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- leitura do Evangelho
- meditação
- contemplação

- acto de presença
- acto de humildade
- acto de confiança

- afectos
- súplicas
- propósitos

meditar

em3tempos
método de st. Afonso de Ligório,
fundador dos redentoristas



1preparação
A Meditação precisa desta preparação, como um exercício de chegada. Por isso 
consiste em "actos", quer dizer, em tomadas de consciência e de opção. 

Acto de Presença é uma forma de profissão de Fé e de disponibilidade. Podes fazê-lo 
com  palavras parecidas a estas: "Sei que estás aqui, Bom Deus, que em Ti vivemos, nos 
movemos e existimos; Acredito que estás comigo, Jesus, Vivo e Activo junto de mim, e eu quero 
estar aqui só para ti; Espírito Santo, brisa e carinho de Deus, conheces-me por dentro e vives em 
mim: eis-me aqui, ao Teu dispôr". 

Acto de Humildade é assumir a Graça da Meditação: "Não estou aqui para te pedir nada 
em troca. Só porque sim, porque me faz bem estar diante de Alguém que sei que me ama. Abdico 
do controlo e do protagonismo. Este momento é para Ti e como quiseres. Não me darei 
importância." 

Acto de Confiança é colocar-se nas mãos do Pai, encostar-se ao peito do Filho, 
entregar-se ao zelo do Espírito: "Confio em Ti, Pai de Jesus e Pai Nosso. Confio que nada 
em mim Te é indiferente nem neutro, e confio na revelação tão amável que Jesus faz de Deus. Sei 
que me amas e que quando me abro a esse amor e vivo do Teu Espírito, fico mais feliz". A 
Preparação faz-se em silêncio e dura uns dois minutos.

2meditação
É o momento central e a quase totalidade dos 30 minutos de meditação. A 
leitura do Evangelho deve ser um excerto breve e lido com toda a calma. 
Como quem mastiga. Aqui, o Evangelho é lido por uma pessoa em voz alta, e 
andamos a percorrer o caminho da Paixão de Jesus, contada no evangelho de 
são João a partir do capítulo 13. Depois, o Silêncio é ainda introduzido por 
uma pequena meditação lida depois do Evangelho. É apenas uma ajuda à 
meditação pessoal, pequenas pistas de interpretação daquele Evangelho que 
foi lido.

Vamos explicar um bocadinho melhor o esquema de "meditar em 3 tempos" como é usado na 
tradição missionária dos redentoristas. É claro que, com ligeiríssimas adaptações, é um 
método muito simples e prático para começares a ganhar um ritmo pessoal de Meditação. 
Disciplina o teu tempo e procura um lugar em que possas estar em silêncio. Se trinta 
minutos te parecer muito, começa com dez ou quinze minutos apenas. Se não entenderes 
bem alguma destas coisas, não te preocupes: faz! O Caminho Espiritual é daquelas coisas 
em que só fazendo se entende, só insistindo se aprende. BEM VINDO!



3oração
Quando te apercebes que já quase passaram os 30 minutos da Meditação, és 
convidado a terminar em Diálogo com Jesus, ou com o Pai dele e Pai Nosso. Um 
Diálogo no Espírito, isto é, coração a coração. A oração dos Afectos é, na 
linguagem de st. Afonso, uma maneira de dizermos a Jesus o que sentimos por 
ele, ou o que desejamos sentir. Podes falar-lhe assim ou com outras palavras tuas: 
"Gosto de ti, Jesus, e gostava de gostar mais ainda. Admiro-te, e quero conhecer-te melhor, 
ficar-te próximo e seguir-te. Obrigado por este tempo de meditação. Desculpa ser tão distraído 
e pensar tanto em mim e nas minhas coisas. Desejo desejar-te. Quero tanto querer-te tanto! 
Fica comigo." 

A oração das Súplicas está relacionada, porque é a atitude de pedirmos a Jesus 
que nos ajude nalguma coisa que não estamos a conseguir discernir bem ou 
realizar da melhor maneira. "Jesus, ajuda-me e ilumina-me com o teu Espírito para que 
eu cresça na sabedoria. Ensina-me através da tua Palavra, e dá-me a inteligência do coração 
para ser humilde e valente sempre da maneira certa." É claro que se alguma coisa te 
anda a perturbar especialmente, deves falar com Jesus sobre isso, e suplicar-lhe 
que te ajude. Uma dica: a oração de súplica não é para mudar Jesus nem para o 
convencer; ele já te ama infinitamente e está contigo. A oração de súplica é para te 
mudar a ti, para te abrir a ele e, assim deixares-te influenciar e convencer por ele e 
pela maneira dele fazer as coisas. 

A oração dos Propósitos é a atitude prática de quem anda a converter a vida: 
"Hoje, Bom Deus, não vou passar o dia a queixar-me! Hoje, Jesus, vou perguntar antes de 
cada decisão como é que tu farias. Hoje vou organizar o meu tempo de maneira a dar uma 
alegria especial a alguém." Sê prático, criativo e generoso na hora de levar a 
Meditação para a vida. Este tempo da Oração ocupa os últimos momentos da 
Meditação, enquanto terminamos, enquanto te preparas para levantar e seguir. E 
podes/deves continuar este diálogo interior enquanto vais no caminho, para casa 
ou para o trabalho.

Estas duas leituras duram apenas três minutos, para ficarmos com tempo 
para a Meditação silenciosa: pensa no que escutaste, dá-lhe voltas, imagina, 
escuta agora dentro de ti. Deixa-te atrair por alguma palavra do Evangelho, 
deixa-te puxar por alguma expressão do que foi lido, e Medita nisso. Quando 
sentires que a tua mente já fugiu, não te preocupes. Regressa, apenas, e 
continua. Não dês importância a isso. 

Sem ansiedades, ao teu ritmo, vai passando à Contemplação: fica com uma 
palavra ou uma expressão e repete-a lentamente dentro de ti. Mas não estejas 
sempre a mudar: escolhe a tua palavra ou expressão, e usa-a como a tua 
fórmula de oração, repete-a como um mantra. Durante dias, anos. Se ainda 
não sabes qual é, não te aflijas: continua o Caminho que elas aparecem. 
Repete serenamente, ao ritmo da respiração. Pode ser apenas "Jesus", ou 
alguma coisa na língua dele: "Maranatha" (Vem Senhor), "Hineini" (Eis-me 
aqui), "Amen, Yeshu" (Confio, Jesus)...
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