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Eventos:

Laurence Freeman
no Brasil

Julho 26
Caminhada contemplativa
no Jardim Botânico. Local
de encontro: Café Botânica,
às 9 horas. Acesso pela
entrada dos carros.

Tiziano. Pentecostes. 1480-1576. The National Gallery, Londres.

Desde 1995, D. Laurence
tem vindo regularmente
ao país, a fim de realizar,
com extrema dedicação,
o trabalho pela irradiação e aprofundamento
da Meditação Cristã em
nosso meio, assim como
vem fazendo em todo o
mundo.

Agosto 30
Palestra do Pe. Francisco
de Assis e Oliveira sobre o
tema: As letras hebraicas
e o caminho de iniciação.
Local: Casa da Criança, rua
Fernandes Guimarães, 85 –
Botafogo, às 16 horas.

São Paulo:
Em novembro próximo,
estará aqui para dirigir o retiro nacional no Estado de
São Paulo, sediado na Casa
de Retiros da Vila Kotska
de Itaici, em Indaiatuba,
de 14 a 16 de novembro
próximo, sob a coordenação de Roldano Giuntoli,
coordenador nacional.
Contatos pelo e-mail:
roldano@wccm.org.br.

Rio de Janeiro:
De 17 a 18 de novembro,
D. Laurence dirigirá um
seminário sobre o tema
Uma espiritualidade para
os dias atuais no Centro
de Cultura João XXIII,
situado à rua Bambina
115 – Botafogo, tel. (21)
2539-1622, estando a coordenadora do Estado,
Ângela Reis, à frente de
sua organização.
Contatos pelo e-mail:
ang.reis@ig.com.br
Na esperança e no silêncio
está a minha fortaleza.
Teresa d’ Ávila

Setembro 27
Manhã de convivência no
Jardim Botânico, mesmo
local de encontro e hora da
caminhada.
Ensinamentos Essenciais

“Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e filhas profetizarão,
vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões.
Mesmo sobre os escravos e as escravas derramarei
o meu espírito naqueles dias.
Colocarei sinais no céu e na Terra:
sangue, fogo e colunas de fumaça!
O Sol se transformará em trevas, a Lua em sangue,
antes que chegue o dia de Iahweh o grande e terrível!
Então, todo aquele que invocar o nome de Iahweh
será salvo.
Porque no Monte Sião e em Jerusalém
haverá salvação, como Iahweh falou.
E, entre os sobreviventes, está aquele que Iahweh chama.
Joel 3, 1-5.

A Comunidade Mundial de
Meditação Cristã no Brasil
vai realizar um fim de semana para maior familiarização desses ensinamentos,
de 22 a 24 de agosto próximo, na Casa de Retiros das
Irmãs Marianistas de Caná,
em Campinas.
Durante esse breve período
de palestras, workshops e
meditação, considera-se a
história de nossa tradição
meditativa, desde os ensinamentos de Jesus, passando
pelos padres do deserto e
pelos místicos medievais,
chegando aos místicos contemporâneos.
Informações e inscrições
pelo e-mail:
<roldano@wccm.org.br>
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade
/Bairro

Coordenador(a)

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

Tel.

(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

Cidade
/Bairro

Coordenador(a)

Tel.

Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília

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

Estado do Piauí
Teresina

(86) 3211-7577

Fr. AfonsoTemme

Estado do Rio de Janeiro
Capital:
Barra 1
Jari Furtado
		
Botafogo 1
Mª Regina
Botafogo 2
Sônia
Copacabana1
Jader
Copacabana 2
Ana Perrota
Copacabana 3
Ana Fonseca
Copacabana 4
Hileana
Ipanema 1
M. da Glória
Ipanema 2
Edith
Ipanema 3
Alessandro
Laranjeiras
Sara
Leblon 2
Angela Reis
Leme
Teresa
Recreio1
Dalva
Santa Teresa
Martha
São Conrado
Carlos Eduardo
Tijuca
Vera

(21) 2439-7920
(21) 9146-9517
(21) 2542-9204
(21) 2527-1875
(21) 2255-6707
(21) 2235-1924
(21) 2523-5125
(21) 2236-1431
(21) 2523-2380
(21) 2287-8645
(21) 8122-0390
(21) 2265-6509
(21) 8881-1847
(21) 2543-6011
(21) 9945-7484
(21) 2242-9341
(21) 3322-2902
(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 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

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena 		(51) 9991-6975
Floresta
Marcelo 		(51) 9654-5100
Glória
Orphélia
(51) 3219-8471
Lindóia
Roberto 		(51) 3084-5740

(42) 3035-5210

Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

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

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

Angelita
Lia

(84) 3313-5116

(54) 3468-0086
(51) 3488-2116
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Cidade
/Bairro
São Leopoldo
Torres

Coordenador(a)
Morgana
Adriana

Tel.

(51) 3037-2246
(51) 9733-1382

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
Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa          José Henrique     
(11) 9976-4803
Alto do Sumaré      Taynã                 
(11) 8633-1408
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) 9879-1891
Centro (LSF)          Joseph                 	
(11) 5521-8301
Cerqueira César
Cristina
(11) 9651-8852
Jardim Marajoara   	 Roldano                	
(11) 8194-8840
Santo Amaro          	 Maria Auxiliadora  	 (11) 5686-3082
Saúde                    Pe. João Maria     
(11) 3275-4223
Tatuapé                  Márcia                 
(11) 8214-6422
                                                        
(11) 2097-5493
Vila Beatriz            Tayna Bonifácio    	
(11) 8633-1408
Vila Clementina      Ir. Conceição    marilza_twf@hotmail.com
Vila Maiana            Cynthia                
(11) 5078-6816
Outras cidades:
Araçatuba             Lúcia Lemos         
(18) 3608-1504
Jacareí                 	 Carlos                   
(12) 9763-4741
Mogi das Cruzs     Eduardo                
(11) 9975-2256
Paraibuna
Regina Reis
(12) 3974-0230
		
(12) 9769-5996
Ribeirão Preto       Zaíra
(16) 3623-4553
Ribeirão Preto
Mário Palumbo       	 (16) 9994-7222
Santos                 Silvana                  
(13) 3222-3131
S. José dos Campos Carlos               	
(12) 3952-8812
Sorocaba              Sandra                  
(15) 3278-2393
Suzano                 Eduardo                
(11) 9975-2256
Taubaté                 Maria Helena          mh.goffi@uol.com.br
Taubaté                 Phil Dwyer            
(12) 8180-9999
Santos
Silvana
(13) 3222-3131
Sorocaba              Sandra
(15) 3228-2393                
Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(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 NATUREZA DO ESPÍRITO*
Laurence Freeman**

N

a conversa com Nicodemos,
Jesus falou sobre a natureza
do Espírito. Se, segundo ele,
os seres humanos quizerem
“ver o Reino de Deus”, eles devem nascer
de novo, da água e do espírito. Sem este
batismo duplo, uma iniciação moral externa e ontológica interior, permaneceremos
aprisionados à “carne”. “Carne” (como
“mundo” e “demônio”) aqui significa não
apenas corpo físico, mas também a mente
centrada no ego e sua complexa interação
com o corpo, seus desejos e seu instinto
de sobrevivência. Se não experimentarmos o Espírito, permaneceremos presos
a coisas como a satisfação dos sentidos e
a anulação da dor.
O conhecimento espiritual lança-nos fora da órbita do egoísmo. A carne
só pode dar origem à carne, diz Jesus a
Nicodemos. Trata-se do perpétuo ciclo
da samsara¹, tão infinito quanto a busca
do desejo. Esta mente que gira em torno
de si mesma não pode chegar à transcendência. Não podemos pensar nosso caminho para o espírito. É o Espírito que
dá origem ao Espírito. O Espírito enviado provoca um despertar nas profundezas de nossa verdadeira natureza.
O Espírito é impensável. Não pode
ser medido ou receber um fim ou um começo. Jesus diz que ele é como o vento
ou a respiração, livre para soprar onde
bem entender. Podemos ouvir-lhe o som
e senti-lo em nossa pele, mas não conseguimos defini-lo, analisar suas partes ou
determinar seu curso. O Espírito não está
trancado dentro de nós como um fantasma ou uma máquina. É o ar que inspiramos e expiramos. Expressa nossa capacidade de autotranscendência. Assim,
mente e corpo existem no Espírito como
o peixe existe no mar – e como o mar
flui através do peixe. Respiramos o Espírito, da mesma forma com que o Espírito
nos respira.
Depois da conversa com Nicodemos,
Jesus encontra uma samaritana no poço
de Jacó, onde ela fora ao meio dia, a menos sociável das horas do dia, para tirar
água. Ela é uma das poucas pessoas do
Evangelho a quem Jesus diz quem ele
é de maneira inequívoca. “Eu sou ele”,
responde Jesus quando a mulher sugere
que ele pode ser o messias prometido.

Ele é a água viva que aplaca a sede dos
homens. Ao mesmo tempo Jesus lhe diz
que “Deus é o Espírito” e que, para adorarmos realmente a Deus, devemos fazê-lo “no espírito e na verdade” (Jo 4:24.).
Essas conversas com o douto Nicodemos
e com a aldeã simplória expressam como
São João sentia a natureza reveladora
do si-mesmo de Jesus. Elas também nos
preparam para o contraste drástico que,
mais tarde, Jesus estabelecerá entre espírito e carne, bem como para sua declaração definitiva de que a vida não deriva
da carne, mas diretamente do espírito
(Jo 6:63). Tudo aquilo que se abre para o
Espírito e “no Espírito” é verdadeiro. E o
alimento necessário para nutrir a vida do
Espírito é a verdade. A verdade é mais necessária à humanidade de nossa natureza
do que o alimento físico. Ela é o pão da
vida (Jo 6:35).
Falando na sinagoga de Cafarnaum,
onde viveu durante certo tempo, Jesus
descreveu a relação entre o espírito, a
vida e a verdade. Segundo ele, suas próprias palavras eram o espírito para os que
as ouviam.
As palavras que vos disse são espírito e
vida. Alguns de vós, porém, não crêem
(Jo 6:63-64).
A partir daí, segundo João, muitos
dos seguidores de Jesus o abandonaram,
embora o núcleo central de seus discípulos tenha ficado mais íntimo dele.
Ao afirmar que suas palavras eram o
espírito e a vida, Jesus abre um novo caminho para a compreensão de sua identidade e da natureza do espírito.
Na teologia da Santíssima Trindade,
o Espírito Santo significa a comunicação primeva. Ele é amor trocado entre o Pai e o Filho, que é o próprio Eu
(“EU SOU”) e que chamamos Deus. O
Espírito não é apenas a ligação da comunhão trinitária, mas sua própria unidade.
Fluindo como o amor mútuo do Pai e do
Filho, ele poderia, em uma outra cultura,
trazer à mente os termos Mãe e Filha.
Toda relação, consciente e inconsciente,
é uma expressão dessa relação primeva.
A estrutura de toda existência é, portanto, essencialmente trinitária, dinâmica,
fluente. O Espírito é a relação que sub-

siste entre tudo o que existe e, assim,
une todos no eu. Ele torna tudo total (e
sagrado). Nada de real pode existir fora
da relação. O Espírito é a relação essencial que torna todas as relações sagradas.
O Espírito é a comunicação, a revelação
de si e a doação de si, de um ao outro
que une e transcende o “eu” e o “tu”.
O Espírito não é apenas o eu-tu da relação, mas também o nós.
*Tópico do capítulo “O Espírito”, do livro Jesus, o mestre interior.São Paulo: Martins Fontes,
2004.
**Monge beneditino. Diretor da Comunidade
Mundial de Meditação Cristã. Autor de vários livros
já publicados em português, dos quais destacamos,
além do citado acima, A Terceira Via – A experiência
da Fé e Perder para Encontrar, ambos editados
pela Vozes.
1
Do sânscrito, fluxo incessante de renascimentos dos mundos. Wikipedia, enciclopédia livre.
.

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)

Pág. 4 – Junho / 2014

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 69

A Mente de Cristo*
“Nos, porém, possuímos a mente
de Cristo” (1Cor 2:16).
A peregrinação constante da meditação
nos conduz a um encontro cada vez mais
profundo com a teologia essencial da oração. O que São Paulo quer dizer quando
fala que nós possuímos a mente de Cristo?
Nós sabemos que, a partir da doutrina do
Espírito Santo, a plenitude de Deus é para
ser encontrada em nosso próprio coração.
Sabemos que a vida plena da Trindade é
vivida em nosso coração, porque Jesus
habita nele. Sua consciência humana é para
ser encontrada dentro de cada um de nós.
A jornada da oração consiste simplesmente em encontrar o caminho para
abrir nossa consciência humana de Cristo
e nos tornar, deste modo, plenamente
conscientes de nós mesmos. O caminho
vai além de qualquer divisão, pois não
há mais sujeito ou objeto, há apenas a
plena consciência contendo ambos. Este
é o prodígio da doutrina da Encarnação:
Jesus sendo humano e possuindo uma
consciência humana, é o nosso caminho
até o Pai. Humanamente nos é possível
abrir nossa consciência à Sua consciência.
Esta é a maravilha, e mesmo a perfeição
da revelação cristã: que Ele é o Caminho,
o único Caminho, porque seu amor abre
todos os caminhos humanos. Ele é o Redentor e o Santificador universal. Ele pode
ser isso para nós porque sua consciência
humana é plenamente aberta ao Pai no
Espírito do amor. Quando, no silêncio da
oração e na concentração de nossa prática
de meditação, nós abrimos nossa consciência humana para Ele, nós vamos além
d’Ele, até o Pai. Nós vamos além d’Ele
por seu poder de amor autotranscendente.

Prece 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!
John Main

John Main**

O Caminho da meditação é o de
abrir-nos, o máximo que pudermos nesta
vida, para o dom de Deus. Seu dom, par
excellence, é Jesus Cristo. Ele é nossa luz.
Ele é nossa iluminação. A plenitude de
seu espírito habita em nosso coração e a
tarefa dos cristãos é entender isso, em todo
seu poder e maravilha, nas profundezas de
nosso espírito.
Nosso evangelho, o evangelho que pregamos, é um evangelho da glória de Cristo.
Uma glória que irradia através da história
e que brilha dentro de cada um de nós. A
luz dessa glória é que dá direção a nossa
vida. Quando meditamos cada manhã e
cada noite, nós deixamos tudo o mais de
lado e nos abrimos a essa luz. Nós tentamos
buscar essa luz, e assim somos iluminados
por ela. A maravilha da meditação é que,
se formos fiéis a ela, tudo o que em nossa
vida não for consoante à luz será queimado
por ela. Nós não precisamos gastar tempo
e esforço tomando decisões de fazer isto
ou deixar de fazer aquilo. Todo o nosso
esforço deve ser posto na única tarefa de
chegar à plena consciência de Jesus. Depois desse esforço de fé, tudo o mais nos
será dado. Tudo o que em nossa vida não
for compatível com a luz e o calor desse
amor será deixado de lado, bastando apenas
ser fiéis à peregrinação diária da meditação,
além da divisão e da autoconsciência em
direção à consciência de Jesus.
Então, assim como nós devemos ir além
de nós mesmos em direção à consciência de
Cristo, da mesma forma, Ele próprio nos
leva além de si, em sua consciência, para
Deus, para o Pai.
Esta é uma visão intoxicante. E é uma
visão em que só podemos acreditar pela
experiência. E a experiência é a simplicidade em si mesma: dedicar sua meia

hora de manhã e de noite para dizer o seu
mantra com absoluta fidelidade. Rejeitar
pensamentos e ideias. Rejeite tudo que o
faça sair da pobreza dessa única palavra.
É a pobreza e a humildade da meditação, provadas por sua predisposição de
abandonar ideias, palavras e imagens, a
favor da pureza da palavra única, que é
o nosso caminho para a consciência de
Jesus. “Nós, porém, possuímos a mente
de Cristo” (1Cor 2:16).
Para São Paulo, a mente de Cristo que
possuímos é toda a glória da iluminação
de Cristo nos preenchendo e transformando. Isto não são leis e regras, receios ou
presunção, é o Evangelho. Um Evangelho
que devemos proclamar ao mundo: que a
glória de Cristo é para ser encontrada em
nosso próprio coração. Mas só podemos
proclamá-lo se sabemos que é a verdade.
Cada geração de cristãos tem de aceitar a
responsabilidade pessoal de saber que é
verdadeiro. A única forma que eu conheço
de você poder responder a essa responsabilidade é embarcando nessa jornada de
silêncio para o seu próprio coração. Para
lá encontrar o Cristo. Para lá encontrar-se a
si mesmo aberto à consciência de Cristo e,
em sua consciência, encontrar-se e perder-se no Pai.
*Transcrição parcial de capítulo do livro O Caminho
do não conhecimento. Tradução de João Mendonça.
Petrópolis: Vozes, 2009.
**Monge beneditino falecido em 1982, que resgatou
a experiência da meditação na tradição cristã. Fundou
o Mosteiro beneditino de Montreal. Além desse livro
de sua autoria, foram publicados dele no Brasil pela
editora Paulus: Meditação Cristã, que contém as
conferências no Mosteiro trapista de Gethsemane em
A Palavra que leva ao silêncio

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.
Laurence Freeman
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FALAR COM DEUS*

Richard Rohr**

mos de parceiros, amigos e amados e,
igualmente, da experiência do verdadeiro amor em nossa vida. Podemos
experimentar essa unidade também na
contemplação; todavia, apenas na medida em que nos custa um esforço sempre renovado.
Na fé não está em questão compreender alguma coisa intelectualmente. Foi
precisamente isso que sempre me trouxe
dificuldades: Eu, um sacerdote, um varão
da palavra, estava convencido de que deveria também acreditar nas palavras que
pronunciava. Mas com muita frequência
percebo que aquilo que ensino, eu próprio ainda não experienciei. Todavia, o
saber da fé ultrapassa as palavras.
Em Jo 14:18, depois de prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus afirma: “Eu
não vou deixar-vos órfãos”. Se Deus nos
presenteia com o Espírito Santo, então ele
partilha sua vida e sua presença com todos
nós. É precisamente isso que significa ser
filho de Deus. Nesse contexto, Paulo fala
de adoção e, portanto, também de filiação.
São expressões metafóricas como
fazem todas as religiões ao falar metaforicamente, porque é só através de metáforas que podemos nos aproximar do
mistério divino, pois o mistério de Deus
não pode ser descrito numa linguagem cientificamente clara e objetiva.
Ninguém jamais o viu, ninguém pode
saber desse mistério do mesmo modo
como os cientistas sabem alguma coisa. A linguagem da religião é a metáfora
e a imagem. Quem toma as metáforas
literalmente e emprega-as como argumentação lógica, lida com as mesmas
de modo inadequado e está submisso
à mesma falácia que os homens cegos
da história. Essa história narra que cada
um deles toca numa parte diferente do
mesmo elefante e cada um acredita poder descrever todo o elefante com base
em seu pequeno conhecimento. A linguagem metafórica religiosa só pode
descrever Deus parcialmente.
É claro que isso tem repercussões
sobre a fé, a capacidade de confiar que
existe uma unidade real entre nós e Deus.
Essa confiança é um ato de fé, pois há
uma infinidade de demonstrações que
dizem o contrário. É muito difícil acreditar na grande bondade, se nós não
experimentarmos no miúdo que somos
bons e amados. É por isso que precisa-

A fé é a capacidade de confiar
que existe uma unidade real
entre nós e Deus
O caminho que “sai do jardim” e o “retorno” são realmente palavras passíveis de
realização, mas sentimos que se trata de
algo mais do que essas palavras, a saber,
trata-se de pura graça e um livre presente.
Mas qual a ligação entre o caminho que sai
do jardim e o retorno? Qual a ligação entre
o verdadeiro si-mesmo e o falso si-mesmo? Sim, será que eles têm uma ligação?
A tarefa da Igreja e minha própria tarefa
nada mais são que dizer aos seres humanos que há de fato uma ligação, que há
uma linha que interliga o núcleo divino e
o núcleo do ser humano. Em suas vidas os
seres humanos avançam nessa linha e retrocedem; é como uma dança do verdadeiro si-mesmo com o falso si-mesmo.
Espiritualidade e caminho para baixo
Sempre de novo as pessoas se confrontam com a pergunta: o falso si mesmo é
mau? Não, ele não é mau, simplesmente
não é o si-mesmo verdadeiro. O si-mesmo
falso acredita em funções, títulos, conceitos
próprios e, com isso, acaba deixando as
pessoas no abandono; porém o caminho
traçado pelo falso si-mesmo é necessário.
Nos primeiros 30 anos de nossa vida, as
funções e profissões devem ser levadas a
sério por nós como realmente costumamos
fazê-lo, pois precisamos construir nossa
torre. Mas, inevitavelmente, Deus acaba
nos convocando a descermos de nossa torre.
Segundo nossas funções, definimonos como médicos ou advogados, e
assim fazemos carreira. Mas quanto mais

avançamos, mais precisamos caminhar mais
tarde no caminho do retorno, pois a meta
não está lá em cima; tudo que procuramos já
estava sempre ali – embaixo, no chão. Essa é
a razão por que todos os mestres espirituais
idealizam o chão como base.
Falhas, fracassos e pecados fazem parte
da remissão – por mais paradoxal que isso
soe, trata-se da Boa-nova, pois por isso
o Evangelho se transforma em algo que
não podemos desprezar. Nas palavras de
Juliana Von Norwich: “Primeiro vem a
queda, só depois Deus vem e nos ergue
dessa queda, e ambas as coisas são graça
de Deus. A queda como graça de Deus...
isso é o escândalo da religião”.
Durante toda nossa vida procuramos
evitar essa queda para não nos sentirmos
mal. Uma espiritualidade da plenitude e
perfeição teria mais a ver com a matemática
do que com a vida. Mas para nós, seres
humanos, seguramente não existe essa
plenitude e perfeição. A única coisa perfeita
que podemos alcançar é a capacidade de
perdoar nossa imperfeição – é assim que
aparece nossa perfeição. Mas o ego se
recusa a pensar desse modo, ele não quer
defrontar-se com sua falibilidade inata, com
sua pobreza e imperfeição e, no entanto,
não podemos nos eximir dessa tarefa.
Mas quando enfrentamos essas situações,
então começa a liberdade: não precisamos
continuar sendo alguma coisa que realmente
não somos. É com isso que começa a liberdade e a graça, que significam a Boa-nova,
o Evangelho. O único pecado real consiste
em duvidar da linha fundamental que une
o homem a Deus, negá-la e não fazer a
experiência da mesma.
Numa das parábolas que narram ter
perdido algo e depois tê-lo reencontrado se
diz: “E eu vos asseguro que, ao encontrála, sente mais alegria por ela do que pelas
noventa e nove que não se extraviaram”
(Mt 18:1). As noventa e nove que não se
perderam representam uma espiritualidade
da perfeição. “Durante toda minha vida
fui católico, sim, digníssimo padre. Jamais
perdi uma missa. Sim, em nosso casamento
não há segredos, somos bons católicos!
Nós vamos direto para o céu.” É por isso
que Jesus afirma que, a respeito dessas
noventa e nove não pode haver alegria
verdadeira, pois acreditam saber tudo; e só
por isso conseguem falar desse modo. Mas
ao verdadeiro saber pertence o fato de que
nada se sabe.
*Transcrição parcial de tópico do capítulo “O amor
e a morte”, constante do livro A Libertação do Ego,
em tradução de Ênio Paulo Giachini. Petrópolis:
Vozes, 2010.
**Sacerdote franciscano, um dos precursores de uma
espiritualidade cristã adequada a nossa época. Autor
de livros sobre espiritualidade e eneagrama.
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PARA ALÉM DOS DOGMAS*
Frei Betto**
Participei de 1º a 4 de maio, do Encontro Nacional de Juventude e Espiritualidade Libertadora. Reuniu cerca de
400 pessoas em Fortaleza, a maioria com
menos de 30 anos. A notícia triste foi a
transvivenciação, em Goiânia, dia 2, de
Dom Tomás Balduíno, defensor dos indígenas e sem terra.
Há, hoje, uma busca difusa por espiritualidade. Porém os sedentos não
encontram com facilidade o caminho do
Poço de Jacó (João 4).
Até o surgimento do Cristianismo, as
religiões se prendiam a limites étnicos,
culturais e territoriais. O apóstolo Paulo
universalizou a proposta de Jesus, estendeu-a a todos os povos sem precisarem
renunciar a suas identidades culturais.
Por que espiritualidade e não propriamente religião? Espiritualidade e
religião se complementam, mas não se
confundem. A espiritualidade existe desde que o ser humano irrompeu na natureza. As religiões são recentes, datam de
oito mil anos.
A religião é a institucionalização da espiritualidade, como a família o é do amor.
Há relações amorosas sem constituir família. Há espiritualidade sem identificação
com religião. Há, inclusive, espritualidade
institucionalizada sem ser religião, caso do
Budismo, uma filosofia de vida.
As religiões, em princípio, deveriam
ser fontes de espiritualidade. Em geral,
elas se apresentam como catálogos de
regras, crenças, proibições, enquanto a
espiritualidade é livre e criativa. Na religião predomina a voz exterior da autoridade religiosa. Na espiritualidade, a voz
interior, o “toque” divino.

A religião é instituição, a espiritualidade, vivência. Na religião há disputa
de poder, hierarquia e excomunhões,
acusações de heresia. Na espiritualidade
predominam as disposições de serviço, a
tolerância para com a crença (ou a descrença) alheia, a sabedoria de não transformar o diferente em divergente.
A religião culpabiliza; a espiritualidade induz a aprender com o erro. A religião
ameaça; a espiritualidade encoraja. A religião reforça o medo; a espiritualidade,
a confiança. A religião traz respostas; a
espiritualidade, perguntas. Religiões são
causas de divisões e guerras; espiritualidades, de aproximação e respeito.
Na religião se crê; na espiritualidade
se vivencia. A religião nutre o ego, uma
se considera melhor que a outra. A espiritualidade transcende o ego e valoriza
todas as religiões que promovem a vida
e o bem. A religião provoca devoção, a
espiritualidade, meditação. A religião
promove a vida eterna; a espiritualidade
a antecipa. Na religião, Deus, por vezes,
é um conceito; na espiritualidade, experiência inefável.
Há fiéis que fazem de sua religião um
fim. Ora, toda religião , como sugere a etimologia da palavra (religar) é um meio de
amar o próximo, a natureza e Deus. Uma
religião que não suscita amorosidade,
compaixão, cuidado do meio ambiente e
alegria serve para ser lançada ao fogo.
Há que se cuidar para não jogar fora a
criança com a água da bacia. O desafio é
reduzir a distância entre religião e espiritualidade. E não abraçar uma religião vazia de espiritualidade, nem uma espiritualidade solipsista, indiferente às religiões.

Há que fazer das religiões fontes de
espiritualidade, amor e justiça. Jesus é
exemplo de quem rompeu com a religião
esclerosada de seu tempo; vivenciou e
anunciou uma nova espiritualidade, alimentada na vida comunitária, centrada
na atitude amorosa, na intimidade com
Deus, na justiça aos mais pobres, no perdão. Dela resultou o Cristianismo.
Quem pratica os ritos de sua religião,
acata os mandamentos e paga o dízimo,
mas é intolerante com quem não pensa
ou crê como ele, pode ser um ótimo religioso, mas carece de espiritualidade. É
como uma família desprovida de amor.
A espiritualidade deveria ser a porta de
entrada das religiões.

*Transcrito do jornal O Globo, Rio de Janeiro, de
8/5/14.
**Monge dominicano. Autor de numerosos livros,
dos quais destacamos: Oração na ação, Diário de
Puebla, CEBS, rumo à nova sociedade, Batismo de
sangue, A proposta de Jesus, Sinfonia universal, a
cosmovisão de Teilhard de Chardin. Com Leonardo
Boff, publicou Mística e espiritualidade. Vários de
seus livros tiveram edição no exterior.

ALGUNS DESAFIOS DO MUNDO ATUAL*
A humanidade vive, neste momento, uma
viragem histórica, que podemos constatar nos
progressos que se verificam em vários campos. São louváveis os sucessos que contribuem
para o bem-estar das pessoas, por exemplo, no
âmbito da saúde, da educação e da comunicação. Todavia, não podemos esquecer que a
maior parte dos homens e mulheres de nosso
tempo vive seu dia a dia precariamente, com
funestas consequências. Aumentam algumas
doenças. O medo e o desespero apoderam-se
do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos
chamados países ricos. A alegria de viver

frequentemente se desvanece; crescem a falta
de respeito e a violência, a desigualdade social
torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar
para viver, e muitas vezes viver com pouca
dignidade. Esta mudança de época foi causada
por enormes saltos qualitativos, quantitativos,
velozes e acumulados que se verificam no
progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos
âmbitos da natureza e da vida. Estamos na
era do conhecimento e da informação, fonte
de novas formas de um poder muitas vezes
anônimo.

Papa Franscisco

Não a uma economia da exclusão
Assim como o mandamento “não matar”
põe um limite claro para assegurar o valor
da vida humana, assim também hoje devemos dizer “não a uma economia de exclusão
e da desigualdade social”. Esta economia
mata. Não é possível que a morte por um
enregelamento de um idoso sem abrigo
não seja notícia, enquanto o é a descida de
(Continua na p. 7)
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ESTANTE de meditação
Jader Britto

Presença do Espírito de Deus*
A elaboração deste livro vai ao encontro da ponderação de Paulo VI, no sentido
de “um novo estudo e um novo culto ao
Espírito Santo”, seguindo a Cristologia inspirada pelo Concílio Ecumênico Vaticano
II. Tal preocupação estaria relacionada a
um destaque menor, a uma certa pobreza no
tratamento dispensado pela tradição cristã
a tão importante pessoa divina.
Desde as primeiras páginas, o autor se
empenha em recolher as diversas manifestações da Terceira Pessoa da Trindade
ao longo da Bíblia, com destaque para os
textos do Antigo Testamento – Gênesis e
Isaías, bem como, ao longo da análise, do
Novo Testamento, em que se projetam os
textos de Lucas (Atos), João (Evangelho)
e Paulo (1ª Coríntios). Ao mesmo tempo,
examina os vários pronunciamentos dos
padres da Igreja nos primeiros séculos do
Cristianismo, ampliando sua reflexão com
a contribuição de numerosos teólogos e
místicos, de ontem e de hoje, que pensaram
a presença do Espírito de Deus na história
humana. Encontramos aqui um repertório
bibliográfico valioso para o aprofundamento dessa temática, em novos estudos.
Iniciando o 1º capitulo, Ibáñez assinala
que a palavra “espírito” em hebraico é
Rúah, independe de gênero – masculino,
feminino ou neutro, mas quando essa
palavra se refere na Bíblia ao Espírito
Santo é sempre feminina. Significa “alento
humano” que comprova a vida recebida,
chamada também de “sopro de Deus”,
respiração, alento de Javé. A revelação
profética é a revelação da “Rúah”, sendo
o profeta um homem de espírito.
O autor informa então que Rúah é “inspiração que sopra inesperada”, “palavra revelada”, “graça”, “missão espiritual”. Destaca,
mediante a experiência mística, o conceito de
“Rúah divina”, a “Sabedoria que fala pelos

profetas”, sugerindo repetirmos a expressão
“Rúah Santa” como forma de sentir a amorosidade da pessoa que é o Espírito Santo,
expressa em metáforas e imagens.
Com base em texto do teólogo jesuíta
Carlos Valles, observa que os rabinos
distinguem a imagem da “Pomba” nas
palavras iniciais do Gênesis: “O Espírito
de Deus voava sobre as águas”, ou “pairava”, como preferem algumas traduções, e
embora não haja menção a essa imagem,
ela reaparece no relato do dilúvio e no
“Cântico dos Cânticos”: “Vem amada
minha, minha pomba, vem das fendas do
rochedo, deixa-me ouvir tua voz, porque
tua voz é doce”, de modo que a imagem
da pomba parece favorecer a aproximação
com o Espírito Santo.
Lembra o autor que, na tradição judaica
mais recente, a mística registra que a dimensão materno-feminina de Deus pode ser
comprovada pelo homem, em conexão com
o Gênesis (1.27). Nessa mesma perspectiva,
cita o teólogo belga Comblin – que veio ao
Brasil assessorar Dom Helder Câmara e
aqui se fixou – quando afirma em seu livro
O Espírito Santo no Mundo, que “na Bíblia as funções do Espírito correspondem
a formas de atuar que, habitualmente, se
referem à maternidade e à feminilidade em
geral: inspirar, ajudar, apoiar, amparar, fazer
nascer”, acrescentando que “o Espírito representa o amor maternal de Deus, atuando
de acordo com os modos de agir da mulher”.
Essa abordagem é amplamente desenvolvida no capítulo intitulado “Figura
da feminilidade”, no qual observa que
tanto São Tomás de Aquino como Santo
Agostinho excluíam a dimensão feminina
da Terceira Pessoa na descrição analógica
da vida divina, refletindo a compreensão
antiga e medieval, como ressalta Heribert
Mühlen, em seu livro Espíritu, Carisma,

Alguns desafios do... (Continuação)

dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não
se pode tolerar mais o fato de se lançar
comida no lixo, quando há pessoas que
passam fome. Isto é desigualdade social.
Hoje, tudo entra no jogo da competitividade
e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta
situação, grandes massas da população
veem-se excluídas e marginalizadas, sem

perspectivas e num beco sem saída. O ser
humano é considerado, em si mesmo, como
um bem de consumo que se pode usar e
depois lançar fora. Assim teve início a cultura do “descartável” que, aliás, chega ser
promovida. Já não se trata simplesmente do
fenômeno de exploração e opressão, mas de
uma realidade nova: com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade

Liberación, fonte citada por ele. Acrescenta esse autor que “o Deus bíblico não
existe somente em si mesmo , mas também
fora de si: reage na história dos homens,
certamente até o ponto no qual ele mesmo
se insere dentro dela, e precisamente,
mediante seu dinamismo, essa força que
chama Pneuma”.
Comenta o autor que, entre os teólogos
atuais, são numerosos os que insistiram na
feminilidade da Pomba Divina, destacando, embora com ressalva, a referência ao
livro de Leonardo Boff “O lado materno
de Deus”, em que este afirma “Cremos que
é o Espírito Santo a pessoa divina à qual
se lhe apropria o feminino. Não só porque
na mentalidade hebraica o Espírito Santo
é feminino, mas porque tudo o que está
ligado à vida, à criatividade, à geração são
atribuídos ao Espírito nas fontes da fé”.
Na ótica do Novo Testamento, segundo
Ibáñez, predomina a Pessoa distinta do Pai,
embora igual e inseparável d’Ele, acrescentando que “Pentecostes abriu os olhos
para descobrir em uma releitura cristã
que aquela Rúah que atuou nos profetas
é a mesma que continua atuando no Novo
Povo Escolhido.”
Esse pequeno livro constitui uma fonte
necessária para quantos pretendam ampliar
sua compreensão dessa Pessoa da Trindade,
tão presente na existência humana e cósmica.
IBÁÑEZ s.j., Alberto. Rúah Santa – A terceira Pessoa
Divina. Rio de Janeiro: Comunidade Emanuel – Louvar a Deus, 1944.

onde se vive, pois quem vive nas favelas, na
periferia ou sem poder já não está nela, mas
fora. Os excluídos não são “explorados”,
mas resíduos, “sobras”.
*Destaque da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. São Paulo: Paulinas, 2013.
Os incomensuráveis bens de Deus só podem ser acolhidos por um coração vazio.
São João da Cruz
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ESCUTA ECUMÊNICA E INTERRELIGIOSA

Diálogo Interreligioso II*

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

Tânia Mara Vieira Sampaio

Teóloga e Pastora da Igreja Metodista

I

nsistir em propriedade da verdade absoluta sobre Deus,
a partir de uma tradição de fé, corresponderia a fazer sucumbir Deus às nossas possibilidades.
Um exemplo da precariedade de nossas linguagens sobre Deus
está nas representações culturais conhecidas com as quais identificamos a ação de Deus junto a nós. As imagens conhecidas
de pai, pastor, senhor, rei, príncipe da paz, todo-poderoso...
são representações de Deus com as palavras, as linguagens, os
gestos e os símbolos conhecidos em nossa cultura, são símbolos de força encontrada na matriz masculina da humanidade.
Em meio a essa habitual maneira de pensar em Deus, a Teologia inaugurou a pergunta pela imensa concentração nessas
imagens masculinas para falar de Deus, o que fez surgir na
pesquisa bíblica a possibilidade de encontrar outras maneiras e
representações, por exemplo femininas e maternas, chamando
Deus de mãe (Oséias 11, Salmos 131), Deus como a mulher da
moeda perdida (Lc 15), entre outras.
Embora se possa reconhecer que houve uma abertura de
padrões, culturalmente identificados com o masculino, para
outros identificados com o feminino para falar de Deus, vale
reconhecer que isso não é suficiente, pois seguimos falando de
uma imagem que recupera os símbolos humanos para falar de
Deus. Esse é um limite nosso. Há que buscar outras linguagens
que confiram ao Mistério sua amplitude incapaz de caber em
nossos códigos de percepção e elaboração da experiência de
estar no mundo.
Abertura e diálogo podem espelhar-se no pluralismo do
Antigo Testamento
Na história narrada no Antigo Testamento (ou Primeiro
Testamento) há elementos fundamentais para nós, cristãos e
cristãs, que desejamos o diálogo interreligioso. Refiro-me à necessidade de descobrir na Bíblia um rosto mais plural de Deus.
É importante podermos reconhecer que, no Antigo Testamento,
essa visão única, absoluta, monoteísta de Deus, não acontece no
relato bíblico desde o começo da experiência de formação do
povo. O discurso único sobre Deus é uma construção sacerdotal
pós-exílica. É depois do exílio babilônico, lá pelo quarto século
a.C. que se começa a organizar uma Teologia (um jeito de falar
de Deus) único, fechado, normativo, no qual não cabe mais a
pluralidade de jeitos de falar e de viver a experiência de Deus
que existiam na experiência anterior.
Olhar para a história de formação do povo de Israel nos ajuda, pois Javé era um dos nomes para falar de Deus no Antigo
Testamento, reunia uma pluralidade de Javés, uma pluralidade
de concepções de Deus. Havia imagens, jeitos de aproximação
de Deus muito distintos, antes do momento em que os sacerdotes passaram a dizer «a verdade» sobre Deus.
Na história de construção do povo, seria muito importante
perceber que o eixo do processo de formação do povo chamado
Israel, não é a religião única em Javé. O elemento forte e comum a todos é o fato de serem hebreus (hapirus), isto é, grupos
sociais empobrecidos e fugidos dos pesados tributos e trabalhos forçados do Egito e das cidades-estado em toda a Palesti-

na. Hebreu não é sinônimo de judeu, nem de israelita. Hebreu
é uma categoria social para identificar os lascados daquelas
terras. Hapirus/hebreus não é identificação, portanto, de uma
etnia, mas sim, de uma categoria social. Há uma pluralidade
étnica, cultural, econômica, religiosa na origem desse povo. O
ecumenismo religioso e de outras ordens é parte da experiência
do povo da Bíblia.
Dentre os muitos grupos sociais se pode identificar um grupo de pastores semi-nômades que vinha do Norte da Palestina
e que tinha uma experiência e fala de Deus muito diferente de
outros grupos, com ritos próprios para celebrar o seu Deus. Era
o Deus da companhia, que era celebrado nos altares de pedra
que se erguiam em torno dos poços de água – algo fundamental
para pastores nômades. Temos outros grupos de empobrecidos,
lascados, sofridos desse tempo, que são os trabalhadores da terra, agricultores que estavam tendo problemas por causa dos impostos que lhe eram lhes cobrados. Esse grupo de trabalhadores
não conseguia mais trabalhar na terra e pagar o imposto pesado,
fugiu para as montanhas. A este se juntam outros grupos que
estavam ao Sul, nas barbas do Faraó, debaixo do poder opressor
egípcio e formulam em seu êxodo uma experiência de enfrentamento da escravidão na qual os vários grupos empobrecidos
da época se reconhecem. Amalgamando anos mais tarde, uma
história de lugares comuns, diversidades e pluralidades que se
interpenetram, para compor a vida e também a religião.
Então, quando se forma o povo de Israel, ele surge de uma
mistura de etnias, de uma variedade de experiências de luta por
sobrevivência (pastores do norte e do sul), camponeses das montanhas com novas técnicas de agricultura, escravizados ao sistema egípcio que enfrentam o faraó (isto é, o centro do poder),
outros grupos que vão percebendo que sua melhor alternativa é
juntar-se a esse grupo de resistência que está surgindo com força.
Javé, portanto, era um dos jeitos, um dos nomes de Deus
no AT e era entendido pelos diferentes grupos sociais de maneira muito diversificada, dependendo da experiência de cada
grupo. Para os grupos nômades, os cuidadores de rebanhos que
viviam de um lado para o outro, Deus era o Deus do caminho.
Os altares se construíam ao redor das fontes de água. Javé era o
deus grupos sedentários, agricultores fixos na terra que tinham
montes fixos de adoração (como o monte Sinai conhecido por
Moisés e seu sogro), grupos de camponeses empobrecidos que
fugiam para as montanhas para sobreviver longe dos impostos
pesados dos governos reais da época, e tinham uma visão do
Deus da partilha e da queima das sobras da produção durante as festas de colheita. Todo o excedente, a sobra da produção anterior, era comido e bebido, por isso pães sem fermento.
A Páscoa de Ex 12 é a junção das tradições de nômades, pastores com sua ceia do cordeiro e as tradições de cultivo da terra
com os pães sem fermento e as ervas amargas.
(Continua no próximo número)

* Transcrição parcial de palestra na Jornada Ecumênica realizada em Mendes,
RJ – de 11 a 14 de julho, 2002.

