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Maria Amélia Ribeiro                              6ª feira às15,h 
Praça de Londres                                               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 (Marquês de Pombal) 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
Pr. 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                   2ª feira às 20,30h
Igreja S. Jorge de Arroios
Tm 916285095                lingzal@hotmail.com
Fernando Ferreira - Praça de Londres  3ºfeiras 17,00
igreja de S. João de Deus  Tm 968068554                     21,30
Maria Helena Carvalho Belo (Lumiar) 5º às 18,30h
Rua Luis Pastor Macedo, 5-11ºEsqº   1750-155  Lisboa
Tel. 217592612
Manuel Lancastre (Rato)                            5º feiras 16,00
Centro de estudos da Ordem do Carmo
Rua de Santa Isabel 128-130     
Tel 914505775\21905453  luisa.lancastre@gmail.com    
Maria Deolinda Coelho Velez (Oeiras) 3ª feiras 18.30h
Centro Paroquial de Nova Oeiras
Al.Conde de Oeiras ( R.Monsenhor Melo )
Tm 914900537                     madeco3@sapo.pt
Maria José Salema                                           5ª feira 15,00h
Alcabideche 
Tm 919298602                 mjsalema@netcabo.pt    

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 2 de Dezenbro ás 18,30h

Capela do Rato
Pd. João Norton

     

 13º Encontros Inter-religiosos
de Meditação Cristã 

18 de Setembro 18.30 h
Soc. Int.para a Consciência de Krishna

Rua D. Estefânia 19

Tatão Guimarães                                         2ª feira 17,45h
Cascais
Tm 917601898   tataoguimaraes@hotmail.com 
Maria Teresa Sousa Câmara                4ª ou 5ª feira 10,30h
Igreja P. S. Pedro S. João do Estoril
Tm 918312871            dra@netcabo.pt
Teresa Cristóvão                                         Sáb. às 16,30h
S. Pedro de Moel - Marinha Grande
Tm 914500205           fmfaria@hotmail.com 
Margarida Araújo                                      4ª feira às 21,30h
Porto
Tm 914095639           magcunha@sapo.pt
Maria Isaura Martinho                          2ª feiras ás 18,30
Instituto univ. Justiça e Paz        ,Coimbra
tel  239089067\918458775
Pd. José Mota                                                2ª feiras ás 21.30
Seminário Maior de Viseu
largo de Santa Cristina
tel  961254601             josefmota@gmail.com  

AGENDA

SITES DE INTERESE NA INTERNET:
Meditação Cristã Portuguesa

             http://www.meditacaocrista.com
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
www.paroquias.org.meditação.com

          Dia de Retiro na F. Betânia          
          Dom 11 de Outbro das 11h às 17h                  
                   Trav. Deolinda Catarino 5 
     Atalaia (a seguir ao Cabo da Roca e a 

 GRUPOS DE MEDITAÇÃO

   Encontro de Artes Orientais
                       e Meditação
                      6 de Dezembro
       Rua Marques da Silva, 59B ( metro Arroios )
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CRESCER NO AMOR

Este começo do ano depois de 
férias faz-nos sempre voltar á 
nossa infância e lembrar os 
cadernos novos e os bons 
propósitos.
O corte das férias e o regresso 
á rotina, leva-nos a repensar a 
nossa vida, a criar novos objec-
tivos.
Há uma frescura de esperança 
de renovação neste recomeço 
e temos que aproveitá-la.
Nas férias, ora indo mais longe 
na nossa medi tação , o ra 
baralhando-nos com a con-
fusão á nossa volta, todos 
caminhámos como pudemos.
Agora neste recomeço, lendo e 
re f l e t indo o “ Ponto de 
Crescimento” de John Main, 
sabemos que ao perseverarmos 
na nossa meditação, se formos 
pacientes e fiéis, os resultados 
aparecerão.
Na calma e no silêncio da 
meditação encontramo-nos 
com Deus que é Amor. Esse 
Amor transforma-nos e recria-
nos.
Fazemos uma viagem para 
dentro do Amor infinito de 
Deus e assim o amor cresce 
nos nossos corações
         
                        Nena Leitão

MEDITAR EM TEMPO DE FÉRIAS

O exercício meditativo, em particular, e o exercício hu-
mano, em geral, pode tornar-se, ao longo do tempo, 
mecânico, estéril, automático e até, em certas situações, 
inútil.
Se eu não exercer uma vigilância permanente, a Meditação 
Cristã pode ficar voltada sobre si própria, mesmo em 
tempo de paragem da actividade escolar, laboral ou 
outra,tornando-se um ritual, uma obrigação, uma devoção 
diária sem aproveitamento na minha vida.
Esta cultura de vigilância poderá encontrar no tempo de 
férias, uma oportunidade única e profícua para a verdade, 
sinceridade e transparência desta actividade tão importante 
para a minha vida com Deus.
Com  a modificação de ritmos da vida ao longo dos dias, a 
procura/descoberta de novos espaços e de outras culturas, 
nomeadamente até globalizadas, de uma forma ou de outra, 
que as férias podem proporcionar, surgem novas e sur-
preendentes motivações para renovar a dinâmica da Medi-
tação Cristã, na sua essência, dando novo revigoramento e 
novas luminosidades às palavras da Bíblia.
Assim nas Férias, a experiência de parar para sentir o que 
demais profundo me habita e faz parte integrante da minha  
personalidade, leva a um outro nível de sensibilidade sobre 
a direcção do sentido da minha existência e sobre o tempo 
presente.
A Meditação Cristã incide sobre os motivos que levaram 
Jesus, um Homem do seu Tempo, a abrir um caminho sem-
pre novo e inovador e ajudando a consciencializar-me do 
que eu sou, quero e posso fazer.
Para que isto se possa concretizar, é importante o acesso às 
virtualidades e potencialiadades que as Férias facultam, 
procurando, passo a passo, conhecer-me e descobrir no meu 
ambiente o que é necessário para o meu contínuo desenvol-
vimento cultural e cristão.
Com a minha Meditação em Férias, é seguramente um 
tempo único de ir mais além na Vida: amar a Deus sobre 
todas as coisas e amar o próximo com a mim mesma.

     Maria Clementina
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 Na nossa peregrinação a vida nunca pára e 
todos temos que crescer.
Queria reflectir convosco na coisa mais 
básica que aprendemos com a meditação. O 
mais importante da meditação é que é um 
processo de aprendizagem. É um processo 
em que se entra cada vez mais profunda-
mente, cada mais ricamente no mistério.  
Aquilo que todos descobrimos com a nossa 
própria experiência é que Deus é Espírito. 
Deus é o  alento da vida. Deus é presença e, 
Ele está profundamente presente dentro do 
nosso ser, nos nossos corações. Só ao per-
severarmos, descobrimos que cada um de nós  
se regenera no poder de Seu Espírito, cada 
um de nós se renova, se recria, de modo a  
tornarmo-nos numa nova criação. “ Derramei 
o meu Espírito,” disse ao profeta Ezequiel. E 
o Espírito é a presença do poder, do poder do 
amor. A meditação ensina-nos que esta é a 
sabedoria fundamental, na qual podemos 
construir a vida e a verdadeira religião. O que 
descobrimos é que só podemos viver as nos-
sas vidas completamente, se estivermos sem-
pre abertos a essa misteriosa presença do 
Espírito e, sempre abertos à presença, cada 
vez mais profundamente. Esta é a peregri-
nação a que nos dedicamos, sempre que nos 
sentamos para meditar. Abrimos as nossas 
mentes, os nossos corações, as nossas con-
sciências, mais permanentemente, à mais ele-
vada realidade que existe, que existe agora, 
que existe aqui.

Qual é o fundamento do mistério cristão? 
Certamente, é o facto de que o Além está no 
meio de nós, de que a realidade absoluta está 
aqui e agora. A fé cristã ensina-nos que ao  
abrirmo-nos para o mistério desta realidade, 
somos levados para fora de nós mesmos, para 
além de nós mesmos, para o mistério abso-
luto que é Deus. Deus é como transcendemos 
o eu,  todas as limitações, através da simples 
abertura para o Todo, que é agora. O grande 
despertar para o mistério é o reino dos céus 

e, o reino dos céus é agora. 
É estabelecido por Jesus e, 
p roc lamado por sua s 
próprias palavras: “...é che-
gado o reino de Deus.” 
“Arrependei-vos, e crede no 
evangelho.” Arrepender-se  
significa simplesmente, 
voltar-se na direcção de 
Deus. Arrepender-se é ir , 
não tanto para fora de nós 
mesmos (pois isso ainda nos mantém atados 
ao nosso próprio centro), mas, para além de 
nós mesmos. Isso não significa rejeitarmo-nos 
a nós mesmos, mas sim, encontrarmos o 
nosso maravilhoso potencial, ao entrarmos 
em completa harmonia com Deus. Essa con-
sciência do potencial é o fundamento posi-
tivo do cristianismo e, portanto, a principal 
preocupação para um cristão, não é o eu, nem 
o pecado. A realidade central é Deus e amor 
e, no que nos diz respeito, crescimento no 
amor de Deus. O crescimento, consiste tanto 
na nossa abertura ao Seu amor por nós, 
quanto na nossa resposta, ao devolvermos 
aquele amor. [...]

“ Arrependei-vos e acreditai no Evangelho “.  
Acreditar no Evangelho quer dizer, simples-
mente, estar comprometido com a abertura 
ao nosso potencial. Cada um de nós possui 
um potencial desconhecido no plano ex-
traordinário da salvação pessoal e é isso que 
Jesus põe á disposição, de cada um de nós, na 
quietude do nosso coração, quando em-
preendemos o caminho do silêncio e do  
compromisso absoluto ao silêncio e da pura 
abertura, de manhã e á noite. O que Ele nos 
revela é que nós fomos criados para 0 amor, 
para a liberdade, para o sentido de tran-
scendência, para a plenitude; e realizamos 
tudo isso  entrando no mistério do reino que 
está entre nós. Este mistério é-nos agora 
revelado pela dádiva generosa de Cristo.

"Ponto de Crescimento"
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     Cartas 1941-1943
                                                                                 ETTY HILLESIUM

 A Johanna e Klaas Smelik,
Westerbork, Sábado, 3 de Julho de 1943

(…) Queria apenas dizer o seguinte: a miséria aqui é realmente terrível e, ainda assim, à noite, 
quando o dia caiu num abismo atrás de mim, costumo caminhar a passo enérgico ao  longo do 
arame farpado e, nessas alturas, volta a assolar-me o sentimento - não consigo evitá-lo,  as coisas 
são como são, existe  uma força elementar - de que esta vida é algo de glorioso e magnífico e que, 
um dia, teremos de construir um mundo totalmente novo. E quantos mais delitos e horrores se 
derem, mais amor e bondade teremos de oferecer em contrapartida, sentimentos que temos de 
conquistar dentro de nós. Podemos sofrer,  mas não podemos sucumbir. E se escaparmos a estes 
tempos imaculados no corpo e na alma, mas sobretudo na alma, sem rancor, sem ódio, então, 
também nós teremos algo a dizer após a guerra. Talvez seja uma mulher ambiciosa: gostaria de 
ter apenas uma palavrinha a dizer. (…)

Muitos muitos beijos Etty

O reino foi fundado. A fé e a obediência 
ensinam-nos a realizá-lo. Lembrai-vos da 
prática do trabalho de realização. Aprendei a 
estar silenciosos e a gostar do silêncio. 
Quando meditamos não esperamos receber 
mensagens, sinais ou coisas extraordinárias. 
Cada um de nós tem que aprender a ser hu-
milde, paciente e fiel. A disciplina ensina-nos 
a estar quietos, e através da quietude nós 
aprendemos a esvaziar o nosso coração de 
tudo o que não é Deus; pois Ele requer todo 
o espaço que o nosso coração tem para ofere-

cer. Este vazio é a pureza de coração que de-
senvolvemos ao dizer o nosso mantra com 
absoluta fidelidade. O mistério é a verdade 
absoluta, o amor absoluto e assim também a 
nossa resposta tem que ser absoluta. Nós re-
spondemos absolutamente tornando-nos 
simples. Na simplicidade da nossa meditação,  
preparamos os nossos corações para estarem
absolutamente abertos a esse poder. 

                     
 THE  HEART OF CREATION   Jonh Main 

                 TERESA DE CALCUTA
                           Thirsting for God                                                                                                                           

A      A oração não é mais que unidade com Cristo.                                                       
Como diz S.Paulo:
“Já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim”
  Cristo ora em mim.
  Cristo pensa em mim.
  Cristo vê através dos meus olhos.
  Cristo fala por meio das minhas palavras.
  Cristo trabalha com as minhas mãos.
  Cristo caminha com as minhas pernas.              
  Cristo ama com o meu coração.                          
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CURSO MÍSTICOS CRISTÃOS II
TERESA de ÁVILA (1525-1582)

Síntese da conferência de Isabel A'egro Magalhães
                                                                                                                                                                                   
Começou-se por falar no contexto histórico da voz de Teresa de Ávila.
Viveu no sec.XVI no Renascimento, movimento histórico muito inovador.
Paralelamente a Europa abria-se ao Mundo através dos descobrimentos.
Estes dois acontecimentos provocaram um grande abanão na sociedade e consequentemente 
um abanão na cristandade.
Teresa nasceu em Ávila na Espanha ainda com a sombra da inquisição.
“Para grandes tempestades que se abatem sobre a Igreja são necessárias grandes audácias” diz.
As “Carmelitas Descalças”, criadas por ela, são muito mais radicais, são uma ordem completa-
mente revolucionária para a época, contrapondo á ostentação da sociedade uma pobreza total. 
Aceita pobres, humildes, ignorantes, conversos. Os donativos só eram aceites se anónimos.
Escreve em oração, intensamente e sem parar. Quer criar um conjunto de textos que fosse um 
corpo espiritual para outros. Afirma com clareza “ vi con los hojos de la alma y no con los del 
cuerpo , “Yo no sé lo que digo” não sou eu que o digo.
A sua voz na escrita é a voz forte duma mulher. Ela valorisou a voz da Mulher.
Fala da oração da meditação dizendo “a nossa voz terá que ficar em suspenso” ou então “o 
crescimento na vontade de amar”. Quem fala nestes textos é a alma. Os seus escritos são uma 
ficção da alma, uma autobiografia da alma, uma fala da alma. Usa na escrita muitas imagens para 
dar voz á alma.
O cerne da sua vida e obra é a actitude de oração e de auto-conhecimento. Não é um caminho 
intelectual é uma oração de afeição (de afecto).
Tudo o que diz na sua obra o diz depois de experimentado em si. A única forma de caminhar 
para Deus é experimentar essa procura esse caminho. Experiência da prática espiritual. Disci-
plina da procura.
Ela propõe vários graus (degraus) ou estados para ir progredindo. É a passagem por um per-
curso, em que não se pode entrar a meio, tem que se ir por pequenos passos, passo a passo. O 
ponto central é a humildade. Só se percebe se se está progredir pelos frutos.
Enquanto está cá tem um poder de realização enorme, mas ao mesmo tempo está desejando de 
ir ter com o Pai 
“me muero porque no muero”.
“ Por muitos caminhos Deus leva os seus filhos” ela propõe o caminho que experimentou.

“ Fiz de Deus o centro da minha vida
   não sei quem Ele é 
   por isso o escolhi” Angelus Silesus 
                                                              Nena Leitaõ   

               DIA DE ST. BENTO
O que temos que perceber, aqueles que tentam seguir a visão proclamada por S.Bento, é que o 
caminho de meditação não existe só para nossa perfeição. Nós não procuramos tornarmo-nos 
peritos espirituais. Nem procuramos tornarmo-nos professores espirituais. Nós apenas queremos 
estar disponíveis a Deus na nossa oração, na nossa reflexão da palavra de Deus nas escrituras, no 
nosso trabalho, tudo isto ligado pelo Amor Divino.
          Palavras proferidas por JohnMain
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Encontro de  Meditação Cristã e Artes Orientais

Aqui vai  o meu breve testemunho da minha experiência  no último encontro de 
Tai Chi Chuan/Chi Kung que teve lugar no passado dia 19 de Julho no espaço 
acolhedor e tranquilo,  onde o mestre Luís Cunha,  depois de nos receber com 
um chá, nos exemplificou com detalhe e subtileza, na hora e meia programada, 
como podemos aperfeiçoar o corpo físico e mental, através de vários exercícios 
e posturas. 
É  uma nova maneira  de usarmos  o nosso corpo, não à boa maneira ocidental 
por amor só ao corpo, mas sim como um meio de desenvolvimento e cresci-
mento da alma.  
Através dos movimentos dos braços,  ou da colocação dos pés,  ou ainda  da colocação da nossa 
coluna de uma certa forma, ou a maneira de respirar, começamos a realizar como  tudo tem um 
significado, isto é, como podemos vencer o movimento através da quietude, como podemos 
vencer a nossa dureza física e mental através da suavidade e finalmente como podemos vencer o 
rápido pelo lento.
Ao prestarmos atenção ao que estamos a fazer e porque o fazemos, gozamos o exercício. Deste 
modo, o corpo e a mente sentem bem estar e até uma certa alegria.
Todos estes ensinamentos são uma grande ajuda no nosso dia a dia, porque ao praticarmos 
também  a meditação, equilibramos o corpo,  pacificamos a mente, e cultivamos  ao mesmo 
tempo uma grande Paz interior.
Ao tomarmos consciência do silêncio sempre que o encontramos na nossa vida, liga-nos a uma 
dimensão que existe em nós, que está para além do pensamento e do ego. Pode ser o silêncio 
impregnado do mundo da natureza, do nosso quarto ou os intervalos de silêncio entre sons. O 
silêncio não tem forma, por isso não podemos tornar conscientes dele através do pensamento. 
O pensamento é forma. 
Estar consciente do silêncio é estar em silêncio…e lentamente ouvir o coração.   Finalmente, 
chegámos a casa!

MJR

                                               
                                            LIVRO RECOMENDADO    
                                 Perder para Encontrar   - 13€  (Ed. Vozes) 
Um livro de Fr. Laurence Freeman sobre a experiência transformadora 
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Monte Oliveto, Itália, 1 a 8 de Agosto, 2009

As seis badaladas do sino da torre da Abadia cessavam o silêncio da noite e convidavam-nos 
ao início do nosso dia no prolongamento desse silêncio interior. Seria interrompido à hora do 
jantar, num convívio onde fomos conhecendo os vários participantes no retiro. Éramos à volta 
de sessenta, de várias partes do mundo e de diversas confissões. Portugueses, cinco.

O dia começava às 6.30h com uma hora de Meditação, em dois momentos de meia hora, 
com quinze minutos de intervalo. Após o pequeno-almoço, uma sessão de yoga, uma palestra 
e meia hora de Meditação, completavam a manhã. No período da tarde, às 16 horas, uma ses-
são de yoga para a metade do grupo que a não fizera de manhã.

 Às 17.30h, um dos momentos marcantes do nosso dia – a celebração da Eucaristia – dialo-
gada com quem quisesse partilhar o que estava a experienciar. Após a Comunhão, meia hora 
de Meditação, no silêncio da tarde, pássaros e sinos como fundo, amplificavam a paz 
interior.Após o jantar e para abraçarmos a noite, o Ofício de Completas na Abadia com a 
Comunidade Monástica Beneditina de Monte Oliveto encerrava o nosso dia.

   Father Laurence Freeman, que orientou o Retiro, cujo tema era “The shape of a wave” – “a 
forma de uma onda” – vai dar-nos a ideia de um movimento não contido, com o qual não va-
mos lutar… apenas deixamos ir – “we let go”… e assim chegamos à contemplação, no silêncio 
dum interior “(…) que dum tsunami se vai tornando numa onda que se espraia calmamente na 
areia. A onda tem um movimento. Cristo é uma onda nesse sentido – veio de Deus e vai para 
Deus e vem transformar-
nos com a sua presença 
(…)” - acentua Fr Lauren-
ce.

 É só deixarmo-nos ser 
praia onde essa onda se 
expande e dá sentido aos 
nossos dias de retorno ao 
que a vida nos vai pedindo 
É deixarmo-nos ser trans-
formados, ser afinal “po-
bres em espírito” em per-
manente prece.
  M.V.Cunha

Fr. Laurence Freeman agraciado pelo governo do Canadá

Do Conselho Directivo da Comunidade Mundial de Meditação Cristã recebemos a seguinte notícia:

É com grande alegria que vos anunciamos que o Father Laurence Freeman foi agraciado pelo 
governo do Canadá com a Ordem do Canadá (O.C.).
É um tributo importante ao Fr. Laurence e ao seu ministério por todo o mundo, pelo seu tra-
balho em prol do diálogo inter-religioso. Ele é uma de apenas 18 personalidades a receber este 
galardão. Para além de ser um maravilhoso tributo ao Father Laurence é também o reconhe-
cimento oficial pela obra da Comunidade Mundial, que teve início em Montreal, com Fr. John 
Main OSB.


