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Vi nascer um deus

Dom Laurence Freeman, em
!"#$#%&'()*+*('(,-.#/0'12

Vi nascer um deus
onde, pouco importa.
Vi nascer um deus
em plena calçada,
entre camelôs,
na vitrine da boutique,
sorria ou chorava.
Vi nascer um deus
entre embaixadores,
entre publicanos,
entre verdureiros,
entre mensalistas;
no Maracanã,
em Paraládomapa
quando os gatos rondam a
espinha da noite,
os mendigos espreitam os
inferninhos
e no museu acordam as telas
informais
e o homem esquece metade
da ciência atômica.
Vi nascer um deus:
o mais pobre,
o mais simples.

O advento não consiste apenas em es
perar que algo aconteça. É a espera na
esperança e a vida na verdade do mo
mento, com cada sopro respirando a ver
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de, mesmo em pequenos compromissos
e nas exceções motivadas politicamente
que desbastam nossa integridade.

Seminário John Main
no Brasil

Carlos Drummond de Andrade

Eventos programados:
28/1/2012 – Meditar caminhando no Jar
dim Botânico. Local de encontro: Café
Botânico, às 9 horas.
25/2/2912 – Manhã de convivência: par
tilha de comunicações, Meditação e
lanche. Mesmo local e hora.
31/3/2012 – Palestra de Ivo Barbieri, pro
fessor de Literatura Brasileira, exreitor
da UERJ, sobre o tema “A Biblia na
Literatura”. Local: Casa da Criança Rua
Fenandes Guimarães, 85 – Botafogo. Às
16 horas.

Vitral da Catedral de Chartres, França. Gótico francês.

Obra Completa, Rio de Janeiro:
Aguilar, 1964, p. 352

Realizase na Vila Kostka, em Itaici,
bairro de Indaiatuba/SP, de 16 a 19 de
agosto vindouro, o Seminário anual
promovido pela Comunidade Mundial
de Meditação Cristã. O tema escolhido
“Espiritualidade e Meio ambiente” será
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prof. Leonardo Boff e do Frei Beto OP,
convidados por sua vivência contem
plativa e experiência nos dois campos.
Vale assinalar que, pela primeira vez na
América Latina, o Brasil tem o privilé
gio de hospedar o Seminário John Main.
A compreensão cristã de que Jesus é
o Verbo encarnado transforma a ma
neira pela qual olhamos nossa própria
humanidade e o mundo natural de que
somos parte. Precisamos abraçar hoje
esse discernimento libertador, com co
ragem. Acreditamos que a Meditação
em nossa tradição espiritual nos abre
para o mistério do Cristo interior e para
o Cristo cósmico.
As inscrições poderão ser efetuadas a
partir de janeiro de 2012.
Solicitar informações pelo email jms
12contato@gmail.com
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Antecedendo o Seminário, sob a
direção de Dom Laurence Freeman,
o Retiro será efetuado no mesmo
local, de 13 a 15 de agosto próximo.
Informarse pelo email acima.
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade/
Bairro

Telefone

Coordenador(a)

Estado da Bahia
Feira de Santana
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Salvador
Simões Filho
V. da Conquista
XiqueXique

Padre Arnaldo
(71) 96170684
Antônia Lúcia
(71) 33280834
Mª Cristina (71) 34514506 /88876099
Mª Angela
(71) 33215957
Marilene (71) 32486373 /81044407
Burity
(71) 32479477/99878311
Mistrô
(71) 32452404 /96016069
Gisa
(71) 33016424
Rosa
(77) 34211271 / 87253179
Frei Gilvan
(74) 36614745

Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

Pe. Domingos
Auremília

(85) 32811085
(85) 34944384

Distrito Federal
Brasília
Brasília

Genil
Geysa

(61) 32083782
(61) 34436841

Estado do Maranhão
Balsas
Marlene Garcez
Pastos Bons
Ir. Diva
São Luiz
Mª Braga

(99) 35413131
(99) 35550007
(98) 32431048

Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte
Pe. André
Belo Horizonte
Eliana Sales

(31) 33443831
(31) 33442601

Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

(83) 32245489
(83) 32251039
(83) 32277188
(83) 32212768

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

Estado do Paraná
Curitiba
Doris

(41) 32245014

Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Janga Paulista
Marina
Limoeiro
Jesonias
Olinda
Gr. Mirim
Olinda
Lindaura
Olinda
At Maria José
Olinda
Glória

(81) 35330546
(81) 34351067
(81) 36280706
(81) 34322392
(81) 34322392
(81) 34310241
(81) 34323281

Telefone

Cidade/
Bairro

Coordenador(a) Telefone

Ir. Teresa
Manoela
Cristiene
Marília
Miriam
Gracinha
Bartolomeu
Áurea

(81) 34361030
(81) 33613570
(81) 32228705
(81) 32682138
(81) 33250640
(81) 34684726
(81) 34651578
(81) 35231868

Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre

Marcelo
Niura
Leonardo
Ophélia

(51) 96545100
(51) 33346605
(51) 81528864
(51) 32198471

Fr. AfonsoTemme

(86) 32117577

Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí
Santa Rosa
São Leopoldo
Torres

Pe. Siro
M. Edylia
Anísia
Morgana
Cila

(54) 34680000
(51) 34882116
(55) 35127237
(51) 30372246
(51) 36643861

Cidade/
Bairro

Coordenador(a)

Paulista
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Recife
Vitória de S. Antão
Estado do Piauí
Teresina

Estado do Rio de Janeiro
Capital:
Botafogo 1
Mª Regina
Botafogo 2
Sônia
Copacabana1
Jader
Copacabana 2
Ana Perrota
Copacabana 3
Ana Fonseca
Copacabana 4
Hileana
Ipanema 1
M. da Glória
Ipanema 2
Jardim Botânico
Laranjeiras
Leblon 1
Leblon 2
Leme
Santa Teresa
Santa Teresa
São Conrado
Tijuca
Outras cidades:
Niterói (Santuário)
Niterói (Academia)

Edith
Jorge Pedro
Sara
M. Helena
Angela Reis
Teresa
Arlinda
Martha
Carlos Eduardo
Vera

(21) 25429204
(21) 25271875
(21) 22556707
(21) 22351924
(21) 25235125
(21) 22361431
(21) 22470635
(21) 25232380
(21) 22878645
(21) 22947313
(21) 22656509
(21) 25124765
(21) 88811847
(21) 25436011
(21) 30797506
(21) 22429341
(21) 33222902
(21) 22681288

Ana Lúcia
Ana Lúcia

(21) 36044559
(21) 36044559

Estado do Rio G. do Norte
Natal
Padre Magno Jales

(84) 33135116

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena
Floresta
Leonardo
Glória
Orphélia
Porto Alegre
Clarice
Porto Alegre
Elena

(51) 99916975
(51) 81528864
(51) 32198471
(51) 32283123
(51) 33319327
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Apoio ao Boletim. Considerando que, a partir deste
nº 59 (dezembro), o boletim nacional e o internacional
serão veiculados apenas em versão digital, pela inter
net, pedimos aos meditantes que, a critério de cada
um, continuem a enviar as contribuições para colaborar
em sua produção, depositandoas no Banco Itaú, Ag.
8418, conta corrente: 010388, cuja titular é Ana Fonseca,
coordenadora nacional da Meditação Cristã.
!"#$%&'()*+(,"+-."(/"%(email ou pelos telefones:
(21) 22556707 / 25235125 / (fax) 33897717.
Para sugestões e colaborações:
rj.meditacaocrista@yahoo.com.br
ou para o endereço anteriormente citado.

Estado de Santa Catarina
Laguna
João Carlos
Chapecó
Ilda Irene
Chapecó
Pe. Zanella

(48) 36472566
(49) 33350105
(49) 33221400

Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa
José Henrique
Alto do Sumaré
Mauro Lopes
Av. Paulista
Alexandre de Andrade
Bela Vista 1
Amélia
Bela Vista 2
Rosa Maria
Centro
Marilza
Centro (S. Bento) D. Anselmo
Centro
Ana
Interlagos
Roldano Giuntoli
Most. de S. Bento 1 Ana Alves
Most. de S. Bento 2 Paulo Montoro
Palas Athena
Inêz Secco Felix
Paraíso”
“
“
“
Vila Clementino
Cynthia Regina
Saúde
Padre João Maria
Suzano
Eduardo

(11) 99764803
(11) 99386924
(11) 83880436
(11) 55790175
(11) 37917336
(11) 50824089
(11) 22283633
(11) 55846598
(11) 81948440
(11) 55846598
(11) 38875692
(11)38897780
(11) 38897780
(11) 59080873
(11) 22754232
(11) 37961422

Outras cidades:
Araçatuba
Campinas
Campinas
Jacareí
Mogi das Cruzes
Sta Branca
Ribeirão Preto 1
Ribeirão Preto 2
Ribeirão Preto 3, 4 e 5
Santa Branca
Sorocaba

Lucia Lemos
(18) 36081504
Manoel
(19) 32569975
Pe. Assis Junior
(19) 61661381
José Carlos
(12) 39528812
Eduardo
(11) 47951161
Teresinha
(12) 39720022
Hélio
(16) 36103519
Zaíra
(16) 36234553
Mário Palombo
(16) 99947222
Paróquia
(12 ) 39720022
Sandra Varchavtchik (15) 32282393

Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(79) 32148911
(79) 32227795
(79) 32462014
(79) 32116588

SITES
Meditação Cristã (Centro Internacional):
www.wccm.org
Meditação Cristã (página brasileira):
www.wccm.com.br
Blog da Meditação Cristã do Brasil:
http:/wccmbr.blogspot.com
Oração Centrante / Lectio Divina (Brasil):
www.oracaocentrante.org
Oração Centrante (Internacional):
www.centeringprayer.com
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editação é o processo de descoberta das nossas
necessidades mais profundas, dos desejos mais
profundos.. Muitos desejos são na realidade
substitutos daquilo que se deseja de verdade. É
comum no ser humano ao não conseguir o que se quer, procu
'"'%:,%*:0*(5(:(.$%;#*(#%+,%!#%*#,"2"%("4/#<%=.**",.*%5!#2
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do nosso desejo da verdade, desejo do amor, desejo de Deus.
@#'#,.*%(",0A,%2#*(#%+,%!#%*#,"2"%?:#B%C%,#!5!"%?:#%2.*%
aproximamos do nosso verdadeiro desejo, os outros desejos
começam a se transformar. À luz da jornada contemplativa,
!#*-.0'5,.*%?:#%"%/5!"%/"5%+-"2!.%,"5*%*5,=4#*$%@#'#,.*%.*%
estágios da contemplação e seus efeitos em nossa vida. São
Bernardo diz que a alma é um pacote fechado. Alguém lhe
!3%:,%="-.(#%D#-E"!.B%/.-F%+-"%-:'5.*.%#%-.,#G"%"%!#*#,
brulhar para ver o que tem dentro. É uma imagem da jornada
interior que fazemos. Veremos também o que se entende por
autoconhecimento, e porque não é fácil atingilo. Mas o auto
conhecimento é essencial porque é a base do conhecimento
de Deus. Se Deus é o desejo humano mais profundo então é
necessário que nos conheçamos para satisfazer esse desejo.
E isto é a vida.
Creio que temos que nos entender como seres espirituais
numa jornada humana, ou então como seres humanos numa
jornada espiritual. Digamos então que somos seres espirituais
numa jornada humana, somos essencialmente manifestações
do espírito, estamos crescendo no autoconhecimento atra
vés da experiência humana. Como seres espirituais numa
jornada humana temos consciência dos momentos e marcos
importantes de nossa vida. A gente até contempla essas fases
importantes da vida como se elas contivessem o sentido pro
fundo a ser compreendido. E este é certamente um aspecto
da contemplação: contemplamos nossa própria experiência,
nosso próprio mistério.
A contemplação é sempre esse encontro consciente com o
,5*(A'5.H%-.2(#,=4"G8.%28.%A%'#6#78.%.:%"2345*#B%2#,%*#?:#'%
obtenção de respostas – isto é outra parte da nossa consciência
?:#% "2*#5"% =.'% !#+25GI#*% #% '#*=.*("*$% >.2(#,=4"G8.% A% :,%
mergulho no mistério de nossa vida, a qual, de fora, pode
parecer misteriosa mas que à medida em que penetramos no
,5*(A'5.%+-"%,"5*%-4"'"$%J.9.%?:#%-.,#G",.*B%2.%='5,#5'.%
estágio da contemplação, percebemos que há diferenças entre
estágios e estados. Os estados da mente mudam a toda hora;
às vezes dolorosos, às vezes prazerosos. Evidentemente não
9.*(",.*%!.*%#*("!.*%!.4.'.*.*$%;.*%#*("!.*%2#:('.*%+-",.*%
entediados, achando que a vida está escorrendo. É importante
que reconheçamos e nomeemos esses estados da mente e que
saibamos distinguilos dos estágios da nossa vida.
Nos recentes tumultos em Londres, o mais perturbador
foi a constatação de que não havia motivação política. Não
havia só jovens de baixa renda. Eles estavam de certo modo
apenas se divertindo nos saques, passando de um estado

mental a outro, por pura
satisfação. Este modo de
vida é fruto de uma so
ciedade que privilegia a
distração. Os analistas
sociais culpam o consu
mismo e o materialismo,
mas o alto grau de distração em que especialmente os jovens
vivem hoje é mais importante. Os meditantes propuseram
o ensino da meditação a esses jovens, porque os que têm
uma prática contemplativa sabem que a meditação controla
esses estados da mente. A meditação no mínimo nos torna
-.2*-5#2(#*%!.*%#*("!.*%!"%,#2(#%#%2.*%D"<%'#6#(5'%*#%#*
tamos perseguindo desejos substitutos à realidade: prazer
sexual, poder, consumo, fama, segurança, saúde... Todos
reconhecemos que a prática contemplativa nos faz cons
cientes daquilo que queremos e de como vemos os desejos
de nossa vida. Portanto, creio que o que vimos naqueles
tumultos é o que podemos chamar de estado prémeditação.
Antes de procurar a meditação não estamos pensando em
mudar. Não somos conscientes do sentido do que nos
acontece, mudamos de um estado mental a outro. Esse é
o estágio inicial da dependência, por exemplo. Quem tem
problema com bebida e defende ou nega seus hábitos, não
tem consciência do sentido desse hábito. Não vê o efeito
da dependência em sua vida e nos seus relacionamentos.
Este estado précontemplativo pode ser bastante doloroso
para as pessoas que convivem com a pessoa porque estas
veem o problema, mas o dependente não.
Para falar dos estágios da contemplação, este é o ponto
por onde se começa. É o despertar para a necessidade de
mudança, é o olhar para a própria vida e dizer: poderia ser
melhor. É algo que se procura e ainda não se encontrou. Há
mudanças que devem ser feitas na vida. É como uma guinada,
uma mudança que não se controla. Talvez não se esteja nem
sequer consciente da hora da mudança até que algo acontece
e te desperta. Talvez seja uma conversa, um livro, um aconte
cimento na vida, ou um retiro e subitamente algo te desperta.
E você se dá conta de que o processo de mudança está em
vias de começar.
O primeiro estágio da contemplação se dá na infância. As
crianças são simples, têm uma capacidade natural para a ale
gria, e são muito verdadeiras, respondem à meditação de modo
simples e natural. Este é o primeiro estágio da contemplação: é
a capacidade natural de estar presente no presente, de aceitar
monos como somos, de sermos nós mesmos, é a capacidade
natural de sermos verdadeiros e de encontrarmos alegria na
presença de Deus. Normalmente, mais tarde, perdese essa
capacidade de contemplação e procuramos outros ganhos.
A jornada da meditação é uma jornada adentro da simplicidade
da criança, uma jornada que se faz num estágio mais tardio do
desenvolvimento físico e psicológico. Os elementos essenciais

Foto: Hileana Carneiro
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Sob a direção de D. Laurence,
estiveram reunidos na Casa de Anchieta
no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de novembro último,
coordenadores e representantes das comunidades de Me
ditação Cristã da Argentina, do Uruguai, da Venezuela
e do Brasil, para uma visão geral do trabalho em desen
/.4/5,#2(.B% "='#-5"G8.% !#% 2./"*% ='.=.*("*% #% !#+25G8.%
de prioridades.
Após um breve panorama da atuação em cada país,
seguiuse a apresentação do programa Meditatio, bem
como leitura e apreciação da Constituição da WCCM
Comunidade Mundial de Meditação Cristã), além da
projeção do dvd Pilgrimage (Peregrinação) que relata
o itinerário dessa oração contemplativa.

No segundo dia foram debatidas as propostas: “Medi
tação com crianças”, “Escola de Meditação”, “Meditação
e jovens”, “Meditação e os pobres”, “Diálogo interreli
gioso”, “Recursos editoriais, traduções, vídeos, página
K#0L$% ;"% !#+25G8.% !#% ='5.'5!"!#*B% "% -..'!#2"!.'"% !"%
Argentina, Magdalena Lizarralde, destacou a organiza
ção de uma escola de meditação, a tradução de livros e
materiais para uso nacional. Teresa Decker, coordenadora
do Uruguai, assinalou a criação de grupos de meditação
nas paróquias, um programa de atenção a alcoólicos
anônimos e viciados, a atualização do blog. Josefa Vegas,
representante da Venezuela, ressaltou a meditação com
crianças, a atenção a mulheres encarceradas, a mendigos
e a organização de um comitê de associações da comu
nidade. Ana Fonseca, coordenadora do Brasil, destacou
a necessidade de um centro para o desenvolvimento das
atividades, a implantação de uma escola de meditação e
a meditação para crianças.
Roldano Giuntoli, coordenador de São Paulo, fez uma
apresentação com vídeo sobre o Seminário John Main, a
realizarse no Brasil, em agosto do próximo ano.
Nesses dois dias, houve sessões de meditação pela manhã,
de tarde e de noite.

Retiro do Rio de Janeiro
Efetuado também na Casa de Anchieta, de 11 a 13 de no
vembro, dirigido por D. Laurence, o retiro desenvolveuse
a partir do tema “Estágios de Contemplação”, do qual Hile
ana Carneiro, que o coordenou, registrou neste depoimento
o sentido e o contexto do retiro:
O retiro “Estágios da Contemplação” com Dom Laurence
aqui no Rio de Janeiro foi realmente muito abençoado!
Meditantes de países vizinhos e de quase todos os estados
do Brasil estiveram conosco. Éramos ao todo noventa e
seis participantes. Nem mesmo a tensão dos helicópteros
sobrevoando a Casa de Retiros Pe. Anchieta em razão da
ocupação da favela da Rocinha, muito próxima de nós, fez
com que a Graça, pousada ali, diminuísse. Dom Laurence
nos apaziguou falando sobre o medo, e grande parte do
grupo ali presente experenciou uma coragem ancorada
na certeza de que a Paz é tudo, e não há nada que possa
contribuir mais para sua prevalência no mundo do que
a meditação. É por meio dela que começamos a prestar
maior atenção ao nosso próximo, assim como naqueles que
parecem distantes e moram em lugares onde, por força da
pobreza , há uma maior tendência à violência como
resposta à terrível e injusta desigualdade social que
vivem na carne. Falase aqui apenas de um tipo de violência,
é claro, mas sem nos esquecermos de que existe uma
violência maior perpetrada pelos grandes senhores, pelas
altas esferas políticas que, por sua corrupção sistemática,
massacram de forma velada milhões de pessoas, dia após
dia, inviabilizando seus sonhos, mediocrizando suas vidas.
M*(.% -.2+',"% ?:#% com todos, ricos ou pobres, bons
ou maus , devemos compartilhar a dádiva da meditação
enquanto Experiência e Caminho de discernimento da
silenciosa presença de Cristo em nossos corações.
Dom Laurence nos falou da Força do Espírito Santo
que, ao se manifestar, pode ser processada internamente
de forma totalmente diversa em cada Cultura, em cada
povo, em cada um de nós individualmente... esta Força
pode ser Dynamus ou Potestas… as duas possibilidades
estão sempre presentes. Dynamus é a potência do amor,
força criadora que constrói, congrega, se solidariza, liga, é
6#75/#4B%"-.4E#!.'"$$$%N.(#*("*%A%.%poder de dominação, o
passo do imperador, dissolução, divisão, exclusão, desafeto,
é o grande ego… a consciência desta dualidade em nós no
acolhimento do Espírito, é algo que, creio, despertou a
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muitos neste retiro – a mim pelo menos – para o modo de
nos relacionarmos com nossos familiares, nossos amigos,
nossa comunidade, com os estrangeiros, com a terra, com
o universo, com a vida em si…Dynamus ou Potestas?

D. Orani recebe D. Laurence
Na tarde de 13 de novembro, D. Orani Tempesta, arcebispo
do Rio de Janeiro, recebeu D. Laurence em audiência especial,
havendo o Diretor da Comunidade Mundial de Meditação Cristã
informado sobre objetivos e projetos dessa instituição, destacando
o Programa Meditatio

"#03+'(-#(C&'(D*45'
Sobre sua realização na Vila Kostka de Itaici, município de
Indaiatuba, também sob a direção de D. Laurence, de 18 a 20 de no
vembro. Roldano Giuntoli, coordenador do evento, fez este registro:
R.5% :,% +,% !#% *#,"2"% "0#2G."!.$% S#4.*% !5"*% !#% *.4% #% !#%
céu azul. Até o Pe. Quevedo que vive na Vila Kostka, elogiou o
nível do silêncio mantido durante o retiro, apesar do expressivo
número de 200 participantes.
D. Laurence com sua costumeira maestria desenvolveu o
tema do retiro, a ordem que Teresa d’Ávila experienciou, e que
fez com que ela entrasse em um novo estágio de sua jornada em
direção a Deus:
“Busca a Ti mesmo em Mim: Busca a Mim em Ti mesmo”.
Neste retiro, D. Laurence explorou a “não dualidade” do espírito
#%.%*5925+-"!.%!#%2.**"%#7=#'5F2-5"%!#%T#:*%2"%/5!"%-.2(#,)

porânea, na qual alterouse a imagem que tantas pessoas tinham
de Deus.
O retiro contou com a participação de meditantes vindos de
diferentes cidades do país como Fortaleza, Aracaju, Salvador,
Goiânia, Brasília, Porto Alegre. Tivemos também a apresentação
do Grupo “Novos Gregorianos” que cantou áreas de uma missa
2:,%!.*%52(#'/"4.*%#2('#%"*%="4#*('"*$%R.5%#2+,%:,%-.29'"G"
mento que uniu os corações de todos.

A'.'(>''+-#/*-'+(-#('E5*0'9(-*(F66G(/'(H+*935
O médico Marcelo Melgares, oblato beneditino desde o retiro de
2010 em São Paulo, e coordenador da Meditação Cristã na região
Sul, é o novo coordenador de oblatos ligados à Comunidade
Mundial no Brasil, substituindo o oblato prof. Carlos Siqueira.

890:;3'9(-#(6'/0#7)5*<&' (Continuação. p. 3)
da contemplação são sempre os mesmos, seja na criança ou no
adulto: quietude, especialmente a quietude mental.
Na prática da meditação entra também a quietude corporal.
O54F2-5.$%P%*54F2-5.%A%#**#2-5"4B%.%*54F2-5.%!"%,#2(#$%Q%+,%!#%
chegarmos a esse silêncio interior praticamos a quietude e a
*5,=45-5!"!#$%Q%*5,=45-5!"!#%*5925+-"%28.%2.*%"2"45*"',.*B%
não nos perguntarmos se estamos obtendo o que desejamos,
não avaliarmos nossa experiência, não tentar prever o que vai
acontecer, ou seja, não pensarmos em nós mesmos.
Sabese também que pela prática da meditação entrase
em contato com níveis muito mais profundos do desejo. É
comum após um dia de trabalho se chegar em casa desejan
do descansar, ver TV, tomar uma taça de vinho. Mas ao se
resolver fazer primeiro a meditação e esses desejos depois, é
um sinal da consciência da importância da meditação em sua
vida. É uma verdadeira graça chegar a esse ponto; esse é um
importante estágio da contemplação.
Os Monges do Deserto descrevem a meditação como o
deixar de lado os pensamentos. Usavam a palavra grega logis
moi para o pensamento. Não somente os pensamentos desagra
dáveis, mas também aqueles estados mentais que chamamos
dos sete pecados capitais. Gula, avareza, luxúria, tristeza, ira,
inveja, depressão. São estados mentais negativos. Na meditação
deixamos de lado os pensamentos transitórios, as ondas mentais

*:=#'+-5"5*B%,"*%(",0A,%#**#*%#*("!.*%,#2("5*%,"5*%=.!#'.*.*B%
que nos causam sofrimento. E também deixamos de lado, o que
é muito importante, os bons pensamentos, os estados mentais
=.*5(5/.*B%"*%52*=5'"GI#*%#*=5'5(:"5*B%"%'#6#78.%*.0'#%.*%,5*(A'5.*%
da fé. Essa é a razão pela qual muitos religiosos têm grande
!5+-:4!"!#%!#%#2(#2!#'%"%,#!5("G8.$%%U:5(.*%*#%=#'9:2(",%*#%
de fato é oração, porque aprenderam que a oração é pensamento,
raciocínio. Pensar em Deus, falar com Deus, pedir a Deus. Essas
são formas válidas de oração, mas não são todo o seu mistério.
Naquela idéia dos pacotes, esse é o primeiro. O pacote que vem
dentro deste é o que nos leva à dimensão contemplativa da ora
ção, que podemos chamar de oração do coração. A meditação é
um processo de aprendizado. Porque a essência da meditação
é simples, estamos sempre aprendendo mais. É também uma
disciplina que aceitamos livre e pessoalmente. Ninguém pode
ser obrigado a meditar. E ninguém deve se sentir culpado por
não meditar. Não há uma compulsão externa ou interna para
se meditar. Quando se ouve falar da meditação pela primeira
vez, já somos colocados em contato com nosso eu profundo.
V%!#*"+"!.'B%,"*%28.%52-.,.!"$%V%:,%-.2/5(#$%
*Destaques da primeira palestra proferida por Dom Laurence Freeman em
11/11/2011, no retiro promovido pela Comunidade de Meditação Cristã no Rio
de Janeiro. Transcrição de Maria Lúcia Americano.
** Diretor da Comunidade Mundial de Meditação Cristã.
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Até aproximadamente a metade do
século XIV, os místicos utilizavam uma
terminologia na qual o corpóreo ganhou
amplo espaço como imagem para a liga
ção entre alma e Deus. Também Juliana
von Norwich se utiliza desse recurso
metafórico. Ela era uma leiga inglesa
e foi a primeira mulher a escrever em
língua inglesa. Quando ainda jovem,
certa noite, foi agraciada com a partici
pação de uma experiência religiosa. A
partir de então, permaneceu por 20 anos
-.,.% #'#,5("% "% +,% !#% =.!#'% ':,52"'%
o que lhe acontecera na noite de 8 de
maio de 1373. Até os dias de hoje, seus
escritos servem de guia por causa de sua
valorização positiva da visão de mundo.
Segundo uma das metáforas de Ju
liana, Deus criou a alma humana como
uma cidade, onde pode viver. Quando
uma pessoa está cheia de preocupações
e sofrimentos, não estando capacitada
desse modo a assumir o digno encargo
de ser a cidade de Deus, mesmo assim
o amoroso Deus Pai não quer morar em
outro local. Então, Ele se assenta no
chão esperando pela verdadeira natureza
do ser humano. Ele se assenta e espera
"(A%?:#%*#:%+4E.%","!.%/.4(#%"%-.2D#'5'%
sua beleza plena através de sua graça.
Nós não conseguimos acreditar que
devemos ser a cidade na qual habita
Deus. Todavia, Juliana nos garante em
sua linguagem íntima do amor de Deus,
que não é uma linguagem metafísica
nem teológica: o Pai se assenta no chão
esperando a natureza humana, até que
volte a irromper a era da graça (Die
Offenbarungem de göttlichen Liebe – As
revelações do amor divino, cap. 68). Em
nossa forma verdadeira, sempre estamos
salvos e protegidos (cap. 45). Segundo

a convicção de Juliana, os seres humanos
se abandonam a seus sentidos que estão
submissos a constantes mudanças. Essa
constante mudança resulta do fato de
que o falso simesmo é dividido; nossa
verdadeira essência, ao contrário, não é
composta de partes, mas se caracteriza
por uma totalidade. Esse processo, no qual
dois “si mesmos” se tornam um, Juliana
o chama empregando a antiga palavra
inglesa onig, ?:#%*5925+-"%W(.'2"')*#%:,L$%
No cap. 54 ela escreve sobre o processo
de tornarse um:
No amor, Deus na distingue entre a
alma urgida de Cristo e a menor das al
mas humanas. Creio que o Senhor queria
que isso fosse compreendido do seguinte
modo: seja onde for que se encontre a
alma ungida de Cristo, ali está também
a essência de todas as almas do mundo.
Então devemos nos alegrar pelo fato de
que Deus habita em nós; e nós devemos
nos alegrar ainda mais pelo fato de que
nossa alma habita em Deus. Nossa alma
foi criada para ser morada de Deus, e
a morada de nossa alma é Deus, que é
incriado. Se compreendermos em nosso
íntimo que nosso Deus, nosso criador,
habita em nossa alma, então reconhece
remos que não há distinção entre Deus
e meu ser essencial.
Todos nós somos um, nossa essência
está em Deus. Todavia, Deus continua
sendo Deus e nós continuamos sendo
criaturas que habitam em Deus. Juliana
está fascinada com a unidade absoluta,
mas mesmo assim se atém à relação
entre mim e ti. Por isso, suas ideias são
absolutamente ortodoxas e seria falso
acusála de panteísmo. Ela designa o
ser humano como coroa de Deus: Pois
foi revelado que somos a sua coroa.

Julian of Norwich. Escultura na catedral de Norwich,

RICHARD RHOR**

Essa coroa é a alegria do Pai, a glória
do Filho e o encanto do Espírito San
!"#$ %&'$ ()*+,"$ -*.*-!'#$ &'/'0-12"3'$
para todos aqueles que estão no céu.
Ela é o verdadeiro simesmo como a
esposa de Deus. É bem provável que
essa expressão provenha do fato de que
Juliana era esposa e mãe: E Deus se
alegra do fato de ser nosso verdadeiro
esposo e que nossa alma é sua esposa
amada. Juliana reconheceu, sem muita,
!5+-:4!"!#B% "% D"-#% D#,5252"% !#% T#:*B%
podendo ser considera assim uma das
primeiras feministas: E assim eu vi que
Deus se alegra pelo fato de ser nosso
pai e nosso amado, e que Deus se alegra
por ser nossa mãe.
*Transcrito do livro A Libertação do Ego, Richard
Rohr, p. 57 a 59 do cap. THEOSIS: a divinização do
ser humano. Petrópolis: Vozes, 2010.
**Sacerdote franciscano, nascido em 1943, um
dos precursores de uma espiritualidade adequada a
nossa época.
Nota: Julian of Norwich nasceu em 8 /11/ 1342 e
faleceu provavelmente em 1421, na cidade inglesa
de Norwich. Revelações do Amor Divino é sua obra
mística por excelência. Beneditina reclusa, considerada
santa, embora não canonizada. Para ela, a maternidade
representava a plenitude de Deus em criar, redimir e
chamar o mundo à liberdade.

6'7'(G#-30*+
Sentese relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavraoração: “Maranatha”. Recitea em quatro sílabas de igual
duração. Ouçaa à medida em que a pronuncia, suave, mas continuamente. Não pense nem imagine nada – nem de ordem
#*=5'5(:"4%2#,%!#%?:"4?:#'%.:('"%.'!#,$%%O#%=#2*",#2(.*%#%5,"9#2*%"6:X'#,%C%,#2(#B%*#'8.%!5*('"GI#*%?:#%.-.''#,%2"%
hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde, de vinte a trinta minutos.
(Texto extraído do livro A Luz que vem de dentro, de Laurence Freeman, Ed. Paulus, 3a.Edição – p.11)
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ESTANTE DE MEDITAÇÃO
Regina Coeli Fernandes

Uma espiritualidade
de liberdade radical

T

al é o subtítulo do livro de Albert
Nolan Jesus Hoje, dedicado à
memória de Thomas Merton.
Nascido na África do Sul, onde lutou
contra o apartheid, sendo agraciado com
a Ordem de Luthuli, do governo desse
país, por sua luta pela democracia e pelos
direitos humanos, Nolan é frade domini
cano, havendo se doutorado em Roma. É
também de sua autoria o livro Jesus antes
do cristianismo, em que analisa o contexto
político da missão do Mestre.
O livro Jesus hoje se desenvolve
em quatro partes: I. Os sinais do nosso
tempo; II. A espiritualidade de Jesus; III.
Transformação pessoal hoje; IV. Jesus e a
experiência de Comunhão total (ou de Ser
Y,%>.,ZB%"4A,%!"%05045.9'"+"%#%X2!5-#$%
>.,% /5*("*% ,"5*% #*=#-5+-",#2(#% C%
Meditação Cristã, cabe destacar na Parte
III, o item 1: “Em silêncio e na solidão”,
onde Nolan chama atenção para um
problema que ele nomeia de “ocupação
excessiva”. Seja qual for o objeto dessa
ocupação, teremos condições de exercer
determinado controle em nossas ativida
des, observando: “quando não trabalha
mos duramente, mantendonos sempre
ocupados, começamos a nos sentir culpa
dos”. Indaga do leitor qual seria a causa
desse tipo de comportamento, concluindo
que a “superocupação é a distração su
prema”. É a distração da “consciência de
nós mesmos e da consciência do mundo
real”. Termina advertindo: “Distrainos da
consciência de Deus”. O despertar desse
estado “requer certa medida de silêncio e
solidão, como acontecia a Jesus”.
No tópico “Jesus no deserto”, nos
apresenta um Jesus exausto por tantas so
licitações, sentindo uma profunda necessi
dade desse silêncio e solidão. E retiravase
para o “Deserto”, seu lugar tranquilo de
paz e silêncio interior. Segundo Nolan, a
maneira de seguirlhe os passos é criar
para nós esse lugar. Lembra que o ideal
seria que reservássemos diariamente
alguns momentos de quietude, mas, pelo
menos “uma ou duas vezes por semana”,

dada nossa necessidade de solidão.
Cita o psicólogo moderno, Anthony
Storr, quando este assinala que gênios
e sábios sabiam reservar para si longos
momentos de solidão na busca de Deus
e do encontro com sua consciência. Para
tanto, seria preciso um “desligamento”
dos sons, ruídos, palavras. Necessitamos
do silêncio interior, de aquietação do
corpo e da mente, sempre bombardeados
por uma torrente incessante de imagens
e sentimentos.
Em outra passagem, intitulada “Me
ditação silenciosa”, o autor caacteriza
essa aquietação: “um exercício destinado
a acalmar a mente, o coração e também
o corpo. É uma forma de chegarmos ao
silêncio interior. Mesmo diante de uma
aparente calma externa, continuamos
“ligados”, sem controle da avalanche
que nos sucumbe, assaltados pelos mais
diversos tipos de emoções. A solução
que aponta diante desse quadro è “me
ditar”, forma de introduzir certa ordem
e paz nesse caos, esvaziando a mente de
pensamentos e sentimentos, lembrando
experiência secular, praticada no cristia
nismo e em religiões orientais.
Nolan realça a tradição mais antiga,
desde os primeiros eremitas do Egito e
da Síria, que partiram em busca de Deus,
num “deserto” voluntário, para obter o
“silêncio do coração”, a que chegavam
através da Oração de Jesus: “Senhor
Jesus Cristo, tem misericórdia de mim”.
Essa prática vinha associada ao ritmo
respiratório, visando acalmar corpo e
mente. Davam o nome de hesechia a este
silenciar total apenas “respirado”, prati
cado hoje pelos cristãos ortodoxos. No
Ocidente, João Cassiano, no séc. IV, fez
uma adaptação em suas conferências IX
#%[B%526:#2-5"2!.%2.%*A-$%[[B%.%,.29#%
beneditino John Main, que a reintroduziu
de forma similar, através de “uma ou duas
palavras”, às quais chamou de “mantra”,
por seu caráter repetitivo.
O autor referese também à Ioga, que
realiza movimentos rítmicos lentos e

respiração controlada, enquanto a mente
*#%+7"%2:,%.01#(.B%.:%2:,%*.,B%-.,.%
Om (som do universo). Ainda sobre me
ditação, reportase a práticas do budismo
zen (zazen), exercidas de maneira sentada
#%+7"!"%2"%'#*=5'"G8.B%0#,%-.,.%".*%*:+*%
(místicos do Islã) que repetem frases com
exercícios respiratórios especiais. O que é
comum a todas essas práticas, assinala, é
"%+7"G8.%!"%"(#2G8.B%*#1"%2:,"%="4"/'"B%
num som ou na respiração, que chama
de “centramento”, o que ajuda a esvaziar
a mente.
\#-.'!"%#*("%"+',"G8.%!#%&E.,"*%U#'
ton: “A contemplação é, essencialmente,
escutar em silêncio. Retomando posturas
de Jesus diante da vida, Nolan nos leva
a considerar que o comportamento do
Mestre sugere uma vida interior calma
e tranquila. “Ele estava em paz consigo
mesmo, com Deus e com o mundo”.
Embora reconheça que os 20 minutos di
ários prescritos seriam o ideal, recomenda
que não se transforme a meditação “numa
obrigação a mais que provoque em nós
sentimentos de culpa sempre que não con
seguirmos fazêla”. Considera necessária
certa regularidade e disciplina, mas sem
a rigidez de uma obrigação. Segundo ele,
.%,"2('"%A%:,%=.2(.%!#%+7"G8.%W?:#%2.*%
permite esquecer ou ignorar a confusão
caótica de nossos pensamentos e senti
mentos”. É o que nos recentraliza. Para a
meditação, basta “sentarmos com a coluna
ereta, relaxarmos os músculos do rosto e
dos ombros, pois aí se acumula o peso de
nossas tensões”.
NOLAN, Albert. Jesus hoje – uma espiritualidade de
liberdade radical. 3ª ed. São Paulo: Paulinas, 2010.
Preço: R$ 27,50.
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ESCUTA ECUMÊNICA E INTERRELIGIOSA

Diálogo das Religiões=

A Igreja nada rejeita
do que há de verdadeiro
e santo em outras religiões”
Declaração Nostra Aetate, Concílio Vaticano II

MARCO LUCHESE**

P

assada a era dos extremos,
vivemos o repto de um gran
!#% =4:'"45*,.$% >.,% .% +,% !"%
]#.9'"+"% ^% #% 28.% !"% _5*(`'5"%
^% "**5*(5,.*% "% :,"% '#-.2+9:'"G8.% !.%
espaço, a uma nova polifonia das corren
(#*%!#%6:7.%,59'"(`'5.%#%-.2-#5(:"4$%P%
mapamundi sofre uma grande mutação.
Los Angeles é a maior cidade budista
do mundo. A Igreja Católica cresce de
modo expressivo na Ásia. A Inglaterra,
em poucos anos, deverá igualar o número
de muçulmanos e anglicanos. O hinduís
mo e o cristianismo vêm realizando um
processo de trocas simbólicas. No juda
ísmo, avultam os laços com o zen budismo
e com o antes impensável movimento
Jews for Chist¹.
A teologia cristã das religiões emerge
de um mundo novo, onde é preciso passar
!"%5!#5"%!#%-.265(.%!"*%-5/545<"GI#*%C%!#%!5
álogo das civilizações – abandonandose,
#,%!#+25(5/.B%"%52(#'='#("G8.%!#%O",:#4%
Huntigton, aquela que parecia explicar o
atentado às torres gêmeas de Nova Iorque.
Não nos resta outra saída, mais larga e
generosa, mais viva e mais difusa, que o
diálogo, na gratuidade em que se constitui.
No vínculo de relação de que depende.
Trânsito. E potência. O rosto que sonha
mos. E as formas que regem o aindanão.
P%!534.9.%/5/#%:,"%-"'(.9'"+"%52"-"0"!"B%
a que aderem as partes – coisas da própria
identidade – ao tecer a trama de um con
teúdo crescente, no qual a inteligência do
processo se imobiliza diante de veleidades
de cunho instrumental.
Estamos com Hans Küng, quando
insiste, no desenho de um ethos, em que
as religiões se mostram permeáveis ao
diálogo, num ambiente de ecumenismo
-'X(5-.B%4.29#%!.%'#4"(5/5*,.%*:=#'+-5"4%
ou do sincretismo dessorado, que esmaga
as diferenças, para forjar uma síntese
pálida e sem conteúdo. A religião não é,

decerto, um produto, movido pela sedu
ção do politicamente correto, e, portanto,
amorfo, dentro de uma desoladora teo
logia da prosperidade, ou, pelo extremo,
no campo de uma teologia engajada, no
qual a transcendência não passaria de
inútil remanescente mitológico!
Precisamos da chama de um diálogo
autêntico, que não elimine o desafio
e a surpresa da Diversidade, que não
apague a filiação religiosa e cultural
a que pertencemos, que não destrua a
beleza das partes, em prol de um am
biente homogêneo, capaz de dissolver
os pontos luminosos das diferenças
que nos pronunciam e constituem. Não
queremos a síntese feroz da dialética.
Mas a liberdade da paralaxe, tal como a
entende Slavoj Zizek, no céu plural do
pensamento.
Sentimos o fascínio de uma teologia
enraizada no diálogo, a construção de
uma poética inspirada que nasce da sub
jetividade e não do baixo proselitismo.
Buscamos a janela do encontro, a do
EuTu, cara a Martin Buber, tão inspira
dora e luminosa. Buscamos a beleza da
alteridade, do mistério do Rosto, com
Emmanuel Levinas, numa profunda
dimensão do olhar. Como disse Torres
Queiroga:
O diálogo não é um capricho, mas
constitui uma condição intrínseca da
verdade, porque não é possível apro
ximarse sozinhos, fechdos no egoísmo
4"3$5/65/-"3$1-&-!73#$4'$/-8%79'$-*.*-!'$
da oferta divina. Unicamente todos jun
tos, dando e recebendo, num contínuo
intercâmbio de descobertas e expe
riências, de crítica e enriquecimento
mútuo, vaise construindo, na história,
'$/735"3!'$:$/7071'+,"$3'10;.<'=²

Da parte da Igreja Católica, a desco
berta do Outro alcançou novo patamar

no Concílio Vaticano II (l96265), que
permanece como ponto de partida e
horizonte de reflexão. O documento
Nostra Aetate assevera o papel decisivo
!"%M9'#1"%2"%#-.2.,5"%*"4/X+-"B%,"*%13%
não condena in toto as outras religiões,
consideradas, antes, e na melhor das hi
=`(#*#*B%-.,.%!#+-5(3'5"*%.:%52"-"0"!"*$%
Martini3 não se limita à descoberta do
Outro. Propõe um gesto de comunhão,
um gesto que não dissolve o terreno de
nossas tradições, mas que aponta para a
diferença de um banquete espiritual. A
própria Igreja Católica vive um diálogo
endógeno de grande tensão e beleza em
torno da ceia. Tratase dos convivas de
Atenas e Jerusalém. Como disse Richard
Bergeron:
Nasci de duas refeições presididas
pelo amor: a Ceia de Jesus, na qual o
amor agápico é fracionado como um
pão benfazejo, e o banquete de Platão,
no qual os convivas fazem o elogio do
amor de amizade (philia)4.

Como já apontaram diversos estudio
sos do tema, um dos grandes benefícios
do diálogo entre as religiões tem sido o
de tornar mais claro a polifonia da tra
dição da qual partimos, como nas duas
ceias de Bergeron.
*Destaques de artigo publicado pela revista A Ordem,
do Centro Dom Vital, Rio de Janeiro, ano 88, n. 2009.
**Escritor, poeta, membro da Academia Brasileira
de Letras.
¹ Dados extraídos de Vigil, José Maria. Teologia
do pluralismo religioso. São Paulo: Paulus, 2006
e Jenkins, Philip. A próxima cristandade.Rio de
Janeiro, Record. 2004.
² Autocompreensão cristã, diálogo das religiões. São
Paulo: Paulinas, 2007, p. 141.
3
Carlos Maria, excardeal de Milão.
4
Fora da Igreja também há salvação.São Paulo:
Loyola, 2009.

