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“Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial.
E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abbá, Pai.
De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro”. Gálatas 4, 4-7.
Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as veredas. Todo vale será aterrado; toda
montanha e colina serão rebaixadas. Passagens tortuosas serão retificadas, caminhos dispersos, aplanados.
E todos verão a salvação de Deus. Isaías 40, 3-5
A Conferência do Clima
e as propostas do Papa Francisco
Reunida em Paris, com a participação
de 196 países, empenha-se a Conferência
na redução do aquecimento global em 2
graus Celsius, até 2100. Para tanto, prevê-se um investimento de 100 bilhões de
dólares, por ano, a serem aplica-dos em
iniciativas inadiáveis nos países pobres.

Espera-se conscientizar os países
desenvolvidos – maiores responsáveis
pelas emissões de gases de efeito estufa – a arcarem com esse financiamento.
Os propósitos da Conferência vêm ao
encontro do ideário das propostas do
Papa Francisco, apresentadas na encíclica
Laudato Si, em que defende uma ecologia
integral, articulando as dimensões natural,
social, econômica, política e espiritual.

Eventos
Jan. 30 – Caminhada contemplativa no
Jardim Botânico.
Fev. 27 – Manhã de convivência no
Jardim Botânico.
Mar. 19 – Caminhada contemplativa
no morro do Leme (atrás do Forte de
Copacabana).
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notícias da comunidade
Destaques do ano
Ao longo de 2015, a comunidade do
Rio de Janeiro teve várias oportunidades para se encontrar e meditar junto.
Nas confortavéis instalações do Centro
Cultural João XXIII, da Ordem dos Jesuítas em Botafigo, foram promovidas
três reuniões quando se projetou o vídeo
Pilgrimage, que apresenta a caminhada
da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã; logo após meditávamos e
participávamos de um lanche, organizado
com a colaboração dos meditantes. Esses
encontros reuniram cerca de 20 pessoas.
Um marco na vida da comunidade do
Rio foi a acolhida de Dom Felipe, Abade do
Mosteiro de São Bento, a partir da presença
do monge Dom Anselmo entre nós. Cabe
ressaltar que Dom Anselmo foi uma das primeiras pessoas a receberem Dom Lawrence
em sua ida a São Paulo, por ocasião de sua
primeira vinda ao Brasil, há vinte anos.

de Emaús, seguida da confraternização.
A comunidade do Rio agradece comovida a Dom Anselmo por seu decisivo
e constante apoio a nossa experiencia
contemplativa.
Retiro Nacional em São Paulo

instalações da Casa de Emaús para 40 participantes. Após a sessão de enceramento,
assistimos a solene missa do domingo na
igreja abacial que acabava de ser restaurada
em sua arte barroca.
No último sábado de outubro retornamos
ao mosteiro para a missa com meditação e
lanche, assistindo ao ofício de Vésperas da
comunidade beneditina.

Em maio houve a celebração da Páscoa,
reunindo 55 pessoas.

Coroando o ano, tivemos em 26 de
novembro o seminário presidido por Dom
Laurence no Centro Cultural João XXIII,
com a presença de mais de 80 pessoas.
Iniciando-se pela manhã e terminando
no final da tarde, Dom Laurence proferiu
duas palestras centradas no tema: A Comunidade Cristã e o Cristo ressuscitado,
seguidas de perguntas e respostas e tempos
de meditação.

No final de agosto, a escola de meditação da comunidade mundial promoveu o
Encontro de Ensinamentos Essenciais, nas

Em 12 de dezembro último, às 16h
realizamos a festa natalina com a celebração do Memorial de Cristo na Capela

Já em dezembro de 2014 tivemos a
celebração natalina na capela da Casa de
Emaús.
Em março de 2015, a missa da comunidade, que passou a ser realizada periodicamente, foi oficiada pelo próprio abade,
Dom Felipe, para a alegria dos presentes.

MEDITAÇÃO CRISTÃ

Dirigido por Dom Laurence, o retiro
de silêncio realizou-se de 20 a 22 de
novembro último na Vila Kostka de Indaiatuba/ SP, com a presença de mais de
200 participantes oriundos de diversas
regiões do país. A inspiradora experiência
de aprofundamento espiritual teve por base
o tema: “Oito grandes problemas da vida”.
Retiros para 2016
Na vinda de Dom Laurence ao Brasil
em 2016, além do retiro nacional em São
Paulo de 2 a 4 de dezembro, haverá o do
Rio de Janeiro de 8 a 10 desse mês. Entre
essas datas, Dom Laurence irá a Campina
Grande/ PB e possivelmente a Belo Horizonte. Os temas serão oportunamente
definidos e divulgados.

Guardemos o Cristo em nossa vida,
cuidemos uns dos outros,
guardemos a Criação com amor.
Papa Francisco
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O s
Até mesmo para nós urbanos, o dia mais
curto do ano nos faz pensar sobre o sol e
seu símbolo onipresente no pensamento
humano. Talvez seja o símbolo mais antigo
através do qual os seres humanos tenham
expressado sua consciência de Deus, o
símbolo religioso mais universal que o
homem concebeu. Um símbolo primário,
um arquétipo, pois o sol é uma evidente
fonte de vida na terra e sem ele o planeta
cessaria de existir abruptamente. É o mais
simples e, portanto, um dos mais perfeitos
símbolos de Deus.
Quando somos simples, somos humildes, e então sabemos e reconhecemos que
não criamos a nós mesmos, pois não somos
a fonte do nosso próprio ser. Esta é uma
ideia muito óbvia, ao menos para pessoas
religiosas, mas nós a esquecemos rapidamente e raramente agimos de acordo com ela.
A estrutura da realidade humana é construída sobre o fato ou a revelação de que nossa
origem está além de nós mesmos e, assim,
nosso começo é um mistério.
Tornamo-nos orgulhosos na medida em
que ficamos sujeitos à ilusão de que não
somos um mistério com uma origem transcendente, mas um problema do aqui e agora.
Todos estão condicionados, em uma sociedade não-religiosa, a esse tipo de orgulho
e é o orgulho que faz o ativista.
Eventualmente o orgulho tem uma
queda e então, pela ferida da queda, há
uma grande oportunidade de retornar ao
bom senso. Provavelmente depois da queda
comecemos a meditar ou, ao menos, comecemos seriamente a ouvir o ensinamento de
uma tradição que nos conecte, sem interrupção, à fonte da consciência na qual a humanidade é simples, humilde e verdadeira.
Entrar pela jornada da meditação é encontrar
um caminho que está em contato direto com
o despertar da consciência humana.
A meditação é um caminho em direção a
uma simplicidade maior e mais madura, não
uma regressão ao infantilismo ou à segurança da pré-consciência. Também leva a uma
humildade que nos conduz ao verdadeiro
autoconhecimento e autoaceitação e, assim,
ao conhecimento transformador de Deus.
Até mesmo as distrações que poderíamos
achar mais edificantes, ideias especulativas
sobre Deus, sobre o Espírito, sobre minha
alma, sobre o que o Natal significa espiri-
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Como meditar

Laurence
Freeman**

tualmente, todos os pensamentos devem
ser deixados de lado porque a mente está
aprendendo a ficar silenciosa  –  a não fazer.
Isto não significa que a mente vai dormir.
Por ser tão cerebral, parece que, se não estamos pensando, estamos simplesmente nos
desligando para dormir, quando a atividade
mental fica automática, sonho ao invés de
pensamento. O que fica quando a mente não
está nem pensando e nem sonhando? A questão nos intriga porque nos esquecemos de
outro estado da consciência, chamado oração.
A meditação é simplesmente voltar-se
na direção do sol, da fonte, na direção de
Deus. Não se trata de algo passivo, pois
não somos voltados, nós nos voltamos; escolhemos nos voltar. O mantra é como uma
alavanca que aciona a consciência do centro,
para dentro e para fora simultaneamente,
para que possamos refletir inteiramente a luz
da fonte que está ao mesmo tempo dentro
de nós e à nossa volta.
Todo nosso potencial, nossos níveis
pessoais e energia estarão focalizados na
unidade do único ponto que é o puro Espírito. O que acontecerá é que seremos energia
inteiramente convertida, inteiramente nós
mesmos, totalmente vivos no amor, a energia
todo-criativa. O processo da criação estará
completo. Disto, Jesus é o grande sinal.
O ser humano divinizado; é nele que vemos
a luz de Deus focada inteiramente em um
único ser humano, como se sua natureza
humana fosse a lente que captasse toda a luz
do sol em um único, pequeno, mas intenso
ponto de luz. Vemos sua natureza humana
voltando-se para a luz, que é a sua fonte,
durante toda a sua vida, mas inteiramente na
morte, ressurreição e ascensão do seu corpo.
Porque Ele é inteiramente humano, Ele é
nossa iluminação. Seu nascimento é o início
de nossa divinização porque toda a natureza
humana é unificada em sua única natureza
humana. Somos também parte do seu corpo
que põe em foco a luz divina e explode em
energia de amor sem fim.
*Destaques do capítulo II, do livro Perder para Encontrar de Laurence Freeman, em tradução de Alexandre de
Andrade Silva, editado pela Vozes em 2008.
**Monge beneditino, diretor da Comunidade Mundial para
a Meditação Cristã e autor de vários livros já publicados
no Brasil como Jesus – mestre interior (Martins Fontes),
A prática diária da Meditação Cristã (Paulus).
Imagem: detalhe do teto de ouro no Templo Dourado de
Amritsar. Século XVIII. Índia.

Sente-se relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente
os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de igual
duração. Ouça-a à medida em que a pronuncia, suave, mas continuamente. Não
pense nem imagine nada – nem de ordem
espiritual, nem de qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens afluírem à mente, serão distrações que
ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde,
de vinte a trinta minutos.
(Do livro A Luz que vem de dentro, de Laurence
Freeman, Ed. Paulus, 3a Ed. p.11)

Prece para iniciar
“Divino Pai, ajudai-me a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho
em meu coração. Conduzi-me àquele
misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que O chamam.” Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

John Main

Prece para finalizar
Que este grupo seja um verdadeiro lar
espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem
sós, um guia para os que estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos
que chegam e receber cada um como se
fosse o próprio Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo sofrimento, a violência e a confusão do mundo
encontrem o poder que consola, renova e
eleva o espírito humano.Que este silêncio
seja uma força que abra nossos corações
à visão de Deus e que assim eles se
abram, uns aos outros, no amor e na
paz, na justiça e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha este
grupo e o coração de todos os seus menbros
com uma alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que
é a vida humana. Fazemos esta prece por
Jesus Cristo Nosso Senhor.

Laurence Freeman
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A MISSÃO
DE JESUS*

Angelino Caio Feitosa**

V

amos pensar em Jesus, no seu
empenho de humanizar-se,
evoluir de criança para adulto.
O crescimento não se faz por ideias,
mas por experiência. Só a experiência
nos faz avançar na linha da maturação
humana.
A missão de Jesus não era, em primeiro lugar, a palavra conceitual, palavra e
frases feitas. Era se fazer um de nós com
nossos condicionamentos e dificuldades.
Todos temos uma história de altos
e baixos, seja qual for. Mesmo que disfarcemos, temos uma história. Ninguém
está excluído dessa história. Nessa
história belíssima está presente a figura
divina, esse Deus que nos deu o silêncio.
O silêncio de Jesus conheceu a obscuridade do útero materno, a dependência
total, desde ser alimentado pela corrente
sanguínea de uma mulher, a Virgem
Maria, até os cuidados indispensáveis a
seu crescimento. Quantos anos ele viveu
esse silêncio? O Evangelho não nos fala,
de modo explícito de algum episódio
nesse sentido. Mas houve uma palavra
reveladora que não foi para o público,
foi para Maria e José: “Vocês não sabiam
que eu devo estar na casa do meu Pai?”
(Lc 2, 49). Maria aderiu a seu silêncio.
Jesus jogava bola de gude, tomava banho
no rio, como todo mundo. Quando se
prepara a fim de começar sua missão,
Jesus vai atrás do profeta João Batista,
no deserto, com a multidão, e pede para
ser batizado. Deixou-se batizar como
qualquer um e era o batismo sinal de
conversão!
Jesus tem a sabedoria do Espírito
Santo; é levado e conduzido pelo Espírito Santo ao silêncio do deserto. Volta
e começa a falar. De vez em quando,
interrompe a sua missão, sua atividade
de anúncio, para ir ao deserto. E ele
confirma uma vida de escuta de Deus,

e essa escuta e esse silêncio são a base
profunda, o alicerce de sua atividade
posterior.
Esse silêncio é explicado, no Evangelho, que diz assim: “Ele falava com
autoridade, mas não como os doutores
da lei”, (Mt 7, 29), como os intelectuais
que se preocupam com a palavra mental,
não encarnada em seu coração. Ali fertilizava o grão de trigo, que entra no chão,
escuta a terra para brotar no silêncio.
Fertilização escondida, porque ele não
quer produzir alunos, discípulos, nem
arregimentar pessoas; ele quer que as
pessoas colham os frutos da semente que
já está dentro de si, em seus corações.
Essa atividade missionária baseada
no deserto está na tradição, já do Antigo
Testamento, na época de Moisés, dos
profetas Isaías, Jeremias e outros. Ele
não inaugurou isso; ele continua uma
tradição. É muito difícil fazermos isso,
pensamos que é inútil o silêncio. Trata-se
de sua vida ser fertilizada, fecundada ou
não. No Novo Testamento nós temos um
profeta especial: João Batista, a quem
Jesus segue. Paulo, para começar sua
missão, fica até mudo e cego. É o silêncio
que leva ao convívio, que dá sentido a
sua vida. Aí, a interferência de Jesus vivo
nos sinais. Quando você vai entrando na
contemplação, interessa-se muito mais
pelas nuvens e o céu, pelas plantas, pelos
animais, vendo, na criação, o amor do
Pai; os outdoors, as seduções mundanas
vão perdendo o poder de nos modificar.
Nosso coração só se torna claro no
silêncio, isto é, só dá fruto de vida, só
amplia o horizonte de seu ser, se houver
uma base de silêncio. Para isso, é que
Jesus atenta para o deserto, para que sua

missão não se perca no mistério. Sua
atividade cristã está perdida se não for
precedida do silêncio.
Jesus causou impacto. Não que ele
tivesse feito curso de formação de ideias,
mas porque ele falava com autoridade. Não
como intelectuais, doutores da lei. Jesus
não quer passar conhecimentos, porque esses conhecimentos trabalham o ego e não o
ser; trabalham a aparência, não transmitem
vida, vida só Deus pode produzir.
“Eis que bato à tua porta, se abrires
entrarei e cearei contigo.” (Ap 3, 20).
O Senhor quer muito entrelace, comunhão,
quer muito, mas respeita sua vontade.
Para sermos parceiros de Cristo e
espalhar o Seu bom odor, precisamos
de comunhão, da intimidade com Ele
no deserto. Porque muitas atividades
cristãs (celebrar missa, rezar o terço)
podem transmitir uma aparência e não
uma vida. Podem, em vez de espalhar o
bem, atrapalhar por causa de nossos egos
não trabalhados pelo silêncio de Deus.
Jesus foi ativo em sua missão, mas
não deu à atividade o primeiro lugar. Deu
o primeiro lugar ao silêncio que fecunda
a atividade. Ele dá essa lição, quando se
hospeda na casa de Lázaro, Marta e Maria:
“Marta, Marta, por que te inquietas? Maria
escolheu a melhor parte...” (Lc 10,42).
Aprendamos essa lição, colocando-a na
prática.
O maior pecado da história do cristianismo não foi a Inquisição, essa foi um
produto. Foi o abandono da contemplação.
Contemplar é vocação de todos, não
é de pessoas especiais, porque se trata
de humanizar-se, de ser mais pessoa.
*Destaques de capítulo do livro Renasça pela Contemplação, de Angelino Feitosa, publicado em Recife por
Tarcísio Pereira, editor, em 2014.
**Frade franciscano que dirigiu retiros da Comunidade
de Meditação Cristã do Rio. Publicou ainda as obras:
Chão Necessário, Estrela Guia, Ao Encontro de você,
A Graça de viver. Faleceu em 2014.
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ESTANTE
Jader Britto

Em busca
da libertação
O autor deste livro é um sacerdote
franciscano que considera a proclamação do Evangelho sua vocação principal, defendendo uma espiritualidade
mais sintonizada com os tempos atuais.
E logo no primeiro capítulo ressalta o
caminho contemplativo, reiterando o
comentário do teólogo alemão, Karl
Rahner, de que “a Igreja do futuro será
uma Igreja mística ou deixará de existir”. Nessa ótica, analisa a alternativa
antinômica: religião da lei ou religião
da liberdade, ao deter-se no panorama
religioso ao longo dos séculos, assinalando que aspectos jurídicos acabaram
predominando na práxis religiosa, com
ênfase em aspectos exteriores e formais,
em prejuízo de uma experiência mais
profunda.
Natural do Kansas (EUA), Richard
Rohr ordenou-se em 1970 e recebeu o
grau de mestre em Teologia pela Universidade de Dayton. Fundou em 1986
o Centro de Ação e Contemplação na
cidade de Albuquerque, no Novo México. Foi o palestrante do Seminário
John Main em 2005. É autor de vários
best-sellers sobre temas de espiritualidade e eneagrama.1
Em Thomas Merton, Rohr foi buscar os conceitos-chave: “si-mesmo verdadeiro e si-mesmo falso” que servem
de eixo a sua análise, tendo em vista
seu significado para a espiritualidade.
Observa que o si-mesmo verdadeiro
experimenta a realidade como graça
radical de Deus, básica, definitiva.
Já o falso si-mesmo se alimenta de
nossa auto-suficiência, no jogo do
valor e contra-valor. A propósito, cita
comentário de Thomas Merton no livro
“Novas sementes de contemplação”:
“Cada um de nós carrega as sobras
de uma pessoa formada pela imaginação. Gostaríamos de ser essa pessoa;
todavia, fora de nossa representação,
essa pessoa simplesmente não existe.

Portanto, ela não é um
ser real, mas apenas
um constructo social,
através de símbolos de status e de
aparência”.
Informa que, mediante o eneagrama, é possível revelar nove maneiras
pelas quais o ser humano costuma
imaginar sua identidade e explica a
facilidade que as pessoas têm de se
tornarem dependentes dessa realidade
criada por elas mesmas.
Parece-lhe imoral propor o Evangelho a uma pessoa presa ao falso
si-mesmo, quando se trata, por exemplo de cumprir o mandado: “amor
aos inimigos”. E afirma que apenas o
verdadeiro si-mesmo consegue compreender a doutrina desse amor.
Já o verdadeiro si-mesmo, segundo
o autor, é capaz de afirmar: – Senhor,
não sou digno de que entreis em minha
casa. Para o autor, o pecado não é um
comportamento falho qualquer, mas um
estado de vida imperfeito, incompleto.

Segundo Rohr, a única coisa perfeita
que podemos alcançar é “a capacidade
de perdoar nossa imperfeição”. E o único
pecado consistiria em “duvidar da linha
fundamental que liga o homem a Deus,
negá-la e não fazer a experiência dela”.

No capítulo “Menino Jesus interior”, sugere que cada ser humano
precisa redescobrir, adorar e confessar seu Menino Jesus Interior,
ou seja, aquela parte de cada um de
nós que sempre disse sim a Deus e
sempre dirá; que esse Menino Jesus
Interior é o nosso verdadeiro si-mesmo. Para ele a grande vida não é apenas a existência, mas também o amor.
Cita do Cântico dos Cânticos:
“Por que o amor é forte como a
morte, e a paixão é violenta como o
abismo: suas centelhas são incendiárias, labaredas divinas”. (CT 8, 6).
Sobre a decepção com a prática
religiosa na contemporaneidade, con-

Regina Coeli Fernandes
Jader Britto

Divulgação

sidera que uma religião sadia é capaz
de ultrapassar os aspectos psicológicos
para alcançar sua dimensão cósmica
e universal, tal como define o amor
universal que reconhece no outro um
ser humano, reconhecendo a si mesmo
no interlocutor, num processo de espelhamento. E à medida em que Deus
nos conhece despidos, reconhecemos
nossas carências, nossa dependência
da graça, da compaixão e do perdão.
Rohr entende o mistério da morte e
ressurreição como a melhor descrição
do processo de transformação, ideia
afim do conceito de individuação
de Jung.
No capítulo Theosis – a divinização
do ser humano – destaca a reflexão de
Juliana von Norwich, mística inglesa
do séc. XIV, para quem “os seres humanos se abandonam a seus sentidos,
submetidos por sua vez a constantes
mudanças”, de que resultaria o si-mesmo dividido. Contudo, segundo
ela, temos que nos alegrar porque Deus
habita em nós e mais ainda porque
nossa alma habita em Deus.
Enfim, na ótica contemplativa,
afirma o autor que “na oração e no
silêncio nos sentimos mais próximos
de Deus” que “o silêncio é a linguagem
de Deus” e que “o verdadeiro DNA do
ser humano é divino”.
Vejo nesse pequeno livro um convite estimulante para revermos nossa
experiência religiosa e buscarmos um
caminho de libertação interior, centrado numa espiritualidade solidária.
ROHR, Richard. A Libertação do Ego – a busca
do verdadeiro si-mesmo. Tradução de Enio Paulo
Giachini. 2010.
¹Do mesmo autor, com a participação de Andreas
Ebert, a Vozes publicou a tradução do livro
Eneagrama – as nove faces da alma, já em sua
10ª edição.
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Escuta ecumênica e interreligiosa:

CONTEMPLAÇÃO
E DIÁLOGO*
Um dos aspectos mais importantes do diálogo entre as religiões
tem sido, até agora, um dos menos discutidos: é a contribuição
especial que a vida contemplativa pode trazer ao diálogo, não apenas entre cristãos, mas também entre cristãos e as antigas religiões
do Oriente, talvez até entre cristãos e marxistas. Este artigo nada
mais é do que uma tentativa de chamar a atenção para a grande
importância desse aspecto negligenciado do ecumenismo e de registrar algumas questões extremamente delicadas que se colocam.
A primeira é a própria contemplação. Por contemplação não nos
referimos necessariamente ao misticismo puro e simples, mas, pelo
menos, à intuição direta da realidade, a simplex intuitus veritatis, à
pura percepção que é e deve ser o fundamento não só da especulação
metafísica genuína, como também da experiência religiosa madura e
sapiencial. Essa percepção direta é um dom, mas também pressupõe
normalmente o conhecimento e a prática de certas disciplinas tradicionais. Assim, podemos dizer que a contemplação é, ao mesmo tempo,
um “dom” (uma graça) e uma “arte”. Infelizmente, devemos também
admitir que quase se pode dizer que é uma “arte perdida”. E no mundo
de hoje há certamente uma clara nostalgia dessa arte perdida, misturada
a vagas esperanças de recuperação dessa percepção.
Dito isso, voltemos ao ecumenismo, que implica diálogo: o
ecumenismo genuíno exige a comunicação e partilha não apenas de
informação sobre doutrinas que são total e irrevogavelmente divergentes, mas também de intuições e verdades religiosas, que podem
revelar ter algo em comum sob diferenças superficiais. O ecumenismo
busca o “fundo” espiritual último e mais profundo, que jaz sob todas
as diferenças manifestas. Um diálogo genuinamente produtivo não
pode se contentar com um interesse diplomático cortês por outras
religiões e suas crenças. Procura um nível mais profundo, no qual as
tradições religiosas sempre afirmaram testemunhar um conhecimento
mais elevado e mais pessoal de Deus, daquele que é simplesmente expresso no culto exterior e na doutrina formulada. Em todas as religiões
encontramos não só a reivindicação de alguma forma de revelação
(divina), mas também o registro de experiências especiais, nas quais a
validade absoluta e final dessa revelação é, de alguma forma, atestada.
Na declaração sobre religiões não cristãs, o Concílio Vaticano II
reconheceu claramente a validade do “profundo sentido religioso” que
capacitou os homens de todas as raças e povos a reconhecerem Deus,
a “contemplarem o mistério divino e a expressá-lo”, e a buscarem
libertação da angústia da condição humana. “A Igreja não rejeita nada
do que há de verdadeiro e santo nessas religiões”, diz o Concílio, e
acrescenta que o propósito do diálogo deveria ser combinar “o testemunho sincero da fé cristã com a compreensão e até a promoção dos
bens morais e espirituais que se encontram nessas culturas”. Entretanto, o Igreja de forma alguma abandona sua intenção de anunciar a
mensagem definitiva de salvação para o homem em Cristo; o diálogo,
tal como o Concílio o concebe, não se baseia apenas na suposição de
que todas as verdades religiosas são igualmente e indiferentemente
boas. Não obstante, a contemplação sobrenatural é certamente admitida
como possível em todas as religiões.
Defrontamo-nos aqui com o primeiro grande problema. É um
problema enorme e, como tem sido pouco considerado e ainda menos
estudado, não podemos fazer nada além de mencionar sua existência
e sua enormidade, observando que é por aqui que o trabalho deve
começar. Em primeiro lugar, precisamos ser claros sobre a solidez
das instituições metafísicas, ou, na verdade, das instituições pré-dialéticas e diretas do “ser” (descrito no hinduísmo com Brama ou
atmã, no budismo como “vácuo” ou sunyata) que formam a base das

Thomas
Merton**
religiões orientais. Isso é relativamente simples. Mas,
depois, passamos ao nível
especificamente religioso.
Em que sentido as religiões
da Ásia se dizem “místicas” ou “sobrenaturais”? Aqui haverá obviamente uma grande diversidade de opiniões. Por exemplo, a principal
autoridade em zen-budismo, Daisetz T. Suzuki, insiste em que o zen
“não é misticismo”, enquanto, paradoxalmente, o jesuíta autor de uma
história clássica do zen, o padre H. Dumoulin, procura mostrar que o
zen pode, em certo sentido, ser chamado de misticismo.
Como na prática temos de admitir que Deus não é, de forma alguma,
limitado em Seus dons; e como não há motivo para pensar que Ele
não possa conceder Sua luz a outros homens sem primeiro nos consultar, não pode haver, de forma alguma, motivos sólidos para negar a
possibilidade de revelação sobrenatural (privada) e de graças místicas
sobrenaturais a indivíduos, não importa onde estejam ou quais sejam
suas tradições religiosas, desde que busquem sinceramente Deus e Sua
verdade. Nem há nenhuma base a priori para negar que grandes figuras
proféticas e religiosas do islamismo, do hinduísmo, do budismo etc.,
pudessem ser místicos no sentido verdadeiro, sobrenatural da palavra.
Será que podemos tentar dizer o que essas várias tradições têm em
comum? Aqui encontramos de imediato algumas dificuldades, pois
não se pode dizer que todas elas culminam na união com um “Deus
pessoal”. Para os muçulmanos, não há dúvida de que Deus é uma
pessoa, mas Ele é tão completa e totalmente transcendente que a ideia
de união com Ele levanta problemas doutrinais (os quais, contudo, os
sufis geralmente ignoram). Para os hindus, a união com Deus em um
nível “Eu-Tu” é admitida no bhakti, que é, entretanto, considerado
uma forma inferior de união. No budismo, a “impessoalidade” de Deus
é levada até o ponto de anatta, no qual nem mesmo o atma ou o self
supremo do hinduísmo, é admitido. Mas, por outro lado, examinando-se um pouco mais profundamente a questão, logo se descobre sua
extrema complexidade e que toda noção de personalidade divina ou
humana, precisa ser bem esclarecida antes de se começar um verdadeiro diálogo com o Oriente. Deve-se observar, porém, que tudo
isso é no nível da doutrina ou da metafísica. E quanto à experiência?
Esse seria o comentário tanto do marxista como do cristão que,
desafiado pelo marxismo está impaciente por provar que o cristianismo
é acima de tudo, ativo, dinâmico, preocupado principalmente com a
percepção de Deus no mundo e com Sua epifania na sociedade dos
homens. De fato, os autores dessa escola simplesmente descartam
qualquer ideia de diálogo entre o misticismo católico e o misticismo
do oriente como uma futilidade anacrônica. Levar a sério as religiões
do Oriente só serviria para perpetuar erros e ilusões que mantêm as
massas da Ásia num estado de abjeção e inanição.
A renovação da vida contemplativa, exigida no esquema sobre
os religiosos proposto pelo Concílio, certamente requer algo mais
do que o cumprimento das disciplinas da clausura, do silêncio e da
regularidade da oração canônica. Mas, ao mesmo tempo, as ordens
contemplativas devem tomar um cuidado especial para evitar uma
acomodação superficial que, em nome de um aggiornamento mal
compreendido, acabaria por privá-las das riquezas autênticas de sua
tradição mística e profética.
*Destaques do capítulo Contemplação e Diálogo, do livro Místicos e Mestres Zen,
ed. Martins Fontes, 2006.
Monge cisterciense falecido em 1968, com vários livros publicados no Brasil,
como A Montanha de Sete Partamares, Novas sementes de contemplação, ed.Vozes.

