
Guião 
Passe a gravação correspondente a esta meditação ou leia, em voz alta, lentamente e com 
reverência, o guião que apresentamos a seguir. Utilize música instrumental suave como pano 
de fundo. 

Hoje, vais entrar no sossego do teu espaço interior e encontrar Jesus na tua imaginação. 
Primeiro, vamos começar com alguns exercícios respiratórios. 

Quando eu disser, tenta inspirar e expirar pelo nariz muito suavemente. Fecha os olhos e 
coloca-te numa posição confortável. A seguir, vais relaxar o teu corpo por inteiro. 

Inspira profundamente... retém o ar... expira lentamente, deixando sair o ar totalmente. 
Inspira profundamente... sustém a respiração... deita fora o ar lentamente, completamente. 

Começa por descontrair os pés e os tornozelos. 

Agora, relaxa as pernas... agora as ancas. Não te esqueças de manter o mesmo ritmo de 
respiração. Relaxa os músculos do abdómen... agora o tórax... Relaxa. Sente os braços a 
ficarem pesados... descontrai os pulsos.... as mãos... agora os dedos... Continua a respirar 
profundamente e lentamente. 

Agora, descontrai os ombros. Liberta os ombros de toda a tensão... Relaxa o pescoço... agora 
os músculos do rosto... a testa... e agora as pálpebras... 

Descontrai-te. Ins-pira profundamente... retém o ar... expira lentamente, deita fora o ar todo. 
[Pausa.] 

É de noite. Estás a viajar sozinho, por entre campos e montes. Vais tranquilo; levas uma 
mochila às costas e na mão um bordão, para te ajudar a andar. No céu, uma estrela reluzente 
guia-te e alimenta a tua esperança. 

Continuas a andar... Ouves ovelhas a balir à tua direita, mas não as vês... Algures, um pastor 
toca flauta e uma música serena enche o ar... Enquanto caminhas, pensas para onde deves 
dirigir-te, na tua vida, para estares mais perto de Cristo... Reflectes sobre as decisões que tens 
que tomar... sobre os relacionamentos a que deves dar atenção... sobre os dons que possuis e 
que não desenvolveste totalmente ou não usaste para o fim correcto... e sobre aquilo que tens 
que eliminar da tua vida para viveres em maior integridade... 

Procura um local onde te possas sentar, para meditares em profundidade sobre estas coisas... 
Deixa que a paz do ar nocturno te envolva e te conceda a tranquilidade necessária para 
reflectires. [Pausa.] 

Puxa a tua mochila para o colo... Lá dentro, encontrarás presentes do Rei, do Príncipe da Paz 
para ti. 



Abre-a e descobre que dádivas o Senhor te deu para te ajudar a celebrares a tua vida de forma 
total... Dedica algum tempo às oferendas que recebeste. Deus deu-te aquilo de que precisas 
para continuares a viagem da tua vida. Deixa que o significado que estas coisas têm para ti se 
torne claro. [Pausa.] 

Agora, levanta-te. Chegou a hora de completares esta jornada... Continuas a seguir a estrela e, 
quando começas a subir o próximo monte, reparas que ela começa a ficar mais brilhante... 
Olha para o céu nocturno e observa a estrela por uns momentos... Que sentes? 

Pára quando chegares ao cimo do monte e observa a gruta que se aninha no sopé da colina 
seguinte... Distingues as formas de alguns animais que andam por ali, tranquilamente... E 
depois distingues as pessoas, recortadas pela luz de uma candeia pendurada na manjedoura... 

Este lugar parece possuir uma luz e um calor muito próprios. É muito acolhedor. Caminhas na 
direcção desta luz e deste calor... Ao teu encontro vêm Maria e José, e pastores e reis, que 
saem para te cumprimentar... 

Dizem-te que estão contentes por teres vindo... Agora, afastam-se e dão alguns passos atrás 
para que possas ver o bebé, enrolado numa manta branca e deitado no feno perfumado... O 
bebé estende o bracinho para ti... Que sentes neste momento? Devagar e com reverência, 
ajoelha e deixa que o teu espírito mergulhe e se funda na maravilha e na alegria que emanam 
da manjedoura... Abre a tua mochila e tira para fora os presentes que recebeste... Coloca-os 
aos pés de Jesus em oferenda... Estás a retribuir os teus tesouros mais preciosos. 

Promete a ti mesmo que usarás as dádivas que Ele te deu como dons do teu ser, para 
continuares a viagem da tua vida. [Pausa.] 

Ouves Maria dizer: “O meu Filho gostou muito das ofertas que Lhe trouxeste”... José acena, 
concordando, e ouve-lo dizer: “Obrigado. Deste-Lhe o ouro do teu coração...” Ainda não tens 
que te ir embora; aproveita o tempo que te foi concedido para absorver a bondade e a 
santidade que te rodeia. Permite que este ambiente seja a fonte da força de que precisas para 
viajar pelos dias e noites que se estendem à tua frente, em todas as áreas da tua vida. 

Olha uma última vez para os presentes que trocaste com o Rei da Glória. A tua lembrança 
deles e a forma como os utilizarás será um sinal da Sua presença e do teu desejo de sempre O 
cobrires de louvor e de glória. 

Chegou, agora, a hora de partires. Despede-te destas pessoas da forma que achares melhor. 
Agora, começa a caminhar monte acima. Olha para trás as vezes que quiseres, para a luz 
calorosa que emana da gruta... Carregarás para sempre contigo, na viagem da tua vida, a 
memória desta noite e das dádivas que recebeste.  

Inspira profundamente... retém o ar... expira lentamente, deitando o ar para fora 
completamente. Outra vez... Inspira profundamente... retém o ar... deita fora o ar lentamente, 
completamente. Quando te sentires preparado, podes abrir os olhos. 
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