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Parábola do semeador
Estando reunida uma grande multidão e vindo encontrar com Ele pessoas de todas as cidades,
disse Jesus esta parábola: “Saiu o semeador a semear sua semente. E enquanto semeava, uma parte caiu à
beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha e,
depois de ter germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos,
crescendo com ela, sufocaram-na. Uma outra caiu em boa terra e, uma vez nascida, deu fruto centuplicado.”
Significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles
que ouvem, mas em seguida vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não se salvarem acreditando.
Os que estão sobre a rocha são os que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria; e como estes não têm raiz,
acreditam por algum tempo e se afastam na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são aqueles que
ouviram, mas, indo pelo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida
e não chegam a dar fruto. E a que caiu em terra boa são aqueles que, em seu coração bonito e bondoso,
a conservam e dão fruto na perseverança. (Lc. 8, 4-8, 11-15)
Celebração da Palavra
A escolha de setembro para celebrar a Palavra inspirada por Deus, comunicada às pessoas por meio
da Bíblia, decorre da memória litúrgica de São Jerônimo, comemorada anualmente a 30 do corrente mês.
Por ele, os textos do Antigo Testamento, em hebraico, e do Novo, em grego, foram traduzidos para o Latim,
mediante a Vulgata. No Sermão da Montanha, como registra o Evangelho de Mateus, Jesus desenha uma trilha
iluminada, traça um norte capaz de orientar pessoas, povos, nações na prática de atitudes solidárias.
Eventos do período
Setembro 23 – 15h30. Palestra na Igreja Cristã de Ipanema, por
Kadu Santoro, teólogo batista. Tema: Para que serve a Cabala.
Novembro 25 – 9h. Caminhada contemplativa no Jardim Botânico.

Outubro 28 – 9h. Manhã de convivência no Jardim Botânico,
com intercâmbio de experiências e lanche. Acesso pela entrada
dos veículos.
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notícias da comunidade
RETIRO ANUAL DA
COMUNIDADE BRASILEIRA
DE MEDITAÇÃO CRISTÃ
O retiro se realiza de 8 a 10 de dezembro próximo, na Casa de Siloé de retiros
do Mosteiro de São Bento em Vinhedo,
São Paulo, sob a inspirada condução de
Dom Isidoro de Oliveira Preto, abade
do Mosteiro.
Dom Isidoro resume neste pequeno texto o tema das conferências:
“A prática da Meditação não se apresenta como espiritualidade do tipo fast
food, isto é, um alimento já pronto para
consumo, processado, homogeneizado,
padronizado, que não varia nem com
as estações, nem com o clima, nem
com os países, nem com as latitudes.
A busca de Deus na prática da Meditação implica entrar na dinâmica do Espírito, exige pôr-se a caminho, exige boa
dose de espírito de aventura. A aventura
está sempre aberta à gratuidade, porque
é uma alegria, um prazer verdadeiro,
descobrir sempre mais o sentido da vida
de fé e alegrar-se no caminho novo da
Ressurreição. O caminho da fé sempre
se abre a uma surpresa nova e por isso
nos renova; superar visões parciais e
“acomodadas” para buscar os verdadeiros valores. As coisas verdadeiras
do mundo contêm um valor em si mesma. “O amor – diz São Bernardo – é a
recompensa para si mesmo”
Para informações e inscrições acessar:
roldano@wccm.org.br

SEMINÁRIO
JOHN MAIN 2017
Realizado em agosto passado nos
Estados Unidos, com sede na Universidade St, Thomas, em Houston,
Texas, o Seminário centrou-se no tema:
“Orando com os mestres de hoje”. Foi
inaugurado pelo prof. Bernard McGinn,
um dos grandes estudiosos da tradição
mística cristã ocidental de nosso tempo,
que proferiu estas palavras iniciais:
“Venho lendo John Main há muitos
anos, sempre com grande interesse.
Quando lemos seus textos, temos a impressão de que ele é geralmente simples
e direto. No entanto, acabei descobrindo
que seus pensamentos e ensinamentos
revelam profundidade incomum. Sinto-me portanto feliz em poder devolver
a um grupo seleto como este, algumas
lições que aprendi com John Main ao
longo desses anos.”
Dom Laurence dirigiu retiro do
pré-seminário sobre o tema: “A Sala
Interna”.
Os interessados poderão ter acesso às palestras e diálogo com Dom
Laurence por meio do site internacional:
<www.wccm.org>
ENSINAMENTOS ESSENCIAIS
De 22 a 24 de setembro está se realizando na Casa das Irmãs Marianistas
de Caná, em Campinas, São Paulo,
mais um encontro de Ensinamentos
Essenciais da Meditação Cristã, com palestras, debates e prática de meditação.
Para informações acessar:
www.wccm.org.br

MEDITAÇÃO CRISTÃ

Como meditar
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

Prece para iniciar
a Meditação
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!
			
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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LIVRES PARA A VERDADE*
John Main**

As

seguintes palavras são
ditas por Jesus e relatadas
pelo Evangelho de João: “Se permanecerdes na minha palavra , sereis
verdadeiramente meus discípulos e
conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará” (Jo 8, 31-33).
Todos nós, penso eu, sentimos dentro de nós a necessidade de encontrar
algo, algum princípio em nossas vidas,
que seja absolutamente confiável e
digno de nossa fé e esperança. Todos
nós sentimos este impulso para uma
ou outra forma de contato com uma
realidade que se assemelhe a uma
rocha.
No Antigo Testamento, a verdade
era vista como um atributo de Deus e
era interpretada como a confiabilidade de Deus. Nele vocês poderiam ter
absoluta confiança de ser Ele verdadeiro. Eis como o Antigo Testamento
expressava isto: “Iaweh não se afastará
de sua palavra”.
É sobre isto que versa o caminho
da meditação. Quando entramos nele,
entramos no caminho da verdade. “Sua
palavra é a verdade”. Evidentemente
que nenhum de nós pode ficar contente com a experiência da verdade feita
por outras pessoas; por isso todos nós
temos que chegar a conhecer a verdade
por experiência própria. Se vocês quiserem trilhar este caminho, terão que se
comprometer com a meditação diária,
com a meditação todas as manhãs e
todas as noites.
O caminho é de simplicidade. Tudo
o que vocês têm a fazer é sentar-se
e dizer a sua palavra, “Maranatha”.
Quando meditamos sozinhos ou em
grupo, cada um de nós tem que aceitar
a responsabilidade de dizer o mantra
do princípio ao fim. A repetição da
palavra é, em si, uma experiência de
liberdade. Deixamos de lado todos os
nossos interesses imediatos: tudo o
que nos perturba no dia de hoje, tudo
o que nos deixa felizes no dia de hoje.

Abandonamos tudo que é transitório, a
fim de nos abrirmos à Verdade absoluta
e suprema.
A sabedoria nos ensina que chegar
à Verdade é experimentar a gratuidade
e a bondade amorosa de Deus. E, na
visão cristã da meditação, tudo o que
esta pretende é abrir-nos para a presença de Deus em nossos corações.
As pessoas muitas vezes perguntam:
“Por que devo meditar? Por que vocês
meditam? Acho que parte da resposta
reside no fato de que, na experiência da
meditação, chegamos a conhecer-nos
como pessoas verdadeiras e reais, e não
como pessoas que desempenham um
papel, que correspondem às expectativas de outros a respeito de nós; é a
experiência de ser o que somos.
A meditação é importante para nós
porque cada de nós tem que aprender
como ser verdadeiro, como ser fiel à
verdade de nosso ser. Quem é verdadeiro é fiel. E o poder da meditação se
explica porque, na experiência pessoal
dela, no silêncio a que nossa palavra
nos leva, aprendemos a viver da bondade de Deus, depois que entramos em
conato com sua bondade em nossos
corações.
Deus é verdadeiro e quem descobre a própria união com Deus
demonstra haver-se introduzido
no relacionamento fundamental
da vida; como resultado deste relacionamento, todos os outros que
mantemos ficam repletos da bondade
e da realidade de Deus. Jesus diz:
“A verdade vos libertará”. A liberdade é a de sermos nós mesmos e também, a liberdade de levar os outros
a serem eles mesmos. A liberdade
de amar-nos, amar os outros e amar
a Deus. Mas esta liberdade depende
de um compromisso total com a
verdade.
As pessoas perguntam: “Quanto
tempo isto vai levar?”, ou dizem: “Venho meditando todas as manhãs e todas

as noites durante seis meses e não estou
certo de que isto tenha feito alguma
diferença até agora”. A resposta é que
o problema não está em quanto tempo
leva. O que de fato importa é que estejamos verdadeiramente no caminho, na
peregrinação e que, a cada dia, nosso
compromisso com a verdade e com a
liberdade cresça.
O compromisso diário com a
meditação e a intensa suavidade que
ela possui enquanto meditamos dia
após dia, tudo isso é um caminho de
aprendizado que visa acostumar nossos
olhos a verem o que se acha realmente diante de nós, em vez de ficarmos
imaginando o que possa estar diante de
nós para depois tomá-lo pela realidade.
Que é o real? Que é a verdade?
Deus é real e a realidade e a realidade de Deus é a verdade revelada em
Jesus. A maior parte da proclamação
cristã do Evangelho mostra que Jesus,
em toda sua realidade, dev e ser encontrado em nossos corações. Em sua luz
vemos a luz. Quando vocês começam
têm que começar com fé, porque o
único caminho de chegada a esta luz,
à verdade e à liberdade, é o caminho da
fé. Todas as vezes que vocês se sentam
para meditar, sua fé há de ser testada
e, com isto, fortalecida.
Sua peregrinação será grandemente
auxiliada se vocês encontrarem um
grupo com o qual possam meditar
regularmente. Partilhamos essa fé que
é necessária para a viagem interior e
partilhamos a presença de Deus, que
está em nosso meio e em nossos corações. Essa partilha ocorre no silêncio
e na quietude.
*Destaques do capítulo Livres para a Verdade, do livro O momento de Cristo – a trilha
da meditação. São Paulo: Editora Paulus,
5ª reimpressão, 2016.
**Monge beneditino, fundador da experiência de
Meditação na ótica cristã, falecido em 1982.
Além do livro acima citado, foram publicados
no Brasil A palavra que leva ao silêncio (Paulus)
e O caminho do não conhecimento (Vozes).
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DIFERENTES SENTIDOS
DA SAGRADA ESCRITURA*

A

Thomas Merton**

verdadeira função da interpretação escriturística é a de
termos claras as verdades
que Deus nos tem revelado sobre si
mesmo e sobre sua ação no tempo e
na história. É isso, acima de tudo, que
o contemplativo irá buscar e que não
poderá ser encontrado sem um são
respeito pelo sentido literal da Bíblia.
Todos os outros sentidos terão certa
importância.
Não tenciono entrar aqui numa
discussão técnica sobre os diversos
sentidos da Escritura. A própria
terminologia seria causa de grande
confusão. Basta dizer que há, na
Escritura Sagrada, dois sentidos de
importância vital para o contemplativo. São estes: o sentido literal, que é
o que significam as palavras do texto,
e o sentido típico, que é a significação
dos acontecimentos narrados no texto.
Todos os outros sentidos da Escritura
que têm algum valor teológico podem
ser reduzidos a esses dois.
O milagre da serpente de bronze
nos é contado no Livro dos Números
(24, 6-9). O sentido literal dessa passagem narra simplesmente o milagre.
Conta-nos o que se passou com os
filhos de Israel: se queixavam das
asperezas de que sofriam no Deserto
Arábico. Como castigo dessas queixas, tornaram-se vítimas das “serpentes ardentes” que os mordiam e
matavam muitos. Este acontecimento
ocasionou uma rápida mudança de
suas disposições, suplicando o povo
a Moisés que intercedesse por ele e
o livrasse dessas serpentes. Por
ordem de Deus, fez Moisés uma
serpente de bronze, expondo-a
como um sinal, e todo aquele que
a contemplava ficava curado. Até
aqui a letra. Mas o acontecimento
tem em si um significado simbólico.
Contém uma verdade oculta. O milagre de Moisés neste episódio chama-se “tipo” e a realidade significada
chama-se “antítipo”.

Mas quem nos dirá o sentido típico
de determinada passagem da Escritura?
Deus, somente. Portanto, se houvermos
de descobrir o sentido típico de qualquer
parte da Escritura, devemos consultar
seu autor. Como? Em sua revelação. Para
compreendermos com clareza os tipos
do Antigo Testamento em seus antítipos,
devemos buscar a elucidação do próprio
Deus, seja em alguma outra passagem da
Escritura, seja em alguma outra fonte da
revelação.
O sentido típico da Escritura não é o
alegórico. O abuso feito na Idade Média
da alegoria na Escritura deixou certa
marca de opróbrio na interpretação
espiritual da Bíblia. Uma das características da teologia da Contra Reforma
católica foi uma reação contra uma
interpretação demasiado independente
das Escrituras, em favor de um estudo
litúrgico e crítico dos textos sagrados.
Ao mesmo tempo, a tendência do
pensamento moderno, afastando-se do
simbolismo tem frustrado a necessidade
humana de simbolismo e de metáfora,
a ponto de a perverter, tornando-nos
instintivamente desconfiados daquilo
de que estamos famintos. Um mundo
sem imaginação, incapaz de enfrentar
o imaterial e incapaz do mais simples
esforço para ligar dois termos de uma
analogia, condena todo simbolismo
como mistificação.
Os judeus já haviam desenvolvido
uma interpretação alegórica do Antigo
Testamento, antes que os Padres da
Igreja começassem a produzir comentários místicos na mesma linha que os
do Midrashim judaico. Filo de Alexandria, contemplativo judeu, preparou o
caminho de Orígenes, São Gregório de
Nissa e uma longa linhagem de exegetas
cristãos.
Orígenes e a escola exegética de
Alexandria levaram a interpretação espiritual da Sagrada Escritura a um alto
grau de perfeição. Sua influência deveria estender-se à Idade Média, apesar
da reação da Escola de Antioquia. Esta

desconfiava da liberdade com que a
interpretação “mística” manejava a
Escritura Sagrada, e voltou a acentuar
com mais cautela a “letra”.
Uma das interessantes consequências da distinção que fazia Orígenes,
entre “letra” e “espírito” era a de que
o “sentido espiritual revelava seus
segredos somente aos mais avançados
na vida espiritual. Estava, por isso,
estreitamente associada à santidade e à
gnosis, ou conhecimento perfeito.
É interessante notar que o valor do
sentido espiritual e literal da Sagrada
Escritura está sendo debatido hoje em
dia com quase o mesmo ardor que
suscitva nos séculos III e IV.
Outros intérpretes da Sagrada Escritura têm ido demasiadamente longe
em sua reação contra o racionalismo e
a crítica bíblica. Acabaram por asseverar que certos problema de exegese
só podem ser resolvidos apelando para
um sentido oculto espiritual sem um
exame científico da letra. A Santa Sé,
impulsionando fortemente os exegetas
a nos fornecerem uma edição crítica
da Biblia que encoraje todas as formas
de estudo científico das Escrituras, já
condenou esse fútil expediente.
Enfim, a compreensão espiritual
da Escritura nos leva a uma percepção
mística da presença do Espírito de
Deus em nós, vivendo e operando em
nossa alma, executando, por seu poder
misterioso em nossa vida, os mesmos
atos salvíficos que vemos prefigurados no Antigo Testamento. Foi esta a
profunda verdade na qual São João da
Cruz pôde basear sua teologia mística
que está inteiramente centrada no mistério do Cristo.
*Destaques do capítulo do livro O Pão do Deserto.
Petrópolis: Vozes, 2008 (Reedição).
** Monge cisterciense, da Abadia de Getsêmani
e escritor., com vários livros publicados no
Brasil, além desse, como A montanha dos
sete patamares, O pão da vida, Na liberdade
da solidão, Novas semente de contemplação
e outros.
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ESTANTE

a procura atenta

da PALAVRa

a

fidelidade à PALAVRA, presente na Sagrada Escritura
divulgada pela Bíblia, constitui sério desafio às traduções para as
línguas modernas e entre elas a Língua
Portuguesa. Algumas se basearam na
Vulgata latina produzida por São Jerônimo em fins do século IV. Traduções
de tradução do Latim, seja em francês,
inglês e outras línguas, correm o risco
de imprecisões com relação aos textos
originais, ainda que elaboradas com elevados objetivos pastorais ou teológicos.
Observa o professor Frederico Lourenço
que somente em 1943, com a encíclica
Divino Afflante Spiritu, do papa Pio XII,
a Igreja Católica começou a incentivar
a tradução da Bíblia, a partir dos textos
originais.
Cabe aqui assinalar que nos anos 50,
como informa Thomas Merton, a Santa
Sé já estimulava uma edição crítica da
Bíblia. Nessa perspectiva, construiu-se
a Bíblia de Jerusalém, realizada pela
École Biblique de Jérusalem, com a
participação de vários especialistas e
mais de 20 colaboradores e efetuadas
diretamente dos originais hebraico e
grego, publicada em 1956. No Brasil, a
edição da Bíblia de Jerusalém em Português, publicada pela editora Paulus,
esteve também a cargo de uma equipe
de especialistas, diretamente dos originais, incorporando as notas da edição
francesa.
Agora, em 2017, a Companhia das
Letras traz a público a versão dos
quatro evangelhos canônicos do Novo
Testamento, efetuada diretamente do
original grego, com base na Septuaginta,
como passo inicial de uma tradução da
Bíblia, abrangendo todos os livros do
Antigo e do Novo Testamento. O autor
dessa tradução é Frederico Lourenço,
professor de grego da Universidade de
Coimbra, com doutorado em Língua
e Literatura Clássicas pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
Lourenço já havia traduzido do grego
a Elíada e a Odisseia de Homero e tra-

Jader Britto
gédias de Eurípedes (Hipólito e Íon),
havendo recebido o grande prêmio do
PEN Clube Português, bem como da
Associação Portuguêsa de Escritores,
além do Prêmio Pessoa.
Logo de início, Lourenço assinala
que se trata de “dar a conhecer o texto
bíblico num formato que, tanto no que
toca à tradução, como aos comentários,
privilegia de forma não doutrinária, não
confessional e não apologética a compreensão do texto grego”, e ressaltando:
“penso que há grande vantagem em ler a
Bíblia sob um prisma que privilegia sem
a interferência de pressupostos religiosos, a materialidade histórico-linguística
do texto”. Esclarece que as notas de pé
de página não pretendem interpretar o
texto em sua “extraordinária riqueza
teológica” e que existem nos dois testamentos passagens que não é possível
saber ao certo o que o texto significa.
Na introdução aos quatro evangelhos,
destaca Lourenço: “Acima de tudo, nesses
quatro textos falava-se de certo homem,
filho de um carpinteiro nazareno, um homem carismático, cheio de compreensão
por todo tipo de sofrimento humano; um
homem que, apesar de não ter praticado
crime algum, acabou por morrer crucificado como se fosse um criminoso, no
meio de dois ladrões. Esse homem – que
muitos foram reconhecendo como “Ungido” de Deus e até como Filho de Deus
– era portador das mais extraordinária
das mensagens, transmitida com palavras
simples, por vezes sob a forma de pequenas histórias singelas, compreensíveis em
qualquer aldeia”.
Sobre a autoria dos Evangelhos, o
autor levanta algumas questões: “Será
possível aceitar que nenhum dos Evangelhos é obra de um só autor? Serão
textos de autoria coletiva, oriundos de
primitivas comunidades cristãs em Éfeso, Antioquia, Alexandria, Roma etc?”
E ressalta um denominador comum
entre os quatro textos: “o objetivo de
narrar as mais importantes ocorrências
( e transmitir as mais relevantes palavras

da vida de um homem que foi crucificado em Jerusalém, na fase final do
reinado do imperador romano Tibério
(que morreu no ano 37 d.C)”.
Sobre a ressurreição de Jesus, comenta o autor que “parece inegável o
papel de Madalena como certificadora
da ressurreição que os quatro Evangelhos concordam. É sobre ela que recai a
responsabilidade de garantir em primeira mão, a “verdade” da ressurreição”.
Afirma Lourenço que “a título de
conclusão, gostaria de deixar clara a
ideia de que as dificuldades que os
Evangelhos nos levantam com suas
discrepâncias não invalidam, de forma
alguma, o valor espiritual desses quatro
textos, enquanto testemunho da vida de
Jesus e enquanto base de uma opção de
vida cristã”. E acrescenta: “de alguma
forma, podemos até dizer que as características discrepantes e contraditórias funcionam como garantia de autenticidade”.
E conclui o autor: “se há uma verdade
que todos os dias nos é confirmada pela
observação objetiva da realidade humana
é que, no cerne de seu valor ético, a mensagem de Jesus continua hoje tão válida,
tão certeira e tão urgente como era há 2
mil anos”.
Nesta tradução, verifica-se a preocupação do autor com o compromisso em ser fiel
ao que os textos gregos dizem, o olhar de um
filólogo, familiarizado com a gramática histórica. Expressões como: “Amem vos digo”,
em vez de “em verdade, em verdade vos
digo” e “filho da humanidade”, em vez de
“filho do humem”, podem causar estranhesa
pelo hábito com a forma repetida em várias
traduções. Talvéz uma revisão literária torne
ainda mais fluente a leitura desses marcantes
textos sagrados.
Lourenço, Frederico. Biblia – Novo
Testamento: os quatro Evangelhos. S. Paulo:
Companhia das Letras. 2017.
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PERCEPÇÕES DO CRISTO*

C

Mahatma Gandhi**

risto é a maior fonte de força
espiritual que o homem até
hoje conheceu. Ele é o exemplo mais nobre de quem deseja dar tudo
sem nada pedir. Vejo em Cristo o supremo modelo: manifestou, como nenhum
outro espírito, a vontade de Deus. Ele
pertence aos homens de todas as raças
que conservam a fé dos antepassados.
Ele é todo amor. O amor, seu supremo
mandamento, é dirigido antes de tudo
aos mais fracos, aos abandonados.
Vejo em Cristo o homem perfeito
e, em sua morte na Cruz, o mais belo
exemplo de sacrifício. Jesus ofereceu
sua vida na Cruz e Pilatos venceu. Não
concordo. Jesus venceu e a história
do mundo deu-nos provas amplas. A
aceitação, a glorificação do sofrimento
e do sacrifício levaram Cristo à Cruz.
Acontecimento eterno na história da
humanidade, acontecimento que deve
inspirar nossa vida.
O Cristo histórico é verdadeiro, sem
nenhuma dúvida. Não se pode negar a
autenticidade dos testemunhos de seus
apóstolos que nos referiram suas palavras e ações. Além disso, a história de
Cristo é a mais verdadeira das verdades
históricas: encarna a lei eterna do amor.
Cristo, de fato, não apenas carregou
sua cruz há mil e novecentos anos, mas
morre e renasce a cada dia. Seria pouco
consolador para o mundo depender só
de um Deus histórico, morto há mais
de mil e novecentos anos.

Vocês, cristãos, assimilam e fazem
a essência do sacrifício representado
pelo pão e pelo vinho da Eucaristia.
Sacrifício que se tornou moeda de
resgate do mundo do ato mais perfeito
que existe... “Tudo está consumado”,
foram as últimas palavras de Cristo.
Cristo não carregou a cruz somente
há mil e novecentos anos: carrega-a
hoje, morre e ressuscita dia após dia.
Aconteceu-me muitas vezes de não
saber por onde começar. Abri o Novo
Testamento e de sua mensagem recebi
a luz. Não é necessário que eu condivida a fé dos cristãos para que Cristo
exerça influência em minha vida. Eu
rejeito as armas impuras, como Cristo
rejeitou sua carga de pecado...Eu me
sinto um com o Criador.
Cristo não pertence apenas ao cristianismo, pertence ao mundo inteiro.
Estou convencido de que, se Cristo
voltasse abençoaria a vida de muitos
que nunca ouviram seu nome, mas que
com sua vida foram um exemplo vivo
das virtudes que ele praticou: amar o
próximo mais que a si mesmo, fazer o
bem a todos e mal a ninguém.
Bebam nas fontes do Evangelho!
Um cristão poderia encontrar na
repetição do nome de Jesus o mesmo
bálsamo que o hindu encontra no Ramanama. Esta repetição vem da mesma
essência de nosso ser. Ela cura todos
os sofrimentos e permite viver muitos
dias sem comida para o corpo, mas

não sem oração. É uma força ilimitada.
Comparada com ela a bomba atômica
não é nada.
Não confundam os ensinamentos de
Jesus com aquilo que acontece na civilização hoje... Não obstante toda a fé que
vocês têm em sua civilização, conservem
um bocadinho de humildade. Bebam na
fonte do Sermão da Montanha, ouçam o
que o Cristo ensinou. Seus ensinamentos
são válidos para cada um de nós.
O Sermão da Montanha foi-me
direto ao coração.
Eu estava transbordando de alegria
lendo o Evangelho: encontrava a confirmação de minhas ideias exatamente
onde eu esperava encontrá-la.
Os homens não são suficientemente
humildes, suficientemente despojados
dos bens e do poder, para poderem
compreender a mensagem de Cristo.
Quando ouço cantar “Glória a Deus e
paz na terra” pergunto: onde se presta
hoje glória a Deus e onde existe paz
na terra? Enquanto houver fome não
saciada, não saciada não haverá paz;
enquanto a violência não for eliminada
de nossa sociedade, Cristo não terá
nascido.
*Transcrição de tópico do capítulo “Assim
pensava o Mahatma”, do livro Mahatma Gandhi –
Apóstolo da Não-Violência, de Humberto Rohden.
São Paulo: Editora Martin Claret, 2005.
** Líder político e espiritual da Índia. Esteve à
frente do movimento pela independência do país
da dominação inglesa alcançada em 1947. Apóstolo da não-violência morreu assassinado em 1948.
Escreveu uma autobiografia.

