vez disso somos nós envolvidos
na sua presença, interior e exterior,
porque sabemos que Essa presença
está em toda a parte e é fundamento
de tudo que existe.
Ser possuído por Deus dessa maneira
é a liberdade verdadeira. A tirania do
amor é o verdadeiro relacionamento.
Inevitavelmente, tememos isto na
medida em que se desenvolve ou
surge durante a nossa peregrinação,
porque a nossa imagem de liberdade
é tão diferente, ingenuamente imaginada como liberdade do fazer, em vez
do ser. Mas se tivermos a coragem de
ser simples e humildes o bastante
para penetrar nessa verdadeira liberdade, então descobrimos em nós o
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poder de uma fé inabalável. A confiança cristã é a descoberta do inabalável e é esta confiança que acompanha a compaixão, a tolerância e a
aceitação cristã. Esta descoberta levanos a uma segurança maravilhosa na
nossa própria existência. A partir desta segurança adquirimos a capacidade
de abandonar as nossas defesas e procurar o outro. A nossa fé é inabalável,
não rígida, porque ela é una com o
fundamento do nosso ser. Através da
união de Cristo com os seus discípulos, a Sua fé transforma-se na fé deles
e esta não é um apêndice do Seu ser. É
o sopro da vida do seu espírito.
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Portanto, aprofundar o nosso com- que o Seu espírito sopra a vida
promisso com esta peregrinação si- nova da fé nos nossos corpos morgnifica aprofundar o conhecimento tais, vamos conhecendo Cristo
mais profundamente. Pode parecer arrogante dizer que passamos
O NOSSO PRIMEIRO
a co-nhecer Cristo à medida que
PASSO AO AMAR DEUS É
perseveramos na meditação. Mas
PER-MITIR QUE SEJAa verdade não é menos do que
MOS AMADOS E NADA
isto. Passamos a saber o que é
H Á D E PA S S I VO E M
viver cada momento, cada deDEIXAR-SE SER AMADO.
cisão, alegria ou dificuldade, a
partir de Sua presença, com os
que a fé faz nascer na alma. À medida recursos infinitos de Seu poder – o
que Cristo se forma em nós, assim poder do amor e da compaixão,
como nós mesmos não vivemos por uma realidade inabalável.
nós mas por Ele, e, na proporção em

EPIFANIA
“O PRESENTE DE NÓS MESMOS”

Por que é que os três sábios
viajaram de de tão longe e arriscaram tanto para ver o Salvador recém-nascido?
Por que é que não mandaram
uma mensagem ou uma delegação?
Há coisas que precisamos de
fazer nós mesmos, responsabilizando-nos pessoalmente por
elas.
Às vezes entendemos que precisamos de fazer certas coisas
pelo seu próprio valor e não
porque se ganhe nada com isso.
Este é o sentido humano essencial do presente.
Os Magos trazem presentes.
Eles não os mandam por correio. A Epifania é a festa em
que o Natal costumava ser celebrado (ainda o é na igreja Ortodoxa) e talvez valesse a pena
pensar em fazê-lo novamente,
deixando o dia 25 de Dezembro para o comércio. O verdadeiro presente que estamos a
comemorar é o “presente perfeito” que procuramos no Natal
para dar a quem amamos. Mas
como é difícil dar o presente de

si mesmo (self) que, em última
análise, é o único que importa.
Normalmente, ou reprimimos,
ou queremos alguma coisa em
troca (gratidão, aplauso, reconhecimento). Isto faz do presente um negócio, não o presente de si mesmo.
O nascimento de Jesus (e a reMAS COMO É DIFÍCIL
DAR O PRESENTE DE SI
ME SMO QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE É O
ÚNICO QUE IMPORTA.
O NASCIMENTO DE JESUS É UM VERDADEIRO
PRESENTE
DE
SI
MESMO, DO TIPO QUE
SÓ DEUS PODE DAR.
velação de quem ele é que também comemoramos agora) é
um verdadeiro presente de si
mesmo, do tipo que só Deus
pode dar. Porém, se o recebemos mudamos. Ganhamos o
poder de dar, também de modo
puro, sem estabelecermos laços. Isso explica as passagens
de êxtase que ouvimos nas lei-

turas: “Tornarte-às radiante
com o que vês
e o teu coração
palpitará e
transbordará”. É por isso que
os sábios “exultaram com o que
viram”. Vamos à igreja, semana
após semana, para nos lembrarmos do presente que foi
dado à humanidade incondicionalmente.
De vez em quando, os religiosos tentam associar condições
ao presente gratuito de Deus,
de modo a controlá-lo por regulamentos ou moralização.
Porém o puro presente de Si
mesmo de Deus excede sempre
a pequenez religiosa.
Quando isto acontece e, quando vemos o que Deus está realmente a presentear e como,
descobrimos que podemos viver como doadores de nós
mesmos: com um pouco de êxtase, mesmo no meio dum gélido Inverno!
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Dia Mundial da Juventude 18 de Julho, 2008
Ninguém, nem mesmo a Coroa Britânica, consegue encenar um espectáculo como a Igreja Católica. O funeral ou
a eleição de um Papa ou o Dia Mundial da Juventude, que teve lugar em Sidney, transformam-se numa liturgia à
escala global. A imprensa hostil, ao criticar os custos e os engarrafamentos do trânsito, junta-se ao grupo predominante e produz cabeçalhos sobre o Papa a fazer milagres com o tempo e a euforia da cidade apanhada na jovem
energia de Deus. O mundo pára para seguir as cerimónias que se desenrolam (aparentemente) com perfeição religiosa. Há mais barcos a encher a baía de Sidney em honra do Papa do que nas celebrações do centenário da Austrália. Os descrentes e os cépticos a custo admitem a sua comoção com o que nem acreditam. Os políticos declaram
que a fé é uma realidade. É uma crítica corajosa que exprime a sua divergência com tal gentalha. E ali realmente
está a graça em acção nos números, na febril organização e no imenso entusiasmo de tudo
É a audácia da Igreja que nos tira o fôlego. Quando os bancos da igreja da antiga Cristandade continuam a esvaziar-se, as praças podem ainda encher-se com os jovens entusiasmados que ficam alheios às críticas que se levantam
contra a instituição a que pertencem triunfantes.
Por todo o lado se vê uma contradição enriquecedora. Um papado que advoga o ressurgimento do rito do Concílio
de Trento partilha a ribalta com padres a cantar rap e concertos de rock, assim como o culto de Taizé e a meditação
cristã.
A Igreja desde sempre tem-se alicerçado em contradições no seu interior, lutando por adquirir o estado de paradoxo. Esse é talvez o carisma do catolicismo na tentativa sem descanso de se tornar realmente católico, mais do
que apenas uma outra igreja. Mas enquanto a contradição é irracional e conduz ao conflito e à exclusão, o paradoxo
é a entrada para o mistério e a vida da unidade. E, contudo, conquanto raramente e imprevisivelmente ele tenha
sido conseguido, temos de continuar a tentar atingi-lo ou então desistir do projecto de uma Igreja conjunta.
Como dizem os filósofos da pós-modernidade, há sempre a possibilidade do impossível e o Dia Mundial da Juventude, fiel ao próprio nome, tornou-se uma espécie de festa pós-moderna, assim como uma catequese global e enriquecedora. A possibilidade de ligação infinda da internet, onde tudo se pode ligar a tudo o mais, parece ter-se tornado, de momento, a matéria da tendência comunicativa e da confluência urbana entre culturas e línguas.
Contudo (há uma voz perturbante que nos recorda) o papel das multidões nos evangelhos é sempre confuso. O
paradoxo que se vislumbra nestas contradições é profundo e anárquico. Na altura em que o Papa era aclamado na
baía de Sidney, alguns organizadores do Centro de Meditação Cristã WYD levaram o Dia a um grupo de meditação numa prisão de mulheres a algumas milhas de distância. O Cardeal Pell tinha visitado a prisão uns meses antes
e o efeito benéfico da sua presença entre elas ainda lhes levantava o espírito oprimido. Outra contradição eclesiástica. Alvo de escárnio pelos liberais, ele é amado pelos sem-abrigo que visita regularmente ou pelos presos que não
esquece.
As reclusas, como as monjas, tornam maiores as pequenas coisas, problemas e lutas da sua clausura. Como a Little
Flower, algumas delas mergulharam fundo. Compreendem quando se lhes diz que, como Teresa, podem encontrar a
sua vocação amando o mundo, escondidas com Cristo em Deus, no coração da Igreja. O Cardeal Pell, na missa de
abertura, proclamava que Sidney era, por estes dias, o centro da Igreja. Certo, qualquer sente isso. Mas não está
menos centrada neste pequeno grupo de mulheres destroçadas e excluídas que ficaram tão felizes, sem inveja, ao
ouvirem notícias dos acontecimentos eufóricos do exterior.
Falei mais tarde sobre a prisão com uma delas. Disse-me que sempre tivera horror de ir parar à prisão. Só pude dizer para mim mesmo que foi uma graça dentro do paradoxo: rasgos da bondade divina em locais que o mundo punitivamente rotula como maus e imperdoáveis.
Sim, Deus tanto se manifesta nos jovens e belos como também nos feios e abatidos. Mas a fé sempre transparece
sob a superfície das coisas. Um grupo de jovens de Timor Leste veio meditar na igreja e depois cantou para nós.
Perguntei a um peregrino o que fazia na sua terra e fiquei abalado com a resposta ao ouvi-lo dizer “nada”. Ele continuava a viver com a família lutando por pôr comida na mesa. Fora forçado a desistir do liceu porque não havia
dinheiro para estudar. Ali passou o dia aos encontrões no meio da gente, a gracejar com os jovens de outros países,
partilhando uma fé comum, mas uma sorte na vida diferente e desigual. Uma só Igreja, uma só fé, um só Deus, mas
ainda não um só mundo.
São as contradições da vida que tornam o julgamento tão difícil.”Não julgueis” disse o Senhor. As mesmas contradições significam que nunca podemos acreditar inteiramente na nossa linguagem retórica ou confiar no próprio
sucesso sem sucumbir à tentação do poder. Ao fim e ao cabo “Onde dois ou três se juntarem em meu Nome, estarei
convosco” é realmente o que justifica o Dia Mundial da Juventude.
Laurence Freeman
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