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AGENDA
XXI Encontros Inter-Religios0
d
de Meditação Cristã
Comunidade Bahai's
12 de Janeiro

Eucaristia Contemplativa
15 de dezembro ás 18:30
Capela do rato
P. João Norton

Encontro de Meditação Cristã
mmmmme Artes Orientais
10 de Dezembro ( das 11 ás 12:30)
Rua Marques da Silva, 59B ( metro Arroios )

11 Encontro Inter-Religioso de
Meditação Cristã em Viseu
Grupo de Viseu
21 de Janeiro das 15h ás 17h
Na Igreija do Carmo ,Viseu

Editorial
Preparemo-nos para o nascimento de
Jesus em nós.
Tem que haver um quarto para Ele na
estalagem do nosso coração. Quando
Ele nascer nos nossos corações tudo o
mais vai nascer com Ele.
Contemplando o presépio, percebemos que o milagre do Natal assenta
nesse dom absoluto, que nos faz perceber que só somos na medida em
que nos damos. E que a vida renasce,
como dádiva, na ponta dos dedos , no
olhar nas palavras.

Curso Místicos Cristãos - V
Janeiro a Junho de 2012 As sessões têm lugar às 18,15h
no Centro Nacional da Cultura
Sala Sophia
O Evangelho copta de Tomé e a problemática do gnosticismo nas origens cristãs
A Nuvem do Não-Saber
Sto. Agostinho.
Evagrio Pôntico

SITES DE INTERESE NA INTERNET:
Meditação Cristã Portuguesa
http://www.meditacaocrista.com
Meditação Cristã (centro Internacional):

www.wccm.org

Filocália
Jesus o Mestre da Contemplação

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

Editorial
Publicação TRIMESTRAL
Nena Leitão
Tm 917224108
nenaleitao@netcabo.pt
Mª Cristina Guedes de Sousa mcristinagsousa@sapo.pt
Tm 919264907 Envie comentários- participações
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" O NASCIMENTO DE CRISTO EM NÓS " - John Main
Quando, em cada ano, nos preparamos para a festa de Natal, temos uma
oportunidade preciosa para refletir no maravilhoso contexto em que
vivemos e que a perspectiva cristã nos permite ver. A Encarnação, o nascimento de Jesus, é a revelação de Deus. É a manifestação do seu poder,
da sua sabedoria, do seu amor, no homem Jesus. A Encarnação é como
um derramamento de Deus na terra e, como a vida de Jesus o prova,
Deus dá tudo sem reter nada. A generosidade de Deus é encarnada na
generosidade de Jesus. Na sua vida vemos a disponibilidade para com as
multidões, a compaixão pelos doentes, pelos enlutados. Sabemos que o
seu imenso altruismo chega ao apogeu da morte na cruz.
A meditação é a nossa maneira de agir com generosidade. Ser generoso é
difícil, para qualquer um de nós. É difícil para todos, ser altruísta. E, no
entanto, não se encontra nenhuma vantagem real na maldade e no egoismo: todos sabemos pela dor que sentimos ao descobrir a maldade e egoismo em nós próprios. Mas
a Encarnação – Deus tornando-se homem – é um encorajamento para crescermos em generosidade.
É também um conforto para nós, porque sabemos que Jesus, participando da nossa natureza humana,
compreende os nossos medos, a atitude reservada e timorata que assumimos quando chega o momento do compromisso total. Ele compreende a nossa atitude autoprotectora quando, amedrontados,
descobrimos a entrega absoluta a que obriga a resposta a Cristo. É por isso é que a meditação é tão
importante: porque a meditação é, em si própria, um compromisso absoluto. É um compromisso para
estarmos abertos a Cristo, totalmente, sem reservas, ao retirar a atenção de nós próprios, colocando-a
nele. E a maneira como fazemos tem que ser muito simples, se quizermos tornear a nossa resistência
e relutância em dar tudo. Não há caminho mais simples do que o do mantra.
Esse é o caminho do compromisso absoluto. Ou o recita ou não. Pode seguir os seus próprios pensamentos; pode fazer os seus próprios planos; pode analisar os seus próprios pontos de vista e intuições, enquanto medita. Mas, se assim o fizer, em breve aprenderá, pela sua própria experiência,
que permanece no sistema fechado do egocentrismo. Ao passo que, recitar o mantra e continuar a
recitá-lo é abandonar os seus próprios pensamentos, medos tristezas e planos. Este abandono, em
múltiplos níveis, liberta-nos para a liberdade da infinitude de Deus. Não libertação parcial. Não somos parcialmente redimidos por encarnação parcial. Ou saltamos, ou ficamos onde estamos. O chamamento do discipulado cristão consiste em confiar e seguir Jesus, não de forma parcial, mas de
maneira absoluta. Contudo, na sua mansidão, ele oferece-nos um caminho que nos leva á progressão
regular, afastando-nos do ego, ao encontro do seu mistério infinito. Este é o caminho que seguimos
ao meditar.
Cristo nasceu em Belém e isso é um facto histórico maravilhoso. Mas é um facto consumado. Foi
consumado no passado para que ele possa agora nascer nos nossos corações. Os nossos corações têm
que se preparar para Ele. Tem de haver um quarto para Ele, na estalagem do nosso coração. E a
meditação é isto tudo: uma preparação e abertura do nosso coração para o nascimento de Cristo. E,
porque Ele é o Deus infinito, temos de abandonar tudo o resto, para que haja espaço para Ele nos
nossos corações. O mistério é: quando Ele nascer nos nossos corações, tudo o mais vai nascer com
Ele. Os nossos corações são repletos de todo o seu amor, de toda a sua compaixão, de todo o seu
perdão. Sabemos que fomos perdoados, amados e compreendidos pelo Deus infinito e pelo seu
Filho, nosso Irmão. Cheios deste conhecimento experiencial, não podemos deixar de o comunicar e
partilhar com as pessoas que encontramos e com quem as nossas vidas são entretecidas.
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A meditação é um compromisso diário com estas verdades, não como teoria, mas na prática,
não como filosofia de vida, mas como experiência diária de por de lado o ego para nos abrirmos a
Deus, no seu filho Jesus, pelo poder do Espírito.
“Pois ninguem pode por um alicerce diferente do que já foi posto: Jesus Cristo. ( ... ) Não sabeis
que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós?”(1Cor.3,11.16)
Este é o claro entendimento da Igreja primitiva. O fundamento da nossa caminhada para Deus é
dádiva pessoal de Deus na Encarnação e devemos saber que o autoconhecimento de Deus, o seu
Espírito, habita em nós. Descobrimos que nos tornamos templos verdadeiros, construídos na rocha
que é Jesus Cristo. O caminho da meditação parece ser loucura para o mundo: abandonarmos os
nossos pensamentos, imagens e palavras por causa da nossa fé nesta realidade de Cristo é loucura da
sabedoria divina. Deixamos para trás pensamentos e palavras limitados, finitos, para nos abrirmos
ao amor ilimitado de Deus, em Jesus. A dádiva absoluta de Deus mostra como todos somos loucos:
“ Ninguém se engane a si mesmo: se algum de vós se julga sábio á maneira deste mundo, torne-se
louco para ser sábio” (1Cor.3,18)
Dizer o mantra, de manhã e á tarde, todos os dias da nossa vida, é loucura aos olhos do mundo, mas
leva a única sabedoria que existe: a plena consciencialização da consciência de Jesus.

John Main
( Extraído do livro " O Coração da criação" pag.101 Editora Paulinas )

DVD:

NOVIDADES

Visita de L. Freeman a Lisboa
21 e 22 de Fevereiro de 2011
Ciclo de 3 Conferências
3 DVD Vídeo - 15€
Afinal o que é a realidade?”
Colégio do Sagrado Coração de Maria
“Viver com autenticidade: a mediação como forma de aprofundamento de vida”
CUPAV-Centro Universitário Padre António Vieira
"Novos Horizontes da Espiritualidade Cristã”
Universidade Católica Portuguesa
• Místicos Cristãos - IV
Ciclo de Conferências 201
6 DVD Vídeo – 22€
Video individual – 5€
Orígenes - Pastor Dimas de Almeida
Experiência de si e experiência mística
em Maria de Lourdes Belchior - P.Tolentino de Mendonça
Sto. António de Lisboa - Dr.Mª. de Lurdes S. Ganho
Pseudo-Dionísio - Fr.Rui Grácio das Neves
Sto. Inácio de Loyola - P.João NortonS.J.
Thomas Merton - P.Peter Stilwell
Para adquirir qualquer destes produtos
queira contactar: mcristinagsousa@sapo.pt
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Fim de semana " Partilhar o essencial"
11 a 13 de Novembro
Centro de Espiritualidade Jean Gailhac
TESTEMUNHOS:

MARANATHA:
Busco entre o mantra
a fenda que existe entre
os meus pensamentos,
e, encontrando-a mergulho
no vazio, sem temor.
No Silêncio sou centelha
do Todo e reencontro
a serenidade e tranquilidade
de um viajante que há
muito procura o caminho
para casa.
FátimaMateus Ramos

Um fim-de-semana partilhando o essencial da Meditação
É bem verdade que Deus nos surpreende. Fá-lo, na maior parte das vezes, com grandes
dons dados sob aparências simples, de modo discreto.
Foi com surpresa que recebi em mão, antes das férias deste Verão, num dos dias em
que fui participar no encontro semanal do grupo de meditação, um envelope. Lá dentro
estava um convite para estar presente no que viria a ser o primeiro fim-de-semana intitulado “Partilhar o Essencial”, organizado pela Comunidade Mundial de Meditação Cristã.
Fiquei um certo tempo a olhar para a carta, sem saber o que pensar. A minha entrada
para um grupo de meditação cristã era recente. Teria sido um engano?
Soube depois que não tinha sido engano nenhum e voltei admirar-me. Consultei a minha agenda e já estava ocupada num dos dias propostos. Seria difícil desmarcar porque isso
implicaria pedir a outras pessoas, de agendas muito preenchidas, que as alterassem também. Lembro-me de questionar se deveria ir incomodar outras pessoas com tal pedido
quando tudo tinha sido marcado com grande antecedência. Tornei a pensar, e a rezar, e decidi que sim: ao menos tentaria. O encontro era suficientemente importante para fazer
tudo o que de mim dependesse para nele participar. “Ora aqui está” – pensei – “uma excelente oportunidade para ver se Deus quer ou não que eu esteja presente!” Sem dúvida Deus
quis e a mudança foi possível.
Foi assim que no dia 11 a 13 de Novembro passado rumei até ao Centro de Espiritualidade Jean Gailhac, pertencente ao Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria,
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na praia da Costa Nova, perto de
Aveiro, para partilhar o essencial
sobre Meditação Cristã. Uma casa
de dois andares junto ao mar, de
cores claras, acolhedora e confortável, com uma capela luminosa e
agradável, onde tudo era adequado,
funcional, familiar. Reunimo-nos aí
dezanove pessoas vindas do Porto,
Braga, Coimbra, Viseu e Lisboa,
durante esses dois dias. Foi um
tempo profundo, rico e intenso que
começou em silêncio, com um
tempo de meditação em conjunto.
Nessa primeira noite, depois do
jantar, sob a coordenação da Maria Cristina Guedes de Sousa (Nucha), apresentámo-nos. Duas
palavras marcaram essa noite e todo o encontro: informalidade, cordialidade, profundidade.
Recordo-me que no final das apresentações perpassava no ambiente a consciência da enorme
riqueza que cada uma das pessoas presentes era para todos os restantes. Aquilo prometia! No
dia seguinte seguimos um horário de manhã que alternou apresentações formativas para todo o
grupo, seguida de discussão/ comentário em pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas. Os temas formativos foram “O Ensinamento Essencial” (Nena Leitão), “Raízes da Meditação Cristã” (Maria
José Salema). De tarde, nos pequenos grupos, foi a vez de cada um assumir o papel de formador, por turnos. Fizemos a apresentação de um tema previamente escolhido e preparado, relativo a um aspecto da meditação cristã que partilhávamos com os restantes. No final fazia-se a
avaliação ou comentários, sugeriam-se pistas, sublinhava-se o positivo, partilhavam-se experiências. Guardo com grande apreço o clima de confiança, simplicidade e respeito com que o
grupo de que fiz parte funcionou. Pude comprovar que a prática da meditação, no que ela tem
de simplicidade e gentileza para connosco mesmos em Cristo, aparecia clara e discretamente
no modo do grupo funcionar. Foi a prova, também, de que o que nos unificava como grupo era
verdadeiramente o Essencial, a presença de Deus em cada um.
No final desse dia e sem que estivesse programado, tivemos uma Eucaristia Contemplativa
com um tempo de meditação porque o José Mota (Coordenador do grupo de Viseu) é Padre e
aceitou celebrar com todos nós. Por essa altura já o ambiente entre todos era muito mais próximo. As sucessivas partilhas, comentários, apresentações, meditação em grupo, tinham gerado
uma experiência de comunidade, quase de família, onde todos se sentiam membro activo. Nessa noite esperava-nos uma sessão de perguntas e respostas orientada pela Gilda Monteiro.
Devo dizer que foi a sessão formativa mais hilariante em que já alguma vez participei! Não tenho aqui espaço para descrever o processo em pormenor, mas a boa disposição era nessa altura
tanta, e o tempo que nos davam para responder às perguntas sobre Meditação Cristã que fazíamos uns aos outros era tão (ridiculamente, nalguns casos) pouco, que tudo isso conferia uma
comicidade geral, um ar de festa e recreio que soube como chuva fresca depois de uma temporada de seca. Porque o dia tinha sido rico mas cansativo.
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No Domingo de manhã, depois da meditação inicial, fomos brindados com uma apresentação sobre as “Etapas da viagem/ psicologia da meditação”, pelo Vasco Silva, a que se seguiram as
discussões em pequenos grupos e um plenário. No final da manhã, reunimo-nos ainda para partilhar as dificuldades pessoais ou receios de liderar grupos ou partilhar com outros o Ensinamento Essencial sobre Meditação Cristã. Foi um tempo de partilha muito interessante e estimulante. Não me lembro de terem sido propostas grandes dificuldades. O que sim, recordo, foram as várias sugestões, avaliações, etc.
Quando, no final da manhã, nos reunimos na Capela para a Eucaristia (contemplativa) de
Domingo e para encerrar o encontro, estávamos todos muito enriquecidos pela partilha de experiências. A oração dos fiéis foi disso testemunha. Lembrámo-nos de todos os que fazem parte
da nossa vida, os de perto e os de longe, todos os que fazem parte da Comunidade de Meditação Cristã, de todo o mundo. Agradecemos também a Deus pela delicadeza e eficiência do acolhimento e serviço das Religiosas do Sagrado Coração de Maria que cuidam do centro de espiritualidade Jean Gailhac. Ainda por cima nesse Domingo celebravam a festa do seu Fundador.
Ainda no decorrer da Eucaristia, já no final, aconteceu um simples mas significativo ritual: a
cada um foi oferecido sal para que tirasse uns cristais e os levasse a boca enquanto dizia: “Lembra-te que Jesus disse: Tu és o sal da terra. Que o teu modo de partilhar a meditação com outros
os leve a saborear e a ver como o Senhor é bom!” Depois cada um recebeu uma pequena vela
que foi acesa na vela que ardia desde o início da Missa. E foi lido em conjunto: “Lembra-te que
Jesus te pede para seres luz no mundo. Que o teu modo de partilhar com outros o dom da meditação os ilumine e glorifique a Deus.”
Recordo-me que todos ficámos tocados com estes gestos simbólicos, simples mas tão profundos, por esta súplica essencial: que a nossa vida partilhada console e ilumine os outros e glorifique a Deus. Naturalmente, isto não se aplica só a quem esteve na Costa Nova de 11 a 13 de
Novembro. É para quem lê estas linhas, é para todos.
Na proximidade do Natal é urgente recordar a este mundo, com a vida, que Jesus é O Essencial, um Amor consolador que vem para todos e com todos Se partilha transformando-nos
desde dentro. Já agora, Feliz Natal!
Teresa Messias

Partilhar o essencial deu-me a consciência da necessidade de saber falar sobre o que é a
meditação cristã e de como é importante saber falar e partilhar esta experiência maravilhosa de
estar com Deus.
Percebi então que falar sobre meditação era uma dificuldade real que eu já sentia e como
meditantes aprender sobre os pontos essenciais do que é a meditação, como e porque é que
meditamos, é o caminho para aprofundarmos este encontro silencioso connosco mesmos e com
Deus e que isso nos faz bem.
Luísa Moreno
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Fontes da Criação: Arte e Meditação
O artista genuíno deixa para trás o pensamento lógico, o raciocínio, e entrega-se de corpo e alma, ao
trabalho da criação, quer expressando a vida em imagens, sons, palavras ou outras formas. O impulso criativo é sempre espontâneo e natural. Qual é a influência da meditação sobre o trabalho
artístico e a criatividade em geral? John Main via a meditação como uma arte. Para ele, por exemplo,
o pintor está "perdido" enquanto pinta, assim como o meditante deixa o "self " para trás enquanto
medita.
Convidámos um poeta e dois artistas que meditam a pensar nestas questões deste ponto de vista:
Poderá a meditação estimular a criatividade artística? Quais são os semelhanças entre o "trabalho"
da meditação e da criação artística?
Leonardo Corrêa

Hilmar Fredriksen E Anne Rolfsen,
Marido e mulher artistas na Noruega
Hilmar: Há muitas semelhanças entre o estado de meditação e a inspi-

ração. Quando eu trabalho e quando medito, eu tenho que me esquecer
de mim para entrar num estado de fluxo. Aqui, não estamos á procura de
alguma coisa - é ela que vem ter consigo. Logo que se concentra em tentar, vai perdê-la.
Anne: Eu acho que a meditação pode estimular a criatividade. Acho que
é mais fácil focar e concentrar-se e talvez se torne mais claro o que realmente queremos expressar. É mais fácil para tomar decisões e para ver se
algo é bom ou não. Pelo menos eu penso assim. Muitas outras semelhanças existem, por exemplo, no
fato de não nos podermos enganar a nós próprios tanto na meditação como na arte, quando se está
totalmente no trabalho. Tem que se ser absolutamente verdadeiro consigo próprio em ambas as disciplinas. E como o Hilmar diz, não se pode querer, ele é que vem ter contigo - sempre como uma dádiva.

Eraldo Amay, poeta, Brasil
Frequentemente, após eu sair de um período de meditação, percebo que há poesia brotando, germinando na minha alma. Parece-me, às vezes, uma extensão da prática meditativa. Aqui, eu entro no
silêncio cheio de vida, recebo inspiração da fonte, descansando no colo da Mãe e alimentando-me o
Espírito. Estou feliz, e a poesia vem muitas vezes como uma extensão do estado de meditação. Estes
são momentos em que sinto o que é tangencial. A minha alma sorri, palavras tornam-se encantadas e
caem de meu coração. Alguns dos poemas aparecem como um revelador do que não pode ser posto
em palavras. Há certamente uma profunda relação entre meditação "trabalho" e criação poética. Na
meditação buscamos superar a turbulência da mente dualista, superando todas as dualidades para
acordar o Self, a nossa essência,
que é a mesma em tudo e em
No quarto, às quatro e meia estou sozinho
todos. Na criação poética, principalmente a ligada com a ver- Lá fora escuto o som que vem do templo
tente mística, á procura da palavra enraízada no coração, uma Hoje escolhi ficar a sós comigo
experiência é revelada para além na solidão do quarto me contento
da palavra, a glória dos sentimentos e ao mesmo tempo, o Tudo.
( Artigo tirado do Newsletter Internacional de Outubro )
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