
Guião 
 

Passe a gravação correspondente a esta meditação ou leia em voz alta, lenta e 
reverentemente, o guião que se segue para a mesma. Como música de fundo, utilize melodias 
instrumentais suaves. 

 

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. Inspira 
profundamente... retém o ar... expira lentamente, deita fora o ar todo. [Pausa.] 

Estás sozinho e seguro no deserto... Está quente e sentes o calor vir da areia debaixo de ti e do 
sol acima de ti... Caminha para a tua esquerda e sobe a duna que estás a ver... À medida que te 
esforças por chegar ao cimo, reparas, lá ao longe, numa tenda e na figura de um homem 
sentado num tapete à porta da tenda... 

Continua em frente, descendo o outro lado da duna em direcção à tenda... À medida que te 
aproximas, o homem vê-te e levanta-se, chamando o teu nome, numa saudação alegre... É 
Jesus que te chama. 

Ouve-O a convidar-te para te juntares a Ele. Há segurança e paz na sua voz enquanto Ele te diz 
que têm muito de que falar... Olhas para o seu rosto, moreno e seco por causa do sol... mas o 
seu olhar e o seu sorriso acolhem-te gentilmente e encorajam-te a ficar e partilhar com Ele 
algum tempo. Tu acenas com a cabeça como se Ele tivesse falado. Vai ser bom repousar aqui 
na intimidade com Jesus. 



Jesus agora oferece-te água fresca para beber... Aceita a sua oferta e bebe a água fresca... Para 
saíres do calor intenso, Jesus convida-te a entrar na sua tenda, que oferece alguma protecção 
contra o sol. ... Não tenhas medo; é seguro estar com Jesus... 

Entra na tenda e senta-te confortavelmente no tapete que Jesus te oferece... Escuta enquanto 
Jesus te diz que a vida está cheia de tentações que nos afastam de fazer a vontade de Deus. Há 
um olhar cúmplice quando Ele te diz que muitas vezes o diabo vai dificultar a tua oração e a 
tua tentativa de discernir e seguir a vontade de Deus... Ele lembra-te que não deves desistir 
nem ser muito severo contigo mesmo... E, contudo, Ele pede-te agora que partilhes com Ele 
quais as três tentações a que tens mais dificuldade em resistir... Aproveita este tempo para ser 
honesto contigo mesmo e com Jesus... [Pausa]. 

Suavemente, Jesus aproxima-se e coloca as suas mãos sobre as tuas... Escuta-O oferecer-te o 
seu amor, o seu perdão e compreensão... Ele diz-te que os oferece gratuitamente para infundir 
em ti a força e a coragem de que precisas... 

Escuta-O enquanto Ele te promete calorosamente a graça de te entregares somente àquilo 
que Deus quer para ti... e a graça de resistir a qualquer tentação que vá contra a vontade de 
Deus sobre ti... Jesus está a ser sincero. 

... Pensa naquilo que Ele te ofereceu. Com a sua ajuda, podes-te abrir à entrega?... 

Jesus diz-te que o seu retiro no deserto foi um tempo precioso para estar em silêncio, à escuta 
da Palavra do Altíssimo. Ele diz-te que quer que tu tenhas um tempo semelhante. Para que 
também tu possas entregar a tua vida ao Altíssimo... 

Jesus, sussurrando, convida-te a acalmar... a pores-te na presença do Altíssimo... a escutares 
no teu coração o que o Altíssimo te diz... as formas de resistir à tentação e de evitar as coisas, 
situações ou pessoas que te envergonham... que diminuem a tua auto-estima... que 
enfraquecem a tua vida espiritual... que diminuem o Reino... 

Com a orientação amorosa do Altíssimo, usa este tempo para deixar a alma crescer... 
procurando o que precisas de Deus para ser fiel, como Jesus, para viver da vontade de Deus, 
apesar dos enganos do pecado. [Pausa.] 

Agora, fala livremente com Jesus acerca dos dons e das propostas que o Altíssimo te deu 
durante este tempo de silêncio e de reflexão. [Pausa.] 

Jesus olha para ti ternamente... Suavemente, Ele diz-te que te aprecia pela tua vida... pelas 
tuas dores... pelas tuas alegrias... pelas tuas escolhas difíceis... pelas tuas novas decisões... pelo 
teu contributo para o Reino... Escuta-O a dizer o teu nome e que o teu Deus te ama... À 
medida que Ele coloca as suas duas mãos fortes sobre a tua cabeça, numa bênção, Ele reza 
uma oração de entrega por ti. Repara no que estás a sentir... [Pausa.] 

É tempo de te ires embora. Despede-te da maneira que te parecer melhor e diz a Jesus o que 
te vai no coração depois deste tempo passado com Ele... Tu afastas-te em direcção à duna e à 
medida que começas a descer, ouves Jesus chamar pelo teu nome. 



Escuta a sua voz, transportada pela brisa quente do deserto. “Eu estou a rezar por ti durante o 
meu tempo de jejum... Tu estás no meu coração... Tu estás nos meus sofrimentos e nas minhas 
alegrias... Tu fazes parte da vontade de Deus para mim. É por ti que eu, um dia, serei 
glorificado...” Ouves claramente as suas palavras no silêncio... 

Mais uma vez, Jesus diz ternamente o teu nome e acrescenta: “Eu amo-te”... Pára um 
momento em silêncio e deixa que as suas palavras te envolvam... O teu coração está vibrante à 
medida que fazes o teu caminho no deserto... Ao caminhar, dá-te conta do impacto que teve 
esta entrega no deserto... 

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 estiveres pronto, podes abrir os olhos. 
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