
Guião 
 

Põe a tocar o CD com a meditação sobre a confirmação ou começa a ler este guião 
acompanhado por música 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 de pé na entrada da tua igreja. Ela está vazia. Sente a imobilidade. É um ambiente 
pacífico. A igreja está decorada com todo o tipo de flores vermelhas, velas e letreiros. Parece 
estar preparada para uma celebração. Usa algum tempo a observar as decorações e as coisas 
em que ainda não reparaste. Deixa que o silêncio da igreja te traga paz. (Pausa.) 

Agora, senta-te onde quiseres na igreja, desde que estejas confortável. Deixa que o ambiente 
calmo te envolva. (Pausa.) 

Pensa na tua vida: o que tens feito com ela... com quem tens gasto o teu tempo... quando foi a 
última vez que fizeste um gesto de serviço... os problemas que podes ter... as coisas boas que 
te fazem feliz. (Pausa.) 

Pensa na tua fé: o que tens feito ou não para a alimentares. Pergunta-te se a tua vida e a tua fé 
se dão bem uma com a outra... e se estás verdadeiramente a viver a tua fé. Haverá maneiras 
de viver melhor a tua fé? Será que a maneira como vives a tua vida precisa de alguma 
mudança? Que aspectos poderias mudar? (Pausa.) 

Ouves alguém a caminhar suavemente. Voltas-te para ver quem será. É Jesus. Olha para o seu 
rosto; é gentil e simpático. Suavemente, Ele senta-se perto de ti. Repara em como te sentes 
por ter Jesus perto de ti. Ouve Jesus dizer o teu nome e dizer-te que está contente por te ter 
encontrado aqui na calma. 



Ouve-O pedir-te que partilhes com Ele os teus pensamentos sobre a vida e a fé. Usa este 
tempo para estar com Jesus e para falar com Ele. (Pausa.) 

Escuta Jesus recordar-te que Ele prometeu aos apóstolos que iria enviar o Paráclito, o Espírito 
que os guiaria. Este Espírito é que os iria ensinar e ajudar a lembrar tudo o que Ele lhes dissera. 
Observa a cara de Jesus animar-‑se à medida que Ele recorda como os apóstolos se 
empenharam fortemente depois de receberem o Espírito, como eles falaram em línguas e 
como ofereceram toda a sua vida, deixando tudo, para viajar para outras terras e espalhar o 
Evangelho. 

Ouve Jesus dizer-te que o seu Espírito estava com eles onde quer que eles fossem e que esse 
Espírito é teu também. Repara no entusiasmo de Jesus quando te fala dos dons que o Espírito 
oferece a todos os que acreditam n’Ele. Jesus pede-te que escutes com atenção e que penses 
em que dom estás a precisar mais neste momento da tua vida. 

Será sabedoria? A capacidade de conhecer Deus, de ver com o olhar de Deus e de conhecer a 
vontade de Deus? 

É a inteligência? O poder de captar mais claramente o que Deus revelou? 

Ou é de conhecimento, de ciência, que precisas? Da capacidade de ver as coisas sabendo 
discernir o bem do mal? 

Precisas de mais piedade? De ser capaz de adorar a Deus com reverência e com toda a tua 
vida? 

Será de fortaleza e coragem? Da perseverança em te exprimires como cristão, de ser fiel, de 
dizer a Verdade e de te empenhares em fazer o que está certo? 

Ou precisas de conselho? Da vontade de receber e oferecer conselho, sabendo o que fazer nas 
situações difíceis? 

Precisas de temor de Deus? De uma consciência da grandeza de Deus e do desejo de nunca te 
separares de Deus? (Pausa.) 

Escuta Jesus pedir-te que digas qual ou quais os dons que mais desejas neste momento. Não te 
preocupes se não recordares o nome exacto do dom; basta dizeres a Jesus de que é que 
precisas. (Pausa.) 

Sente o calor e a força à medida que Jesus põe as suas mãos sobre a tua cabeça. Tu sentes que 
este é um momento muito especial para ti. Jesus inclina a tua cabeça e reza para obteres os 
dons de que precisas. Escuta as palavras que Jesus diz na sua oração. (Pausa.) 

Agora, Jesus diz-te que Ele te vai ungir com o crisma, o santo óleo, e pedir por um 
empenhamento mais forte da tua parte. Presta atenção a como te sentes quando Jesus te diz 
isto. 

De repente, tu ouves passos e sussurros. Jesus explica que convidou algumas pessoas que te 
amam e que te apoiam. Tu viras-te e olhas para as caras das pessoas que chegam. Jesus 



convida-te a escolheres alguém para se aproximar de ti. Diz a essa pessoa que se coloque atrás 
de ti. Os dois vão ter com Jesus. Ele segura o óleo santo na mão esquerda. Com o polegar da 
mão direita, Ele marca-te na testa. Escuta-O dizer-te que vais ser assinalado com os dons do 
Espírito Santo. Escuta a sua oração por ti enquanto te deseja a paz. 

Da forma como achares melhor, diz a Jesus o que estás a sentir. A seguir, escuta Jesus dizer o 
teu nome e dizer que te ama. Está na hora de Jesus partir. Tu dizes adeus. Tu voltas-te e vais 
ter com o grupo de pessoas empenhadas que Jesus convidou por tua causa. 

Ao olhares para as suas caras, começas-te a dar conta de várias maneiras de as servir e ser útil. 
Agora percebes que vais ser capaz de lhes dar mais de ti mesmo, que agora vais poder fazer as 
mudanças na tua maneira de viver a vida e praticar a fé. Porque sabes que o Paráclito está 
sempre contigo. 

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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