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Jesus parte o pão na Ceia de Emaús

esse mesmo dia, dois discípulos estavam a caminho de
uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca
de 12 quilômetros e conversavam sobre os acontecimentos desses dias. Enquanto falavam e discutiam o próprio Jesus
se aproximou e pôs-se a acompanhá-los. Seus olhos, porém,
estavam como que vendados e não O reconheceram. Perguntoulhes então: “De que estão falando quando caminhais?” Tristes,
um deles chamado Cleofas, tomando a palavra, respondeu: “Será
que és tu o único forasteiro em Jerusalém que ainda não sabes
o que aconteceu nesses dias?” Perguntou-lhes Jesus: “O que
foi?” Disseram: “É sobre Jesus de Nazaré. Profeta poderoso em
obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os sumos
sacerdotes e os magistrados O entregaram para ser condenado
à morte e crucificado. Esperávamos que Ele iria libertar Israel.
Agora, porém, já se passaram três dias desses acontecimentos. É
verdade que algumas mulheres, indo de madrugada ao sepulcro
não encontraram o corpo e disseram que tinham visto um anjo

dizendo que Ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e confirmaram o que as mulheres tinham dito, mas não O viram”.
Jesus então lhes disse: “Ó homens sem inteligência e de
coração tardo para crer no que os profetas anunciaram! Não era
necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas até entrar
na glória?” E começando por Moisés e pelos profetas, foi-lhes
explicando tudo que a Ele se referia nas Escrituras. Ao aproximarem-se da aldeia, o forasteiro fez menção de seguir adiante,
mas eles O detiveram: “Fica conosco, pois é tarde, o sol se põe”.
E Jesus ficou com eles na pousada.
Estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou-o,
partiu-o e o serviu a cada um deles. Então, seus olhos se
abriram e O reconheceram. Jesus porém ficou invisível
diante deles que comentaram: “Não ardia nosso coração
quando Ele nos falava no caminho explicando as Escrituras?” (Lc 24, 13-32)

BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA
Centrada nesse tema, a Campanha da Fraternidade de 2017, iniciativa da Igreja Católica e de Igrejas Irmãs, tem como lema “Cultivar
e guardar a criação”, com base no livro do Genesis. “Cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, promovendo relações
fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho”,
inspirando-se na encíclica Laudato Si do Papa Francisco.

Em grego “bioma” significa um sistema que abrange vegetação,
água, superfície e seres vivos, em determinada região, com história
comum. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e
Pampa são os biomas brasileiros, ricos em sua diversidade.
A Campanha ressalta que a Quarema é um tempo de conversão
espiritual que implica hoje uma conversão ecológica.

Eventos do período
Março 25 – Caminhada silenciosa e Via Sacra (texto do poeta
Paul Claudel) no morro do Leme, às 9h30.
Abril 29 – Palestra na Igreja Cristã de Ipanema, às 15h30. Tema:
Equinócios, solstícios e as datas cristãs – os trópicos e a Astrologia Tropical. Palestante: Celisa Beranger, astróloga.

Maio 28 – Páscoa da Comunidade na Igreja Cristã de Ipanema,
Rua Joana Angelica 203, às 9 horas.
Junho 24 – Manhã de convivência no Jardim Botânico, às 9 horas.
Local de encontro: Praça Dom João VI.
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notícias da comunidade

Novos grupos de Meditação
no Estado do Rio de Janeiro

Por iniciativa da Irmã Malathi, que há
vários anos vem participando do grupo
de Meditação que se reúne na Paróquia
de São Sebastião, dirigida pelos padres
franciscanos, dois novos grupos começaram a funcionar no Estado. O primeiro no
município de Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, e o segundo no Hospital São
Francisco de Assis, no bairro da Tijuca.
Ambos sob a coordenação da Irmã, que
pertence à Ordem das Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria, da
qual é hoje a Provincial. Indiana, a Irmã
Malathi veio servir no Brasil, há cerca de
40 anos, inicialmente no Estado do Pará,
transferindo-se depois para o Estado do
Rio de Janeiro.
Informa a Irmã que os dois grupos começaram a ser organizados em setembro
de 2016, funcionando com a participação
de 15 pessoas.
Em Nova Iguaçu, algumas pessoas
que frequentam o grupo revelam situações de estresse, depressão e ansiedade.
Com os feriados de carnaval, apenas duas
meditantes deram seu testemunho.
Valéria Crestani: Além dos ensinamentos corporais, a Meditação também
traz uma bagagem enorme de reflexões.
Reflexões essas principalmente sobre nós
mesmos, que englobam a vida como um
todo, tanto questões emocionais quanto
profissionais e alguma prática religiosa.
Maria de Fátima Moura: O mais
importante é a valorização da vida. Quem
somos, nossa composição. A natureza
que somos, o ar que respiramos. Como
controlar nossa respiração. Cuidar da

Como meditar

casa que é nosso corpo, templo do Espírito Santo. Enfim saudar sempre um Deus
que está em cada um de nós. Muito bom.
Sobre o grupo do Hospital São Francisco de Assis esclarece: “No hospital,
as pessoas, em grande parte dependentes
químicos, variam a cada semana. Quando
a pessoa recebe alta deixa de frequentar
o grupo. Têm dito que a Meditação ajuda
a acalmá-las e conseguem verbalizar seu
problema com os médicos da Psiquiatria.
Afirmam que, com a Meditação, conseguem ficar mais focadas.

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 pro
nuncia, 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.
Laurence Freeman

Retiro de Silêncio em Vinhedo

Divino Pai, ajudai-nos a discernir a
silenciosa presença do Espírito de Vosso Filho em
nossos corações. Conduzi-nos àquele misterioso
silêncio, onde vosso amor é revelado a todos que
invocam:
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

S ob a direção de Dom Bernardo
Bonowitz, o retiro, centrado no tema: A
Escada da Santidade, se realiza de 14 a
16 de julho próximo, na Casa de Siloé, do
Mosteiro de São Bento de Vinhedo. Para
informações, comunicar-se com o e-mail:
roldano@wccm.org.br

Assembleia Universal
das Igrejas
O Observatório Padre Arrupe de Buenos Aires enviou carta ao Papa Francisco,
em que propõe a convocação de uma
Assembleia Universal das Igrejas e das
Religiões, a fim de definir novos caminhos espirituais, com vistas a uma nova
ordem planetária, capaz de estabelecer
diretrizes transformadoras no campo
da ética, da espiritualidade, das finanças
e da comunicação. A proposta recebeu o
apoio do escritor argentino José Maria
Esquivel, Prêmio Nobel da Paz.

MEDITAÇÃO CRISTÃ

Prece para iniciar a Meditação

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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O CRISTO interior
John Main**
E quem vos há de fazer mal, se sois zelosos do bem? Mas,
se sofreis por causa da justiça, bem-aventurados sois! Não
tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados; antes,
santificai Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele
que vo-la pede. 1Pd 3, 13-15.

O

mundo em
que vivemo
passa. Como todos sabemos, os
impérios surgem.
Têm grandes períodos de poder
e depois decaem.
A lição que a história nos dá é a de que, quando eles começam a decair, o fazem muito rapidamente.
A sabedoria nesta situação consiste na
habilidade para identificar o que perdura,
para compreender o que não passa e o que
é verdadeiramente importante. A comunidade cristã primitiva compreendeu muito
claramente que cada um de nós possui
e tem exatamente agora, nesta vida, um
princípio eterno dentro de si; existe algo
em nossos corações que perdura por toda
a eternidade – o Senhor Jesus Cristo.
E, por isso, devemos “saudá-lO com reverência em nossos corações”, santificá-lO
no mais íntimo de nosso interior.
Para vivermos bem nossas vidas, não
precisamos ficar deprimidos pelo fato de
que o mundo passa e as civilizações decaem. Não precisamos perturbar-nos com
o fato de que o mundo é muitas vezes por
demais caótico, como todos sabemos,
existe muita confusão. E tantas pessoas
que são confusas! Todos nós sabemos que
de tempos em tempos experimentamos
em nossas vidas essse caos e essa confusão. Contudo, o desafio que se coloca
para nós – desafio que todas as pessoas
humanas em última análise têm que enfrentar – consiste em encontrar no mundo real, isto é, um mundo que é caótico e
transitório, a verdadeira paz, a ordem adequada e uma harmonia que dará sentido
a todas as vozes que competem querendo
atrair atenção.
Mais uma vez, a comunidade cristã primitiva via claramente, porque seus
membros sabiam, por experiência própria, que o próprio Jesus é o caminho para
a ordem, a harmonia e a paz. Os primeiros
cristãos sabiam que Ele é o caminho, porque nos leva à profunda harmonia da própria Trindade, à ordem, à ordem suprema,

que se baseia no supremo amor do Pai, do
Filho e do Espirito Santo.
O caminho da meditação não é uma
válvula de escape, não é uma fuga. Sobretudo não é um caminho de ilusão. Não
tentamos fugir do mundo real, com seus
fins pouco limpos e com seus começos
caóticos, nem tentamos construir uma
alternativa, uma realidade ilusória criada
por nossa própria conta. O que Jesus nos
promete é que, se O acolhermos com reverência em nossos corações, se crermos
n’Ele e crermos em quem O enviou, seu
Pai e nosso Pai, então todo o caos e toda
a confusão do mundo podem deixar de ter
grande poder sobre nós.
As pressões, as tensões, os desafios,
tudo isto permanece, mas são impotentes
para derrotar-nos quando fundamentamos
nossas vidas na rocha que é Cristo. Esta é
uma tarefa real. Este é o desafio real que
cada um de nós precisa enfrentar para
entrar na realidade que é Cristo, a rocha
sobre a qual podemos construir nossas
vidas, com a certeza absoluta de que Ele
nos amará em meio a todos os nossos erros, em meio a todas as nossas mudanças
de disposição do coração e da mente e em
todos os momentos de nossa vida, porque
Ele é o amor supremo.
É por isso que São Pedro nos fala
da importância de acolhermos o Senhor
Jesus Cristo com reverência em nossos
corações. Enraizados n’Ele, estamos enraizados no princípio de toda vida, na
própria realidade e, uma vez alicerçados
n’Ele, nada mais tem poder supremo sobre nós, nem mesmo a morte. O desafio
consiste em encontrarmos nosso caminho para Ele encontrando o caminho
para nosso coração, de modo que possamos acolhê-lO aí com reverência.
O caminho da meditação é consequentemente um caminho de aprendizado para eliminar toda ilusão, toda irrealidade, e isto corresponde ao caminho do aprendizado para
ressuscitar com Cristo, ressuscitar para além
de nós mesmos e de nossas limitações rumo
à vida eterna. É aprender a fazer isto agora,
hoje, em vez de adiar a vida eterna para o
tempo em que possamos alcançar o céu.
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O Reino dos Céus está no meio de nós
agora e precisamos abrir-nos a ele agora,
porque, como São Pedro diz, precisamos
viver no Espirito e vivermos plenamente
da vida de Deus. Como cristãos, nunca
devemos fazer por menos. Nossa vida
cristã não é apenas uma questão de encontrarmos um caminho para trilhar em
nossas vidas. Cada palavra do Novo Testamento nos sugere que é de extrema importância que vivamos nossas vidas em
estado de continua expansão, do coração
e do Espirito, crescendo em amor e enraizando-nos cada vez mais firmemente em
Deus. Cada um de nós temos que compreender nosso potencial, compreender
que somos um universo em expansão e
que cada um possui o potencial para uma
energia de expansão que não deixa de ser
infinita.
São Pedro nos diz, na mesma epístola,
para “levarmos uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração”,
e nos recomenda que “cultivemos com
todo ardor o amor mútuo”. Nisto consiste o caminho da meditação: alcançar esta
fonte de vida, de energia e de poder, de
modo que possamos viver nossas vidas
plenamente. E fazemos isto acolhendo o
Senhor Jesus Cristo com reverência em
nossos corações. Escutem São Pedro:
“E quem vos há de fazer mal, se sois
zelosos do bem? Mas, se sofreis por causa
da justiça, bem-aventurados sois! Não tenhais medo, nem fiqueis perturbados, antes, santificai Cristo, o Senhor, em vossos
corações... Eis por que o Evangelho foi
pregado também aos mortos, a fim de que
sejam julgados com os homens na carne,
mas vivam no espírito, segundo Deus...
Levai, pois, uma vida de autodomínio e
sobriedade, dedicada, à oração. Acima de
tudo, cultivai, com todo o ardor, o amor
mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados.
1Pd 3, 13-15; 4, 6.7-8.
*Transcrição parcial de capítulo do livro O
Momento de Cristo – a trilha da meditação.
SãoPaulo: Paulus, 2016.
** Monge beneditino falecido em 1985. Fundador
da Comunidade para a Meditação Cristã. Autor
dos livros: Meditação Cristã, A Palavra que
leva ao Silêncio (Paulus) e o Caminho do nãoconhecimento (Vozes).

“Onde não houver amor,
plante amor.
E colherás amor.”
São João da Cruz
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A CRUZ*
Laurence Freeman**
A cruz é o paradoxo cristão supremo.
É o koan cristão, o enigma. E assim coloca
uma questão que só podemos responder se
entrarmos nesse mistério. A cruz expressa
o paradoxo central da existência humana
de que a vida somente encontra sua completude, sua última realização pela morte.
Este paradoxo está presente visualmente
pela forma da cruz em si, da maneira absoluta com que as duas linhas se cruzam,
a horizontal e a vertical, o humano e o divino. Na intersecção, encontramos o ponto
de referência essencial, o centro de nossa
jornada para a plenitude da vida.
A crucifixão foi um evento histórico.
Durou umas poucas e terríveis horas. Mas
por causa da singular intersecção das naturezas humana e divina da pessoa crucificada, o
evento da crucificação transcende o tempo e
preenche a história. A intersecção do eterno
e do temporal, que libera o poder e o sentido
da cruz, não estava restrita à consciência
individual e humana de Jesus. Sua influência
penetrou em cada consciência humana e está
dentro de cada um de nós como uma força
viva e uma realidade presente. E foi possível
implantar-se em cada consciência humana,
antes e depois do seu evento histórico, somente pelo poder do amor divino que estava
operante na cruz através do homem Jesus.
Somente o mediador do mais puro amor
divino poderia implantá-lo em cada um de
nós porque somente o Criador do amor pode
amar cada ser humano simultaneamente,
plenamente, pessoalmente e singularmente.
Cada um de nós carrega o mistério da cruz
dentro de nós, pessoalmente, e, assim, cada
um de nós deve realizar o mistério pessoalmente, de maneira singular. É isto que queremos dizer quando expressamos, embora
não possamos compreender plenamente o
que queremos dizer com isso, que Jesus
morreu pelo seu amor a cada um de nós.
O mistério da cruz é que é ao mesmo tempo
singularmente pessoal e plenamente universal. Em outras palavras, é uma realidade ao
mesmo tempo transcendente e imanente.
É a plena realidade, uma realidade divina
que penetra e transfigura a realidade humana
que é sempre parcial, incompleta.
O que foi transcendente na cruz? Foi a
força autolimitante e autoprotetora da consciência humana, que chamamos de egoísmo,
que foi crucificada. Como diz São Paulo:

“Jesus tornou-se
pecado por nossa
causa”. Ele assumiu tão plenamente a transferência
do egoísmo daquele que, com todo o
frenético medo do
ego, rejeitou a oferta de sua plena e total
individualidade que Ele, que é inteiramente
sem limites, sem pecado, tornou-se o que
não é. Transcendemos os últimos vestígios
do egoísmo no mistério purificador da
morte quando nos tornamos plenamente
nós mesmos, simplesmente o que somos
chamados a ser, plenamente um com Deus
que é a Trindade universal e pessoal. A cruz
foi o autoabandono total e pessoal de Deus,
sua renúncia de existência pessoal por nós.
Tornou-se, na humanidade de Jesus, o sacrifício de todo egoísmo humano, da mera
individualidade. A Ressurreição é a aceitação deste sacrifício pelo Pai. Por isso a cruz
só pode ser compreendida propriamente e
compartilhada à luz da Ressurreição. Este é
o brilho da humanidade divinizada de Cristo que eclodiu quando completou o ciclo de
sua missão e retomou ao Pai. O poder de sua
humanidade divinizada habita e se move
dentro de nós, -mas nunca é forçado em
nós. O amor consegue não usar de força. Ele
espera, encoraja, mas não força. Este poder
precisa ser enxergado, aceito, assumido.
Cada meditação e toda a jornada da
meditação pela vida é simplesmente ver,
aceitar e adentrar neste poder. EIe é realizado quando é visto, é visto quando é
aceito e é aceito quando adentramos nele.
Adentramos nele à medida que aprende-mos a viver continuamente no ponto
daquela intersecção no centro de nosso ser.
Adentramos no paradoxo, da maneira em
que é revelado em cada vida.
Na cruz, Jesus chorou na angústia de
seu autoabandono, na medida em que
experimentou a ausência de seu Pai, O
Pai que o “abandonou” ficou “um” com
seu próprio eu, e assim o autoabandono
de Jesus foi a kenosis do total desapego,
embora não separação do seu Pai, que O
gera eternamente. Seu grito foi o ponto mais
profundo do sofrimento humano atingindo
proporções divinas. Alcançando este ponto,
porém, seu espírito humano descobriu a
abundância de amor do Pai pelo Filho e, no
Filho, por toda a humanidade e a criação.
A presença absoluta do Pai na criação está
manifesta na união do Espírito de Cristo
com o Pai. Na cruz, Jesus perdoou a seus
assassinos porque compreendeu sua cegueira, sua ignorância e dureza de coração.

Pela integração dos dois eventos na cruz
- o desespero e o perfeito amor - Jesus nos
ensinou e nos outorgou o poder de ficarmos
nesta intersecção do humano e do divino e
vivermos do poder de seu centro.
O poder da cruz está presente em nosso
próprio centro do ser. Ele desintegra nosso
egoísmo. Ele transforma nosso espírito para
que sejamos capazes de suportar o sofrimento. Mas se o virmos somente como tolerância, não vemos a cruz à luz da Ressurreição.
Por esse nó somos capazes ao mesmo tempo
de tolerar e de amar. Quando Jesus perdoou
a seus inimigos, ele os amou. Provou para
nós a verdade mais importante que tinha
que ensinar, que até mesmo o sofrimento
absoluto não pode destruir a capacidade
divina que possuímos, que é a capacidade
de amar. Ele nos ensinou que o amor é
insaciável e indestrutível e que até mesmo
a morte, o supremo sofrimento pelo qual
passamos, não destrói o amor. Aprendemos,
a partir da cruz, à luz da Ressurreição, que
todo amor é divino, a manifestação de Deus
na maneira humana de ser. Portanto, o amor
é a divinização do Homem. Estas são as
lições que aprendemos não meramente pela
reflexão sobre a Paixão, mas principalmente
através da experiência da Ressurreição.
Aprendemos isso através dos eventos reais
desvelados pelo paradoxo de cada vida. À
medida que acontece, podemos ver a presença simultânea da realidade da cruz e da
ressurreição como os dois polos de nosso
próprio paradoxo e, assim, vemos a forma
de Cristo sendo moldada em nossa vida. A
visão é a iluminação da nossa consciência
pelo Espírito invisível e sem forma.
Ao meditar, aprendemos a aceitar a
centralidade da cruz na vida humana. Nós
a vemos contida, mas não negada, à luz
da Ressurreição. Aprendemos a aceitar a
tragédia que é cada cruz e a compreender a
dimensão trágica de cada vida humana em
toda existência humana. Quando meditamos, percebemos que esta compreensão é
o reverso da morbidade ou do pessimismo,
porque quando a dimensão trágica é assumida, ela leva à alegria. Ela nos purifica,
nos prepara e expande nossa capacidade
para existência. O que leva à morbidade, ao
pessimismo e ao desespero é a tentativa de
evitar o trágico. Suponho que cada sociedade tenha tentado evitá-lo ou reprimi-lo, mas
a nossa sociedade, mais do que qualquer
outra que a tenha precedido, coloca todo
empenho, com os maiores recursos para
suprimir a realidade da vida. Sacrificamos
a plenitude da verdade, sacralizando o ego
no centro de nossa vida e alimentando a
ilusão de uma terra sem a morte. Assim
vivemos uma nostalgia de um paraíso perdido e fracassamos em adentrar no Reino
que substitui e transcende tudo o que está
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estante de meditação

A consciência do poder do agora
Sérgio Pinto de Almeida
Eckhart Tolle nasceu na Alemanha em
1948, onde viveu até os 13 anos. Depois
disso se radicou em Londres e formou-se
pela Universidade de Londres, tornou-se
pesquisador e supervisor da Universidade
de Cambridge. Aos 29 anos, uma profunda
transformação espiritual dissolveu sua antiga identidade e mudou o curso de sua vida
de forma radical. Nos últimos dez anos ele
tem atuado como conselheiro e mestre espiritual, trabalhando com pequenos grupos
na Europa e na América do Norte, mora em
Vancouver, no Canadá desde 1996.
Segundo o autor, para empreender a
jornada em direção ao Poder do Agora,
a primeira coisa a fazer é deixar para trás
nossa mente analítica e nosso falso ego.
Desde o primeiro capítulo, Tolle propõe
subir para uma altitude mais elevada, onde
se respira um ar mais leve, o ar do espiritual. A linguagem usada é simples e facilita
o entendimento de conceitos complexos;
o livro é escrito no formato de perguntas
e respostas, pois se originou de questões
formuladas por pessoas que participaram
de seminários, grupos de meditação e sessões de aconselhamento.
Primeiramente o livro trata da natureza
da inconsciência humana, do sofrimento e
da ilusão criada pela nossa mente, o autor
estimula que o leitor aprenda a reconhecer
o que é falso em si e tenta mostrar como a
identificação com esse falso “eu interior”
só pode trazer medo e sofrimento. Em seguida ele estimula o leitor a dar um passo
na direção da libertação da escravidão

da mente, propondo que o leitor entre no
estado iluminado de consciência e mantenha esse estado em sua vida cotidiana.
Tolle considera que essa transformação
profunda da consciência humana não é
uma possibilidade distante no futuro, ela
está disponível AGORA! – não importa
quem seja o leitor ou onde quer que esteja.
O autor afirma que o objetivo do livro é
levar o leitor a um estado de intensa consciência da presença do Agora, de modo a
proporcionar um vislumbre da iluminação.
Tolle sugere que o livro não seja lido
apenas com a mente e aconselha o leitor
a tomar cuidado com o senso de identificação dentro de si, não havendo nenhuma
verdade espiritual que o autor expresse
que o leitor já não possua em seu interior.
O sentido de “espera” é comparado com
o estado de presença. Tolle mostra como
Jesus empregou a analogia da espera em
muitas de suas parábolas e afirma que, não
se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa
ou agitada, que é uma negação do presente.
Não é uma espera na qual a atenção fica
focalizada em algum ponto do futuro e o
presente é percebido como um obstáculo
indesejável, que nos impede de alcançar o
que desejamos. Existe um tipo de espera que
requer uma prontidão total. Alguma coisa
pode acontecer a qualquer momento e, se
não estivermos absolutamente acordados
e calmos, vamos perdê-Ia. Nesse estado,
toda a nossa atenção está no Agora. Não há
nenhum espaço para fantasias, pensamentos,
lembranças, antecipações.

Não há tensão, nem medo, apenas
uma presença alerta. Nesse estado, o
“você” que tem um passado e um futuro,
em outras palavras que tem uma personalidade, dificilmente está ali. E, mesmo
assim, não se perdeu nada de valor.
Você ainda é essencialmente você. Na
verdade, você é muito mais inteiramente
você do que jamais terá sido, ou melhor,
somente agora você é verdadeiramente
você. “Seja como um servo esperando
pelo retorno do seu senhor”, diz Jesus.
O servo desconhece a que horas o senhor
vai chegar. Então fica acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a
chegada do patrão.
Combinando conceitos do cristianismo, do
budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de
outras tradições espirituais, inclusive sugerindo a prática da meditação, Tolle procurou
elaborar um guia para a possível descoberta
do potencial interior. Este livro pretende ser
um manual que ensina as pessoas a tomar
consciência dos pensamentos e emoções que
podem impedi-las de vivenciar a alegria e a
paz que estão dentro delas.
TOLLE, Eckhart. O Poder do Agora – um guia
para a Iluminação Espiritual. Rio de Janeiro:
Sextante, 2002.

A CRUZ* (Continuação)
perdido no Éden da infância da humanidade.
A meditação nos purifica deslocando o
ego e nos levando através de qualquer situação que devemos enfrentar. Ela nos ensina
a ter coragem de deixar o ego morrer, não
fugir da morte, não nos distrairmos, não
mentir a nós mesmos. Ela nos ensina o que
a cruz nos ensina, que não podemos possuir
qualquer felicidade e que não podemos fugir
de todo sofrimento. Se aceitamos esta verdade básica, então, pelo total esvaziamento,
somos totalmente inundados com a alegria
da Ressurreição que não conhece limite. A

libertação da cruz é a liberdade do egoísmo
obtida com a morte de toda possessividade.
A meditação nos enraíza no centro universal,
naquele ponto pessoal de intersecção em
que somos plenos da energia do Espírito de
Cristo, plenamente purificado, plenamente
realizado e plenamente amado.
A nossa meditação é a resposta ao
chamado para assumir a nossa cruz diária,
identificar a nossa morte com o morrer de
Cristo que carregamos na mortalidade de
nossos corpos. Acima de tudo, é a nossa
resposta ao chamado para compartilhar a

única natureza da divindade, cuja morte e
ressurreição abriram para nós.
*Transcrição parcial de capítulo do livro Perder para
encontrar, de Laurence Freeman, Vozes, 2008.
**Monge Beneditino. Diretor da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Autor de vários livros,
alguns deles já publicados no Brasil: Jesus, Mestre
Interior (Martins Fontes) e ``A Primeira Vista – a
experiência da fé, Vozes, Petrópolis/RJ.
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Faustino Teixeira**

A FLAMA DO CORAÇÃO:

perspectivas dialogais em Rûmi*

Faustino Teixeira**

N

ada mais desafiante nesses tempos
de fundamentalismos do que a ousadia de ampliar o olhar e buscar captar
dimensões escondidas de uma Realidade que traduz a razão mais profunda de
nosso ser. Há, na sede contemporânea
de espiritualidade, uma expressão de
descontentamento com os caminhos da
história, mas também de esperança nas
potencialidades do humano. A espiritualidade vem justamente recuperar a
dimensão de totalidade da vida humana,
que deve ser simultaneamente essencial
e simples: a experiência da vida em sua
profundidade. Os grandes místicos são
guias essenciais nessa travessia do olhar.
Em sua experiência de intimidade com o
Mistério maior, abrem caminhos inusitados de percepção do Real, afirmando a
cidadania de um outro mundo que habita
o mundo, e que é “impermeável às palavras”. O místico é aquele que consegue
enxergar para além da rota conhecida,
traçada no mapa do conhecimento usual,
e captar a dimensão da experiência interna, servindo-se da lógica do coração e
dos atalhos da inspiração.
A Pérsia foi berço de grandes místicos, entre os quais se destaca Jalal-alDîn Rûmi (1207-1273). Para Eva de
Vitray-Meyerovitch, que traduziu importantes obras de Rûmi para o francês,
o que há nele de mais cativante é a sua
mensagem de amor e universalidade.
Trata-se de alguém que “retoma os valores mais essenciais do Cristianismo e
do Islã, sem deles nada renegar, favorecendo a percepção de uma dimensão
integralmente fraterna e ecumênica”¹.
Dentre as numerosas obras de Rûmi,
também conhecido como Mawlãnã
(Nosso Mestre), destaca-se o monumental Mathnãvi, obra em prosa publicada em seis volumes, também conhecida como “Poema do Espírito”, ou

ainda como o “Corão em língua persa”.
E o tema privilegiado desse instrumento narrativo é a “épica da alma” em sua
busca de Deus.
Para se poder adentrar na linguagem
dos místicos, faz-se necessário captar a
singularidade da epistemologia utilizada, ou seja, a especificidade da “teoria
do conhecimento inspirada”. O místico
é alguém que passa por um aprendizado
que se dá por via direta do dom divino.
Com base na teoria da ma’rifa, que se
traduz pelo conhecimento intuitivo de
Deus, os místicos dão um passo além
do conhecimento discursivo (‘ilm) e
apontam caminhos que indicam uma
divina inspiração. São considerados
“amigos de Deus” (awliyã) e herdeiros dos profetas, recebendo sua “divina
instrução” diretamente no coração.
Na linha dos grandes místicos,
Rûmi sublinhou a fragilidade do conhecimento que se firma sem a referência ao divino mistério e sem a sintonia
com o caminho do coração e do amor.
A seu ver, há uma inabilidade intrínseca do intelecto para seguir os rastros do
Mistério Absoluto. Em poema adverte:
“Desiste de procurar o amor apoiandote no bastão do intelecto; este bastão
não é nada além da bengala do cego”. É
“a doce loucura do amor” que favorece
a percepção do brilho do Sol de Deus.
A visão filosófica de Rûmi vem
animada pela radical consciência da
proximidade de Deus como mistério.
Em sua perspectiva, a razão sozinha é
incapaz de desvelar toda a realidade.
A crítica que ele tece contra a kalam
(a escolástica muçulmana) e o predomínio da razão discursiva têm a ver
com este desgarramento do sentido espiritual. Faz-se necessária uma “razão
iluminada”, marcada pelo sentimento
da presença de Deus. Para Mawlãnã,

sem a “proteção” de Deus não pode
haver senão perplexidade (M I: 3902).
O conhecimento verdadeiro não provém unicamente da percepção sensorial, mas é algo que advém do Alto:
“Busque o ensinamento e o despertar
espiritual de Deus, não dos livros e
palavras, de sons e de lábios” (M III:
3271.
Entre as mais ricas mensagens deixadas por Rûmi, e que permanecem
atuais, estão a cortesia interreligiosa e
a delicadeza espiritual. É um místico
marcado por grande liberdade, otimismo e ousadia. Não convida ninguém a
romper com o caminho de sua tradição,
mas insiste com vigor na necessidade
de avançar para dentro da tradição, naquele núcleo mais íntimo onde brota a
água viva da Realidade. E, curiosamente, é na intimidade deste núcleo que se
abrem as condições para o encontro
verdadeiro com os outros.
Rûmi deixa também o desafio de
manter a vida conectada com o Mistério
maior e agraciada com sua acolhedora Presença. Nada mais estranho a seu
pensamento do que um mundo desencantado. Não há, a seu ver, ação humana
que não esteja envolvida pela iniciativa
original divina. Com base no texto corânico (C 8,17), Mawlãnã irá repetir diversas vezes ao longo do Mathnavi~que
não é o arqueiro que lança as flechas,
mas Deus sim é quem as atira.
* Destaque do capítulo do livro O Canto da Unidade: em torno da poética de Rûmi, organizado
por Marco Luchesi e Faustino Teixeira. Rio de
Janeiro, Fissus Editora, 2007.
** Teólogo, com doutorado e pós-doutorado na
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
Professor do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Religião da Universidade Federal de
Juiz de Fora.. Autor de vários livros, com destaque para Ecumenismo e diálogo inter-religioso,
Sociologia da Religião, Catolicismo plural:
dimensões contemporâneas..

