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Comunidade autônoma integrada à World Community for Christian Meditation

Eventos programados:
28/7 – Manhã de convivência no Jardim
Botânico, incluindo meditação, práti
ca de Tai Chi, troca de experiências
e lanche. Local de encontro:
Café Botânica, às 9 horas.
25/8 – Palestra de Gilda Osen
da, professora de Química,
sobre o tema: “Física Quân
tica e espiritualidade”.
29/9 – Palestra de Jorge
Pedro Carauta, irmão car
melita e naturalista, sobre
o tema: “O caminho mís
tico de São João da Cruz”.
As palestras serão realiza
das na Casa da Criança, rua
Fernandes Guimarães, 85 –
Botafogo, às 16 hs.

“O homem de hoje não é mais o
homem dos tempos modernos, mas o
dos tempos novos. Houve a idade
do Pai e a do Filho. Entramos
na idade do Espírito Santo,
onde o homem se torna in
dependente pela descoberta
do Divino nele mesmo”.
Graff Durkheim
“E eis que se lhe abriram
os céus, e o Espírito de
Deus desceu sobre Jesus
como uma pomba.”
Mt 3, 16
Clarice Jaeger, Espírito Santo. Mosaico.

“Houve a idade do Pai, a do Filho, e
entramos na idade do Espírito Santo...”
1. “Idade do Pai”. Cf Ex 3, 1314:
!"#$%$&'#$$(&)&*(+$,&-.+)/'"&(+&0"1&)"$&234"$&'(&5$1)(3&
e disser:
“O Deus de vossos pais me enviou até vós; e se me per
guntarem: Qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés:
EU SOU me enviou até vós.”
2. “A do Filho”. Cf Gl 4, 4  5: “Quando, porém, chegou a pleni
tude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher,
/)$6#'"&$"7&)&8(#9&:)1)&1(;#1&"$&<+(&($=)>);&$"7&)&8(#9&)&2;&'(&

SEJA QUEM VOCÊ É
Centrado nesse tema, realizase em
Itaici, Indaiatuba/SP, de 13 a 16 de
agosto próximo, o retiro de silêncio já
anunciado, dirigido por Dom Laurence
Freeman. Temse em vista que o encontro
com nossa verdadeira identidade é o pré
requisito para relacionamentos humanos
saudáveis e para uma ação responsável no
mundo. Daí decorrem indagações básicas
de caráter espiritural: Quem somos? Que
estou buscando no mundo?

29º SEMINÁRIO JOHN MAIN
Realizandose pela primeira vez na
América Latina, em Itaici, de 16 a 19 de

que recebêssemos a adoção filial”...
3. “E entramos na idade do Espírito
Santo”. Cf Jo 4, 21  24: “Crê, mulher,
vem a hora em que nem sobre esta montanha
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não
conheceis: nós adoramos o que conhecemos, porque a salva
ção vem dos judeus. Mas vem a hora – e é agora – em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade,
pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e
aqueles que o adoram, devem adorálo em espírito e verdade”.
Fonte : A Bíblia de Jerusalém , Paulinas , S.Paulo. Esta edição : 1985.

agosto vindouro, o Seminário refletirá
sobre o tema:
ESPIRITUALIDADE E MEIO AMBIENTE
Ante as ameaças ao ser humano, a
Meditação procura apresentar soluções
de cura e resgate, a partir do cuidado com
as pessoas, especialmente as crianças, os
velhos, os espoliados, os excluídos, as
:)#$)?(/$9&)$&:3)/=)$9&"$&)/#;)#$9&(/2;&)&
Mãe Terra. Nessa perspectiva, o Seminá
rio terá como conferencistas convidados
o Professor Leonardo Boff, um dos
autores da Carta da Terra, e Frei Beto,
escritor de renome, também empenhado
nessa temática.

O propósito é contribuir para o apro
fundamento da percepção dessa realidade
desafiadora, de modo a inspirar ações
transformadoras.
Será oportuno assinalar que o primeiro
Seminário John Main realizouse em 1984,
havendo participado como principais
conferencistas em alguns deles líderes
($:#1#=+)#$&6";"&"&7(/('#=#/"&@('(&A1#02=$&
(1991), o Dalai Lama (1994) e o francis
cano Richard Rohr (2005). Terminado o
Seminário, haverá um voo de peregrinação
junto à natureza, para Foz de Iguaçu.
Informações e reservas:
jms12contato@gmail.com
http//www.johnmainseminar2012.com
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade/
Bairro

Telefone

Coordenador(a)

Distrito Federal
Brasília
Brasília

Genil
Geysa

(61) 32083782
(61) 34436841

Estado da Bahia
Feira de Santana
Salvador
Salvador

Padre Arnaldo
Antônia Lúcia
Mª Cristina

Salvador
Salvador

Mª Angela
Marilene

Salvador

Burity

Salvador

Mistrô

Simões Filho
V. da Conquista

Gisa
Rosa

XiqueXique

Frei Gilvan

(71) 96170684
(71) 33280834
(71) 34514506
(71) 88876099
(71) 33215957
(71) 32486373
(71) 81044407
(71) 32479477
(71) 99878311
(71) 32452404
(71) 96016069
(71) 33016424
(77) 34211271
(77) 87253179
(74) 36614745

Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

Pe. Domingos
Auremília

(85) 32811085
(85) 34944384

Estado de Goiás
Itimbiara
Hélio

(64) 34045231
(64) 99926009
(64) 32042010
(64) 81217174

Itimbiara

Carlos

Balsas
Pastos Bons
São Luiz

Estado do Maranhão
Marlene Garcez
(99) 35413131
Ir. Diva
(99) 35550007
Mª Braga
(98) 32431048

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

(31) 33443831
(31) 33442601

Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

(83) 32245489
(83) 32251039
(83) 32277188
(83) 32212768

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

Cidade/
Bairro

Guarapuava  Germán  (42) 30355210
Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília

(81) 35330546
(81) 34323281
(81) 34361534
(81) 32682138

Estado do Piauí
Teresina

(86) 32117577

Fr. AfonsoTemme

Estado do Rio de Janeiro
Capital:
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
Jardim Botânico
Jorge Pedro
Laranjeiras
Sara
Leblon 2
Angela Reis
Leme
Teresa
Santa Teresa
Arlinda
Santa Teresa
Martha
São Conrado
Carlos Eduardo
Tijuca
Vera

(21) 25429204
(21) 25271875
(21) 22556707
(21) 22351924
(21) 25235125
(21) 22361431
(21) 25232380
(21) 22878645
(21) 22947313
(21) 22656509
(21) 88811847
(21) 25436011
(21) 30797506
(21) 22429341
(21) 33222902
(21) 22681288

Outras cidades:
Niterói (Santuário) Ana Lúcia
Niterói (Academia) Ana Lúcia

(21) 36044559
(21) 36044559

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

(84) 33135116

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena
Floresta
Marcelo
Glória
Orphélia
Lindóia
Roberto

(51) 99916975
(51) 96545100
(51) 32198471
(51) 30845740

Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí

Estado do Paraná
Curitiba – Doris – (41) 30133014

Telefone

Coordenador(a)

Angelita
Lia

(54) 34680086
(51) 34882116
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Apoio ao Boletim. Considerando que, desde o
nº 59 (dezembro), o boletim nacional e o internacional
são veiculados apenas em versão digital, pela internet,
pedimos aos meditantes que, a critério de cada um,
continuem a enviar as contribuições para colaborar
em sua produção, depositandoas no Banco Itaú, Ag.
8418, conta corrente: 010388, cuja titular é Ana Fonseca,
coordenadora nacional da Meditação Cristã.
!"#$%&'()*+(,"+-."(/"%(email ou pelos telefones:
(21) 22556707 / 25235125 / (fax) 33897717.
Para sugestões e colaborações:
rj.meditacaocrista@yahoo.com.br
ou para o endereço anteriormente citado.

Cidade/
Bairro

Coordenador(a) Telefone

São Leopoldo
Morgana
Torres
Adriana
Estado de Santa Catarina
Chapecó
Pe. Zanella
Chapecó
Margarete
Laguna
João Carlos
Maravilha
Celestina
Planalto Alegre

Ilda Irene

(51) 30372246
(51) 97331382
(49) 33221400
(49) 33350359
(48) 36472566
(49) 36641007
(49) 99889244
(49) 33350105

Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa
José Henrique
Alto do Sumaré
Taynã
Bela Vista (1)
Sonia Mari
Bela Vista (2)
Amélia
Bela Vista (3)
Inês
Centro (S. Bento) Ana Alves
Centro «
Paulo Montoro
Centro «
D. Alexandre
Centro «
Maria Wanda
Centro (LSF)
Joseph
Cerqueira César
Cristina
Jardim Marajoara Roldano
Santo Amaro
Maria Auxiliadora
Saúde
Pe. João Maria
Tatuapé
Márcia
Vila Beatriz
Vila Clementina
Vila Maiana

(11) 99764803
(11) 86331408
(11) 32882767
(11) 55790175
(11) 38897780
(11) 55846598
(11) 38875692
(11) 33288799
(11) 98791891
(11) 55218301
(11) 96518852
(11) 81948840
(11) 56863082
(11) 32754223
(11) 82146422
(11) 20975493
Tayna Bonifácio
(11) 86331408
Ir. Conceição marilza_twf@hotmail.com
Cynthia
(11) 50786816

Outras cidades:
Araçatuba
Jacareí
Mogi das Cruzs
Ribeirão Preto
Santos
S. José dos Campos
Sorocaba
Suzano
Taubaté
Taubaté
Santos
Sorocaba

Lúcia Lemos
Carlos
Eduardo
Mário Palumbo
Silvana
Carlos
Sandra
Eduardo
Maria Helena
Phil Dwyer
Silvana
Sandra

Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(18) 36081504
(12) 97634741
(11) 99752256
(16) 99947222
(13) 32223131
(12) 39528812
(15) 32782393
(11) 99752256
&012"3$4*"516"&1br
(12) 81809999
(13) 32223131

(79) 32148911
(79) 32227795
(79) 32462014
(79) 32116588

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

Prece de John Main
para iniciar a Meditação
“Divino Pai, ajudaime 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!
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ENTREVISTA
Dada a relevância do Seminário John Main, que se realiza pela primeira vez
na América Latina, convidamos o meditante Roldano Giuntoli,
coordenador do Seminário e também da comunidade de Meditação Cristã
no Estado de São Paulo, para trazer aos leitores deste Boletim
sua percepção desse intenso trabalho, a que vem dedicando o melhor de sua
capacidade de organização.
Na condição de coordenador da Co
munidade de Meditação Cristã do
Estado de São Paulo, como percebe
o desenvolvimento dessa prática es
piritual nesse meio industrizalizado?
Há uma crescente busca das pessoas
por uma experiência pessoal da divin
!"!#$% &'"% (&)*"% !#% '"+,-% )+./+0*"!,%
para a vida, por um maior equilíbrio.
A prática diária da meditação cristã é
um caminho para isso que vem sendo
conhecido e apreciado por um número
cada vez maior de pessoas que nela
12'% #/*,/1-"!,% "0/+!"!#3% 4% #5&+67(-+,%
decorrente dessa prática se constitui na
esperança que temos de que esse nosso
meio industrializado assuma uma face
mais humana e sustentável.
Que registros teria de experiências de
Meditação Cristã no meio operário
e no empresarial desse Estado?
Cresce hoje no meio corporativo a
procura por práticas que humanizem o am
biente de trabalho e habilitem as pessoas a
agirem com mais elevados padrões de ética
e moral. Vemos com alegria crescerem os
números de empresas que oferecem a seus
dirigentes e funcionários palestras sobre
meditação e práticas salutares, bem como
períodos e espaço para essas práticas no
dia a dia de suas operações, reconhecendo
"% *-#)*#/1#% #0*8*+"% !#))")% 9-81+*")% /,%
eficiente e harmonioso desempenho de
suas equipes.
Enquanto coordenador do Seminário
John Main, poderia situar o tema
adotado “Espiritualidade e Meio
Ambiente” no quadro da realidade
contemporânea?
Na meditação experienciamos mais
fortemente os laços que nos unem a
todos. Essa interdependência que todos

)#/1+',)% /,)% *,/#*1"% '"+)% )+./+0*"1+
vamente, não apenas aos nossos irmãos
na humanidade, mas também a todos os
seres vivos e aos recursos da natureza
que passamos a perceber como um orga
nismo vivente, despertando em nós essa
percepção de unidade que nos aproxima
da divindade. A meditação assim nos
ajuda a desenvolver um senso de maior
responsabilidade no uso que fazemos do
Meio Ambiente dentro da nossa Espiri
tualidade. As circunstâncias da Rio+20,
além de podermos contar com duas vozes
do cenário brasileiro tão expressivas na
defesa da sustentabilidade, como são as
vozes do prof. Leonardo Boff e do Frei
Betto, tornaram oportuna e natural a
escolha do tema.
Como tem sido a adesão dos meditantes
do país e do exterior à realização do
Seminário?
Tem sido muito boa. Este é um even
to de maior duração do que os retiros
"/&"+)%!#%)+62/*+,%!#%&'%0'%!#%)#'"/"$%
a que a Comunidade Brasileira está
acostumada, o que permitirá um maior
aprofundamento vivencial, e será segui
do pela peregrinação ecológica ao santu
ário natural do Parque da Foz do Iguaçu.

Esse maior aprofundamento e oportuni
dade para troca de experiências vêm ao
encontro de uma reivindicação já antiga
de boa parte da Comunidade Brasileira
que já desenvolveu essa maturidade.
Do exterior, além de nossos amigos da
América Espanhola, também tem havido
adesão das mais diferentes partes do
mundo, como é o caso de participantes
que virão da Austrália, Estados Unidos,
Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e
Hong Kong, entre outros, especialmente
desses países em que a Comunidade
Internacional está mais amadurecida, o
que nos permitirá um intercâmbio muito
proveitoso.
Que horizonte vislumbra para o pós
seminário?
Entendemos que o Seminário seja
uma excelente oportunidade para o for
talecimento da Comunidade Brasileira
para a Meditação Cristã, bem como para
a divulgação dos ensinamentos de John
Main ao redor do mundo. Assim, espe
ramos que além de aprofundar os laços
que já nos unem na meditação, teremos
a oportunidade de alcançar um número
cada vez maior de pessoas que recebem
a dádiva da meditação.

Como Meditar
Sentese relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suave
mente os olhos. Em silêncio, comece a dizer interiormente uma única palavra.
Recomendamos a palavraoração: “Maranatha”. Recitea em quatro sílabas
de igual duração. Ouçaa à medida em que a pronuncia, suave, mas conti
nuamente. Não pense nem imagine nada – nem de ordem espiritual nem de
!"#$!"%&'(")&#'(&*%+,''-%'.%/0#+%/)(0'%'1+#2%/0'#3"4&%+'5'+%/)%6'0%&7('
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)
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Estágios de Contemplação III*
Foto: Hileana Carneiro

Laurence Freeman**

vés do silêncio. Mais estranho ainda é
pensar que essa tradição nos enriquece
pela pobreza de espírito. Isso é algo a
ser novamente aprendido e entendido
endo em vista os estágios da Me hoje. A experiência que temos ao medi
ditação, será oportuno lembrar o tar é muito pessoal e num certo sentido
simbolismo de algumas expres %&+;)&(D:(1#E/6#)&$"3#=F1#)B&C&')<+(3)$&
sões artísticas da Catedral de Chartres. coisas que cada um tem que fazer por si.
Numa delas, Santana é representada A solidão é a compreensão e aceitação
ensinando Maria a ler. Por outro lado, de sermos únicos. A solidão também nos
em várias pinturas da Anunciação, Maria dá uma base para um relacionamento
é representada lendo um livro quando o mais profundo com os outros. Quando
anjo entra. O simbolismo, evidentemen estamos em contato com o verdadeiro
te, é o de Maria aprendendo a receber a eu somos capazes de nos relacionar com
Palavra e a darlhe carne. O trabalho da os outros. O problema que encontramos
meditação é um trabalho de encarnação, nas relações humanas é que há pouco
de nos trazer para a realidade. Temos autoconhecimento nas relações. O au
aqui não um símbolo do intelecto, mas toconhecimento nos transforma. Somos
um símbolo do coração. Jesus nos diz: uma pessoa, descobrindo nossa identi
“quando orares entra no teu quarto... ” dade única, descobrindo a fonte dessa
(Mt 6,6). Ao falar “teu quarto” não se tra identidade no mistério de Deus, e sendo
ta de um quarto particular. Provavelmente capazes de alcançar os outros por causa
o texto se refere a um quarto de depósito, disso, ou seremos simples indivíduos
uma espécie de dispensa onde a comida isolados, dentro de imagens sociais ou
26)>)&?+)1')')B&C&+;&3+?)1&'(&0)1=+1)9& psicológicas, agressivos e resguardados?
de alimentação. Quando avançamos para
C&:"1&#$$"&<+(&)>)/G);"$&/"$&($=F
o segundo estágio de leitura do coração, gios da contemplação. Periodicamente
a experiência começa a ter sentido. Claro teremos dúvidas construtivas acerca da
que o grande perigo é a distração. Toda prática. Meditar exclusivamente como
via, até mesmo perceber a falta de atenção indivíduo é difícil. Precisamos do estí
é bom. O caminho é: voltar ao trabalho mulo e da amizade dos demais para nos
da atenção que é a repetição do mantra. aprofundarmos. E não é o que eles nos
Uma boa maneira de se entender dizem que nos dá força; é o que testemu
o processo é em termos de pobreza de nham, o que vemos neles. Especialmente
espírito que se liga à idéia teológica de se meditamos com outras pessoas por um
kenosis (vazio), que nos abre ao profundo bom tempo; vemos mudanças nelas e não
mistério da vida divina. Jesus nos diz as vemos em nós mesmos. Se sou apenas
que temos que ser pobres em espírito um indivíduo e quero a experiência de
para possuirmos o Reino de Deus. Ou Deus só para mim, acabamos por desen
tra maneira de compreender a pobreza volver uma espiritualidade materialista,
de espírito é a experiência do silêncio. 6"/$+;#$=)B&C&6";"&$(&<+#$%$$(;"$&0)H(1&
Acredito que exista hoje uma atração pelo um trato com Deus. Não tem nada a ver
silêncio em nossa cultura. Criamos muito com pobreza de espírito.
rapidamente uma sociedade altamente
Passemos agora aos dois estágios da
distraída e barulhenta. .
contemplação e da meditação. Os estágios
Sempre que nos sentamos para me da contemplação são como as cores do
ditar, entramos numa grande tradição, arcoíris: são separadas ao serem vistas,
segundo John Main. Parece estranho porém se juntam. E quando nos aprofunda
pensar que se entra numa tradição atra ;"$&/)&I"1/)')9&26);"$&;(/"$&#/63#/)'"$&

T

a separálos. Podese dizer que a medita
ção é o trabalho que se faz e a contempla
ção é a graça que se recebe. Um se integra
no outro. A meditação é uma forma de
oração contemplativa. Na tradição cristã
acreditamos que a contemplação é graça,
não é só uma recompensa por ter sido bom.
São Bernardo diz que o coração está sem
pre em estado de contemplação, porque o
Espírito de Cristo enche nosso coração.
Desenvolvendo a prática diária veremos
que o espírito da atenção se aprofunda e
se amplia em nossa vida e vêm seus frutos.
O primeiro deles é o amor, além da alegria,
:)H9&3"/?)/#;#')'(9&7"/')'(9&2'(3#')'(9&
mansidão e autodomínio. Não há lei para
essas coisas. Nossa identidade religiosa se
torna menos legalista, menos amedronta
da. A mentalidade da lei é substituída pela
da graça. Só precisamos de lei até sermos
preenchidos pela graça. O espírito de
atenção se desenvolve através da prática
da meditação porque aprendemos a lidar
com as distrações, com o medo, com o
=(;"1&'"&01)6)$$"B&C&#;:"1=)/=(&;('#=)1&
em grupo porque as pessoas podem ajudar
a superar esse temor.
Haverá várias mudanças nos estados
da mente, à medida em que seguimos na
prática. E à medida que esses estados da
mente vão e vêm, vaise alcançando dife
rentes estágios da jornada. Não é uma jor
nada linear. E chegará um estágio como
que se estivéssemos ouvindo somente o
mantra. O esforço para repetir será míni
mo, porque parece que a palavra já está
enraizada no coração. Nesse estágio, sua
atenção à palavra é muito sutil e delica
da, mas também total. Movemonos em
diferentes níveis de atenção e silêncio.
O estágio seguinte é o da contempla
GJ"B&K&<+(&)6"/=(6(&/(3)L&C&"&<+(&M";F$&
de Aquino chama de “simples desfrute da
>(1')'(NB&O$=);"$&:)6P26)&(&="=)3;(/=(&/"&
momento presente. E então não estamos
lembrando do passado nem planejando o
futuro. Podemos imaginar esse estado?
Não, porque é um estado sem imagens.
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Lembremos que a contemplação é graça.
C&=);7%;9&/)&=1)'#GJ"&61#$=J9&"&"7I(=#>"&
')&>#')B&C&:)1)&#$$"&<+(&0";"$&61#)'"$B&
E, segundo o ensinamento da Igreja, toda
a vida da Igreja consiste em prepararnos
para a experiência da contemplação. No
documento do Vaticano II sobre Liturgia
)21;)Q$(,&-&"&:1":R$#="&')&3#=+1?#)&%&61#)1&
uma orientação contemplativa no povo de
*(+$BN&O&/)&'(2/#GJ"&'(&-:">"&'(&*(+$N&
o clero está incluído. Então, a razão pela
qual vamos à igreja é desenvolver essa
'#$:"$#GJ"&6"/=(;:3)=#>)B&C&($$(&"&61#=%1#"&
:)1)&$(&#'(/=#26)1&)&7")&3#=+1?#)B&8(;71"&
o momento de silêncio após a comunhão.
Esse é o momento místico da liturgia.

a palavra “dinâmico”, que encerra uma
ideia de energia. Em latim foi traduzido
como “potestas”, o poder do imperador,
que é um conceito muito diferente de po
der. Que pode criar também um tipo de
Igreja bem diferente e um tipo diferente
de sociedade, dependendo de como se
entende poder. Poder como uma energia
vital, que é a energia do amor, que for
ma, cria e cura, ou poder como controle,
organização e dominação. Imagine duas
famílias onde numa o poder funciona
como “dynamos” de amor e na outra
-:"=($=)$N&'"&'";P/#"B&C&)"&-:"=($=)$N9&
ao poder do ego, que renunciamos na
meditação, ao ego que quer dominar.
Descobrimos então a verdadeira ener
A contemplação é parte integral de gia do Espírito, do “dynamos” do amor.
todos os aspectos de nossa vida cristã. A passagem do Evangelho que descreve
Tudo, inclusive a missa dominical, isso de maneira forte é a da tentação
deveria nos orientar e nos fortalecer na de Cristo no deserto. Jesus é tentado a
jornada contemplativa. O que é então a aceitar o poder do domínio. A tentação
contemplação na meditação? Eu diria que do poder é muito sedutora. Difícil resis
nesse estágio da meditação aprendemos tir ao poder. A Igreja caiu muito nessa
)& '#H(1& "& ;)/=1)& 6";& 2'(3#')'(& 6)')& tentação. Jesus afasta essas tentações
vez mais profunda. Que nos movemos porque percebe a natureza ilusória de
cada vez mais do dizer para o escutar. las. Podese pensar que renunciando a
Então, no tempo de Deus, poderemos ser todas as formas de poder Ele poderia
levados ao completo silêncio. Às vezes ser fraco. Essa ausência de poder O
você pode estar meditando e sua mente encheu de “dynamos”. Como resultado
'(&1(:(/=(&26)&;+#="&63)1)9&<+#(=)&(&$#3(/ da tentação no deserto, de 40 dias de
ciosa, e você pensa: não estou pensando luta contra o ego, de aprendizado do
no passado ou no futuro, e não estou de que seja a pobreza de espírito, Ele então
vaneando. E você continua: se não estou começa sua obra. Lemos no Evangelho
pensando, não preciso do mantra. Mas, o que Ele foi levado pelo Espírito para
pensamento de não ter pensamentos já é o deserto, e o Espírito O encheu de
pensamento! O bom da meditação é que energia e Lhe dá poderes para fazer Sua
)&6"/=(;:3)GJ"&%&"&:"/="&2/)3B&
obra. Entender a pobreza de espírito
dessa forma é o que nos atrai.
Potestas ou Dynamos?
Podese dizer então que a pobreza
de espírito tem dois lados. O primeiro
Temos que entender o sentido da pa é entender a mortalidade e a fraqueza
lavra poder. Nos evangelhos em grego, da natureza humana. Tudo é imperma
por exemplo, a palavra para o poder do nente. Tudo o que fazemos termina de
Espírito Santo é “dynamos”, de que vem certa forma em fracasso. O segundo é
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que a pobreza de espírito nos liga ao
divino. Aceitar nossa humanidade tal
como é, imperfeita e fraca, permite nos
conectarmos com o divino, “dynamos”.
Ao nos recusarmos a aceitar a fraqueza
e a mortalidade, terminamos como o
S)')29& "& T#=3(1& "+& "& U)');& T+$$(#/B&
Creio que é impossível não sentir al
guma compaixão. De certo modo, nos
vemos nessas pessoas. São uma versão
ampliada de nosso ego. E todos eles
negam a realidade, apegandose deses
peradamente ao poder político. Estive
recentemente em Auschwitz. Uma das
visitas memoráveis ali é ao centro ad
ministrativo do campo, que os nazistas
tentaram destruir antes de fugirem, a
2;&'(&(3#;#/)1&:1">)$B&V)')&'(;"/$Q
tra mais a natureza autodestrutiva do
ego e a dinâmica de autodestruição do
mal. A pobreza de espírito nos salva
disso. Quando renunciamos a esse tipo
de poder, nos vemos conectados, como
pessoas, com a nossa poderosa falta do
poder de Deus. A melhor maneira de
se descrever o poder de Deus é amor
que só opera livremente na pobreza de
($:P1#="B&&C&/($$)&:"71(H)&<+(&:"'(;"$&
experimentar a verdadeira natureza de
Deus, plenamente manifestada na con
templação, que não se limita ao tempo
da meditação, quando se tem momentos
de quietude; ela tem que pervadir todos
os aspectos de nossa vida.

*Destaques da 3ª palestra efetuada em
12/11/2011, no retiro promovido pela Comuni
dade de Meditação Cristã do Rio de Janeiro. A
transcrição foi reslizada pela meditante Maria
Lúcia Americano.
**Diretor da Comunidade Mundial de Medi
tação Cristã. Autor dos livros: A Prática diária da
Meditação Cristã, A Luz que vem de dentro, Jesus,
Mestre interior, todos já publicados em português,
além de outros.
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Por uma nova

ARTE DE VIVER*
Graf Dürkheim**
Alphonse Goettam – Acreditase
na Alemanha que mais de um milhão de
pessoas meditam regularmente cada dia.
O centro que o senhor possui não se es
vazia jamais. Encontramse lá pessoas de
todas as idades, de toda profissão, de toda
nacionalidade. Por sua vez, a França acor
da pouco a pouco para seu ensinamento.
Entretanto, é mais interessante, mais atraente
fazer esporte, dança, yoga... que sentarse em
silêncio, em austera imobilidade...
A que se pode atribuir este enorme «su
cesso»? O homem atual, sobre os escom
bros da agitação e de todas as aparências
contrárias, não pressentiria que é chamado
à alegria, a tornarse outro?

tornase cada vez mais curto. Segundo o ve
lho ditado, «cada instante é a melhor das oca
$#W($X9&(&)&:1F=#6)&'"&6"=#'#)/"&$#?/#26)&$(;
pre recolhimento e conversão. Assim, des
pertando o Ser em nós, sentiremos também o
Ser essencial das coisas e encontraremos
o Ser no meio do mundo inteiro.
AG – Não é aí que se realiza de maneira
mais forte a famosa frase de Suzucki que o
senhor citou: «Olhe em volta como se deveria
olhar para dentro, fazendo de fora um dentro.»
O exterior tornase campo de experiência in
terior e, pouco a pouco, exterior e interior são
expressões de uma mesma realidade. «Tudo
=(;&+;)&:1"0+/'#')'(X9&)21;)&Y)+3&M#33#649&
)2/)3&=+'"&%&#/=(1#"1B&

GD – Mas isso necessita de outros olhos
e
outros
ouvidos e se ergue, além de uma lite
Graf Dürkheim – Sim! No caos do
ratura
livresca,
de uma cultura de experiência
momento, o homem se interroga, mais que
interior.
Isto
é,
tratase de uma libertação
nunca, sobre o verdadeiro sentido de sua
de
todo
um
contexto
habitual e, ao mesmo
vida. Ora, a orientação só é dada através da
tempo,
de
uma
abertura
para um caminho
(D:(1#E/6#)B&C&)P&<+(&)&!('#=)GJ"&1($:"/'(&
completamente
novo,
inesperado,
de um
a seu desejo de realizarse como uma pessoa
apelo
a
uma
missão,
da
qual,
o
homem
ainda
completa. Pessoa (personne) vem de perso
nare: soar através; tornar um eu existencial não havia tomado consciência; ele é dotado,
transparente ao Ser essencial. O Ato medi capaz, e tornase testemunho de uma Reali
tativo abre o homem e permite à Voz divina, dade que acabou de experimentar. Tratase de
que é a expressão do ser essencial, de «soar» +;)&'(#26)GJ"&6)')&>(H&;)#$&="=)3B&K&4";(;&
através de seu eu condicionado. Dessa trans aprende a entender, a experimentar o divino
parência nasce a pessoa e é só então que o através de tudo que encontra, não somente
/+;)&7(3)&Z"1&"+&/+;)&7(3)&:)#$)?(;9&;)$&
homem se realiza em profudidade.
através de tudo ele vê o invisível; ele entende
AG – ... desempenho que se torna uma o que não se pode entender, toca as coisas que
questão de vida ou de morte para o nosso não se pode tocar... Ele vê, cheira e toca a
tempo. Se o homem se sufoca sob a poluição, Presença; é então pelos sentidos que começará
se ele se encontra às vésperas de uma nova a testemunhar o Divino. Por exemplo, ele vê
guerra mundial, é porque está interiormente /+;)& Z"19& /J"& ):(/)$& )& Z"1& 6"/'#6#"/)')&
)$2D#)'"&(&'(#D"+&'(&$(1&(3(&;($;"B&!)$&"& que todo mundo pode ver, mas vê, através
senhor acredita que a meditação, apenas ela, ')&Z"19&)&($$E/6#)&'#>#/)&/)&0"1;)&:)1=#6+3)1&
$(1F&$+26#(/=(&:)1)&1(6"/$=1+#1&($=(&;+/'"& ')<+(3)& Z"1B& O$=)& 0"1;)& '(& (D:(1#;(/=)1& )&
que desmorona?
>#')&')&Z"1&(&'(&1(6"/4(6EQ3)&%9&:"1&$+)&>(H9&
uma manifestação do Divino.
GD – Tudo vai para o homem e parte
'"& 4";(;B& C& 6(1="& <+(& )& !('#=)GJ"& "&
Outra maneira de testemunhar o Divino
transforma profundamente, mas é apenas é pela ação... Qualquer trabalho manual, no
uma oportundiade para um novo estilo de $(/=#'"&:1R:1#"&"+&2?+1)'"9&:#/=)1&"+&0)H(1&
vida. Permite adquirir “a atitude justa” que jardinagem, construir uma casa ou dar forma
deve habitar sem cessar através do cotidiano, a qualquer coisa, é de novo uma ocasião
porque cotidiano é o verdadeiro campo de para esse testemunho. Vi isso no Japão,
ação do exercício. No começo do caminho observando um camponês que devia fazer
fazemse exercícios; porém, à medida que a +;&7+1)6"&/+;)&:)1('(&O3(&1(Z(=#+&;+#="&
experiência se aprofunda, o próprio homem tempo: “Onde vou abrir este buraco, um
tornase Exercicio. Não se trata mais de uma :"+6"&;)#$&[&'#1(#=)&"+&[&($<+(1')LN&O/2;9&
“habilidade”, mas de uma maneira de ser. o lugar que encontrou deu ao muro inteiro
Atingese a maturidade humana quando o um caráter particular que revela qualquer
tempo, no qual se perde o contato com o Ser, coisa do outro lado: uma harmonia que,

de fato, se deve encontrar em toda obra de
arte, senão ela não será digna desse nome,
será uma casca. Falase de arte quando ela
é transparente à transcendência; o artista,
evidentemente, é chamado a manifestar o Di
vino em seu trabalho, naquilo que ele forma
e faz. Esta ressonância, o numinoso, é para
ele a qualidade primordial por excelência.
Mais longe ainda, a manifestação do
Divino na formação de uma pessoa, uma
pessoa transparente a si mesma e aos ou
tros, é o que deveria ser o objetivo de todo
educador. Tome, por exemplo, um professor
de piano: seu dever não é somente formar
alunos que toquem perfeitamente, mas
tratase de formar um ser humano através
da aprendizagem do piano, de maneira que,
o que ele sabe fazer, sirva ao que ele pode
="1/)1Q$(B&K&$(/=#'"&'(&(26F6#)&/J"&%&)&"71)9&
mas o futuro daquele que é capaz de fazer
uma obra. Foi assim para um dos grandes
mestres do piano, Lipati. Observase que sua
reputação mundial não o impediu de retomar
os exercícios com outro grande mestre.
Durante um ano ele só tocou o dorémi...
Depois disso ele tinha adquirido um toque
formidável que ainda se pode apreciar escu
tando seus discos e concertos. O verdadeiro
toque do piano é qualquer coisa além de uma
boa técnica, é o resultado de um homem que
foi transformado.
&O/2;9&+;)&\3=#;)&0"1;)&'(&;)/#0($=)1&
o Divino é o amor. O amor é o verdadeiro
campo da presença do Divino; mas, de novo
é preciso lembrar que o amor tem uma quali
dade completamente diferente se estamos ou
não ligados à Transcendência. Não se trata
aqui do amor sentimento, gentil, consolador
que tranquiliza e aquece... mas, através de
tudo isso, do amor que reconhece e desperta
no outro o centro essencial. Este amor pode
ser muito severo... O amor humano, em geral,
o humanismo, visa três coisas: dar segurança
ao outro quando ele tem medo, dar sentido
a sua vida e abrigálo em uma comunidade.
O homem está sempre à espreita disso; po
rém, o amor que responde ao apelo do Ser
%&;+#="&'#0(1(/=(B&C&"&);"1&<+(&'($:(1=)&/"&
próprio seio da pessoa amada esse abrigo,
esse sentido, esse calor, exatamente onde
ele se sente perdido no absurdo e na solidão
do mundo. Aqui, transmitir amor, a partir do
centro divino, é fazer o outro encontrar a vida
na morte, o sentido além do sentido e do não
sentido, e o amor na solidão.
* Transcrição parcial de capítulo do livro «Diálogo
sobre o caminho iniciático», que apresenta entrevista
do padre ortodoxo francês Alphonse Goettman com o
lider espiritual Karlfried Graf Dürkheim, publicado pela
Albin Michel (edição de bolso), em 1999. A tradução
para o português é do padre ortodoxo Francisco de
Assis de Oliveira, para uso dos grupos por ele dirigidos.
** Karlfried Graf Dürkheim nasceu em Munique em
24/10/1896, falecendo em 28/12/1988. Como diplomata,
serviu no Japão durante oito anos. Era psicoterapeuta e
Meste Zen. Destaques de livros publicados: “The way of
Transformation: Daily life as Spiritual Exercise”, “Zen
and us”, “The call for the Master”.
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ESTANTE DE MEDITAÇÃO
Jader Britto

A busca de paz interior
LEONARDO
BOFF inicia
este livro ad
vertindo para
o cipoal de
exterioridades
que ameaçam
a vida interior
de cada pessoa,
incluindo nesse mundo de tantos aparatos
a espetacularização das práticas religiosas,
com o suporte dos meios de comunicação.
A dimensão mística o leva a preocuparse com
a busca de uma interiorização, questionando o
paradigma cultural consumista da sociedade
atual, gerador de injustiças sociais e dilapi
dador da natureza.
A partir dos avanços das ciências da
Terra que propiciaram uma nova visão do
mundo – a Cosmologia, a Física Quântica, a
Biologia Genética, a Psicologia Transpessoal
– assinala o surgimento de uma espirituali
dade cósmica, observando que “as energias
que atuam no universo atuam também em
nós, estabelecendo uma profunda conexão
entre todos os seres e especialmente uma
comunhão com aquela Fonte Originária, da
qual tudo procede”, criando espaço para uma
nova consciência de nosso lugar no universo.
Indaga então: “Que é a vida interior?”
Y)1)&(3(9&#/=(1#"1&$#?/#26)&:1"0+/'#')'(&4+
mana, emergindo a vida interior quando o ser
humano para, faz silêncio, olha para dentro
de si e se coloca questões como estas: Que
$(/=#'"& =(;& ;#/4)& >#')L& .+(& $#?/#26)'"&
tem esse universo de coisas, aparelhos de
trabalho, prazeres, sofrimentos, lutas, vitó
rias? Qual meu lugar junto aos demais seres?
Como assumo a interdependência de tudo?
Que se esconde atrás das estrelas? Que posso
esperar para além desta vida?
Segundo Boff, vida interior “supõe escu
tar as vozes surgidas de toda a realidade, do
universo sobre nós”, chamando atenção para
os movimentos que vêm de dentro, de nosso
eu profundo cheio de anseios, utopias, ao
lado de uma exigência ética que nos convida
a realizar o bem, tanto o pessoal como o dos
outros, sobretudo o bem da Mãe Terra, com sua
preservação tão ameaçada. Para tanto haverá
uma “Presença” que se impõe, maior que nossa
consciência: Deus, palavra que adquire sentido
real quando nos toca em nossa busca insaciável.
Ao lembrar que há vários caminhos para
alimentar a vida interior, “ousa” apresentar
o da “Meditação da Luz Beatíssima – o
caminho da simplicidade”, luz que provém

do coração de Deus. Produzindo serenidade,
paz, alegria de viver.
No capítulo em que analisa a “Fonte ori
ginária de energia” e “as energias humanas”,
observa que a energia universal do cosmos
retomou conceitos como “vácuo quântico” e
“Fonte originária de todo ser” que considera
outro nome de Deus. Conceito que corres
ponderia ao de “Milieu Divin”, concebido por
Teilhard de Chardin. E ao comentar “Os sete
centros de energia do ser humano”, os “cha
61)$N9&)21;)&<+(&(3($&<+(1(;&(D:1($$)1&)&1"')&
da vida, o “círculo que traduz o dinamismo
das energias”.
Ao tratar da “mente espiritual”, detémse
no funcionamento do cérebro, indagando:
“Que estruturas biológicas subjazem à expe
riência mística da união com Deus?”. E in
forma que vários neurocientistas elaboraram
uma “neuroteologia”, admite uma “Mente
mística”. Outros falam num “Ponto Deus”
no cérebro, e de um “quociente espiritual”.
A Meditação da Luz Beatíssima visa animar
a realidade complexa das pessoas, cultivando
o “Ponto Deus” e a “Mente espiritual”.
Abordando o fenômeno da luz, enquanto
mistério e símbolo, assinala contribuições de
cientistas como Grosseteste, (Idade Média),
Newton, Einstein, a Física Quântica, perce
bendose então a luz enquanto fenômeno que
se comporta ora como partícula material, ora
como onda eletromagnética.
Boff ressalta que sempre houve na huma
nidade a intuição de que há no ser humano
uma irradiação de luz, que chamavam de
“aura”, ou “luz essencial”. Para ele, é pro
pósito da Meditação da Luz potencializála,
transformála num clarão. Observa que a
luz e o sol tornaramse imagens poderosas
do que é positivo e vital, citando o famoso
poema “Cãntico das Criaturas” de São
Francisco de Assis, em que exalta o “Irmão
Sol”. Informa que a palavra “Deus” deriva da
1)#H&-*#N&(;&$]/$61#="9&<+(&$#?/#26)&71#34)19&
iluminar, citando a 1ª Carta de João quando
)21;),&-*(+$&%&3+H&(&%&:1(6#$"&)/')1&/)&3+H&
para estar em comunhão com Ele”.
Após destacar as características da Me
ditação da Luz no Oriente (caminho budista)
e no Ocidente (platônicos, neoplatônicos,
?/R$=#6"$9& $(?+#/'"& "$& 23R$"0"$& Y3"=#/"& (&
Filon de Alexandria, que origina a escola dos
Terapeutas do Deserto), apresenta sua pro
posta, a partir de um processo pessoal. Em
sua experiência, a Meditação da Luz procura
incorporar elementos dos dois caminhos,
)21;)/'"& <+(& )& (D:1($$J"& -!('#)GJ"& ')&

Luz Beatíssima” foi dada ao Espírito Santo
pelos cristãos em hino antigo cantado na
Festa de Pentecostes.
O caminho proposto pode desenvolverse
em dois ritos. No primeiro, recomendase:
“Fique de joelhos. Feche os olhos. Erga os
braços ao céu o mais que puder. Procure
a máxima concentração naquela Energia
Universal que se manifesta como Deus lu
minoso. Louve o Deusuniverso, dizendo:
Vem Energia Universal que me crias, recrias,
suportas, vem e vitaliza todo o meu ser e
ponhame em conexão com todos os seres do
universo e em comunhão com Deus. Glória a
Ti, Pai; glória a Ti, Filho; glória a Ti, Espírito
Santo”. O autor sugere repetir essa louvação
em forma de mantra até sentirse imerso na
Energia Universal e perceber que se entra
afetivamente em contato com o Deus – co
munhão de Pessoas. O segundo rito difere
em alguns detalhes, como inclinar a cabeça
até que a testa toque o chão, recuperandose
a posição inicial do feto.
Complementando a prática desse cami
nho, Boff descreve os dez passos do método,
assinalando inicialmente: “sentarse comoda
mente, com as costas eretas, as pernas em xis,
a palma das mãos sobre os joelhos para não
:(1;#=#1&<+(&)&3+H&$(&($:)34(9&;)$&<+(&2<+(&/"&
corpo, perpassandoo completamente. Feche
os olhos, mantendo a cabeça ereta como quem
olha ao longe. Invoque a vinda da Energia
Universal na forma de Luz Beatíssima, que é o
Espírito Santo. Ela se condensa e desce como
+;&1)#"&2/P$$#;"9&>#/'"&'"&;)#$&:1"0+/'"&
do universo e do seio do Deuscomunhão”.
Seguese a atenção aos centros de energia
vital (os chacras), da tradição oriental. Infor
ma que essa prática pode realizarse de 10 a
15 minutos, e estenderse mais. Concluída a
Meditação, abrir lentamente os olhos, agrade
cendo ao Espírito Santo sua vinda, por unir o
que estava dividido, criando a síntese entre o
“diabólico” e o “simbólico”.
Nesse importante acervo de informações
(&1(Z(DW($&<+(&(;7)$);&)&:1":"$=)&')&!(
ditação da Luz, ao reportarse às experiências
de Meditação, faltam referências à prática
hesicasta, descrita nos relatos do Peregrino
Russo, como também às Conferências de
Cassiano que tanto inspiraram John Main ao
criar seu caminho. Como se trata da 1ª edição,
talvez na próxima haja espaço para esses
')'"$9&)$$#;&6";"&:)1)&+;)&7#73#"?1)2)&')$&
fontes consultadas.
BOFF, Leonardo. :#!+1";<,% !"% =&>% ?% 4% *"'+/@,% !"%
simplicidade. Petrópolis: Vozes, 2009. Preço: R$ 20,00.
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ESCUTA ECUMÊNICA E INTERRELIGIOSA

ISLAMISMO*

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

HANS KUNG**

8"/*#+%/)('*('90$7:'#'.&(;007('*%'<=
A profissão de fé (shahada) é, sem
'\>#')9& )& ;(/$)?(;& 6(/=1)3& '"& 5$3JB& C& '(&
extrema simplicidade, podendo efetivamente
ser reproduzida por apenas duas palavras: a
primeira, Alá. Portanto, a fé no Deus único,
que não admite nenhuma “associação” com
+;)&'(+$)9&6";&+;&234"&"+&+;)&234)B&^&0%&
em Alá é o primeiro dever do muçulmano
e o fundamento da comunidade islâmica, o
conteúdo único de sua oração litúrgica que
constitui o elo espiritual da unidade entre
todas as tribos e povos islâmicos. A segunda
palavra: Maomé. Por conseguinte, a adesão
)"&\3=#;"&(&'(2/#=#>"&:1"0(=)9&"&-$(3"N&'"$&
profetas. Como na visão islamita, Moisés
trouxe aos judeus um livro, o Torá, e Jesus
trouxe aos cristãos o Evangelho; assim
também Maomé trouxe aos árabes um
livro sagrado: o Alcorão. Por isso Maomé,
da mesma forma, não é apenas um profeta
(nabi) comum, mas, por ter trazido um livro
sagrado, como já havia sido feito por Moisés,
Davi (os salmos) e Jesus, ele é um enviado
(rasul) especial do Deus único. Mas não é, de
forma alguma, mais que um homem. Assim
se diz no Alcorão: “Sou tãosomente um
mortal como vós, a quem tem sido revelado
que vosso Deus é um Deus único” (Sura
41,6). Aqui se torna visível o que é comum às
três religiões de origem semítica do Oriente
Próximo e o que as distingue.
Ao contrário dos judeus do período
tardio, até hoje os muçulmanos não têm
qualquer escrúpulo em pronunciar o nome
de Deus. Mas, no tocante à proibição das
imagens, eles são talvez mais radicais do
que os judeus. O lugar das imagens proi
bidas é ocupado entre eles pela escrita, o
')$&)1=($&1(:1($(/=)=#>)$&:(3)&6)3#?1)2)9&)&
arte da bela escrita, antigamente cultivada
nos mais altos círculos.
A escrita árabe clássica evoluiu de
uma forma de aramaico. Seu precursor é o
alfabeto aramaico dos árabes nabateus (de
Petra, na atual Jordânia). Os mais antigos
testemunhos da escrita árabe descobertos
até agora são inscrições trilíngues, em si
ríaco, grego e árabe, do ano 512513 d.C.
Ainda hoje o calígrafo usa os instrumentos
da escrita tradicional: uma pena de pássaro
ou um tubo de bambu. Mas necessita sobre
tudo das aptidões intelectuais e estéticas.

tempo, tornase claro para ele tudo quanto
envolve sua tarefa profética. De fato, rece
be novas revelações que apresenta e recita
Tratase de um livro vivo. O Alcorão não para seus seguidores.
é nem um livro venerável do passado, nem
Porém, três anos mais tarde, quando Ma
um livro particular de devoção e meditação. omé anuncia publicamente as revelações,
C& +;& 3#>1"& <+(& 6"/=#/+);(/=(& %& 1(6#=)'"& ele é rejeitado por quase todos, até mesmo
em público, em voz alta. Quran vem do ridicularizado como aquele que “repreende”
verbo qaraa, _3(1&(;&>"H&)3=)`9&(&$#?/#26)& e “adverte”, por duas razões: em meio à
“leitura”, nos dois sentidos da palavra: laboriosa cidade comercial de Meca, na rota
tanto o ato de apresentar ou recitar, como do incenso – numa época de ascensão das
aquilo que é recitado, lido, o lecionário. caravanas comerciais do Iêmen até Gaza e
O que o Profeta ouviu, isso ele transmitiu Damasco – Maomé defende uma ética da
)"$&4";(/$B&C&+;&3#>1"&<+(&1($$")&6";&)& justiça. Confronta seus concidadãos com
prosa rimada de suas suras e versos, que o juízo vindouro, ameaça com rigorosos
pode e deve ser recitado ou cantado. Suas castigos no além, exigindo conversão e
palavras e frases acompanham o muçulma solidariedade social. Além disso, Maomé
no desde a hora do nascimento, quando a defende a submissão ao Deus uno e único,
:1"2$$J"&6"1]/#6)&'(&0%&34(&%&6)/=)')&)"&"+ o Justo e o Misericordioso. Uma ameaça ao
vido, até a última hora, quando as palavras culto dos deuses e ao comércio em torno da
do Alcorão o acompanham à eternidade.
Caaba, para todo o movimento das peregri
Tratase de um livro sagrado. O Alco nações e, em consequência, para o sistema
rão não é um livro como outro qualquer 2/)/6(#1"&(&(6"/a;#6"&'(&!(6)B
para ser tocado com as mãos sujas e espírito
Não obstante, formase uma comunida
impuro. Não, antes de ler, é necessário que de muçulmana, cuja base não é um deter
se lavem as mãos com água ou areia e que minado status social, mas a fé comum, a
se abra o coração por uma oração humilde. "1)GJ"&1#=+)39&)&:#(')'(&'#1#?#')&:)1)&"&2/)3&
dos tempos, bem como o ethos da justiça.
Surge um profeta
A partir de Medina, Maomé participa
Maomé nasceu por volta de 570 d.C. ainda, em 632 d.C. , de uma peregrinação a
em Meca, da tribo dos coraixitas (quraish) Meca, que pretendia ser sua peregrinação de
e do clã dos Hashim. Tendo perdido os pais, despedida. Gravemente enfermo, a cabeça
é criado pelo avô e, mais tarde, pelo tio e reclinada no seio de sua mulher predileta
chefe do clã. Tornase administrador da Aisha, o profeta morre aos 62 anos, em 8 de
rica viúva de um negociante, com quem se julho de 632, em Medina – hoje a segunda
casa aos 25 anos. Para ela, realiza grandes cidade sagrada do Islã, depois de Meca.
Com base no Alcorão, já na comuni
viagens de negócios pelo deserto até a
Palestina e a Síria. Porém, cada vez mais dade muçulmana primitiva, foram desen
frequentemente, ele se retira dos negócios volvidos os cinco pilares básicos do Islã:
para a solidão da montanha. Mais impor B&&)&:1"2$$J"&'(&0%&/"&*(+$&\/#6"&(&(;&$(+&
tante do que o comércio com todas as suas
Profeta;
preciosidades, passam a ser para ele, com . a oração diária obrigatória;
o correr do tempo, a oração e a meditação. . a contribuição anual para os pobres, ou
imposto social;
Naquele tempo, na Arábia préislâmica
(&:)?J9&6";&$(+$&'(+$($9&234"$&(&234)$&'(& . o mês do jejum – o Ramadã, com jejum
completo, do nascer ao por do sol e
deuses, existiam não poucos que “procu
.
uma
vez na vida, a Hadji, a peregrinação
ravam Deus”, que buscavam uma fé mais
a
Meca.
pura, a fé no Deus único.
Qual não foi a surpresa quando, já aos *Destaques de capítulo do livro Religiões do Mundo
40 anos, ele se apresenta comunicando que – em busca de pontos comuns. Campinas/SP: Verus
havia recebido revelações de Deus! Anun Editora, 2004.
ciaas unicamente no círculo da família e ** Padre católico suiço, professor de Teologia, exer
ceu papel relevante no Concílio Vaticano II. Preside
dos amigos. E termina conseguindo aí um )& b+/')GJ"& C=#6)& A3"7)39& 6";& $('(& /)& 6#')'(& '(&
:(<+(/"&?1+:"&'(&2%#$B&UR&6";&"&:)$$)1&'"& Tubingen, Alemanha.
>'?$@(&7(:'.&%0%/)%'#)&#A=0'
da leitura

