Os teus lugares no silêncio

E S P A Ç A M E N T O
da novidade
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Um silêncio

QUE TOCA
Basta um toque em pleno dia do sino no campanário para que o silêncio
se faça sentir. O toque rouba em nada o silêncio. Dá-o como presença que
se anuncia sem forçar a sua entrada na vida. Um pó sobre o ar que cintila
num raio de luz e diz que és tu e mais ninguém. Num ritmo estranho, sem
duplicidade nem dualidades. És tu, mas és porque o és em dívida para com
todos os outros que te dão esse tu que és. É um deserto em pleno deserto.
A ausência de todos os outros apenas os faz mais presentes e só quando
souberes conviver bem com esse silêncio é que o ritmo da vida se faz
diferente. Entra-se no folhear das narrativas inéditas dos dias. Esses dias
por publicar, mas que há muito estão escritos no silêncio dentro de ti.
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1 . o DOM I NGO QUARES MA

OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

«Nós pedimos ajuda ao Senhor, Deus dos
nossos antepassados, e ele ouviu o nosso
pedido. Viu como estávamos a ser humilhados
e escravizados e oprimidos.» (Dt 26, 7)

Nem sempre podemos calar. Há muita
injustiça no mundo, mas a melhor forma
de repor a justiça passa pelo que é gerado
no silêncio.

Segu nd a -fei ra

Sex t a -fei ra

Há um idioma que é de difícil aprendizagem,
o silêncio. Só comunica quem o souber
manusear.

No silêncio não tiramos férias da vida.
Entramos bem mais fundo o que, por vezes,
pode ser crucificante devido às nossas
ausências, perdidos em palavreado inútil.

Senhor do perdão e da reconciliação
Reconcilia-me comigo mesmo.
Abriste a minha boca para que profetizasse em Teu nome.
E quando falo, as minhas palavras atraiçoam a Tua mensagem.
Colocaste-me como luz sobre a colina
E as sombras me obscurecem interiormente.
Enviaste-me ao mundo como cordeiro,
para anunciar a mansidão do cordeiro,
...
Unifica-me, Senhor, livra-me da duplicidade e falsidade.
E alcançarei a meta de ser no fim eu mesmo,
Quando morrer, crucificando o que há de mau em mim,
Para ser plenamente em Ti, que és bom,
porque és somente amor.
René J. Trossero

LEITURAS DO SILÊNCIO

Terça -fei ra
Com as palavras facilmente dominamos
ou controlamos a realidade. Só o silêncio
comunica na gratuidade.

Qu a r t a -fei ra

S á bado
O descanso de sábado, depois da morte de
Jesus, é feito de nada. Antes deu-Se todo.
Agora não há mais nada para dar.
Está vivo no dar-Se.

Descobrimos o amor na medida em que
vamos aprendendo a silenciar...

O si lêncio
o silêncio tange o
sino de tão
leve ninguém
escuta
Mariana Botelho

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

Um dizer-se

S E M PA L AV R AS
A tipologia do silêncio permite que se encontrem os cruzamentos com as
palavras que abrem as transfigurações. Lugares de passagem. A vida está
repleta deles. Os nossos rituais são os lugares onde o silêncio se transfigura
em palavra. As vivências encontram sentido. A carne se experimenta morte
e a morte nos diz que, depois do silêncio da morte, ainda falta uma palavra
que tudo diga, ainda que nos pareça que é o silêncio que vence. Um lugar
especial é este, o da passagem. Onde fica? Um lugar onde ainda não se é e já
se deixou de ser... é este mesmo, agora onde tudo se está a fazer consciente
do silêncio. Uma leitura do mundo com outras oportunidades. Não a partir
do movimento. Este é ruidoso. A passagem é silenciosa. Assim como passam
silenciosamente o tempo, as estações e a idade, assim também há passagem
para a vida no dar-se. Aquela vida que nunca passa.
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2. o DOM I NGO QUARES MA

OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Faz-nos disponíveis para escutar
O clamor dos nossos cidadãos
Que nos pedem que transformemos as nossas armas
Em instrumentos de paz, nossos temores em confiança
E nossas tensões em perdão.
Mantem acesa a nossa chama
Da esperança para tomar com paciente
Perseverança opções de diálogo e reconciliação,
Para que finalmente triunfe a paz.

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

«Deus mandou sair Abrão para fora de casa e
disse-lhe: “Olha para o céu e vê se podes contar
as estrelas. Pois assim será o número dos teus
descendentes.”.» (Gn 15,5)

O silêncio é o nosso ermitério. Há uma liturgia
das horas. Breviário dos instantes em que
estás diante de ti sem mais.

Segu nd a -fei ra
A passagem de abrolho a rebento é silenciosa.
A passagem para uma outra consciência de ti
é um rebentar de vida nova.

Papa Francisco

Terça -fei ra

LEITURAS DO SILÊNCIO

Aprender a ler o silêncio, fixar o olhar nas
breves e instantes passagens da natureza.
Cada célula que morre é reposta por uma nova,
até que todas estejam na novidade do dar-se.

Nada tão silencioso como o tempo
no interior do corpo. Porque ele passa
com um rumor nas pedras que nos cobrem,
e pelo sonoro desalinho de algumas árvores
que são os nossos cabelos imaginários.
Até na íris dos olhos o tempo
faz estalar faíscas de luz breve. (…)
Mas nós sentimos dentro do coração que somos
filhos dilectos do tempo e que, se hoje amamos,
foi depois de termos amado ontem.
O tempo é silencioso e enigmático
imerso no denso calor do ventre.
Guardado no silêncio mais espesso,
o tempo faz e desfaz a vida.
Fiama Hasse Pais Brandão

Qu a r t a -fei ra

Sex t a -fei ra
A natureza é um livro aberto, onde consegues
ler cada morte como transfiguração. Nada
de reencarnações, porque não servem
prolongamentos. Só uma verdadeira
transfiguração, para a plenitude, é a nossa
vocação.

S á bado
Não há paisagens em branco. No Sábado, não
há paisagens inocentes e as palavras são todas
feitas de cal, para deixarem o acontecimento
sempre pronto a ser reescrito.

A última palavra é como a primeira. Antes não
existias e vais deixar de existir. Silêncio eterno?
Um dar-se que nos diz mais do que tudo.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

TRANSPOSIÇÕES
da palavra
O espaço da contrição é uma respiração. Um inspirar de criação criativa
para silenciar todo o mal dito e que não deixou bem organizado o dicionário
onde se encontram as palavras do silêncio. Há um dicionário para todas
as palavras? Claro que sim. Há esse escrito pelos humanos e que apenas
retém uma ínfima parte das palavras que a natureza faz desabrochar na
primavera. Ainda essas são tão poucas quando aprendemos a ler aquelas que
o silêncio nos dá. Essas que são para nada dizer, porque tudo ficaria a mais.
Uma contrição da respiração. Profunda para que nada se diga e apenas se
prolongue a respiração da vida dentro de nós. Só esta respiração prolonga
o espaçamento das palavras, aumentando o dicionário. Esse outro, onde se
encontram todas as palavras, as ditas e as ainda por aprender. Sobretudo
aquelas que nunca serão para dizer. Essas são as grandes palavras da
respiração. Doces figos numa figueira.
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3 . o DOM I NGO QUARES MA

OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Senhor Deus, meu amado!
Se Te recordares dos meus pecados
Para não fazer o que Te tenho pedido,
Faz neles, meu Deus, a Tua vontade, que és o que mais quero,
E serás conhecido neles.
João Cruz

Dom i ngo

Qu a r t a -fei ra

Quando o Senhor viu que Moisés se
aproximava para observar, chamou-o do
meio da sarça: «Moisés! Moisés!» E ele
respondeu: «Aqui estou.» Deus disse-lhe:
«Não te aproximes e descalça-te, porque
o lugar onde estás é terra sagrada».
(Ex 3,4-5)

Bem próximo do silêncio mora o perdão. Só é
pleno quando tudo silencia.

Segu nd a -fei ra
O que é sempre difícil de compreender
é a dinâmica do perdão. Execução do
levantar das mãos para um amanhã
imerecido e que se adiante a todos
os dias ainda por viver.

LEITURAS DO SILÊNCIO
Principiamos a ler. O rosto inclina-se. Ainda separadas, algumas
das letras estremeceram. Tudo aquilo que se sente é a respiração
que fica à sua volta. O ar destina-se às palavras e também ao
silêncio. A luz que chega pode explicar-nos melhor o que se
passa. Os olhos sabem-no. Daí a pressa com que se aproximaram
dela, até se tornar o que se leu mais nosso. Depois repousamos
um pouco. Uma das mãos estende-se e vai ao encontro
de outra página. Esta será maior.
Fernando Guimarães

Qu i nt a -fei ra
As ausências ainda não são silêncio. Até o
silêncio tem um som próprio. É o som da vida,
que só um ouvido atento capta no meio de
todo o ruído.

Sex t a -fei ra
E quando o mínimo é tudo. Sim, é sinal de
perdão. Não é preciso nada. É suficiente esse
mínimo, o grande silêncio.

Terça -fei ra

S á bado

Quando alguém começa a interrogar-se, há
um milagre. É melhor não traduzir todas as
questões em palavras. Sufoca o milagre da
vida que irrompe.

O sábado é sempre o dia de nada fazer.
O perdão é um grande sábado. Um jubileu.
Quem perdoa nada faz... tudo silencia.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

Desdobrar

O SILÊNCIO
É sempre uma tentação escrever algo... dizer alguma coisa. É difícil
permanecer pregado na paisagem diante do branco da vida. Também faz
parte. Há sempre espaços para o branco, em branco, em qualquer texto,
em qualquer dizer. E quanto mais cuidado, mais natural, mais significativo.
Será um paradoxo? Um silêncio com sentido é significativo. Um pai que
espera como estaca na planície, onde o vento nada revolve. É um homem
sem sombra. Cuida apenas que tudo fale no seu silêncio natural. E enquanto
tudo fala, o pai faz do seu silêncio os braços que semeiam novos poemas para
serem colhidos na estação seguinte. Essa estação onde se colhem os frutos
que dobraram o tempo e fizeram silenciar a palavra. Há um pai assim,
nessa dobra do tempo semeia abraços.
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4 . o DOM I NGO QUARES MA

OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

Um dia depois de terem comido dos frutos
da terra, não caiu mais o maná e nesse ano
passaram a alimentar-se do que produzia a
terra de Canaã. (Jos 5,12)

Um lugar nos meus braços para ser escrito
com o silêncio de quem traz palavras vazias.

Segu nd a -fei ra

O silêncio aproxima e o distante faz-se perto
na palavra, sacrário da proximidade.

Deixa-me reclinar-me em Ti, quando me sinto só.
Deixa-me apoiar-me em Ti quando todos me abandonam.
Deixa-me olhar-Te e enche-me com a Tua infinita compaixão
Tu és o meu Deus, o Deus da minha alegria, e o Deus da minha tristeza.
Tu és o meu Deus, o Deus humano, compreensivo, misericordioso.
Confio em Ti, Senhor, porque sei que me amas
E não permites que passe nada que não esteja
No Teu projeto de amor para comigo.
Susana García

A amplitude do coração permite que haja
sempre um lugar para mais um.

Terça -fei ra
O lugar vago é mais do que um lugar
em branco. É espaço de todos.

Sex t a -fei ra

S á bado
Ao sábado, o silêncio é feito para que a vida
recorde que há sempre um outro dia.

Qu a r t a -fei ra

LEITURAS DO SILÊNCIO

Os ressentimentos não silenciados,
não deixam lugar para ninguém.

N áufragos
nossas bocas
nossas mãos
pequenos afluentes de silêncio
submersos

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

nem nas palavras que calamos
nos encontramos
Mariana Botelho

A P O N TA M E N T O S
silenciosos
Uma via sacra diferente num caminho que não nos leva ao ruído da exaltação
humana. O silêncio é caminho num passo que ninguém se é. Há sempre
espaços em branco, onde o silêncio escreve o que as palavras não conseguem
dizer. E quanto mais cuidado, mais natural, mais significativo. Será um
paradoxo? Um silêncio com sentido é significativo. A sombra do homem aos
pés do que escreve no silêncio. O elementar continua em branco. Cuida apenas
que tudo fale no seu silêncio natural. Atirar uma pedra para rasgar a noite...
o silêncio... é sempre um ato de violência. E enquanto tudo fala, Jesus continua
em silêncio. Escreve no chão e o vento deixará transparente a vida das pedras
atiradas e das noites adormecidas nos erros da escrita. Sem os apontamentos
do passado o dia pode despontar para novo caminho. A vida sacra de cada dia,
onde morrer é nascer mais em silêncio. Não nos apontamentos. O vento já os
varreu. Diante de Jesus que nos devolve à vida.
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5 . o DOM I NGO QUARES MA

OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Abençoa esse grupo de caminhantes noturnos,
Os que não temem caminhos desconhecidos.
Abençoa os homens necessitados,
Que neste momento estão a morrer,
Dá-lhes, Deus bom, um feliz e tranquilo fim.
Abençoa o coração de todos, em especial, Senhor, dos mais tristes,
Sobretudo alivia os doentes, dá a paz aos atormentados.
Ensina a esquecer aos que levarão o seu amor ao sepulcro.
Faz que em todo o mundo não viva um coração sob o tormento
do pecado...

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

É que eu vou realizar algo de novo, que já está
a aparecer. Será que não o notais? Vou abrir
um caminho no deserto e rios na terra árida.
(Is 43, 19)

Agora sei que esta hora está cheia com
a presença de alguém que no silêncio
escreve a vida.

Segu nd a -fei ra

Sex t a -fei ra

Quando não há nada a partilhar é porque
nada nos pertence.

Se o silêncio entrar pela porta da morte,
sei que nela se abre a vida que no chão
em Deus lancei.

Terça -fei ra

S á bado

Edith Stein

A minha sombra há de ficar cheia de luz,
quando for silenciosa.

O grande silêncio do sábado é feito
da grande presença de Deus
na nossa vida.

LEITURAS DO SILÊNCIO

Qu a r t a -fei ra

O I nom i n ável

A próxima hora não tem hora marcada.
Estou aqui para a viver e não para atirar
fora o que não sei viver.

Nunca
dos nossos lábios aproximaste
o ouvido; nunca
ao nosso ouvido encostaste os lábios;
és o silêncio,
o duro espesso impenetrável
silêncio sem figura.
Escutamos, bebemos o silêncio
Nas próprias mãos
E nada nos une
- nem sequer sabemos se tens nome.
Eugénio de Andrade

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

A ESPERANÇA
do silêncio
Este é o princípio de tudo. Nem um ruído... um bater do coração que silencia
ainda mais os horizontes. Tudo deixa o seu estado, natural, de comunicar.
Já nada fala e Deus, que estava sempre, no íntimo, como suporte de tudo, já
nada diz. Um silêncio exterior feito de gritos. Um silêncio interior que nos
salva da loucura exterior. Único antídoto, em busca da paz onde tudo se desfaz.
O tempo fica rouco e sem voz e o espaço em branco. Só um coração bate em
cadência, em decadência. E quando tudo se silenciar, é que tudo começa.
É o princípio. Agora já sem nada para dizer. É o fim. Os discípulos do Rabi
ficam perplexos e retiram-se no seu silêncio envergonhado. O Mestre já não
dizia mais nada. Tudo estava consumado e vestido de escuridão. Mesmo Esse,
entre o princípio e o fim, agora está em silêncio. Só resta que nada resta.
Um silêncio absoluto.
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DOM I NGO R AMOS

OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

O Senhor Deus ensinou-me o que devo dizer, para
saber dar uma palavra de alento aos desanimados,
cada manhã ele me faz estar atento para que eu
aprenda como bom discípulo. (Is 50,4)

Há um saber feito de silêncio como do
pão rasgado e dado de mão em mão.

Segu nd a -fei ra

A hora do silêncio é a de se sentar à
secretária para nada aprender e tudo
nos ser ensinado.

Ontem vi-Te a chorar...
Não choravas pelas injúrias, blasfémias e desprezo dos mortais... Não.
Não era este o motivo do Teu pranto.
Não te preocupavas por Ti,
Mas pela humanidade ferida.
Frei Emmanuel María, OCD

Entre dois grandes silêncios resta-nos o
pequeno de cada dia. Só este é possível,
os outros não são nossos.

Terça -fei ra

LEITURAS DO SILÊNCIO
A lua resplandece em mim,
mas os meus olhos cegos não podem vê-la.
A lua está em mim, como também o sol.
O tambor virgem da eternidade
ecoa em mim:
mas os meus ouvidos surdos não podem ouvi-lo.
Enquanto o homem grita
“eu” e “meu”,
as suas obras nada são.
Quando todo o amor pelo “eu” e pelo “meu” morrer,
cumprir-se-á a obra de Deus.
Kabir

No mundo interior do silêncio a oração faz-se
de uma súplica simples nas mãos que já não
conseguem erguer a vida.

Sex t a -fei ra

S á bado
O silêncio do sábado, onde Jesus repousa
na morte, é o grande mestre para nos
ensinar o que só o amor sabe fazer.

Qu a r t a -fei ra
O grande silêncio, antes da vida ou esse outro
para depois da vida, é paradoxal. Se antes
estava a vida, depois continua a vida a estar
no que tem de mais próprio, o dar-se.

FILME

MÚSICA 2

MÚSICA 1

Na margem

DO TEMPO
Anotei deste lado do tempo um pouco do que a outra margem tem nos frutos
que colhemos nas árvores plantadas junto às águas vivas. Uma respiração
intensa, sem tensões, porque cheia de luz. Agora olho o tempo e vejo os
seus segundos passarem como se fossem dias sem fim. Em cada um vejo
a movimentação das células e tantas outras coisas ínfimas para fazer uma
colheita diferente. Concerto o que parece desconcerto, mas possibilita o
imenso mistério de nada dizer para em tudo ser surpreendido. É um padecer
permanente de quem se dá sempre numa dança onde a vida baila como par de
toda a criatura. Uma dança contínua, já sem intermitências ou ausências. Vida
renovada, ao som do silêncio, onde o tempo fica na outra margem. Aqui tudo é
encontro. Silêncio fértil, sempre a gerar mais vida. Escutas? Faz silêncio... nada
ambiciones e deixa que o silêncio te estude sem fim.

1 . o DOM I NGO PÁSCOA
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OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Mete-me, Pai eterno,
No Teu peito,
Misterioso lugar,
Dormirei ali,
Pois venho desfeito
Do duro trabalho.
Miguel de Unamuno

LEITURAS DO SILÊNCIO
Oiço correr a noite pelos sulcos
do rosto - dir-se-ia que me chama,
que subitamente me acaricia,
a mim, que nem sequer sei ainda
como juntar as sílabas do silêncio
e sobre elas adormecer.
Eugénio de Andrade

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

Sabem igualmente que Deus ungiu a Jesus de
Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou
por toda a parte a fazer o bem e a curar todos
aqueles que estavam oprimidos pelo demónio,
porque Deus estava com Ele. (Act 10,38)

O silêncio é o tempo da releitura para
encontrar sentidos mais profundos
para os dias.

Segu nd a -fei ra

A ressurreição é sair em direção ao
mundo ferido para o curar com
o nosso silêncio orante.

O silêncio vem ao teu encontro cheio da
novidade da ressurreição. Nada será igual,
tudo será sempre novo.

Terça -fei ra
A vida renovada não é vida em aceleração
permanente. Só nova forma de amar, fazendose cada dia mais silenciosa.

Sex t a -fei ra

S á bado
A fé de sábado é uma infância
que ainda não sabe falar e espera
ansiosamente pelo Domingo
do louvor que se transforma em
canto de vida perene.

Qu a r t a -fei ra
A angústia de tudo o que temos para fazer não
pode eliminar tudo o que o amor ainda tem
para fazer em nós.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

A LUZ
do silêncio
Caminham lado a lado. Mãos dadas. Uma vida para a outra, vivem para todos
aqueles que no seu íntimo sofrem a reverberação da Palavra. Depois desta fica
sempre o silêncio. Luminoso. Portas que se abrem. Presenças novas. Um sem
fim de possibilidades que trespassam o vitral da alma. Ritmos policromáticos
que ressoam por todas as reentrâncias para que não sejam caminho por onde
se perdem os passos, mas onde se encontra a mais bela palavra. Agora inicia a
narração da alegria da casa cheia. Aquela que parecia abandonada, está repleta
de vida. É aqui que tudo acontece. No encontro dos ausentes. O silêncio sofre
com o silêncio e a luz cega-se de luz. Só a luz do silêncio é que é habitação.
Espaço para escrever a felicidade. Nesta luz até a sombra é escrita pronta
a ser lida pela alma simples da criança.

2. o DOM I NGO PÁSCOA
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OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Estou sobre a palma da Tua mão,
Confiado como uma criança.
Não a retires, Senhor,
Fora dela
O nada estendeu os seus abismos

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O povo trazia os doentes para as ruas em
camas e enxergas, para que quando Pedro
passasse, ao menos a sua sombra tocasse
alguns deles. (Act 5,15)

O silêncio é feito de infância. Amanhã será
adulto, tanto quanto mais iluminar as
idades do homem.

Segu nd a -fei ra

Sex t a -fei ra

Pablo Fernándezo

Um encontro nem sempre é feito de muitas
palavras. Por vezes estão a mais. Basta o
silêncio do olhar iluminado.

Quem esqueceu o silêncio nunca estará
disponível para se deixar encontrar.
Vive absorvido pelo ruído de nada
viver da Palavra.

LEITURAS DO SILÊNCIO

Terça -fei ra

S á bado

Nos olhos encontras um silêncio primordial,
que lês na vida que mana dentro de nós a
iluminar o olhar.

Ao sábado nada sei, para que o Domingo
volte a ser o primeiro dia da semana no
silêncio que desponta diante de mim
ao fazer-me mais criança.

Conserto a palavra com todos os sentidos em silêncio
Restauro-a
Dou-lhe um som para que ela fale por dentro
Ilumino-a
Ela é um candeeiro sobre a minha mesa
Reunida numa forma comparada à lâmpada
A um zumbido calado momentaneamente em enxame
Ela não se come como as palavras inteiras
Mas devora-se a si mesma e restauro-a
A partir do vómito
Volto devagar a colocá-la na fome
Perco-a e recupero-a como o tempo da tristeza
Como um homem nadando para trás
E sou uma energia para ela
E ilumino-a
Daniel Faria

Qu a r t a -fei ra
A luz que te toca, com tudo aquilo que te
rodeia, é feita antes de tudo ser feito.
Só tem um antes na Palavra que a chamou
a iluminar a criação inteira.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

O TESTEMUNHO
da luz
O silêncio arde em brasa viva dentro da carne para deixar o seu testemunho
escrito em palavras sanguíneas. Estas correm para o encontro. Talvez seja
este o princípio e o fim de tudo sem que nunca tenha sido dito para ser dito,
enquanto não aprendermos a testemunhar a luz. Só assim continua disponível
para novos encontros. Jesus pergunta a Pedro, uma e outra vez, se o ama e este
pode dizer uma e outra vez que sim, sabendo que amanhã o amará mais, em
silêncio e cheio de luz. Pedro aprende o silêncio para que a luz seja apenas o elo
que o liga a Jesus e, quando assim for, estará presente diante deste para nada
lhe dizer e em tudo ser escuta silenciosa. Só se dá testemunho quando se deixa
que o outro fale e é pelo silêncio que se acede ao encontro do outro que fala em
nós. No outro... no amor com que te silencias para que outro fale.
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OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
A vida terrena
É uma contínua dor;
Vida verdadeira
Só a há no Céu.
Permite, meu Deus,
Que eu viva aí.
Ansiosa de Te ver
Desejo morrer
Teresa de Jesús

LEITURAS DO SILÊNCIO
As pa l avras n ão u nem o mu ndo
Muitas coisas misturadas nas palavras: cada uma delas
tem dom e recusa, aranhiços do chão e ouro do alto,
vento agreste do penhasco e brisa salgada de fruição,
pássaro e atadura, gemido da fome e lustro de riqueza,
semente e colheita, abraço limpo de seda e vileza de trapo.
Por isso é que as palavras não unem o mundo,
expõem só fragilidade, amontoam à saída da porta
o lixo que se faz dentro, e no entanto há fios de ouro
no monturo, insetos trabalhosos a espalhar vida;
nada pode atrapalhar o destino das palavras,
mas em cada coisa se enredam e tropeçam, em copioso tédio
como se não fossem feitas de tempo e destino,
fogo que a si mesmo se queima, espremendo a sua substância,
cobrindo tudo dum desolado calor, ingente, escasso
Nuno Higino

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

Então Pedro e os outros apóstolos
responderam: «É mais importante obedecer a
Deus do que aos homens. (Act 5,29)

Apenas tenho um testemunho para dar.
O silêncio. Esse sim diz tudo, diz que sou
da Palavra. Ela raptou-me para que fosse
dela e nela a luz dissesse o amor que me faz
continuar a falar.

Segu nd a -fei ra
Procuro-te entre todos os encontros e quanto
mais te encontro mais em silêncio fico para
que só a luz ilumine o nosso encontro.

Terça -fei ra
Saio ao teu encontro e trago comigo o silêncio
para que o mínimo ruído não desfaça a luz onde
te encontrarei a dizer-me que te procure sempre.

Qu a r t a -fei ra

Sex t a -fei ra
O rasto de silêncio que a Palavra teceu no meu
íntimo é feito de assombro diante do mundo
em silêncio, a fazer-se em pura dádiva.

S á bado
O sábado testemunha sempre o silêncio.
A Palavra do amanhã. Também serei
amanhã? Se for palavra no silêncio.

Quem és tu que estás depois de todo o silêncio?
Só pode ser a Palavra que me faz silenciar para
novas palavras me iluminar.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

A luz

DA PA L AV R A
A única palavra que tem que ser dita é aquela que não precisa de ser afirmada.
O silêncio é o único que a pode dizer. A palavra a escutar é projeto inacabado.
Há que seguir pelo silêncio que a luz da palavra ilumina. A palavra que salva
do equívoco de todos saberem o teu nome. A palavra peregrina faz nomes com
os passos que deixa que se dê ao escutá-la. A grande palavra é para os homens
feitos de escuta e de caminhos silenciosos, colhidos no ar. São os ventos que
os trazem para que, ao encontrá-los, se ouça a voz que está antes de todos os
nomes. Uma porta que se abre ao verso de cada nome. Quanto maior fizeres
o teu, mais reverso terás. Quanto mais pequeno for, mais será um com a voz.
Para que passes pela porta. Serás um resto que cantará mesmo quando o
mundo ficar em silêncio. Onde o silêncio cresce, aparece a salvação de ser tudo
e não ser nada. A Palavra ilumina sem expor as sombras.
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OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

Esta é a ordem que o Senhor nos deu:
Coloquei-te como uma luz para os pagãos,
para que leves a salvação ao mundo inteiro.
(Act 13,47)

Uma verdade não se divide. Ilumina sempre
caminho novo.

Segu nd a -fei ra

E se a luz viesse da sombra? Sim, estar antes
de tudo o que se diz, porque é dita pela Palavra.

Engrandece a porta, Padre,
Porque não posso passar;
Fizeste-a para as crianças,
E eu cresci apesar de mim
Se não me engrandeces a porta,
Faz-me pequeno por piedade
Devolve-me àquela idade,
Em que viver era sonhar.

A palavra encontro abre uma praça para que a
vida aconteça. Escuta a voz que tudo ilumina.

Miguel de Unamuno

Levo comigo uma voz ao mundo. Uma voz
cheia de uma única palavra que salva da
ausência ao outro.

LEITURAS DO SILÊNCIO

Qu a r t a -fei ra

Uma alegria atravessa a pena,
Enquanto a pena se desembacia
e a sua luz deixa a negrura, que era,
tão invisível. Mas transparecia.
Uma alegria que pesa.
Sobe, difícil, pela paz. E brilha
a despedir-se do amor da orquestra
indo a um silêncio que quase ainda trila.
Depois, quando a alegria cessa de estar sujeita
ao peso da atmosfera, sobe ainda.
E deixa a base do silêncio aberta
para a pena impregnar sua alegria
Fernando Echevarria

Terça -fei ra

Sex t a -fei ra

S á bado
O sábado é uma luz do amanhã. Ao Domingo
celebramos o amanhã onde tudo será luz.

Uma vida inteira dada é maior do que tudo
o que se pode viver.

FILME

MÚSICA 2

MÚSICA 1

CASA
de luz
Habito fora de todas as paredes. Faço a janela que abre o meu lugar. Passo a
vidraça do olhar nas mãos que afagam a vida do outro para dizer quantos dias
faltam ao silêncio. A luz trespassa o vestíbulo do encontro, dizendo-nos que
há um amanhã. Há sempre um amanhã a construir. Só será amanhã se for no
mandamento que nada ordena. Amar nunca pode ser retirado ao silêncio. É
dado por este, para que a canção seja tua e nos lábios tragas as entoações que
penetram em silêncio o coração. Um só refrão no silêncio. O amor. O amor ao
outro. Maior do que tu e que, em tudo o que tu fazes, é fora das paredes que te
faz habitar. Luz que reconcilia o de dentro com o de fora. Ilumina os espaços e
faz das sombras tonalidades da música celestial com que tudo foi criado. Estás
a ser criado na luz para que o amor seja sempre o lugar da habitação que te faz
sem-abrigo permanente, enquanto não habitares no silêncio.
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OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Quero ver a Deus, tenho sede d’ Ele.
Eu quero ver o meu Senhor,
É o desejo do meu coração.
Oh meu Deus e Senhor, meu Salvador.
Torrente de vida, fonte de amor.
Quero ver a Deus...
Meu Deus, quero conhecer-Te.
Quero meu Deus , quero conhecer-Te.
Quero abrir-Te o meu coração.
Quero crer na loucura de amor que habita em Ti.
Meu Deus, Tu queres dar-Te gratuitamente,
Necessitas de Te dar gratuitamente.
Abre-Te ao meu coração.

Domingo

Qu i nt a -fei ra

Onde animavam os crentes e lhes
recomendavam que continuassem firmes
na fé, ensinando-lhes que era preciso passar
muitos sofrimentos até entrar no reino
de Deus. (Act 14,22)

Quem não ama, torna-se amargo. Nessa
amargura está um amor que ainda não
aprendeu a viver fora de portas.

Segunda-feira
O amor é o único que está sempre connosco,
mesmo quando nem em nós estamos.

O indizível silêncio é lido no amor que
trespassa toda uma vida, sabendo que
amanhã será luz que ilumina as sombras
sem as apagar.

Terça-feira

S á bado

Um amor despido de luz fala apenas do
que ainda falta amar.

O Sábado antecede o dia do sol.
O dia do Senhor, onde o Seu amor se diz
na celebração do silêncio.

María Eugenio del Niño Jesús

Quarta-feira

LEITURAS DO SILÊNCIO

A grande melodia do amor é o silêncio.
Só nele se ouve o pulsar da vida que
o amor gera.

O começo
Numa noite funda eu vi uma pequena luz subir; e a minha mão, como
um animal desconfiado, avançou para ela; a mão foi a primeira avançar,
depois avançaram os olhos a descrever tremuras. Fui levado pela minha
mão e pelos meus olhos para o abraço daquela luz. Adormeci na pressa
de querer ficar ali, dentro do círculo iluminado; e quando Deus passou,
na primeira vigília da noite, aconchegou-me a roupa ao corpo e apagou
com os dedos a pequena luz para que o meu sono amanhecesse
só na sua hora.
Nuno Higino

Sex t a -fei ra

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

OR AÇÃO
da luz
Habitei por um momento o silêncio. Os dias encheram-se de luz. As mãos
ergueram-se e a paz abriu novos dias para que o mestre silêncio não
doutrinasse. Apenas preciso de escutar o que habita o coração. Um imenso
desejo de paz. Escrito de todas as formas e em todos os sentidos até se fazer
oração. Uma só, hesicasta, para que o silêncio seja o meu oratório. De coração
imperturbável, mesmo quando tudo se afunda. As mãos continuam a rezar,
plantando árvores, que se arrancam, deixando a carne desventrada e em
sangue, para que se plantem nos desertos. Os lugares por onde o Espírito há
de passar a dar vida. Luz que ilumina e não queima. Amor que gera vida e não
desaparece nas sombras cheias de degraus para o santuário do íntimo. Há que
descer e quanto mais fina fica a luz, maior é o silêncio e quanto mais silêncio
mais iluminada fica a oração de quem se dá todo nas mãos Daquele que tudo
nos deixa no Seu amor.
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OUTROS SILÊNCIOS
O raç ão
Tomai, Senhor, e recebei
toda a minha liberdade,
a minha memória,
o meu entendimento
e toda a minha vontade,
tudo o que tenho e possuo;
Vós mo destes;
a Vós, Senhor, o restituo.
Tudo é Vosso,
disponde de tudo,
à Vossa inteira vontade.
Dai-me o Vosso amor e a Vossa graça,
que esta me basta.
Ignacio de Loyola

LEITURAS DO SILÊNCIO
Cl aust ro
Quando ficava só
todas as palavras sucumbiam à mudez
as sombras, quase monásticas, atravessavam os claustros
as tuas mãos resgatavam as conversas inacabadas.
Por detrás das colunas ancestrais
o sol desenhava o teu rosto no rendilhado da pedra.
Era de filigrana a paciência
o tempo era um véu de linho.
António Vilhena

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O Espírito Santo e nós decidimos não vos
impor mais nenhuma obrigação, além
destas que são indispensáveis. (Act 15, 28)

Guardar a palavra é deixar-se habitar pelo
silêncio. Colher frutos todos os dias para os
colocar na cesta da vida, onde outros vão
encontrar alimento.

Segu nd a -fei ra
O que o mundo nos dá é maravilhoso
quando nos é dado para dar ao mundo
o melhor de nós.

Terça -fei ra
Há algo maior do que a Palavra. Está antes
de tudo, guardado no silêncio. Este é sinal vivo
de presença. A única paz.

Sex t a -fei ra
A Palavra é a lanterna que ilumina o silêncio
e, na dobra do tempo, me faz encontrar
os corredores por entra a luz.

S á bado
O Sábado é o dia da Palavra. O Domingo
é o dia do Senhor, do amor maior que faz
a paz e parte o pão para a festa da vida.

Qu a r t a -fei ra
A Palavra guarda o silêncio que a pronuncia e
quem a guarda neste silêncio entra para não
mais se escrever de todas as coisas. Nas coisas
lê o amor com que foram criadas.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

A LUZ

Há quem habite por momentos os silêncios. Um pobre apátrida vive dentro
de cada um. Procurando palavras que tenham como endereço o silêncio.
A impaciência deriva a procura para tudo o que está agora. Faz exilado aquele
que se guerreia por uma pátria que nunca está ao alcance das suas palavras.
Só um é capaz de estar em cada um e em todos. No Céu e na terra. Na cruz.
Crucificado à sua condição de frágil humanidade e entregue à outra de divina
outridade. As palavras também fazem parte deste exílio. Santo! Também.
Fazem chegar ao outro, se não se perderem na algaravia do entretimento.
Os apátridas buscam em tudo o sentido da totalidade, a luz, para não se
deixarem numa revista de uma qualquer sociedade sombria. Ver-se onde
ninguém vê, não é exílio suficiente. Já ver aquele que ninguém vê, sim.
E só vê bem quem faz do perdão um grande caminho para o silêncio.
Para ver, a toda a luz, a cruz que ninguém vê.
ASCENSÃO
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OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

Homens da Galileia, porque estais a olhar
para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi
elevado ao Céu, virá do mesmo modo que O
vistes ir para o Céu. (Act 1,11)

Enquanto há silêncio há passos para dar.
Sem luz a sombra dos passos desaparece
e passas a caminhar sozinho.

Acredito em Deus Pai
Cuja palavra libertadora suporta a vida dos homens
E o seu trabalho criador.
Porque Ele é a vida.
Acredito no Seu Filho
Presente entre nós que caminhávamos nas trevas
E nascido entre os mais pobres
Para manifestar o poder libertador de Deus.
Porque Ele é o Senhor.
Acredito no Espírito Santo
Que nos fazer nascer para a vida de Deus
E que nos enche de força e de valor
Nas nossas lutas com o povo.
Porque Ele é o amor
Maertens, Th

LEITURAS DO SILÊNCIO
Não sabia que existias…Só se ama o que se conhece!
Quem espera traz uma esperança antiga,
uma praça em festa de solidão oculta.
Às vezes, é preciso que as velas ardam até ao fim.
Depois, vem a madrugada e o chocalhar dos rebanhos,
os trilhos, o incenso, a voz e o horizonte iniciático.
A beleza nos sentidos é um rio de fogo,
atravessa-nos como a paixão imperativa,
véu intemporal de um amor para sempre.
António Vilhena

Segu nd a -fei ra

Sex t a -fei ra

Não se consegue beber o esquecimento
enquanto em nós habitar o amor que
nos fez apátridas.

Só há um testemunho, o silêncio que não
silencia a injustiça. Fala do não dito e
exclama pela esperança para que o não
feito seja o seu hoje.

Terça -fei ra

S á bado

O silêncio mora na terra depois de toda a guerra.
Uma condição de quem encontrou a paz.

Há quem deseje muitos sábados.
Nós escolhemos o Domingo. Esse misto
de ação e silêncio, de entrega e Palavra.
A eucaristia é o espaço de testemunhar
o inefável.

Qu a r t a -fei ra
E como destilar as palavras para que estas
nos deem o melhor do silêncio? Só nos ermos
da vida que nos fazem encontrar a luz de
toda a fragilidade.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

A FORÇA
da luz
O grande mistério da Palavra encarnada passa por ter tudo dito e deixar que
todos tivessem a eternidade para o escutar. Uma encarnação que aconteceu
e ainda está acontecer em cada um que lhe abre o coração. Mostra-lhe as
mãos onde habita o silêncio na chaga que fala com essa contra-palavra que
testemunha o que não foi dito e que exigia uma resposta de quem só podia
ser responsável pelo outro. É que as últimas coisas não são últimas, mas as
coisas últimas que são as que nunca acabam. Agora mesmo podes tocar nessa
ultimidade e nela seres testemunha do que ainda não está dito em ti. Este é
aquele testemunho em primeira mão que o Espírito sopra em ti. Depois há
tudo o resto, em segunda mão, o que o Espírito fez nos outros. Há sempre,
e em qualquer testemunho, uma luz que tem força para se dizer e irradiar.
Não interessa a língua. A força da luz está na encarnação. Abre o testemunho
do que nunca será dito por nós, a ressurreição.
PENTECOSTES
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OUTROS SILÊNCIOS

Dom i ngo

Qu i nt a -fei ra

O raç ão

Como é que cada um de nós os ouve na nossa
própria língua? ... Todos nós os ouvimos
nas nossas próprias línguas falar das coisas
maravilhosas que Deus tem feito. (Act 2,8.11)

O quinto dia é feito de um novo jeito de
caminhar. Já não interessa o chegar, apenas
saber que se vai a caminho e que se é repartido
como testemunha que alimenta o andar do
outro.

Quero pedir para vós o Espírito Santo.
Que o Espírito Santo desça sobre vós
E que digais o rápido possível
Que o Espírito Santo é vosso amigo, vossa luz,
Que Ele é o vosso mestre.
É o que desejo para todos,
É o que peço e continuarei a pedir
A grande riqueza é estar possuído pelo Espírito Santo,
Ser transformados pelo Espírito.
María Eugenio del Niño Jesús

LEITURAS DO SILÊNCIO
de que me vale o verso feito
de barro
se não houver
quem
o sopre?
Nydia Bonetti

Segu nd a -fei ra
O primeiro dia promete sempre uma
surpreendente caminhada. Só no fim do dia é
que percebemos que o segundo será de dores.

Terça -fei ra
O terceiro é para quem começou a descobrir
que é peregrino e está chamado a transformarse no caminho que percorre.

Sex t a -fei ra
O sexto dia é de todas as dores que, por fim,
se vão silenciando até que se passa a tocar as
feridas mais profundas.

S á bado
O sétimo dia só tem sentido se nos disser
que nada está dito, falta o oitavo.

Qu a r t a -fei ra
O quarto dia traz a beleza das paisagens
nos pés que caminham sobre o silêncio que
testemunha a transformação.

FILME

MÚSICA 1

MÚSICA 2

MÚSICA 3

