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UMA MEDITAÇÃO DE AMOR BONDOSO E COMPAIXÃO  
  
Bem-vindos a uma meditação de amor bondoso e compaixão, uma 
colaboração entre a HeartMath e a MOMM - Moments of Mass Mindfulness, 
uma iniciativa dinâmica com o foco na cocriação de paz e coerência dentro de 
nós próprios e dentro das nossas comunidades. 
 
Uma meditação de amor bondoso e compaixão é uma forma maravilhosa de 
fazer uma pausa das atividades do dia. Com a atenção focada no coração e 
na respiração, e com a intenção amável de se ligar aos valores do coração de 
carinho, apreço e compaixão, melhora a sua ligação consigo próprio e com os 
outros. 
 
A beleza desta meditação é que bastam menos de 10 minutos de respiração 
consciente para criar mudanças no corpo e na mente e, ao fazê-la, o sistema 
nervoso volta a um estado de equilíbrio, permitindo que a 'farmácia interna', o 
seu próprio sistema de cura inato, mantenha o funcionamento ótimo. 
 
Começa por sentir o aumento de energia no corpo, clareza mental, e uma 
sensação de paz interior e positividade. 
 
É uma prática e quanto mais praticar, maiores serão os benefícios ao longo 
do tempo. 
 
Assim, vamos colocar-nos num local e posição confortáveis, de seguida irei 
guiá-lo em algumas respirações conscientes mais longas e depois irei guiá-lo 
durante 5 minutos numa respiração focada no coração muito suave e 
calmante. É uma prática chamada meditação “Ancorar no Coração” que irá 
colocá-lo num bom estado de coerência. 
 
Depois vamos passar juntos para a nossa meditação de amor bondoso. 
Durante esta prática, permita a presença de quaisquer sentimentos que 
possam surgir sem julgamento. Reconheça-os e suavemente traga a sua 
atenção de volta à respiração ou à minha voz. Seja amável consigo próprio, 
deixe ir quaisquer expetativas e aproveite este tempo de pausa. 
 
• Coloque-se numa posição confortável na qual se sinta bem neste 

momento.  
• Ajuste o corpo de forma a sentir-se suportado e alinhado. Talvez com os 

pés confortavelmente apoiados no chão, as costas suportadas e a coluna 
direita. Com a sua atenção suave, observe como está relaxado e alinhado. 
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A sua cabeça está direita e centrada, os ombros estão relaxados e as 
mãos pousadas numa posição confortável.  

• Agora pode fechar os seus olhos ou desfocar suavemente o olhar, para 
que a sua atenção se desloque das atividades externas para a sua 
experiência interior. 

• Foque a sua atenção na área do seu coração e comece a respirar 
profundamente e confortavelmente. 

• Imagine que a sua respiração está a fluir entrando e saindo do seu 
coração. 

• Comece a equilibrar a sua inspiração e a sua expiração. Experimente um 
ritmo de 5 segundos para a inspiração e 5 segundos para a expiração. 
Talvez queira contar até 5.  

• Se preferir respirar um pouco mais rápido ou mais devagar também pode. 
Procure manter a respiração equilibrada, imaginando que ela flui para 
dentro e para fora do seu coração. 

 
1 minuto de silêncio 
 
• A respiração flui para dentro e para fora do coração. 
 
1 minuto de silêncio 
 
• Agora lembre-se de alguém ou alguma coisa pela qual sinta um genuíno 

carinho, apreço ou compaixão.   
• Pode ser uma pessoa, um lugar, um animal de estimação ou qualquer 

coisa, desde que seja real. 
• Na expiração, irradie os sentimentos de carinho, apreço ou compaixão 

para outros. 
• E na inspiração, inspire os sentimentos de carinho, apreço ou compaixão 

para dentro de si. 
• Expire na direção dos outros e inspire para si próprio os sentimentos de 

carinho, apreço ou compaixão. 
• Vamos continuar esta prática por dois minutos. Eu vou contar o tempo e 

depois vamos passar para uma meditação de amor bondoso. 

2 minutos de silêncio 

• Agora deixe a sua respiração voltar ao seu ritmo natural. Durante esta 
prática irá respirar naturalmente, idealmente pelo nariz. 

• A respiração poderá abrandar, acelerar, ficar mais profunda ou mais 
superficial, ou parar por momentos. Sinta a respiração e deixe-a ser como 
é. 

• Com os seus olhos fechados poderá reparar que está mais consciente dos 
sons à sua volta. Vamos acolher todos os sons que ouvimos, os sons mais 
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ao perto e mais ao longe. O som é raramente uma barreira para a 
meditação. 

• Também com os seus olhos fechados, poderá notar que está mais 
consciente das sensações do seu corpo. 

• Assim, vamos começar uma prática de relaxamento do corpo. 
• Sinta o seu corpo de dentro para fora, observe todas as sensações. 
• À medida que se foca em cada parte do corpo, relaxe essa área e 

qualquer tensão que encontre. 
• Primeiro, relaxe o couro cabeludo e a testa. 
• Relaxe os seus olhos, toda a cara, até as suas orelhas. 
• Relaxe a boca, língua, queixo e maxilares. 
• Recolha o seu queixo ligeiramente e deixe os seus ombros descaírem 

relaxados, afastando-os das suas orelhas. 
• Deixe os seus braços descaírem confortavelmente, relaxe as suas mãos e 

dedos, e depois relaxe a parte superior das costas, o peito e o diafragma. 
• Relaxe a parte superior, média e inferior das suas costas, e relaxe a 

barriga. 
• Relaxe as suas ancas e zona pélvica; deixe-as relaxarem com a 

gravidade, sentindo-se bem suportado pela cadeira ou almofada. 
• Leve a atenção à sua perna direita desde a anca até aos dedos dos pés. 
• Leve a atenção à sua perna esquerda desde a anca até aos dedos dos 

pés. 
• Agora traga a sua atenção ao movimento da sua respiração. 
• Observe a sensação de expansão e contração de cada inspiração e 

expiração natural. 
• Sinta as sensações à medida que o ar entra e sai do seu corpo, e observe 

o ar fresco na inspiração e o ar mais quente na expiração. 
• Traga a sua atenção ao movimento do seu peito para cima e para baixo; 

imagine-se a olhar para dentro na direção do seu coração. 
• Agora traga ao seu coração ou mente alguém que tenha um amor 

profundo por si. 
• Pode ser um avô, mãe, pai, amigo, esposo, companheiro, filho, neto, um 

ser espiritual ou mesmo um animal de estimação. 
• Sinta, sinta como é sentir-se amado. 
• Agora deixe a consciência desse ser desvanecer-se e traga ao seu 

coração ou mente alguém de quem goste muito, um filho, pai, mãe, 
companheiro ou outro ser por quem sinta amor. 

• Sinta a sua presença, visualize essa pessoa ou diga o seu nome em 
silêncio. 

• Em silêncio e com sinceridade, ofereça-lhe o seu amor bondoso. 
• Diga as seguintes frases mentalmente, em silêncio: 
• “Que sejas feliz, que estejas livre de sofrimento, que tenhas paz”. 
• Pode ver a sua pessoa querida a beneficiar desta bênção. 
• Repita esta frase em silêncio e sinta quaisquer emoções que possam 

surgir.  
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• Não é necessário forçar um sentimento ou inventar nada, esteja presente 
e consciente do que quer que esteja a experienciar, mesmo que sinta que 
não é nada. 

• Agora, volte a focar a sua atenção no seu coração e, com a mesma 
sinceridade, ofereça a mesma frase de compaixão a si mesmo. 

• "Que eu seja feliz, que eu esteja livre de sofrimento, que eu tenha paz". 
• Sinta o que quer que surja, emoções amorosas ou dolorosas, ou talvez 

não tenha muita certeza do que sente. Tudo o que sente é perfeito tal 
como é. 

• Se surgirem sensações físicas, tais como leveza ou dormência, ou mesmo 
dor física, simplesmente reconheça a sua presença, não as ignore, cubra 
ou modifique; observe a experiência presente. 

• Agora identifique uma pessoa neutra, alguém que conheceu hoje ou 
alguém que conheceu brevemente esta semana. 

• Mesmo sem saber o seu nome, sinta essa pessoa. 
• Imagine a cara da pessoa, o que estava a fazer quando a encontrou. 
• Ofereça-lhe a mesma frase de compaixão que ofereceu às suas pessoas 

queridas e a si mesmo. 
• Observe o que sente. 
• "Que sejas feliz, que estejas livre do sofrimento, que tenhas paz". 
• Agora observe o seu corpo para ter a certeza de que ainda está 

confortável e relaxado. 
• Identifique alguém com quem tenha tido dificuldades, talvez nos últimos 

dias ou nas últimas semanas.  
• Imagine-os; Sinta a presença deles. Ofereça-lhes as mesmas frases de 

compaixão. 
• Mesmo que eles o tenham magoado no passado, não pode conhecer 

completamente essa pessoa difícil. Observe o que está a sentir, quer seja 
agradável, desagradável ou se sinta dormente. Mantenha a sua atenção 
no presente com a intenção de desejar bem à pessoa. 

• Isto pode ser desafiante para si, mas lembre-se, é uma prática. 
• Não tenha pressa, imagine-os a receber esta bênção aliviando o peso 

deles. 
• Quando sentir que terminou, certifique-se que o seu corpo está relaxado e 

volte a focar-se no centro do coração. 
• Esta prática transforma os relacionamentos, mesmo que lhe pareça que 

não sente nada. 
• Agora traga novamente a sua atenção ao centro do coração e expanda a 

sua consciência para incluir todos os seres que se encontram ao seu 
redor. 

• Poderá ter outras pessoas na sala, expanda a sua consciência para as 
incluir. 

• Agora, estenda a sua bênção aos seres que vivem na sua casa, aos 
vizinhos da sua rua. Estenda-a a todos os seres da sua cidade, do seu 
país e a todos os seres da terra. Ofereça-lhes o amor bondoso: 
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• "Que sejam felizes, que estejam livres de sofrimento, que tenham paz". 
• Agora traga a sua atenção de volta a si mesmo. Tal como deseja que 

todos os seres estejam bem e livres de sofrimento, repita: 
• “Que eu também seja feliz, que eu também esteja livre de sofrimento, que 

eu também tenha paz”. 
 
1 minuto de silêncio 
 
• Mantenha os seus olhos fechados e permita algumas respirações mais 

profundas, tomando consciência da barriga e do peito a subirem e a 
descerem com a inspiração e expiração. 

• E traga a sua consciência a todo o seu corpo e sinta o espaço à sua volta. 
• Mantenha os olhos fechados por mais alguns momentos, aproveite a 

sensação de bem-estar. 
• Baixando o olhar, abra os olhos lentamente. 
• E quando se sentir familiarizado com o ambiente que o rodeia, eleve o seu 

olhar. 
 
30 segundos de silêncio  
 
• Foi fácil? Como foi para si? 
 
Sue Cooper para www.mommworld.org em Maio de 2019 
 
Notas adicionais ao guião 
 
Convidamo-lo a usar livremente este guião e a sentir a essência do coração 
nestas palavras, ao verbalizá-las para si e para os outros, e pedimos-lhe que 
atribua a meditação a Sue Cooper de Moments of Mass Mindfulness.  
www.mommworld.org 
 
A versão gravada tem mais de 25 minutos e a meditação é guiada 
lentamente, com atenção plena (mindfully) e com a consciência no coração. 
Pedimos que a meditação seja verbalizada lentamente, respeitando as 
pausas entre cada ponto, para que a mesma flua facilmente, permitindo ao 
leitor e aos participantes terem tempo de sentirem profundamente e 
incorporarem as orientações. 
 

Translation by Barbara Santos 
https://barbarasantos.com/en/ 
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