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As três fases do caminho espiritual com Igor Chiu Soares
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CAMINHADA MEDITATIVA
SERRA D'OSSA

INFO.

Distância: 9 Km
Percurso: Circular

Dificuldade: Moderada
Início: 10h30 | Fim: 15:30 (aprox.)

Seguro de Acidentes Pessoais incluído
Lugares limitados

Inscrição obrigatória
Investimento: 30€/pax

*Uma real indisponibilidade financeira não é impedimento, fale connosco

Quando os primeiros monges eremitas chegaram à Serra d' Ossa, há mais
de 1.000 anos, já este local, na altura de tão agrestes escarpas, era
considerado sagrado.

Na "Horta dos Eremitas", terreno trabalhado pelos monges, onde o que é
semeado floresce, temos uma pequena sessão introdutória com o Igor -
praticante da via de Buda - que nos vai guiar neste percurso. 

Após uma meditação preparatória, iniciamos então a nossa caminhada
meditativa. Vamos percorrer simbolicamente as três fases do caminho
espiritual, nesta serra tão inspiradora.

1ª fase, A Gruta - Subimos pelos antigos caminhos em direção à Ermida de
Nossa Senhora do Monte da Virgem, em recolhimento. Continuamos em
silêncio até um eremitério, onde paramos para uma meditação na vastidão
do espaço que se apresenta à nossa frente. Esta é a fase do retiro.
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2ª fase, A Cidade | Descemos por um bosque de plantas mediterrânicas,
uma parte pelos passadiços construídos pelo Homem, conversamos e
integramos a fase anterior. Paramos para um almoço-piquenique. Esta é a
fase de interação com o mundo.

3ª fase, O cemitério | O caminho torna-se mais sombrio, povoado de
eucaliptos, a paisagem parece ter mudado drasticamente. Percorremos
simbolicamente de forma consciente os lugares que nos assustam até à
Anta da Herdade da Candeeira. Paramos neste monumento megalítico
funerário, espreitamos pelo enigmático "buraco da alma" e meditamos. Esta
é a fase de enfrentar os nossos maiores medos e desafios.

Concluímos a nossa caminhada meditativa com uma dedicatória para
benefício de todos os Seres.

Despedimo-nos e transitamos da caminhada meditativa da Serra D'Ossa
para a caminhada meditativa da nossa vida.

Ponto de encontro: 10h30 | Largo da Aldeia da Serra (Redondo) 
Referência Google Maps: "Passadiços da Serra d'Ossa"

GPS 38.71171778572942, -7.566935973512167
 

Deve levar: Roupa/calçado confortável e apropriado às condições
atmosféricas, pequena mochila com farnel leve para almoço-piquenique (se
possível vegetariano, em compaixão por todos os Seres Sencientes) e água

para beber (numa garrafa reutilizável, se tiver uma, é mais ecológico). 
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