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

Estás sozinho a entrar num edifício... Há escadas à tua frente; ... começa a subi-las... Tem 
cuidado em não fazer barulho... Tu não queres chamar a atenção... porque estás a ir para o 
andar de cima, onde Maria e os apóstolos se escondem daqueles que os querem perseguir. 
Quando chegas ao cimo das escadas, atravessas um corredor com uma porta no final... Tens de 
bater à porta, dizer o teu nome e a senha que indica que és um seguidor de Jesus. Tens de 
fazer isto para conseguir entrar. O que é que sussurras à porta? 

Tiago, o filho de Zebedeu, responde e leva-te para dentro... Entraste na sala fechada onde 
estão Maria e os apóstolos. Há medo e angústia nesta sala. Os apóstolos e os seus amigos 
estão a ser perseguidos e julgados por serem seguidores de Jesus. O mesmo Jesus que já foi 
executado. Compreendes porque estão com tanto medo. Há gente a falar em todos os cantos 
da sala. Tomé pergunta-se se eles se deveriam alguma vez ter metido com Jesus... nesta 
confusão toda... Pedro e João estão a tentar acalmar os diferentes grupos... 



De vez em quando João vai ter com Maria e coloca uma mão tranquilizadora no seu ombro. 
Maria reage sempre da mesma forma: calmamente, ela olha para cima, para João e acena com 
os olhos. 

Tu aproximas-te para saudar Maria... enquanto o fazes, ouves Mateus perguntar-se se terá fé 
suficiente... se todos eles acreditarão o bastante para superar estas dificuldades... Alguns dos 
outros parecem estar a desanimar, também. Maria aperta a tua mão e diz-te que tenhas 
coragem e que não tenhas medo... Suavemente, mas com firmeza, ela diz: “O meu filho não te 
deixará, nem a ninguém, abandonado...” 

Pedro está a fazer tudo para manter a moral de todos elevada, mesmo que tu sintas que 
também ele está com medo... Maria põe-se de pé atrás dele. Escuta-o, enquanto ele fala com 
os seus companheiros assustados... O que é que ele diz? [Pausa.] 

Tu paras para pensar naquilo que te assusta... O que é que te imobiliza e te impede de agir ou 
falar livremente?... Que memórias assustadoras te agarram ainda?... De que demónios desejas 
libertar-te?... 

O que é que precisas de atingir para seres forte e seguro de ti mesmo?... O que é que te faz 
falta para afirmares o teu valor, a tua personalidade, o teu carácter e os teus talentos?... 
Encontra um espaço para te sentares sozinho e reflectires calmamente em todas estas 
perguntas. [Pausa.] 

De repente, uma rajada de vento enche a sala... As pessoas sentem a sua presença e perdem o 
equilíbrio... os cabelos e os véus voam pelo ar. As pessoas começam a gritar com medo... 
Alguns que estavam sentados levantam-se e agarram-se aos vizinhos... Outros encostam-se à 
parede, com medo. O que fazes tu? O que ouves? O que estás a sentir? 

Mas, de repente como apareceu, o vento desaparece e ouve-se um sussurro... As pessoas 
começam a pôr-se de pé. Alguns começam a bater palmas. Outros dão as mãos aos 
companheiros... Um fogo brilhante, dançando, vem sobre a cabeça de cada um, como uma 
língua... Vês João e Maria olhar para ti com alegria e admiração... Também tu tens uma chama 
que brilha em cima de ti mas que não te queima... Tu podes senti-la... A atmosfera e as 
atitudes dentro da sala mudaram radicalmente... O ar está carregado com energia... livre de 
medo... Olha à tua volta. Nem podes acreditar que estás na mesma sala, com as mesmas 
pessoas... Confiança, alegria, coragem, louvor enchem a sala... Todos começam a falar ao 
mesmo tempo... 

Pedro é o primeiro a perceber o que está a acontecer. Ele anuncia, alto: “O Seu Espírito!... O 
Espírito que Ele prometeu que seria nosso está aqui!” Alguns começam a bater palmas, outros 
começam a abraçar-se, outros ainda estão a dançar e a cantar... 

Agora, já não há medo nesta sala. Deixa-te entrar neste clima. Recorda agora os medos e 
preocupações sobre que reflectiste antes. Ignora o ruído que te rodeia e pensa um instante 
naquilo ou naqueles que te estão a preocupar... Estás preocupado com alguém que está a 
morrer?... que está doente? Que sofreu violência?... que é dependente de drogas? Será uma 
situação difícil em casa, na tua paróquia, no emprego ou na escola... com algum amigo ou 
amado? Independentemente da fonte da tua ansiedade, olha para cada preocupação com uma 



luz nova... Sente o poder do Espírito que cresce em ti, com calor... Com a presença do Espírito 
Santo em fogo sobre ti, deixa-te invadir por novas percepções, por mudanças de atitude e por 
decisões adequadas que te irão libertar... Ouve bem e abre-te como um vaso para receber o 
que o poder do Espírito te pode dar... fala e escuta... [Pausa.] 

O Espírito está contigo... Tens de voltar à tua vida, agora... Estás preparado?... Usa algum 
tempo para te despedires das pessoas que estão na sala... da maneira que achares melhor... 
Escuta o que elas te dizem e te desejam. [Pausa.] 

Há uma pessoa especial que vem ter contigo. Quem é? O que é que esta pessoa te diz? O que 
é que lhe respondes? Avança para a porta. Ouve as vozes a desejar “boa viagem” “Deus te 
acompanhe” e “A paz de Cristo esteja contigo”. Repara no que estás a sentir ao deixares o 
grupo... À medida que te afastas, reparas que a porta não se fechou atrás de ti... Lembra-te do 
teu diálogo com o Espírito. Empenha-te, ao mesmo tempo, em aceitar e em desejar sempre o 
poderoso efeito que o Espírito tem sobre ti. E através de ti, naqueles que te rodeiam e no resto 
da tua vida... Não sentes o coração a arder de entusiasmo? 

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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