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Natal
De repente o sol raiou
E o galo cocoricou:

Brava
a arara a gritar começa:

– Cristo nasceu!

– Mentira? Arara.
Ora essa!

O boi, no campo perdido
soltou um longo mugido

– Cristo nasceu!
canta o galo.
– Aonde? Pergunta o boi
– Num estábulo –
o cavalo contente
rincha onde foi.
Bale o cordeiro também:

– Aonde? Aonde?
Com seu balido tremido
ligeiro diz o cordeiro
– Em Belém! Em Belém!
Eis senão quando, num zurro
se ouve a risada do burro:

Em Belém! – Mé!
Em Belém

– foi sim que eu estava lá!

E os bichos todos pegaram
O papagaio caturra
e de raiva lhe aplicaram
uma grandíssima surra!

E o papagaio que é gira
Pôs-se a falar: – É mentira!
Os bichos de pena, em bando
Reclamaram protestando.

Vinicius de Moraes

O pombal todo arrulhava:
– Cruz credo! Cruz credo!

(1913-2013)

Gherardo delle Notti, (1590-1657). Adoração dos pastores.

“Eis que vou enviar um mensageiro para que prepare um caminho a minha frente.
Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais;
o Anjo da Aliança que desejais”. Malaquias 3.1
Eventos programados:
4/1/14 – Celebração do Natal – Epifania. Casa da Criança, rua Fernandes Guimarães, 85 – às 16 horas.
11/1/14 – Meditação e Missa do pe. França na capela dos
jesuítas na Gávea, as 17:30h.
25/1/14 – Caminhada Contemplativa no Jardim Botânico, às 9 horas.

22/2/14 – Manhã de Convivência: Caminhada Contemplativa, partilha de experiências e confraternização.
Jardim Botânico, às 9 horas.
29/3/14 – Palestra: “A Igreja hoje, na visão do Papa
Francisco”, a ser proferida pelo Pe. Maria França.
Casa da Criança, às 16 horas.
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Distrito Federal
Brasília
Genil
Brasília
Geysa
Brasília
Glória
		
Estado da Bahia
Feira de Santana 	 Padre Arnaldo     	
Salvador
Antônia Lúcia
Salvador
Mª Cristina
		
Salvador
Mª Angela
Salvador
Marilene
		
Salvador
Burity
		
Salvador
Mistrô  	
		
Simões Filho
Gisa
V. da Conquista
Rosa
		
Xique-Xique
Frei Gilvan
Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

Pe. Domingos
Auremília

(61) 3208-3782
(61) 3443-6841
(61) 3367-2181
(61) 9967-3345
(71) 9617-0684
(71) 3328-0834
(71) 3451-4506
(71) 8887-6099
(71) 3321-5957
(71) 3248-6373
(71) 8104-4407
(71) 3247-9477
(71) 9987-8311
(71) 3245-2404
(71) 96016069
(71) 3301-6424
(77) 3421-1271
(77) 8725-3179
(74) 3661-4745
(85) 3281-1085
(85) 3494-4384

Estado de Goiás
Goiânia
Fernanda
Itimbiara      
Hélio
                          		
Itimbiara      
Carlos
                               		
Estado do Maranhão
Balsas
Marlene Garcez
Pastos Bons
Ir. Diva
São Luiz
Mª Braga

(62) 3241-9939
(64) 3404-5231
(64) 9992-6009
(64) 3204-2010
(64) 8121-7174
(99) 3541-3131
(99) 3555-0007
(98) 3243-1048

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

(31) 3344-3831
(31) 3344-2601

Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

(83) 3224-5489
(83) 3225-1039
(83) 3227-7188
(83) 3221-2768

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

Estado do Paraná
Curitiba – Doris – (41) 3013-3014

Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Guarapuava
Germán
Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília
Estado do Piauí
Teresina

Fr. AfonsoTemme

Lindóia

Roberto 		(51) 3084-5740

(81) 3533-0546
(81) 3432-3281
(81) 3436-1534
(81) 3268-2138

Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí
São Leopoldo
Torres

Angelita
Lia
Morgana
Adriana

(86) 3211-7577

Estado de Santa Catarina
Chapecó
Pe. Zanella 		(49) 3322-1400
Chapecó
Margarete		(49) 3335-0359
Laguna
João Carlos 		(48) 3647-2566
Maravilha
Celestina 		(49) 3664-1007
			(49) 9988-9244
Planalto Alegre
Ilda Irene		(49) 3335-0105
Xaxim
Anna Marchetti
(49) 3353-1238
kikarmarchetti@hortmail.com

Jari Furtado

(21) 2439-7920
(21) 999146-9517
Botafogo 1
Mª Regina
(21) 2542-9204
Botafogo 2
Sônia
(21) 2527-1875
Copacabana1
Jader
(21) 2255-6707
Copacabana 2
Ana Perrota
(21) 2235-1924
Copacabana 3
Ana Fonseca
(21) 2523-5125
Copacabana 4
Hileana
(21) 2236-1431
Ipanema 1
M. da Glória
(21) 99785-2380
Ipanema 2
Edith
(21) 2287-8645
Ipanema 3
Alessandro
(21) 98122-0390
Laranjeiras
Sara
(21) 2265-6509
Leblon 2
Angela Reis
(21) 98881-1847
Leme
Teresa
(21) 2543-6011
Recreio1
Dalva
(21) 99945-7484
		 (21) 3074-9979
Recreio 2
Gerson
(21) 3326-3947
(21) 98392-8796
Santa Teresa
Martha
(21) 2242-9341
São Conrado
Carlos Eduardo
(21) 3322-2902
Tijuca
Vera
(21) 2268-1288
Outras cidades:
Belford Roxo
João Paulo
Niterói (Santuário) Ana Lúcia
Niterói (Academia) Ana Lúcia

(21) 2761-3773
(21) 3604-4559
(21) 3604-4559

Estado do Rio G. do Norte
Natal
Pe. Magno Jales

(84) 3313-5116

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena 		(51) 9991-6975
Floresta
Marcelo 		(51) 9654-5100
Glória
Orphélia
(51) 3219-8471
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(54) 3468-0086
(51) 3488-2116
(51) 3037-2246
(51) 9733-1382

Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa          José Henrique     
(11) 99976-4803
Alto do Sumaré      Taynã                 
(11) 98633-1408
Bela Vista (1)         	 Sonia Mari          
(11) 3288-2767
Bela Vista (2)         Amélia                
(11) 5579-0175
Bela Vista (3)         Inês                    	
(11) 3889-7780
Centro (S. Bento)   Ana Alves             	
(11) 5584-6598
Centro      «            Paulo Montoro     
(11) 3887-5692
Centro      «           	 D. Alexandre        	
(11) 3328-8799
Centro      «            Maria Wanda       
(11) 99879-1891
Centro (LSF)          Joseph                 	
(11) 5521-8301
Cerqueira César
Cristina
(11) 99651-8852
Jardim Marajoara   	 Roldano                
(11) 98194-8840
Santo Amaro          	 Maria Auxiliadora  	 (11) 5686-3082
Saúde                    Pe. João Maria     
(11) 3275-4223
Tatuapé                  Márcia                 
(11) 98214-6422
                                                        
(11) 2097-5493
Vila Beatriz            Tayna Bonifácio    	
(11) 98633-1408
Vila Clementina      Ir. Conceição    marilza_twf@hotmail.com
Vila Maiana            Cynthia                
(11) 5078-6816
Outras cidades:
Araçatuba            
Jacareí                 	
Mogi das Cruzs    
Paraibuna

Lúcia Lemos         
Carlos                   
Eduardo                
Regina Reis

Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(18) 3608-1504
(12) 99763-4741
(11) 99975-2256
(12) 3974-0230
(12) 99769-5996
Ribeirão Preto       Zaíra
(16) 3623-4553
Ribeirão Preto
Mário Palumbo        (16) 99994-7222
Santos                 Silvana                  
(13) 3222-3131
S. José dos Campos Carlos               	
(12) 3952-8812
Sorocaba              Sandra                  
(15) 3278-2393
Suzano                 Eduardo                
(11) 99975-2256
Taubaté                 Maria Helena          mh.goffi@uol.com.br
Taubaté                 Phil Dwyer            
(12) 98180-9999
Santos
Silvana
(13) 3222-3131
Sorocaba              Sandra
(15) 3228-2393                
(79) 3214-8911
(79) 3222-7795
(79) 3246-2014
(79) 3211-6588

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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A VIDA DE JESUS*

J

esus cresceu na Galileia,
uma parte próspera e fértil
de Israel. Nasceu em um
país dolorosamente consciente
da dominação estrangeira. Em 63
a.C., Pompeu incorporou a Palestina à província romana da Síria.
Herodes, o Grande, governou com
autonomia nos assuntos internos
(37-4 a.C.), mas era controlado
por Roma com relação à política
externa e militar. Herodes Antipa
governou a Galileia (4 a.C. a 39
d.C.) com uma acomodação política similar à presença imperial.
Antes dos romanos, teve lugar
uma longa história do povo judeu
registrada em seu grande Livro,
uma história agitada e violenta
de guerras, exílio em massa, limpeza étnica e repetida dominação
estrangeira. No âmago da identidade judaica, havia o sentido de
sua aliança especial com Deus
como o “povo escolhido”. Eles se
orgulhavam em afirmar que foram
os primeiros a venerar o único
verdadeiro Deus, mesmo que,
com frequência, tivessem sido infiéis a Ele.
Estudiosos e teólogos continuam a
debater até que ponto Jesus deveria ser interpretado, em seu contexto histórico, como
um messias político ou espiritual. A vida
que mudou tantas outras vidas através da
história é amplamente desconhecida por nós.
Seus primeiros trinta anos foram vividos na
obscuridade. Depois que apareceu na vida
pública, cada acontecimento de sua vida que
está registrado foi selecionado para ilustrar
uma percepção já estabelecida sobre ele.
A história de seu nascimento como é
contada pelos evangelhos de Mateus e Lucas
deve ser a história mais exemplificada que
já se contou. Lucas deixa claro que estava
contando a história pelo mesmo motivo que
escreveu seu evangelho, ou seja, aprofundar
a fé já existente em seus leitores. Depois de
termos visto tantas peças de crianças recontando a natividade, a história do nascimento
de Jesus pode nos parecer ingênua. Mas a inocência da história não é tão transparente. Ela é
tão densamente teologizada quanto qualquer
passagem dos Evangelhos, com ricas ressonâncias e associações com a Bíblia inteira.¹
O nascimento que preservou uma virgindade
– tema mitológico universal – exprime uma
crença primitiva na extraordinária natureza da
concepção física de Jesus e ilustra sua identidade especial. Jesus será “Deus conosco”, a

shekinah, ou presença de Deus personificado.
Portanto, a forma como sua concepção e
nascimento são descritos não é meramente
histórica, mas teologicamente crucial.
Não havendo encontrado lugar na estalagem, Jesus inicia sua vida na pobreza.
Desde o início ele é um marginalizado. Seu
nascimento em uma manjedoura, um lugar
onde eram alimentados os animais, simboliza
a pobreza interior que Jesus e seus seguidores
terão de abraçar. Ele também mostra como
Jesus será amparo do mundo. Os três sábios
do Oriente (Pérsia ou Arábia), que a tradição
cristã posterior transformou em reis, eram
magos, “associados com a interpretação
dos sonhos, o zoroastrismo, a astrologia
e a magia”². Eles representam as antigas
tradições de sabedoria do mundo gentio que
reconhecerá Jesus como a realização de suas
esperanças e profecias. Alguns cristãos primitivos ficaram escandalizados com o papel
da estrela-guia, que sugere a religião astral.
Os presentes dos magos – ouro, incenso e
mirra – testemunham, respectivamente, a
realeza de Jesus, seu sacerdócio cósmico e a
morte sacrifical que sofreria.
Os pastores representam o ritualmente
impuro. Eles eram estereótipos da baixa
criminalidade, dos marginalizados e dos pobres, os que seriam os primeiros a responder

à mensagem de Jesus. Também
foram os primeiros a comunicar
as boas novas de seu nascimento
para o mundo. Os relatos de
Mateus e Lucas, muito próximos
um do outro, exigem uma leitura
profunda e contínua. Se não
conseguimos penetrar em seu
significado de imediato, nisto
não nos diferenciamos de Maria,
a mãe de Jesus, que tampouco,
a princípio, apreende seu total
significado. Ela “conservava
cuidadosamente todos esses
acontecimentos e os meditava
em seu coração”³. Na arte cristã,
Maria é frequentemente representada lendo, como modelo
de cristão, em que a Palavra
penetra, encarna e amadurece.
Por sua ênfase no detalhe,
as histórias dos Evangelhos
sobre o nascimento de Jesus
podem ser comparadas aos relatos de sua morte, que ocupam
uma parte desproporcional
do texto como um todo. As
histórias, contudo, não são contadas para
satisfazer nossa curiosidade biográfica,
ou nossas exigências de provas históricas.
A realidade histórica é inseparável do
estilo da história. O fato e a interpretação,
evidentemente, nunca podem ser totalmente
separados. Tudo é contado de um ponto de
vista. Nos Evangelhos, o ponto de vista é
a fé. Mas a fé não é apenas uma opinião
ou interpretação. É uma forma de ver a
profundidade e o significado em algo
comum. O objetivo de se contar a vida de
Jesus não é apenas oferecer informações,
mas revelar a experiência do significado:
quem Jesus realmente é para os autores dos
Evangelhos, para seu leitores e para toda
a humanidade.
¹ 			Raymond E. Brown. The birth of the Messiah.
Londres e Nova York: Doubleday, 1993.
² 		 Raymond E. Brown et al., New Jerome Biblical
		Commentary. Londres: Chapman, 1990, p. 635.
³ Lc 3: 21-22.
*		 Transcrição parcial do capítulo “A vida de Jesus”,
do livro Jesus, o mestre interior, de Laurence
Freeman. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
**		M onge beneditino. Diretor da Comunidade
Mundial de Meditação Cristã. Além desse livro,
vários outros como A Prática diária da Meditação
Cristã, A luz que vem de dentro, A primeira vista
– a experiência da fé foram publicados no Brasil

Gustave Doré. A natividade.

Laurence Freeman**
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ACOLHENDO A ENCARNAÇÃO*
Angelino Caio Feitosa**
“Não tenhas medo. Vem a ti teu rei, vem manso,
pobre, montado num jumento” (Zc 9,9)

O

ato do advento é que Deus já se
fez conosco. Nós o celebramos
como elemento já feito. Celebramos este mistério pobre de um Deus feito
feto humano. Advento não é só preparação
para o Natal como em geral se diz, ele tem
um valor próprio, um valor em si. É tempo
para apreciar essa humilhação divina: entrar
no útero de uma mulher para crescer como
gente. Ouvir o convite que o Senhor nos faz
e procurar pautar a sua vida pelos convites,
pelos apelos que estão no Senhor.
São dois os projetos de Deus que nós celebramos. Um projeto é Deus descer para o
nosso meio se humanizando. O outro ligado
a esse, é o homem, a criatura humana subir
para Deus humanizando-se. Ambos têm
em comum a humanização de Deus que é
uma descida, que é uma diminuição no seu
ser e a nossa humanização para o plano de
Jesus que é uma subida. Dois projetos: um
de Deus e o outro nosso.
Desde a concepção, Jesus tomou para si
tudo que é próprio da gente. Em Jesus, Deus
mergulhou no mistério complexo, ambíguo,
contraditório de ser gente como nós, para
que nós mergulhemos no mistério divino,
simples, puro, sem contradições. Jesus então
nos disse: “Permaneçam em mim como
eu permaneço no Pai”. Jesus vive a sua
humanização como caminho para a minha
humanização. – “Venham a mim quando
cansados, nervosos e eu vos aliviarei” (Mt
11,28). Não é natural da criatura humana o
aperreio, o nervosismo, se a gente entra no
projeto da humanização de Jesus. “Nunca
vou rejeitar quem vem a mim”.
Deus em Jesus deu as costas ao contexto
próprio de Deus, para viver o nosso contexto
próprio de gente, esse contexto social onde
falta o pão, onde há muita atitude contra o
sistema divino.
O que aconteceu? Deus, muitas vezes,
falou pela voz humana, através de seus
profetas. Em Jesus, porém, sua palavra
silenciosa ultrapassa os sons, a fala. Jesus
é uma palavra mais densa, mais cheia de
dignidade do que qualquer fala, porque é a
própria existência humana que nos fala. Ele
se encarna. “A palavra se fez carne”, diz o
evangelho de João. Não é mais a pronúncia
de sons, é a concreteza de Jesus Cristo. Outra
expressão de João: “Ele abriu sua tenda no

meio de nós”. Ele se ajeitou conosco, para a
gente se ajeitar com ele, tomar jeito. Tomou
o nosso jeito para nos tornarmos do jeito
dele. Não é mais o Deus por espírito, mas o
Deus encarnado em Jesus Cristo; veio a nós
para irmos a ele. Nós dois, Deus e eu, em
comunhão naquele célebre oráculo amoroso.
Esse jeito de entrar nessa circulação: “Se
seu irmão tem alguma coisa contra você,
deixe sua oferenda diante do altar e volte para
reconciliar-se com seu irmão. Só depois traga
a oferenda” (Mt 5,23-24). O Deus Jesus, o
Messias, assim tranquilo, era esperado há séculos. Os antigos profetas já falam da virgem.
Nós vamos escutar nas leituras do advento,
na missa. Mas Jesus diverge, completamente,
é no modo como eles esperavam, um modo
poderoso. Não esperavam de jeito nenhum
que ele viesse do jeito que ele veio e viveu.
Os judeus pensavam no Messias nascido de
um homem e adotado por Deus. É o Messias
nascido de Deus e adotado pelo homem,
não tem nenhuma contraindicação. Depois
que isso aconteceu, a gente vê que essa é a
melhor maneira de acontecer, lendo a Bíblia
do Antigo Testamento.
O que interessa é que Jesus, Deus, vem no
surpreendente, no inesperado. Aí, é preciso
ter muito cuidado com nossos esquemas, nosso credo fechado, porque às vezes são gaiolas
em que Deus não tem espaço para entrar.
Nascido de Deus, adotado por um homem.
Em favor de quem? De todos os homens.
Maria e José são judeus simples, atrasados, não pertencem a nenhum desses grupos
de elites religiosas. Eles são os primeiros
a receberem o anúncio da vinda de Deus.
Esse anúncio mexeu profundamente com
a vida deles, que se embaraçaram com
certeza. Essa palavra feita carne, óvulo de
uma moça entre 14 e 16 anos, inexperiente,
morando num lugarzinho fechado e distante
da civilização, esse fato dela acreditar-se
grávida por obra do Espírito Santo a perturbou, a Bíblia diz isso: “Depois guardou
no seu coração”. Perplexos, eles acolhem
em silêncio, certamente, numa dura noite
de fé. Eles experimentam o mistério de um
fetozinho crescendo no seio de Maria por
nove meses, tal qual você e eu, sem nenhuma diferença. A diferença com certeza é que
eles não eram cidadãos considerados. Eram
servos camponeses.

Também nós nos associamos a Maria e
José nessa perplexidade diante de Deus que
se encarna em nossa pequenez.
Muitos de nós celebramos o Natal sem
essa preocupação que estava no coração do
Pagé (um índio) – Será que é Deus mesmo,
eu sempre pensei que era uma história dos
padres, disse o Pagé.
Mas o que nos cabe? Cabe o que coube
a Maria e José: Sair de nossa mentalidade
consumista e isto não é fácil. Reconhecer-se
do outro lado; olhar-se no espelho, e dizer:
“Rapaz, eu sou importante e não sabia como
sou importante. Tenho peso no coração de
Deus, tenho prestígio no coração divino”.
Por isso qual é a minha resposta? Como
receber uma pessoa humilde, atrasada, marginalizada por isso ou por aquilo? Qual é o
meu pensamento, qual é o meu gesto? Sei
que é muito frágil dizer que Jesus era puro,
mas ninguém sabia não. Era um menininho
pobre para nascer de uma mulher muito nova,
pobrezinha, andando a pé.
Naquele tempo, como hoje, é muito difícil acolher um humilde. Mas eu não quero
pensar no nosso comportamento, mas em
nosso relacionamento com os pobres. Mudar
primeiro nosso coração, cristianizá-lo, tirar o
nosso quadro de valores, queimá-lo, botá-lo
fora. E é daí, nesse coração inocentado sem
querer saber como é Deus, mas querendo
saber como acontece Deus, o que é diferente,
que podemos mudar nosso relacionamento.
Para Deus é muito pouco. Não é você ter
toda clareza da fé cristã ou a conclusão de um
Pagé, que faz a sua fé respeitada aos olhos de
Deus. Importante é como acontece em sua
vida, não no seu quadro de valores. O reino
de Deus é um acontecer. Ele se realiza num
gesto de ajudar o outro. Deus fica próximo,
como pessoa se encarna mais em você, em seu
coração. Cuidado! Vai brotar um jeito novo!
* Transcrição parcial de capítulo do livro Ao Encontro
de Você, do Frei Angelino Feitosa, Editora da
Universidade Federal de Pernambuco, 2004.
** Da Ordem dos Irmãos Menores Franciscanos.
É também autor do livro Estrela Guia, publicado
pelas Edições Paulinas, bem como Chão
Necessário (impresso na gráfica Sir Speed do
Rio, 2002) e A Graça de Viver, publicado pela
editora da citada Universidade em 2008. Dirigiu
dois retiros para a Comunidade de Meditação
Cristã do Rio de Janeiro, além de proferir palestras
em ocasiões diversas.
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SILÊNCIO CRIATIVO*

I

magine um homem ou um grupo
de pessoas sentados em silêncio
por uma ou meia hora, num lugar
tranquilo onde não se ouve nem rádio
nem música de fundo. Não falam.
Não rezam alto. Não têm livros ou
papéis nas mãos. Não estão lendo
nem escrevendo. Não estão ocupados
com nada. Eles simplesmente entram
em si mesmos, não para pensar de
modo analítico, não para examinar,
organizar, planejar, mas simplesmente
para ser. Eles querem estar juntos em
silêncio. Querem sintetizar, integrar-se, redescobrir-se numa unidade de
pensamento, vontade, compreensão e
amor para além das palavras, para além
da análise, até mesmo para além do pensamento consciente. Querem rezar, não
com os lábios, mas com seus corações
silenciosos e, além disso, com a própria
base de seu ser.
O que levaria pessoas modernas a fazerem uma coisa dessas? Seriam movidas
por um sentido de necessidade humana de
silêncio, de reflexão, de busca interior?
Quereriam fugir do barulho e da tensão
da vida moderna, pelo menos por alguns
momentos, a fim de relaxar a mente e
a vontade de buscar uma abençoada e
saudável sensação de unidade interior, de
reconciliação, de integração?
Estes são motivos bastante bons. Mas,
para um cristão, existem motivos ainda
mais profundos. O cristão pode se perceber chamado por Deus para períodos de
silêncio, de reflexão, de meditação e de
“escuta”. Somos, talvez, falantes demais,
ativos demais em nossa concepção da vida
cristã. Nosso serviço de Deus e da Igreja
não consiste apenas em falar e fazer. Também pode consistir em períodos de escuta,
de espera. Talvez seja muito importante,
em nossa época de violência e inquietação,
redescobrir a meditação, a oração unitiva,
interior, silenciosa, e o silêncio criativo
cristão.
O silêncio tem muitas dimensões.
Pode ser uma regressão e uma fuga,
uma perda de si, ou pode ser presença,
atenção, unificação, autodescoberta. O
silêncio negativo tolda e confunde nossa
identidade e caímos em devaneios ou ansiedades difusas. O silêncio positivo nos
refaz e nos permite perceber quem somos, quem poderíamos ser e a distância
entre os dois. Portanto, o silêncio criativo
implica uma escolha disciplinada e o que

Paul Tillich chamou de “coragem de ser”.
A longo prazo, a disciplina do silêncio
criativo exige um certo tipo de fé, pois,
quando ficamos cara a cara conosco,
no fundo solitário de nosso próprio ser,
confrontamo-nos com muitas questões
sobre o valor da existência, a realidade
de nossos compromissos, a autenticidade
de nossa vida cotidiana.
Quando estamos o tempo todo em
movimento, sempre ocupados com as
exigências de nosso papel social, quando
somos levados passivamente pela corrente
da conversa, na qual as pessoas se envolvem o dia inteiro, talvez sejamos capazes
de escapar de nosso eu mais profundo e
das questões que ele coloca. Podemos estar
mais ou menos satisfeitos com a identidade
externa, com o eu social, que é produzido
por nossa interação com os outros na agitação do cotidiano. Mas não importa quão
honestos e abertos possamos ser em nossas
relações com os outros; esse eu social implica um elemento necessário de artifício.
É sempre, de certo modo, uma máscara.
Quando ficamos quietos, não por
alguns minutos apenas, mas por uma
ou várias horas, podemos nos sentir
desconfortavelmente conscientes da
presença dentro de nós de um estranho
perturbador, o eu que é, ao mesmo tempo, “eu” e mais alguém. O eu que não é
inteiramente bem-vindo em sua própria
casa porque é tão diferente da personagem cotidiana que construímos a partir
de nossas relações com os outros e de
nossa infidelidade a nós mesmos.
Há um eu calado dentro de nós, cuja
presença é perturbadora, precisamente porque é tão calado: ele não pode ser falado.
Tem de permanecer calado. Articulá-lo,
verbalizá-lo é corrompê-lo e, sob certos
aspectos, destruí-lo.
Ora, enfrentemos francamente o fato
de que nossa cultura está de muitos modos

Thomas Merton**
organizada para nos ajudar a fugir de
qualquer necessidade de enfrentar esse
eu silencioso, interior.
Com esse eu interior, temos de
entrar em acordo no silêncio. Essa é
a razão para escolher o silêncio. Nele
enfrentamos e admitimos a brecha entre
as profundezas de nosso ser, que ignoramos constantemente, e a superfície
que é infiel à nossa própria realidade.
Reconhecemos a necessidade de estar
à vontade conosco, a fim de irmos ao
encontro dos outros, não apenas com
uma máscara de afabilidade, mas com
um compromisso real e um amor autêntico.
Assim como temos uma máscara externa, superficial, que juntamos às palavras e
ações, que não representam tudo o que está
em nós, também os crentes tratam com um
Deus que é feito de palavras, sentimentos,
slogans reconfortantes, um Deus que é
menos o Deus da fé do que o produto de
rotina social e religiosa. Tal “Deus” pode
se tornar o substituto da verdade do Deus
invisível da fé e, embora essa imagem
reconfortante possa nos parecer real, é realmente uma espécie de ídolo. Sua função
principal é proteger-nos de um encontro
profundo com nosso verdadeiro eu interior
e com o verdadeiro Deus.
*Destaques do capítulo “Silêncio criativo”, do livro
Amor e Vida, de Thomas Merton. São Paulo:
Martins Fontes, 2004.
**Monge trapista, da Abadia Cisterciense de
Getsêmani, no Kentucky, Estados Unidos, falecido
em 1968 num acidente elétrico, na Tailândia.
Autor de numerosas obras de espiritualidade e de
poesia, grande parte delas publicadas no Brasil
como O Pão do Deserto, Na liberdade da solidão,
O Homem Novo, pela editora Vozes.

Vocação à solidão
Entregar-se, dar-se, confiar-se completamente ao silêncio de uma vasta paisagem de
bosques e colinas ou mar ou deserto; ficar sentado, imóvel, enquando o sol desponta sobre a
terra e enche de luz o silêncio. Orar, a trabalhar
pela manhã e dar-se ao labor da meditação ao
entardecer, quando a noite cai sobre a terra
e quando o silêncio se enche de escuridão
e estrelas. Essa é uma verdadeira vocação
especial. Poucos há que estejam dispostos
a pertencer inteiramente a um tal silêncio, a
deixá-lo penetrar até os ossos, a nada respirar
a não ser o silêncio, a se nutrir de silêncio e
a transformar a própria substância da vida em
um silêncio vivo e vigilante.
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Notícias da Comunidade
Reunião de coordenadores
da América do Sul

Com a presença de Dom Laurence Freeman, diretor da Comunidade Mundial de
Meditação Cristã, a reunião efetuou-se em
Buenos Aires, em fins de novembro último.
O temário da agenda abrangeu as seguintes questões: 1. Manter a integridade da
doutrina sobre a Meditação, preservando
a mensagem espiritual centrada nesse ensinamento; 2. Levar o ensino a um número
maior de pessoas, especialmente através
do fortalecimento da rede de grupos de
meditação; 3. Ajudar a introduzir frutos e
benefícios da Meditação Cristã no mundo
secular; 4. Participar do empenho pelo
diálogo interreligioso; 5. Desenvolver e
apoiar a comunidade oblata; 6. Manter uma
organização central eficaz e 7. Conseguir
um financiamento sustentável.
Estiveram presentes a coordenadora da
Argentina, Madalena, a do Paraguai, Ada, o
do Uruguai, Phillippe e o do Brasil, Roldano, além de Leonardo Correa, coordenador
de comunicação da Comunidade Mundial
e meditantes locais.
Missa do Padre França
No segundo sábado de cada mês, os
meditantes do Rio estão convidados a participar da ceia do Senhor, celebrada pelo
padre Mário França, na Capela da Casa dos
Jesuítas, à rua Marquês de São Vicente,
389, às 18 horas, precedida de meditação
às 17.30.

Jorge Pedro Carauta
Em 8 de outubro passado, o prof. Carauta fez a última travessia: faleceu em casa
vitimado por um AVC.
Naturalista conceituado, exerceu o magistério no Museu Nacional, destacando-se
pela competência e dedicação aos alunos,
na orientação de trabalhos acadêmicos.
Durante anos, coordenou o grupo de
meditação do Jardim Botânico, que se
reunia na Igreja da Divina Providência.
Iniciou e dirigiu em diversas vezes a
prática da meditação andando em nosso
Jardim Botânico, que considerava o mais
privilegiado em organização e beleza,
entre os que visitou em vários países.
Irmão carmelita, Carauta tinha amplo
conhecimento do Canto Gregoriano, ministrando aulas às irmãs carmelitas. Proferiu
palestras para os meditantes do Rio sobre
Tereza de Ávila, Simone Weil e São João
da Cruz.
A Comunidade carioca registra aqui
seu profundo sentimento pela partida do
estimado mestre e irmão na fé.

O silêncio
é a estrada real
que nos leva
a DEUS
John Main
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Prece de John Main
para iniciar a Meditação
“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 procuram.”
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

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 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.
(Texto extraído do livro A Luz que
vem de dentro, de Laurence Freeman,
Ed. Paulus, 3a.Edição – p.11)

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, saiam dando
graças pela maravilha que é a vida
humana. Fazemos esta prece por Jesus
Cristo Nosso Senhor.

Dom Laurence Freeman
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ESTANTE DE MEDITAÇÃO

Jader Britto

Em busca do mistério

C

om esse título, Leonardo Boff
lançou em 1974 a primeira versão deste livro. Nesta 2ª edição
informa que outras temáticas
ocuparam seu interesse como a ampliação
do enfoque da Teologia da Libertação,
abrangendo a questão ecológica. Contudo,
o eixo continua a ser “a busca da experiência de Deus”. Adverte que não se trata
de pensar sobre Deus, mas procurar senti-lO com a totalidade de nosso ser, num
encontro pessoal, através do mundo e com
as pessoas que nos cercam. A “palavra”
está a serviço dessa experiência, mediante
uma representação – Senhor, Pai, Mãe,
Santo – em que se costuma incluir a argumentação filosófico-teológica. Então, Deus
é identificado com determinados conceitos
e doutrinas são elaboradas.
Vale ressaltar que, neste ensaio, Boff
não se detém no debate filosófico sobre a
existência de Deus, não fazendo referência
à clássica reflexão de Kant em sua Dialética Transcendental, e também a pensadores
como Platão, Aristóteles, Santo Anselmo,
Tomás de Aquino, Descartes e tantos outros que refletiram sobre o tema. Cita, no
entanto, Santo Agostinho, quando afirma:
Por mais altos que sejam os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se
imaginaste compreender, compreendeste
não Deus, mas apenas uma representação
d’Ele.
No capítulo “Mate as imagens e Deus
aparecerá”, assinala que falar em experiência de Deus é “assumir uma posição crítica
dentro da crise geral de nossas representações
sobre o mistério de Deus”. Observa que a crítica colocou em cheque todas as nossas ideias
sobre Deus, destacando as feitas por Freud,
Marx e Nietzsche, marcadas pela secularização, pela desmistificação, pela tentativa
de tradução secular dos conceitos religiosos,
pela teologia da morte de Deus, pelo esforço
de desmascaramento da função ideológica
assumida pelas religiões, a fim de justificar
o status quo social ou para preservar, nos
países mantidos no subdesenvolvimento, um
tipo de sociedade injusta. E que se estendeu
à crítica às igrejas carismáticas e populares
fiéis à lógica do mercado, na ótica do entretenimento, ao invés do apelo à conversão e
à interiorização. Nessa linha, cita o aforismo
125 do livro A Gaia Ciência de Nietzsche, em

que o filósofo alemão declara: “Anuncio-vos
a morte de Deus. Nós o matamos, você e eu.
Somos todos assassinos”. Segundo Boff,
Nietzsche não prega a morte de Deus, mas a
falsa transcendência que nos conduz a fazer
representações de Deus, morte a suas imagens, o que daria espaço para a experiência
do Deus vivo, acrescentando que o ateísmo
oferece a chance dessa verdadeira experiência. E que, em vez de pensar Deus com a
cabeça, é preciso sentir Deus com o coração.
Ressalta que Deus não é apenas transcendente; é também transparente, citando
Teilhard de Chardin para quem O grande
mistério do cristianismo não é exatamente
a aparição, mas a transparência de Deus
no universo. Oh! Sim, Senhor, não só o raio
de luz que passa roçando, mas o raio que
penetra. Não vossa Epifania, Jesus, mas
vossa Dia-fania (Le Milieu Divin. Paris,
1957, p. 162).
O conceito de experiência, tão central
na tradição filosófica da teoria do conhecimento, é assim definida pelo autor: “é
a ciência ou o conhecimento que o ser
humano adquire quando sai de si mesmo
(ex) e procura compreender um objeto por
todos os lados (peri)”. Resulta do encontro
com o mundo em constante mudança. É a
síntese de uma série de abordagens, tal como
assinala Aristóteles: a empeiria não decorre
de uma experiência isolada, mas constitui
uma síntese de percepções e combinações
reunidas naquilo que possuem de comum,
dentro de um modelo esquemático (Metafísica. 980b). Conclui Boff que a experiência
é o modo como interiorizamos a realidade
e a forma que encontramos para nos situar
no mundo junto com os outros.
Ao analisar a experiência típica do
mundo moderno, observa que ela é marcada por seu caráter científico-técnico,
um modo do homem situar-se no mundo
e o mundo no homem. E reitera este comentário de Ludwig Wittgenstein: Mesmo
quando tivermos respondido a todas as
questões científicas, perceberemos que
nossos problemas vitais nem sequer foram
tocados. (Tractatus lógico-philosophicus.
Frankfurt, 1969, p. 6, 52).
Para o autor, o Deus-Mistério está no
mundo científico-ténico, porém retraído,
olvidado, silenciado. Ele está lá no pudor
do silêncio, é como a raiz de uma árvore:

vemos a árvore, comemos
seus frutos, mas é a raiz
que dá vigor à árvore; ela não aparece, está recolhida no silêncio da terra.
E ressalta: Deus é essa raiz e essa seiva
oculta, como o sol que ilumina nossa casa,
sem que precisemos vê-lo.
Em capítulo sobre Deus na moderna
cosmologia, informa: “para que existisse o
céu sobre nossa cabeça e pudéssemos estar
aqui, foi necessário que todos os fatores
cósmicos, ao largo de 15 bilhões de anos,
tivessem se conectado, se equilibrado e convergido”, acrescentando que essa compreensão supõe que o universo seja carregado
de propósito e intencionalidade, implicando
um Agente infinitamente inteligente por trás
da ordem universal. Lembra que essa ordem
fascinou cientistas como Einstein, Böhm,
Hawking, Swimme e outros. A consciência
de Deus quer expressar essa ordem suprema
e dinâmica, feita a partir do caos.
A reflexão de Boff se estende ao aparecimento de Deus no mundo oprimido da
América Latina. Observa que em nosso
meio predomina, a nível popular, uma
interpretação religioso-mítica do mundo.
Deus se faz presente na América Latina
por uma dupla ausência extremamente
angustiante, e só tem sentido existencial
se for o polo de referência da justiça, do
amor, da fraternidade.
Em outros capítulos aborda estes temas: como Deus emerge na experiência
pessoal, a experiência cristã de Deus, a
experiência de Deus na vida religiosa,
destacando-se a experiência de Deus no
mundo do pobre e do excluído.
Ao concluir este livro que, traz um
acervo inestimável de questões desafiadoras
para uma prática coerente com o sentido de
Deus na história humana, adverte Leonardo
Boff que “experimentar Deus é senti-lO a
partir do coração puro e da mente sincera.
É desenvolver a percepção de que na radicalidade de todas as coisas, Deus, universo,
pessoa humana são um mistério de amorosidade que irrompeu em nossa consciência,
fez história. Ganhou sua linguagem e culminou na alegre celebração da vida”.
BOFF, Leonardo. Experimentar Deus – a transparência de todas as coisas. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012
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ESCUTA ECUMÊNICA E INTERRELIGIOSA

dez conselhos para
viver a religião no século xxi*

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

Frei Betto**
1. Religue-se. Evite o solipsismo, o
individualismo, a solidão nefasta.
Religue-se ao mais profundo de si
mesmo, lá onde se cultivam os bens
infinitos; à natureza, da qual somos
todos expressão e consciência; ao
próximo, de quem inevitavelmente
dependemos; a Deus, que nos ama
incondicionalmente. Isto é religião,
re-ligar.
2. Cultive sua espiritualidade. Tenha
presente que as religiões surgiram
na história da humanidade há cerca
de oito mil anos. A espiritualidade,
porém, é tão antiga quanto a própria
humanidade. Ela é o fundamento de
toda religião, assim como o amor
em relação à família. Busque na sua
religião aprimorar sua espiritualidade. Desconfie da religião que não
cultiva a espiritualidade e prioriza
dogmas, preceitos, mandamentos,
hierarquias e leis.
3. Valorize a vida. Verifique se sua
religião está centrada no dom maior
de Deus: a vida. Religião centrada
na autoridade, na doutrina, na ideia
de pecado, na predestinação, é ópio
do povo. Vim para que todos tenham
vida e vida em abundância, disse
Jesus (João 10,10). Portanto, a religião não pode manter-se indiferente
a tudo que impede ou ameaça a vida:
opressão, exclusão, submissão, discriminação, desqualificação de quem
não abraça o mesmo credo.
4. Insira-se na comunidade orante.
Engaje-se numa comunidade religiosa comprometida com o aprimoramento da espiritualidade. Religião
é comunhão. E imprima a sua comunidade caráter social: combate
à miséria; solidariedade aos pobres
e injustiçados; defesa intransigente
da vida; denúncia das estruturas de

morte; anúncio de um “outro mundo
possível”, mais justo e livre, onde
todos possam viver com dignidade
e felicidade.
5. Pratique sua crença. Interiorize sua
experiência religiosa. Transforme
seu crer no seu fazer. Reduza a contradição entre sua oração e sua ação.
Faça pelos outros o que gostaria que
fizessem por você. Ame, assim como
Deus nos ama: incondicionalmente.
6. Ore. Religião sem oração é cardápio
sem alimento. Reserve um momento
de seu dia para encontrar-se com
Deus, no mais íntimo de si mesmo.
Medite. Deixe o Espírito divino lapidar seu espírito, desatar seus nós
interiores, dilatar sua capacidade
amorosa.
7. Pratique a tolerância. Seja tolerante
com as outras religiões, assim como
gostaria que fossem com a sua.
Livre-se de qualquer tendência fundamentalista, de quem se julga dono
da verdade e melhor intérprete da
vontade de Deus. Procure dialogar
com aqueles que manifestam crenças diferentes da sua. Quem ama não
é intolerante.
8. 	Lembre-se: Deus não tem religião.
Nós é que, ao institucionalizar
diferentes experiências espirituais,
criamos as religiões. Todas elas
estão inseridas neste mundo em que
vivemos e mantêm com ele uma
intrínseca interrelação. Toda religião
desempenha, na sociedade em que

se insere, um papel político, seja
legitimando injustiças, ao se manter
indiferente a elas, seja a denunciá-las profeticamente em nome do
princípio de que somos todos filhos
e filhas de Deus. Portanto, temos o
direito de fazer da humanidade uma
família.
9. A árvore se conhece pelos frutos.
Avalie se sua religião é amorosa ou
excludente, semeadora de bênçãos
ou arauto do inferno, serva do projeto
de Deus na história humana ou do
poder do dinheiro.
10. Deus é amor e toda experiência
de amor é experiência de Deus.
Religião que não conduz ao amor
não é coisa de Deus. Mais importante
que ter fé, abraçar uma religião,
frequentar templos, é amar. “Ainda
que eu tivesse fé capaz de transpor
montanhas, se não tivesse o amor,
isso de nada me serviria”, disse o
apóstolo Paulo (1Coríntios 13, 2).
Mais vale um ateu que ama que um
crente que odeia, discrimina, oprime.
O amor é raiz e fruto de toda verdadeira religião; e a experiência de
Deus, de toda autêntica fé.
* Transcrição do capítulo final do livro O que
a vida me ensinou, do Frei Betto, lançamento
da Editora Saraiva, 2013.
**Monge dominicano, com expressiva produção escrita, a começar pelas Cartas da
prisão: 1969-1973 e numerosos outros como
Diário de Puebla, O que é Comunidade
Eclesial de Base, Batismo de sangue, Cristianismo & marxismo, Sinfonia universal, a
cosmovisão de Teilhard de Chardin, Mística
y espiritualidade (com Leonardo Boff),
Conversa sobre fé e ciência (com Marcelo
Gleiser).
Recebeu por duas vezes (1982 e 2005) o
Prêmio Jabuti, principal prêmio literário do
Brasil. Assessorou as Comunidades Eclesiais
de Base e continua assessorando movimentos
sociais.

