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 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 Helena Carvalho Belo             Domingo às 20,30h
Rua Luis Pastor Macedo, 5-11ºEsqº   1750-155  Lisboa
Tel. 217592612
Maria Deolinda Coelho Velez              3ª feira às 18.30h
Centro Paroquial de Nova Oeiras
Al.Conde de Oeiras ( R.Monsenhor Melo )
Tm 914900537           madeco3@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

Missa periódica CMMC
Dia 18 de Março20  18,30h

Capela do Rato
Frei Luís de Oliveira

Encontros Inter-religiosos
de Meditação Cristã 

20 de Março 19.15h
Centro de estudos da Ordem do Carmo

Rua de St.Isabel, 128/130
T.213877517

           Visita P. L. Freeman 
                de 27/02 até 01/03 

                    Próximo NP 
         todo dedicado a esta visita

Curso Misticos Cristãos II

28 de Março
M. Eckhart

Fr José Carlos Lopes Almeida
18 de Abril

S. João da Cruz
Frei Luis Oliveira

23 de Maio
Stª Teresa d’Ávila

Isabel Allegro Magalhães
27 de Junho

Simone Weil
Manuela Silva

As sessões têm lugar às 15,00h, no Centro de Estudos da 
Ordem do Carmo, Rua de Santa Isabel, 128 - 130 (Rua 
defronte da Igreja), telefone- 21387517

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
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Missa periódica CMMC

“O silêncio enquanto experiência litúr-
gica aproxima os membros da comuni-
dade e concentra a sua atenção de modo 
que, unidos em coração e espírito,  pos-
sam escutar a Palavra e tomar parte no 
Mistério” (...) “  Um silêncio vivo depois 
das leituras, da homília e da comunhão 
despertará ou talvez até identifique a 
sede profunda que habita no coração da 
nossa Igreja e do mundo” disse o Padre 
L.Freeman na sua conferência “Eucaris-
tia e silêncio” (publicada no nº 2 deste 
Boletim).

Em comunhão com este espírito, no 
passado dia 10 de Dezembro, em pleno 
Advento, realizou-se a primeira missa 
para a nossa comunidade de meditantes, 
na Capela do Rato, celebrada pelo Frei 
Luís de Oliveira.

O Frei Luís é um homem acolhedor cuja 
palavra fecunda e harmoniosa sublinha 
com profundidade o amor da mensagem 
cristã e que fez desta celebração um 
momento de Beleza, essa outra dimen-
são do sagrado.

A Eucaristia decorreu num ambiente de 
contemplação e partilha, com o cele-
brante e todos os participantes sentados, 
durante toda a cerimónia,  em volta 
duma pequena “mesa”- altar.  No mo-
mento da comunhão a Patena passou de 
mão-em-mão para que todos participas-
sem em pleno neste acto de entrega ao 
sacramento que é o nosso alimento espi-
ritual, tendo-se depois seguido, para 
finalizar, um período de meditação.

Nesse dia o evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus dizia 
“Vinde a Mim, todos os que andais can-
s a d o s e o p r i m i d o s , e E u v o s 
aliviarei...Porque o meu jugo é suave e a 
minha carga é leve”.

Hoje, ao escrever este texto,  lembrei-me 
dum pequeno poema da poeta Hilde 
Domin

“Não deixes o cansaço instalar-
se
em vez disso
silenciosamente
como a um pássaro
estende a mão ao milagre”

Vasco Silva

TESTEMUNHO DE UMA MEDITANTE
MEDITAÇÃO GLOBAL

   Tendo passado a minha juventude em Berkeley, Ca-
lifórnia, eu e a minha família  fazíamos parte da Igreja 
Unitária. Foi uma experiência de Igreja interessante e 
variada, que tinha muito a ver com os Direitos Cívicos 
e as questões éticas daquele tempo,  como a guerra no 
Vietnam e a descriminação racial. Talvez porque a 
Igreja Unitária se centrasse no mundo exterior, come-
cei a sentir nos últimos anos da minha adolescência 
que alguma coisa me faltava no meu mundo interior.
   Decidi fazer um curso de Meditação Transcendental.  
Apesar da prática da Meditação Transcendental me ter ajudado a  sentir a 
minha ligação aos outros, parecia faltar-me a dimensão de uma  perspecti-
va espiritual de vida.
   Anos depois,  quando comecei a criar uma família aqui em Portugal, 
como pais sentimos que era importante dar aos nossos filhos uma “base” 
moral, assente nas tradições espirituais da nossa cultura e do nosso meio. 
O facto de estarem  envolvidos na nossa Igreja Cristã local, deu-lhes, ao 
longo dos anos, não só a oportunidade de aprenderem sobre as verdades da  
fé, mas também os muitos aspectos positivos de pertencerem  a um grupo 
cuja principal preocupação é o bem estar dos outros.
   Havia no entanto um problema :  tinha muitas vezes a sensação de que a 
perspectiva cristã dominante sobre a meditação era de cepticismo, dada a 
sua ligação a outras tradições religiosas orientais, como o Hinduísmo e o 
Budismo. Como “meditante” fizeram-me por vezes sentir que a minha fé 
cristã estava de certa forma “corrompida” por outras religiões. Encarei isto 
como uma das muitas maneiras em que as pessoas se servem das suas dife-
renças para erguerem muros entre si  e os outros.
   Quando descobri a WCCM – World Community for Christian Meditati-
on  e quando comecei a ler os ensinamentos de John Main e do P. Lawren-
ce Freeman, senti como que uma luz que se acendeu. A ligação entre a 
adoração através da meditação e a comunidade espiritual global estava ali 
presente.  Meditar conduz-nos  a uma linha de horizonte universal onde 
nós não somos o centro do universo -  permitindo-nos estar abertos a Deus 
e  aos outros. 
   Não sendo o objectivo específico da WCCM congregar mundialmente, 
através da meditação, pessoas de diferentes tradições religiosas, a minha 
íntima convicção é a de que a Comunidade está a  percorrer um longo ca-
minho nesse sentido. Sinto-me muito grata e aprecio de um modo signifi-
cativo as iniciativas locais da CMMC, no sentido da aproximação inter-re-
ligiosa através de encontros inter-religiosos de meditação. Penso que é um 
contributo significativo na  tarefa de trazer a Paz ao nosso conturbado 
mundo.
   Não sou uma cristã daquelas que acham que o cristianismo é o único 
caminho para Deus. Alguns cristãos poderão argumentar que isso é impos-
sível, mas a mim interessa-me sobretudo esta noção básica (que acredito 
estar na raiz de todas as religiões) de que Deus é Amor. Acredito que o 
desafio supremo que temos na nossa vida é amar os outros ainda mais do 
que a nós próprios. Para realizarmos isso, temos que anular o nosso 
“ego”.
   Que tarefa espantosa! È muito mais difícil do que adquirir conhecimen-
tos teológicos e, por isso, é tantas vezes ignorada, tão vagamente tentada  e  
tão raramente conseguida. Para mim, só o facto de conseguir força de von-
tade suficiente para meditar regularmente todos os dias já é um desafio em 
si mesmo – e seja o que for  que nós possamos escolher mais como o ob-
jectivo central das nossas vidas, o lutar por esse horizonte de comunhão 
entre todos parece-me ser a única coisa que vale a pena. Nas palavras de 
St.Teresa de Ávila : “O seu coração está cheio de MEDITAÇÃO E PAZ 
GLOBAL alegria no amor, pois a sua mente descansa no Senhor”.

Denise Ribera Luxton
2009, Fevereiro
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   Cresci numa família religiosa e praticante e fui educada 
nessa prática. Muito cedo comecei a deixar de me rever na 
confissão religiosa de origem, até que perdi aquela fé em 
definitivo, ausentando da minha vida qualquer crença re-
ligiosa. Anos mais tarde descobri outra via espiritual, como 
espelho do que me ia na mente e no coração, e foi  através 
dos seus ensinamentos e da sua prática que o diálogo inter-
religioso se iniciou, em mim. Com efeito, mantendo a li-
gação à família biológica, mantive também o contacto com 
cerimónias religiosas de mim conhecidas, e pela família pra-
ticadas. Casamentos, baptizados, funerais, natais, são exem-
plos de situações que continuo a partilhar com a família. 
Graças a uma visão da vida baseada na tolerância, na ética e 
na prática do bom coração, pude continuar perto de uma 
família - que é a minha, e que contempla uma fé diferente - 
em paz, harmonia e respeito. 
   Quando a 22 de Novembro de 2007, por iniciativa da 
Comunidade Mundial da Meditação Cristã, se iniciaram os 
encontros inter-religiosos de meditação, a certeza da possi-
bilidade de reunir pessoas com crenças religiosas diferentes, 
mas objectivos comuns, vivia já em mim, e tinha sido reite-
rada durante as comemorações, em 2007, do Ano Europeu 
para a Igualdade de Oportunidades. No final desse ano,  SS o 
Dalai Lama visita Portugal e é convidado para um encontro 
inter-religioso que teve lugar na Mesquita de Lisboa.
   Os encontros inter-religiosos têm prosseguido na partilha 
de espaços, de templos, de escrituras, de textos caros a cada 
confissão religiosa, e do silêncio através da meditação. Estes 
encontros permitem conhecer os textos mas também os 
indivíduos. As religiões, as famílias, as empresas, as cidades e 
os países são feitos de indivíduos. É a saudável reunião 
desses indivíduos que está na base das micro, e macro, 
comunidades saudáveis. 

   O mundo necessita de diálogo, de 
conhecimento mútuo, do encontro de 
vontades, de respeito pela diferença, 
de empenho em causas comuns e 
geradoras de um verdadeiro bem-estar 
para todos. O mundo precisa de todos e do melhor que cada 
um é capaz de gerar como contributo.
   É pois com bastante alegria e crescente esperança que vejo 
a continuidade destes encontros inter-religosos de medi-
tação onde, para além da presença de uma espiritualidade 
religiosa, podemos constatar aquilo que de mais comum nos 
une: todos somos seres humanos, pais, filhos, maridos, espo-
sas, todos rimos e choramos, todos tivemos um nascimento 
e iremos morrer, todos amamos e rejeitamos e todos 
acreditamos num mundo melhor. É pois de uma elevada 
relevância o que nos une e é nessa união que estes encontros 
apostam. 
   O amor ao próximo, a tolerância feita de respeito, a com-
paixão pelo sofrimento alheio são alguns dos pilares parti-
lhados por todas as confissões religiosas. Creio que o mundo 
seria bem diferente se cada homem religioso praticasse ver-
dadeiramente a sua religião. As religiões podem ser o grande 
motor da transformação todos queremos ver no mundo.
   P. Laurence Freeman na última mesa redonda inter-
religiosa em Lisboa, afirmou que o silêncio, enquanto oração 
do coração, nos  ajuda a tomar, e a manter, a direcção que 
promove a união e o diálogo. Do silêncio partilhado nos 
encontros inter-religiosos, da experiência desse silêncio 
surge também a confiança, os medos vão desaparecendo, o 
coração escancara-se e abrem-se as portas de um fundo 
comum que está para além de qualquer religião, de qualquer 
conceito, de qualquer barreira de linguagem. É aqui que o 
verdadeiro encontro se dá e o espírito santo se desvela. 

Aldora Amaral

 Mística inglesa do século XIV, Juliana de Nor-
wich faz parte de uma tradição mística que se 
caracteriza pela simplicidade, pelo pragmatismo e, 
sobretudo, por uma visão muito positiva da vida.
Em 1373, quando tinha 30 anos, recebe 16 “reve-
lações místicas”, centradas na Paixão de Cristo, de 
que irá redigir duas versões sob o título Revela-
tions of Divine Love. Desejando atingir o “perfeito 
amor”, decide consagrar a sua vida totalmente a 
Deus tornando-se eremita “reclusa”.
Quer pela sua vida, de oração e solidão mas 
também de disponibilidade para ouvir as pessoas 
que a procuravam para lhe pedir aconselhamento 
espiritual, quer na sua obra, Juliana de Norwich 
deixa uma importante mensagem de esperança e 

de conforto  para as mulheres e os homens de 
hoje.
O Deus que ela nos revela é uma presença com-
prometida no mundo, cheia de compaixão, a mani-
festação suprema do Amor. A bondade do desígnio 
de Deus para com o Homem é o centro unificador 
do pensamento de Juliana : desde a criação até à 
consumação de todas as coisas, Deus, que é Trin-
dade, age em Cristo a favor da humanidade. Nada 
pode impedir o desígnio amoroso de Deus, nem 
mesmo o pecado. Por isso, ela insiste na afirmação 
de que o Cristianismo é uma religião de felicidade 
: “O fim de tudo é tornarmo-nos felizes e alegres 
no amor”.

CURSO MÍSTICOS CRISTÃOS II
Juliana de Norwich (1342-1423)

Mª José Salema
24 de Janeiro de 2009

ENCONTROS INTER-RELIGIOSOS DE MEDITAÇÃO
TESTEMUNHO DUMA MEDITANTE BUDISTA
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Chega a  hora e com ela chega a pessoa 
mais capaz para lidar com a crise da hora. 
Os que sentem um enorme alívio e uma 
renovação da esperança com a eleição de 
Barack Obama, não são só os que nele 
votaram, mas estão por todo o mundo.

Até em Nova Iorque, onde estive no mês 
passado para o nosso Caminho de Paz,  
um diálogo na Universidade de Nova 
Iorque entre Muçulmanos e Cristãos, 
parecia, momentaneamente, permeada 
por este brilho, saindo da sua habitual 
ansiedade urbana. 

Os Estados Unidos da América regenera-
ram-se, mais uma vez, com a eleição de 
Obama. Ele está a gerir, sabiamente, a 
projecção de toda esta esperança no seu 
mandato enquanto enfrenta a nossa crise 
extraordinária e complexa.

RECONHECER A CRISE

Como é que nós, pessoal ou globalmente, 
enfrentamos a crise? A palavra grega, 
krisis, significa juizo de valor.  O grafismo 
chinês traz consigo o significado com-
plementar de perigo e oportunidade. Os 
mestres budistas apelam à concentração 
em situações críticas. Jesus irrompeu do 
Seu longo silêncio e solidão para a vida 
pública com um sentido dramático de 
crise, não só no que diz respeito à Sua 
situação social e política, como também a 
toda a condição humana.  O Reino, o 
sentido imediatista da presença divina, 
está “próximo” e “sobre vós, em vós e 
entre vós”, não só num contexto históri-
co, mas em toda a vida humana.  Jesus 
põe o ênfase na dádiva e no drama da 
vida que estamos a viver agora, contras-
tando com a crença que são precisas vári-
as vidas para chegar ao objectivo e esco-
lher o real em vez do irreal, o espírito em 
vez da carne. (O budismo Mahayana, 
mais tarde, desenvolveu a ideia que a 
libertação do samsara, o mundo da ilusão, 
é possível numa só vida). O ensinamento 
de Jesus, tal como aparece na tradição 
bíblica, centra-se  em Deus e , intensa-
mente, neste mundo, como se não hou-
vesse tempo para muita metafísica e es-
peculação sobre qual a forma que vai  ter 
o próximo mundo.

As pessoas que gostam de especular 
sobre o próximo mundo ou o reino 
espiritual, dão-nos muitas vezes a 
impressão de se evadirem deste.  O 
perigo de toda a religião consiste nis-
to mesmo e, talvez, especialmente, 
nas suas formas excessivamente devo-
tas.  Sentei-me muitas vezes, recen-
temente, ao lado de Desley Deike, a 
tão amada coordenadora da nossa 
comunidade do Reino Unido, nos 
momentos em que estava a morrer.  
Falámos sobre o que ela estava a pas-
sar, mas também falámos sobre os 
últimos projectos e ideias, que a sua 
mente, sempre centrada no outro, ia 
apresentando. Uma vez perguntei-lhe 
se tinha alguma curiosidade sobre o 
que viria a seguir e respondeu-me, 
com muita confiança, “não”, mas 
acrescentou, “acho que já sei como vai 
ser”.  Senti que era a última palavra de 

uma mulher, que verdadeiramente 
tinha desenvolvido a sua fé cristã, 
enfrentando as crises pessoais na sua 
vida  através da oração e serviço aos 
outros. 

A morte é a última crise, mas estamos 
continuamente a ser preparados para 
ela.  Não estamos condenados a sair 
de uma crise e a entrar noutra, como 
nos obriga a ganância e engodo cria-
dos pelo sistema financeiro na última 
década.  Mas,  raramente, estamos 
sem espécie nenhuma de crise.   A 
vida quotidiana está tão cheia de pro-
blemas, criados pelas nossas percep-
ções de medo e desejo, que fácilmente 
esquecemos que a vida é muito mais 
do que uma resolução de problemas.  
É a penetração e revelação de um 
mistério. A crise pode mesmo ser um 

estado bem-vindo e sinónimo de cresci-
mento, se estivermos despertos e alerta.

CONTEMPLAÇÃO NUM TEMPO 
DE CRISE

A crise é inevitável, porque tudo, in-
cluíndo as nossas mentes, está constan-
temente a mudar.  Mas há diferentes 
formas de gerir a crise. Se não a gerirmos 
bem ou se não estamos preparados, tal 
como as virgens tontas que não tinham 
azeite para as lamparinas, os aconteci-
mentos giram ,sem controle.  Nesse caso, 
a crise espraia-se, tal qual como já esta-
mos a vivê-la, na economia e talvez , em 
breve, na ecologia.  O fruto da prática 
contemplativa é o estado de alerta e 
prontidão, defendido pelas tradições 
espirituais, como necessário para viver 
sábiamente.  Viver segundo a moral e 
praticar o senso comum constitui um 
enraizamento, mas não é o mesmo ou tão 
eficaz como a consciência contemplativa.  
Esta constitui o objectivo e o caminho de 
práticas espirituais específicas e a condu-
ção da nossa vida em harmonia com elas. 
Tal como todas as religiões desenvolvi-
das, com os seus rituais, mitos e estrutu-
ras, sairam de um despertar contemplati-
vo inicial, também apontam, pelo menos 
por palavras, o desenvolvimento humano 
na direcção da sua fonte.(…)  O Cristia-
nismo está, hoje, a despertar para essa 
fonte outra vez e a crise global talvez 
seja, parcialmente, a causa.  A consciên-
cia contemplativa é uma união entre 
atenção consciente e compaixão univer-
sal.  Se se tratasse só de atenção consci-
ente, só precisaríamos de consultores 
espertos para nos tirar da crise.  Se se 
tratasse só de compaixão, não seríamos 
capazes de lidar com as raízes dos pro-
blemas e ficaríamos limitados na resposta 
aos sintomas.  Pode parecer muito díficil 
chegar à união altamente libertadora da 
consciência contemplativa. Racional-
mente é difícil de a imaginar.  Emocio-
nalmente, parece um sonho. Mas, quan-
do vimos a sua simplicidade essencial (e o 
quanto as crianças nos ensinam sobre 
meditação!)  parece alcançável E, na ver-
dade, esta consciência contemplativa, 
que tanto nos prepara para a crise, como 

Carta de
Laurence Freeman OSB

Queridos Amigos,

SENDO O CORAÇÃO O 
CENTRO MAIS PRO-
FUNDO DO SER, É À 
MENTE QUE CABE 
DESCER HUMILDE-
MENTE ATÉ AO CO-
RAÇÃO. “QUE A MENTE 
REPOUSE NO CORAÇÃO”.
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nos ajuda a geri-la, é uma experiência 
directa do Reino.

A união espiritual que produz este resul-
tado, pode ser descrita de várias manei-
ras. Marta e Maria foram ensinadas por 
Jesus para a terem como objectivo na sua 
vida doméstica. Os teólogos chamam-lhe 
“o apofático” e o “katafático”. Qualquer 
pessoa que reze com seriedade sabe que a 
mente e o coração procuram a união e 
que sendo o coração o centro mais pro-
fundo do ser, é à  mente que cabe descer 
humildemente até ao coração. “Que a 
mente repouse no coração”, como ensi-
nam hesicastas e  rishis.  Os cientistas 
exploram as fronteiras físicas deste pro-
cesso contemplativo no campo da inves-
tigação neurológica – e como podem os 
meditantes ficar entusiasmados, ao saber 
que algo da sua prática espiritual pode ser 
medido e registado nos seus cérebros!

A ciência e a religião concordam que a 
meditação nos ajuda a gerir a crise. Tanto 
em crise pessoal como política, dá-se uma 
viragem de poder ou uma perda de con-
trole, ambas levando a que os envolvidos 
se sintam perdidos e amedrontados. Se-
gurança, estabilidade, resistência a qual-
quer mudança sistémica, podem tornar-se 
prioridades absolutas para nós e para as 
nossas instituições.  Mas na meditação, 
deixamos voluntáriamente que o poder se 
solte das mãos do ego, para um recanto 
menos conhecido de nós.

CRISE NUM TEMPO DE CON-
TEMPLAÇÃO

As dificuldades – e o crescimento verda-
deiro – acontecem, quando chegamos a 
uma crise  na nossa meditação própria-
mente dita.  Acontece, quando deixamos 
de estar convencidos que merece a pena. 
Não estou a sentir nada. As minhas distracções 
ultrapassam-me. Posso só meditar durante 
cinco minutos de cada vez (por favor)?.

O sentimento de que não estamos a sen-
tir nada é uma crise de potencial extraor-
dinário na vida espiritual. Infelizmente, é 
também a razão pela qual a maior parte 
das pessoas desiste, até abandona por 
fim, a disciplina da meditação.  Como 
vem dito na “Nuvem do não-saber”, a 
maior parte das pessoas desiste do traba-
lho, exactamente na altura em que chega 
ao ponto de passar além de. Uma lenda 
medieval situava o nascimento de Jesus 
no momento mais escuro e profundo da 
noite. 

São João da Cruz descreve as crises da 
noite escura como nada  fáceis.  Mas, 

saber que este sentimento de nada 
sentir é um lugar prenhe, ouvir que a 
escuridão é devida a um excesso de 
luz, que o nosso sentido de nada saber 
é únicamente a opinião da mente e 
não a do coração -  estas afirmações, 
que se encontram por todo o lado na 
tradição e também no apoio  dos nos-
sos amigos espirituais do momento, 
podem ajudar qualquer um a gerir a 
crise e a crescer com ela.  Em conver-
sa com outros que estão no mesmo 
caminho, podemos aprender como 
substituir a palavra “nada” por “po-
breza” ou “vazio”. E alterando o ter-
mo, podemos encontrar imediata-
mente um sentido.

Enquanto estava, no mês passado,  a 
conduzir um retiro em Salvador da 
Baía, no nordeste do Brasil, ia passear 
para a praia,  sempre que o programa 
o permitia, que ficava a uns escassos 
metros da casa do retiro.  Há um 
tempo de lazer delicioso durante os 
retiros (pelo menos, para o apresenta-
dor) entre o pequeno-almoço e a pri-
meira conferência. Por essa altura já 

todos  tiveram o tempo suficiente de 
meditação, e estão ocupados a lavar 
os dentes ou a limpar o quarto.  Em 
todas essas manhãs na praia, sentei-
me numa barraca, um pequeno quios-
que vendendo bebidas ou aperitivos 
de peixe aos amantes do sol. Vi os 
proprietários prepararem o negócio 
para o dia, sobretudo o trabalho de 
abrir as cadeiras de plástico e as me-
sas com guarda-sóis coloridos na 
areia.O homem que fazia isto, perce-
bia do seu trabalho. Sabia quantas 
podia levar de cada vez e colocáva-as 
depressa e com precisão, enterrando 
cada cadeira na areia, sómente o sufi-
ciente.  Não me parecia nem entusi-
asmado, nem aborrecido com o seu 
trabalho. Se lhe perguntassem, talvez 
respondesse que não sentia nada. Mas 
sem ele, não haveria negócio, não 
haveria a espera dos tão necessários 
clientes, não haveria a preparação 
para os receber.  De manhã , via-o 
trabalhar, fazia o mesmo com peque-
nas variantes.  No entanto, parecia-
me que, todos os dias, a sua rotina 

começava com promessa e esperança. A 
sua pobreza parecia imensamente rica e a 
tarefa humilde parecia revestida de di-
gnidade humana. Pensei, se ao menos nós 
conseguissemos abordar o nosso trabalho 
de meditação com o mesmo zelo tranqui-
lo e objectivo...     Históricamente, foi  em 
tempos de convulsão económica e social , 
como na Europa do século XIV ou no 
mundo do século XX, que a consciência 
contemplativa despertou nas comunida-
des locais, de forma imprevisível e pro-
funda. Até este padrão está a ser globali-
zado hoje em dia.  Mais do que nunca, 
podemos imaginar redes contemplativas 
a unir a família humana, composta por 
barracas espirituais, centros pequenos ou 
grupos, nos quais o negócio do espírito 
tem lugar, humildemente e com fé. Não 
podem tornar-se lugares de comércio ou 
competição sem perderem a alma, mas 
podem ter uma influência benéfica nos 
outros centros, onde se transacciona o 
negócio do mundo.  Precisam de peque-
nas forças de trabalho, comunidades me-
didas pela fé e não pelo número ou suces-
so, alerta, lembrando-se do seu objectivo 
inicial e prontas para continuar a apren-
der e a ensinar.  Acima de tudo, precisam 
de ter amor pelo seu trabalho e um senti-
do profundo da sua inevitabilidade e im-
portância.

CRISE E O CAMINHO DO MEIO

Um navio na tempestade, um casamento 
em crise, um meditante numa noite escu-
ra e o corpo humano todos os dias, preci-
sam de equilibrio para prosseguir.  Mode-
ração, prudência, é uma das virtudes clás-
sicas, assim como sabedoria, justiça e 
coragem..  Talvez que a nossa deficiência 
cultural mais evidente, com as piores 
consequências para o mundo, esteja na 
não moderação.  O desenvolvimento 
económico e tecnológico rápido apressa-
ram a vida de forma tão extrema, que 
romperam o equilíbrio de forças necessá-
rias para uma vida virtuosa.  A sabedoria 
espiritual da humanidade há muito que 
compreendeu isto e desenvolveu a sabe-
doria do caminho do meio. Buda desco-
briu que, práticas espirituais extremas 
podem mudar estados mentais, mas não 
conduzem à iluminação. São Bento foi 
também treinado em extrema solidão e 
auto-controle, mas acabou por partilhar a 
sua sabedoria aconselhando discrição 
(“nada em excesso”). Ensinando sempre 
através da prática, aplicou isto à quanti-
dade de vinho, que deveria ser dada a 
cada monge. Outrora os monges evita-
vam beber vinho, disse, mas como hoje 
não é possivel persuadir os monges a 

O AMOR INCONDICIONAL 
NÃO PRESSUPÕE, NEM 
LIMITES, NEM CON-
DIÇÕES. É POR ISSO QUE 
NOS TRANSFORMA E É 
DIFÍCIL DE ACEITAR.
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evitá-lo, devem receber uma hemina por 
dia.  A piada, que de certeza está implícita, 
é que ninguém sabe o que é uma hemina!

A moderação só pode ser avaliada pela 
virtude-mãe, a discrição. Não pode ser 
rigidamente regulamentada. O que hoje é 
moderação pode, amanhã, ser exagero. 
Uma hemina não significa o mesmo para 
todas a pessoas.

Na cultura moderna, a moderação parece 
ser qualquer coisa extra-terrestre. Os lu-
cros destinam-se a ser maximizados.  A 
procura do consumidor tem como 
objectivo crescer infinitamente. Que-
remos tirar o maior partido da vida.  
Inevitávelmente, este quadro conduz à 
fantasia – porque a vida e a natureza 
humana têm limites – e as acções de-
correntes da fantasia, conduzem, even-
tualmente, à crise e depressão.  Num 
tempo de crise, como é o nosso hoje, 
revisitamos o significado de modera-
ção e – com  a liderança global que 
esperamos ver, finalmente, no novo 
Presidente – observamos como a mo-
deração é tão diferente da mediocrida-
de.  Deus despreza o mediocre, o mor-
no (Rev 3:16).  Mas a moderação é o 
outro lado da mediocridade; é cortar a 
direito, a espada afiada da vida espriri-
tual, que separa a verdade da ilusão.

O equilíbrio é necessário para a felici-
dade. Como ensinado pelos filósofos 
da antiguidade, a felicidade não é a 
acumulação de prazeres, mas a realiza-
ção harmoniosa do potencial humano à 
luz da razão.  Clemente de Alexandria 
disse que, tudo o que  seja contra a 
natureza, é contra Cristo

O VAZIO QUE É PLENO

Se não conseguimos reduzir a sabedo-
ria a regras (“não existe lei que con-
temple coisas como estas”, afirma São 
Paulo a propósito do espírito), o que 
encontramos, então, no fio da navalha 
do caminho do meio?  Não encontra-
mos a lei, mas a graça, a deslumbrante 
auto-dádiva de Deus. É de tal forma 
deslumbrante e maravilhosa para uma 
mente não trabalhada, que a reduzimos à 
nossa experiência familiar da dádiva.  (só 
quando a mente começa a ter descanso no 
coração, podemos começar a compreen-
der).  Normalmente damos, esperando 
algo ou exigindo algo em troca.  Daí con-
cluimos certamente, que Deus dá da 
mesma forma, exigindo que nos compor-
temos de uma determinada maneira.  É 
verdade que para receber a dádiva, existem 

algumas condições estabelecidas dentro 
da limitada condição humana. Mas a dá-
diva é o dom gratuito. O amor incondici-
onal (agape) não pressupõe, nem limites,  
nem condiçôes. É por isso que nos trans-
forma e é difícil de aceitar.

Quando tentamos viver na virtude, na 
busca da verdadeira felicidade, sentimo-
nos a aproximar cada vez mais da  frontei-
ra da cascata do ser. Seremos arrastados, 
eventualmente, por cima dessa fronteira, 
para a queda livre da enorme torrente 
divina  do amor .

O fio da navalha, ou melhor talvez, o bu-
raquinho da agulha.  É através deste pe-
queno oríficio, que nos reduz a nada, que 
tudo se torna um e a grande união acon-
tece.  Através desta passagem de vazio – o 
termo das escrituras é kenosis – é o próprio 
Deus que passa e surge como o Messias, 
incarnação da sabedoria, concretização da 
muito longamente antecipada e antiga 
intuição, que a Palavra se torna carne. 
Dá-se o nascimento, como dizem os pri-
meiros mestres, em três espaços, na eter-

nidade, na história e nos nossos cora-
ções durante o período das nossas 
vidas.  Este nascimento é também 
uma crise, um ponto de viragem radi-
cal na história e, sem dúvida, em cos-
mologia. Contudo, não traz consigo 
uma ruptura, mas a cura, a medicina 
divina para a nossa condição ferida.  É 
o sentido último do caminho do 
meio, a união de extremos e só pode 
ser alcançado com o vazio, pelo qual a 
profecia se concretizou.

Os recursos linguísticos e os pensa-
mentos são muito limitados para 
expressar a plenitude desta in-
carnação auto-esvaziante.  Che-
gamos mais perto dela através da 
tentativa de viver de acordo com 
ela.  “O  cristianismo é a imita-
ção de Deus”, disse São Gregório 
de Nissa.  O voto do Bodhisattva 
, no budismo mahayana antigo, 
um compromisso de si próprio e 
dos frutos da prática espiritual 
ao bem-estar dos outros,  foi 
visto como um acontecimento 
raro e extraordinário.  Desde a 
era comum que é visto como algo 
a que todos devem aspirar.  Não 
sei  se esta mudança representa, 
até certo ponto, a influência que 
as tradições exercem umas nas 
outras, mas faria sentido que 
assim fosse.   Foi para todos que 
Jesus disse: “sejam perfeitos 
como o Vosso Pai Santo é perfei-
to!”

Em Jesus, a presença de Deus no 
humano, é ampliada para além 
dos limites do humano.  Torna-se 
humana, incarnada numa pessoa 
específica, que teve de crescer 
com as diversas etapas do cres-
cimento humano, a consumação 
da dádiva de Si  no vazio da mor-
te, para  vir a ser uma presença 
universal, transmitindo a torren-
te sem-fim do amor divino.

É esta presença que nos preen-
che, no nosso próprio vazio, e se 

mantem equilibrada e firme, nos nos-
sos altos e baixos, fracassos e êxitos, 
em toda a espécie de crises.

Com muito amor,

                     

Dezembro 2008

CRISE E CONTEMPLAÇÃO
   Viviamos num  mundo em que pare-
cia que tudo estava previsto e era se-
guro.
   As crises que apareciam eram resol-
vidas rapidamente e parecia que tudo 
estava controlado. Apesar da história e 
de ser lembrada, parecia haver um 
esquecimento global.
   Começando por nós, na nossa 
história pessoal em que sabemos que as 
crises são naturais e reincidentes e que 
fazem parte do nosso crescimento. 
Com o aparecimento desta crise global, 
num mundo omnipotente, que achava 
que podia resolver todos os seus pro-
blemas, houve um acordar brutal. O 
mundo ficou perdido, paralisado, en-
tregue ao medo e à dúvida.
   A crise pode ser um estado bem-
vindo e sinónimo de crescimento, se 
estivermos despertos e alerta.
   A consciência contemplativa é uma 
união entre atenção consciente e a 
compaixão universal. Na verdade esta 
consciência contemplativa, prepara-nos 
para a crise, ajuda-nos a geri-la e é uma 
experiência directa do Reino.
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   É benéfico para todos que os monges 
se distanciem do tumulto geral e tenham 
tempo para reflectir e considerar os pro-
cessos básicos da condição humana. É 
para nós uma convicção norteadora que a 
vida e o ensinamento de Jesus, bem como 
sua morte e ressurreição transformaram 
radicalmente o potencial para o desen-
volvimento da consciência humana. É 
também nossa convicção de que, se qui-
sermos viver a nossa vida plenamente, 
precisamos de alguma forma chegar ao 
reconhecimento deste facto da vida, 
morte e ressurreição de Jesus, porque o 
que Ele fez, e o que actualmente Ele é 
colocam novos planos de experiência ao 
nosso alcance. Não estamos mais separa-
dos da experiência plena de Deus. Somos 
convidados a entrar bem dentro do âma-
go do mistério divino, e cada um de nós é 
convocado. Sobretudo é nossa convicção 
como monges que nada será ganho sim-
plesmente falando sobre tudo isso. Falar 
sobre a transformação da conscienlização 
que surge da vida de Jesus não nos levará 
a lugar algum, a não ser que realmente 
tomemos as medidas práticas para entrar 
no processo de transformação por Ele 
iniciado. O que podemos compartilhar 
com todos é a prática da meditação 
como sendo de considerável relevância.
   Existe um grande perigo em teorizar 
com eloquência sobre Deus e santidade, 
quando essa teorização é baseada apenas 
em mais teoria e nunca em experiência. 
No entanto, a teoria e a teologia são de 
real valor e precisamos de ter clareza 
sobre elas. O que Jesus fez por nós, se-
gundo a linguagem do Novo Testamento, 
foi dar o Seu Espírito para viver no nosso 
coração. O Seu Espírito abre-se em amor 
por Deus Pai, e por estarmos abertos em 
amor ao Espírito de Jesus, somos tam-
bém transportados ao amor do Pai, com 
Ele e por Ele. Noutras palavras, a consci-
encialização humana, e isto implica a 
consciencialização pessoal de toda a cria-
tura humana, é convocada a uma expan-
são infinita. O significado essencial de 
todo o processo humano está no facto de 
que somos chamados para uma maturi-
dade total e que poderemos chegar à 
maturidade última encontrando e cor-
respondendo à consciencialização de 
Jesus. O que Jesus fez, o que Ele realizou 
na realidade na sua vida, foi trazer o divi-
no ao âmbito de todo o homem e mulher 
vivos. Permanece todavia a pergunta: 
como poderemos abrir a nossa consciên-
cia humana de Jesus? É neste ponto que 
saímos da teoria para a meditação.

   Ao meditar iniciamos o processo de 
desmantelar o ego e a sua tentativa 
persistente de nos colocar a nós no 
centro de tudo. Começamos a com-
preender que Deus está no centro de 
tudo e isto altera toda a nossa pers-
pectiva e orientação. Praticando a 
meditação, começamos a aprender o 
que significa a verdadeira humildade 
ao colocarmo-nos no nosso verdadei-
ro lugar. A meditação também nos 
ensina que podemos chegar a Deus 
Pai pela consciencialização humana 
de Jesus, o Filho, porque descobrimos 
ao meditar com fé que Jesus é a ponte 
que nos leva à próxima margem. Ele é 
a balsa que nos faz atravessar o pe-
queno riacho do egoísmo e nos lança 
na corrente do amor divino. A medi-
tação  leva-nos do isolamento para o 
oceano do amor de Deus.
   O facto principal na experiência da 
meditação é que, quando entramos na 
consciência humana de Jesus, come-
çamos a notar como ele vê, a amar 
como Ele ama, a compreender como 
Ele compreende e a perdoar como Ele 
perdoa.
   É necessário meditar todos os dias, 
pela manhã e à noite. É preciso para 
formar a base e a raiz da nossa vida na 
realidade fundamental do Espírito 
vivo de Cristo que se manifesta em 
todos os aspectos da vida humana. 
Caracteriza-se, no entanto, especial-
mente pela sua mansidão e o dom 
poderoso de perdão. Pode-se pergun-
tar: ‘Como é que sentar para meditar 
me levará a essa compaixão e a esse 
perdão; como é que o mantra me leva 
a esse amor?”. Ao iniciar, é preciso 
aceitar isso com fé. Não existe manei-
ra de responder a essa pergunta a não 
ser pela prática da própria pessoa.
   Basicamente, entretanto, a razão é a 
seguinte: o que nos impede de conhe-
cer e mostrar compaixão, o que nos 
impede de reconhecer e entrar na 
presença de Jesus no nosso coração, 
como sendo o Espírito puro de Amor, 
é o nosso próprio egoísmo. Estamos 
aprisionados em nós mesmos. Dizer o 
mantra assemelha-se a abrir a porta 
de nosso coração. O mantra é como a 
chave abrindo a porta para permitir a 
entrada da luz pura do amor. Apesar 
de poderoso, ele é um processo suave. 
Através dele encontrar-se-á o poder 
da mansidão, do perdão e da compai-
xão.

   No início muitas 
poderão se r a s 
perguntas sobre a 
técnica, os aspec-
tos técnicos da 
meditação. Como 
deverá o mantra 
ser dito? Dever-se-
á, por exemplo, 
faze-lo com a respiração? Ou deverá ser 
com a batida do coração? A minha reco-
mendação é que ao iniciar faça isso com 
a simplicidade que puder. Apenas diga a 
palavra. Se for natural fazê-lo com a bati-
da do coração, faça. Se for natural fazer 
com a respiração, faça. Duas afirmações 
de Jesus são de grande importância no 
início. A primeira é: ‘A não ser que se 
tornem como criancinhas, não poderão 
entrar no Reino dos Céus’. Para aprender 
a meditar precisamos aprender a ser mui-
to simples. Precisamos reaprender a ser 
como crianças. Precisamos aprender a 
redescobrir a capacidade de nos encantar 
que surge com a combinação de fé e prá-
tica. Meditar é retornar à inocência, e 
sinal disso é o retorno à capacidade de 
nos encantar.
   O segundo enunciado muito útil de 
Jesus é: ‘Ninguém poderá ser meu segui-
dor a não ser que deixe a si  mesmo para 
trás’. Ao dizer o mantra, será necessário  
distanciarmo-nos dos próprios pensa-
mentos, teorias e ideias, imaginação, 
receios e devaneios, e apenas permanecer 
com o mantra. Sobretudo, evite pensar 
em si mesmo. Se isso for difícil, como 
acontece com a maioria de nós, ao notar 
que está distraído, retorne suavemente 
ao mantra. Como descobrimos todos ao 
começar a meditar, é difícil permanecer, 
mesmo alguns minutos, em silêncio e 
fielmente na presença do Senhor.
   A prática da meditação é aceitação da 
primazia da revelação da presença real e 
pessoal do Senhor. “ Tudo o que me inte-
ressa é saber sobre o Cristo, ter a experi-
ência do poder da Sua ressurreição e 
compartilhar os Seus sofrimentos em 
conformidade crescente com a Sua morte 
para que possa apenas chegar finalmente 
à ressurreição dos mortos.”  (Fil.3:10-11)
   O poder da ressurreição de Jesus é o 
poder da vida sem limites, ou vida eterna. 
É o que cada um de nós está convidado a 
experimentar agora, nesta vida. ‘Tudo o 
que desejo é ter a experiência do poder 
de Sua ressurreição”.

John Main

RESSURREIÇÃO


