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O Diário da Minha Compaixão 

Amor e compaixão são necessidades e não luxos. 

Sem eles, a humanidade não conseguirá sobreviver. 

– Dalai Lama 

 

Nem sempre estamos bem e muitas vezes deparamo-nos com o 

sofrimento. Há alturas em que conseguimos lidar com ele, mas noutras, ele 

esmaga-nos. 

Um antídoto para o sofrimento é a sua compreensão e depois, a expressão 

da compaixão, mas esta deve começar primeiro connosco. 

Um estudo publicado em 2018, de Yuyin Wang, sobre a autocompaixão, 

indica que: 

A autocompaixão é definida por Neff (2003) como tratar-se a si 

mesmo com afeto e compreensão, sem julgamentos, ao confrontar o 

sofrimento, o fracasso ou a inadequação. De acordo com a definição 

de Neff, a autocompaixão tem três componentes principais: 

benevolência versus autojulgamento, humanidade comum versus 

isolamento e atenção plena versus superidentificação. Uma pessoa 

com autocompaixão reconheceria sentimentos negativos ao cometer 

erros ou enfrentar a frustração e reconheceria que outras pessoas 

podem sofrer ou vivenciar as mesmas situações... Os pesquisadores 

descobriram que, ao confrontar eventos desagradáveis ou cognições 

negativas, a autocompaixão pode servir como um moderador que 

protege contra sentimentos negativos e depressão (Brion et al. 2014; 

Leary et al. 2007; Wong e Mak 2013).   
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Reconhecer o nosso mau momento é, na verdade, um tesouro, pois é fruto 

do nosso exercício de consciência desperta. Quando reconhecemos “neste 

momento estou a sofrer”, estamos conscientes e pode começar todo um 

processo de mudança positivo. 

Quanto mais praticares, mais esse bom processo se enraizará em ti, algo 

tão simples quanto as frases da meditação para a bondade: 

Que eu seja feliz; 

Que eu esteja em paz; 

Que eu seja saudável; 

Que eu seja livre de todo o sofrimento. 

 

 

Estas frases são os teus recursos internos, são criadas por ti, expressas e 

sentidas por ti. Elas podem fazer toda a diferença nos teus momentos mais 

dolorosos, eu sei, porque eu já as vivi e vivo, porque eu também já tive e 

tenho momentos dolorosos. 
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Amor e aceitação 
A compaixão é um desejo de que todos os seres estejam sem sofrimento. 

Todos os seres, tu incluído. 

Então, o exercício da compaixão não é apenas voltado para o outro, mas 

também para nós próprios. Sem ter compaixão por mim, sem me aliviar do 

meu sofrimento, não conseguirei, em harmonia, aliviar o sofrimento do 

outro. 

Para nos dedicarmos a este exercício de autocompaixão, precisamos 

cultivar em nós mesmos o amor, a bondade e a aceitação para connosco. 

Assim, temos uma questão: 

Como eu gosto de mim mesmo? Como me amo? 

 

 

 



O Diário da Minha Compaixão 

Para mais e mais trazer a mim estes sentimentos, para os enraizar nos meus 

pensamentos, sentimentos e ações, preciso: 

1. Aceitar o meu sofrimento e assumir os meus sentimentos 
2. Aceitar a mudança para melhorar 
3. Reconhecer as crenças limitadoras 
4. De ti para ti, a coerência do teu Ser 
5. Agir 

 

Reconhecer que sofro, pode ser um enorme passo, assim com assumir os 

pensamentos e sentimentos que produzo. É um assumir de 

responsabilidade “eu sou capaz de sentir bondade, mas também sou capaz 

de sentir raiva. Eu começo a compreender-me”. 

Daqui, podemos passar à consciência da mudança para melhorar a nossa 

forma de pensar, sentir e agir, que sempre está dependente de crenças 

limitadoras que fui criando e deixando crescer em mim. 

Passar a ser coerente pode parecer difícil, mas a tua honestidade e amor 

são uma cola fundamental para teres uma só voz em ti, um só pensamento 

e um só sentimento – tudo tem uma só ação, a que tu conscientemente 

escolhes. 

Finalmente, passamos à ação. De mim para mim, de mim para os outros e 

para a vida. 

Apreciar os outros, interagir com eles e com a vida, demonstrar um coração 

honesto e, sem dúvida, perdoar e desapegar.  
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A meditação 
Possam todos os seres terem mentes felizes. – O 

Buda 

 

Em sofrimento não é fácil meditar, mas quero deixar-te algumas dicas 

simples para o fazeres. É a prática da meditação orientada à bondade. 

Frases chave 

Em primeiro lugar, precisas escolher umas frases que façam sentido para 

aplicares a ti mesmo: 

1. Que eu seja feliz; 
2. Que eu esteja em paz; 
3. Que eu seja saudável; 
4. Que eu seja livre de todo o sofrimento. 

Ou ainda: 

1. Que eu seja forte; 
2. Que teu tenha a força para aceitar e perdoar; 
3. Que eu possa estar seguro; 
4. Que eu possa amar incondicionalmente. 

Depois, para o desejo que tens para com os outros: 

1. Que possas ser feliz; 
2. Que possas ter paz; 
3. Que possas ser saudável; 
4. Que possas ser livre de todo o sofrimento. 
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Como meditares 

Não pode ser chamado de nobre quem magoa seres 

vivos. Ao não magoar seres vivos, é-se chamado de 

nobre. – O Buda 

 

Senta-te confortavelmente e entrega-te a este momento de estares 

contigo. Poderás também fazer esta meditação a caminhar: 

1. Tranquilamente e de mente presente vai repetindo as frases que escolheste: 
2. “Que eu seja feliz, que eu esteja em paz, que eu seja saudável, que eu seja livre de todo 

o sofrimento”; 
3. Contempla e sente cada frase, como se ecoasse em ti, como se fossem sementes que 

vais cultivando no teu ser; 
4. Repete sempre com grande bondade e acolhimento este bem que trazes a ti mesmo; 
5. Depois, se te sentires confortável, repete estas palavras bondosas para os outros: 
6. “Que possas ser feliz, que possas estar em paz, que possas ser saudável, que possas ser 

livre de todo o sofrimento”; 
7. Vai repetindo visualizando a pessoa para quem tens este desejo, sem apego; 
8. E se quiseres, no final repete: 
9. “Que eu e todos possamos ser felizes, que eu e todos possamos estar em paz, que eu e 

todos possamos ser saudáveis, que eu e todos possamos ser livres de todo o 
sofrimento”. 

 

 
 

Agora, convido-te a exercitares a autocompaixão, a bondade por ti mesmo, 

ao longo de sete dias. Vamos a isso?  
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Como preencher o diário 
Quer continuemos belos ou não, é connosco. Se 

produzires belos pensamentos, palavras e ações, 

netão a tua continuação será bela. Todos nós 

preocupamo-nos com uma bela continuação. Eu 

também me preocupo com uma bela continuação. - 

Thich Nhat Han 

 

O nosso maior desafio é a sinceridade para connosco. Não quer dizer que 

não és honesto, mas nem sempre escutamos o que estamos a pensar/senti 

e nem sempre o comunicamos. Aqui está a exigência para este nosso 

trabalho diário. 

Assim, convido-te ao longo de sete dias a praticares a autocompaixão, a 

reconheceres os teus receios, os recursos que tens para os ultrapassar, a 

meditação que vais usar e a forma como te sentes ao início a fim de cada 

dia. 

Algumas explicações 

Os receios podem ser situações que causem ansiedade, 

emoções/sentimentos depressivos, autocrítica, entre outros... Nem todos 

os dias tens receios, mas poderá surgir algum pensamento autocrítico ou 

algum pequeno “veneno” para com os outros ou as situações. Os recursos 

são as tuas capacidades interiores para te melhorares, são as ferramentas 

que tens em ti para te equalizar. 
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Experimenta meditar todos os dias, nem que seja dois minutos. 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

Estou com alguma ansiedade por ter que resolver uma 
questão no trabalho.  

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

Uma das minhas qualidades é ser bondoso, então tenho que 
ser bondoso para comigo e sei que também serei bondoso com 
todos os envolvidos com a questão. Realmente não há razão 
para ter ansiedade. 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

Um dia sereno, a respirar. 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

Desejo que as pessoas possam sorrir e sentirem-se bem. 

Como me sinto com a 
meditação? 

Fiz apenas dois minutos de meditação, mas consegui perceber 
que me dá força para o dia. Vou tentar mais tempo. 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

Estava um pouco ansioso, mas agora sinto-me bem e com 
energia para o dia. 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 

Chego ao final do dia cansado, mas sinto-me bem por dentro, 
pensar na minha bondade ajudou-me. 
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Dia 1 
 

 

Se queres que os outros sejam felizes, pratica a 

compaixão. Se queres ser feliz, pratica a compaixão. 

– Dalai Lama 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Dia 2 
 

 

Se não tivermos paz é porque nos esquecemos de 

que pertencemos uns aos outros. – Madre Teresa de 

Calcutá 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Dia 3 
 

 

A nossa tarefa é libertarmo-nos... alargando o círculo 

da compaixão para abraçar todas as criaturas vivas, 

toda a natureza e o seu belo. – Albert Einstein 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 

 



O Diário da Minha Compaixão 

Dia 4 
 

 

A compaixão é um verbo. – Thich Nhat Hanh 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Dia 5 
 

 

Se queres que os outros sejam felizes, pratica a 

compaixão. Se queres ser feliz, pratica a compaixão. 

– Dalai Lama 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Dia 6 
 

 

Um sorriso é a mais bela cor no mundo, um louvor é 

o melhor som no mundo” – Mestre Hsing Yun 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Dia 7 
 

 

A compaixão para com os outros começa com a 

compaixão para connosco. – Pema Chodron 

 

 

A preencher no início do dia 

Quais os meus receios 
hoje? 

 

Que recursos meus posso 
usar para os ultrapassar? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
mim? 

 

Hoje, que bons 
pensamentos tenho para 
os outros? 

 

Como me sinto com a 
meditação? 

 

Como me sinto agora, no 
início do meu dia? 

 

A preencher no final do teu dia 

Como me sinto agora, no 
final do meu dia? 
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Os teus comentários 
Ao longo destes sete dias foste tendo várias perceções sobre ti, sobre os 

outros, sobre a vida. Relata-as aqui e também como te sentes no final deste 

percurso, que poderá ser um bonito início para outro caminho na tua vida, 

contigo mesmo. 
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Notas finais 
 

Desejo que este diário te tenha incentivado a criares bons pensamentos, 

boas palavras e boas ações para contigo e para com os outros. Que te tenha 

auxiliado a compreenderes os teus próprios mecanismos de sabotagem, 

autocrítica e os recursos maravilhosos que tens em ti. 

Estas são apenas palavras e este é apenas um texto, o seu resultado 

dependerá unicamente de ti, do compromisso que assumas para contigo, 

aceitando-te, cuidando de ti e estimando-te, para que possas fazer 

exatamente o mesmo para com todos aqueles que te rodeiam e também 

para com o mundo. 

Os dias felizes podem surgir de dias adversos, um sorriso pode surgir depois 

de uma lágrima, o teu coração luminoso pode iluminar mil outros corações. 

Que sejamos felizes, que estejamos em paz, que sejamos saudáveis, que 

estejamos livres de todo o sofrimento 

 

João Magalhães 

  



O Diário da Minha Compaixão 

 


	Frases chave
	Como meditares
	Algumas explicações

