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Ressureição além do tempo
Laurence Freeman reflete sobre como a Ressurreição nos conduz para
a vida de um novo modo
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Uma carta de Laurence Freeman, OSB

Durante nossa Peregrinação da
WCCM a Israel no mês passado, visitamos a cidade que os Evangelhos
chamam de “cidade de Jesus”, Cafarnaum. Nascido em Belém, criado em
Nazaré, quando iniciou sua missão de
ensinar e viajar, ele mudou sua base de
operações para Cafarnaum, no litoral
nordeste do Mar da Galileia. Hoje é um
sítio arqueológico, mas então era uma
estrada internacional que conectava
o local com o mundo mais amplo. Lá
ele falava regularmente aos sábados,
chamava seus discípulos e curava as
pessoas. A partir do século quinto, uma
igreja existiu no tradicional sítio da
casa de Pedro – talvez a casa do século
primeiro cujos alicerces nós visitamos
e onde Jesus foi (Mt 8:14) para curar a
sogra de Pedro. Talvez (muitos talvez)
foi onde Jesus fazia sua morada sempre que voltava a Cafarnaum.
Tais ideias são probabilidades no
melhor dos casos. Mas é comovente
bem como iluminador estar lá, dando-se conta de que foi naquele lugar
(ou em algum muito parecido) que
Jesus de Nazaré foi também Jesus de
Cafarnaum, a uma curta distância do
Jordão, onde ele foi batizado, e da
planície na montanha onde ele fez seu
grande Sermão. É comovente porque
nos faz sentir com clareza a realidade
histórica, humana, da Palavra tornada
carne. (Estou escrevendo isto na Festa
da Anunciação). O Cristo cósmico foi
um dia um Jesus local. É iluminador
porque nos abre para – ou, pelo menos, fez com que eu sentisse – como
as dimensões de tempo e espaço que
habitamos são apenas algumas das
muitas dimensões que constituem a
realidade. A Relatividade Geral afirma
que vivemos em três dimensões de espaço e em uma de tempo. A Teoria das
Cordas acredita que podem existir até
vinte e seis outras dimensões. Espaço

e tempo podem estar simplesmente
“enrolados”, dizem eles, em outras
dimensões em escala subatômica.
Então, (eu não direi mais “talvez),
uma vez um habitante local, sempre
um habitante local. Jesus de Cafar-

naum, como cada um de nós, é local e global, histórico e atemporal.
Na geografia, cada local da Terra é
único e, ao mesmo tempo, semelhante a todos os outros locais. Na
física, um ponto não tem atributos
dimensionais: é um “local único”. Eu
não entendo isso, mas pode ajudar
pelo menos a começar a entender
o mistério de Cristo. Esse mistério
é a experiência da Ressurreição.
Precisamos de exemplos, símbolos,
analogias, sacramentos para nos
ajudar a ver que contradições podem coexistir, como os dois lados
de uma moeda. Não podemos abordar nenhum mistério sem ficarmos
confusos no começo. Lembra-se da
primeira vez que você meditou e o
que pensou a respeito depois? Se
perdeu alguém que amava, lembrase de como veio a consciência de
que o amor não morreu, mas continua a crescer?
A peregrinação aos nossos
próprios locais sagrados religiosos
e aos de outras crenças ajuda-nos a
nos basear em um mistério espiritual envolto no tempo e no espaço. A
meditação é o aspecto interior des-

sa peregrinação. Pode ser praticada
dentro da casa da nossa própria religião, a sós ou com convidados. Os
convidados podem então nos convidar a ir a suas casas, para meditar
com eles lá. Aos meditarmos juntos,
nós nos abrimos para a dimensão
espiritual da realidade, que tudo
inclui. Nós a reconhecemos porque
cura divisões e engendra amor.
Quando eu era criança e estudava história na escola, aprendemos que uma forma esperta de
começar uma redação era “XXXX foi
uma época de transição”. Éramos
lembrados pelo professor que toda
época é transicional. No entanto,
hoje estamos todos agudamente
conscientes de sermos uma geração transicional em quase todos os
aspectos da vida. Quando vemos
quão rapidamente a mudança está
ocorrendo à nossa volta, dizemos
que é um “tempo de crise”. Então,
interiormente, podemos nos sentir
perdidos, apanhados em seu atropelo e confusão. A linguagem então
falha e nos desampara. Usamos
termos extremos – crise, desequilíbrio, perigo, desastre – para quase
tudo. A mídia fervilha com as “últimas notícias” e as “cenas ao vivo”
de acontecimentos dramáticos. Em
tal mundo é mais importante do
que nunca termos consciência das
múltiplas dimensões da realidade e
não nos identificarmos apenas com
o que podemos ver e tocar em nossa zona de conforto. Independentemente de crenças religiosas, precisamos da dimensão espiritual que
envolve todas as dimensões. E é por
isso que uma mente contemplativa
é necessária para sobreviver e se
orientar na vida moderna. E porque,
se realmente estamos preocupados
com a próxima geração, precisamos

3

tornar a meditação parte integral
da formação e educação das nossas crianças.
Na religião, a crise é tão aguda
quanto em todos os aspectos sociais e ecológicos do nosso mundo.
A religião em grande parte falhou
em se conectar com as necessidades espirituais das pessoas. O
cristianismo é amplamente menosprezado como uma moralidade
retrossexual – acompanhada pelos
constrangimentos hipócritas que
carrega. Um buraco negro espiritual abriu-se em nossa cultura consumista e em nossas instituições.
Devido a tudo isso, a dimensão espiritual, que envolve e conecta todas as dimensões da realidade, frequentemente é sequestrada por
técnicas reducionistas que logo
se tornam novas formas de superstição ou mágica ou simplesmente
outras embalagens no mercado
comercial. Os velhos deuses estão
morrendo. Novos deuses estão ascendendo e os substituindo.
“deuses” dependem da adoração, crença duradoura e sacrifícios de seus devotos. Eles (e
seus representantes) obtêm seu
poder do povo. Sócrates viu isso
há muito tempo, quando entendeu o significado do mito e a base
natural dos deuses. Pagou o preço
da rejeição por relatar o que viu.
Enquanto são fortes, os velhos
deuses e seus apoiadores podem
ser brutais. Mas quando a crença
e a devoção se afastam, os velhos
deuses – antigos sistemas religiosos e rituais – se enfraquecem. Lutam com poucos guerreiros. Sim,
é difícil viver sem deuses. Há um
lado não-materialista da humanidade que exige expressão, simbolismo e busca sentido. “deuses”

nos ajudam a satisfazer isso, ainda
que superficialmente – o panteão
de celebridades da mídia, frenéticos shopping centers levando
seus devotos a dívidas que não
podem pagar, os deuses da guerra,
desinformação e drogas. Os velhos deuses – a devoção religiosa,
a vida consagrada, a mística do
celibato, o poder do sacerdócio, o
culto dominical – têm dificuldade
em competir.
Religião e cultura estão entrelaçados. Quando um evolui, o outro
também deve fazê-lo. De outro
modo, separam-se, e nós nos sentimos cada vez mais desconectados. É claro que somos mais que o
nosso condicionamento cultural.
E assim a vida do espírito ainda
nos ensina e nos toca: quando nos
apaixonamos, quando nos desapaixonamos, quando adoecemos,
quando brevemente gozamos de
perfeição física, quando damos à
luz, quando sentamos ao lado de
um leito de morte. No entanto,
cada vez mais a vida diária, por
mais próspera, parece uma terra
devastada até mesmo para os jovens, que geralmente veem as
coisas com esperança e otimismo.
As próprias dimensões de tempo
e espaço estão cheias de estresse,
sofrimento psicológico e a sensação de aprisionamento. Podemos
tentar fugir, porque não faltam rotas de fuga na fantasia, distração,
dependência e outras formas de
autoferimento. Precisamos de outra forma de terra devastada, um
deserto, para encontrar o caminho
de volta à sensação de encantamento na multidimensionalidade
da realidade. “Ah, que mundo bonito”. Então, podemos encontrar
nosso ponto único de localização,

ao qual pertencemos e onde sabemos que nos conhecemos porque
somos conhecidos. Não há “deuses” no deserto, só nossos próprios
demônios e os anjos de que precisamos. Há apenas o Deus que é e que
não tem nome.
Jesus passou sua Quaresma no
deserto da Judeia. Praticou autocontrole e lidou com os demônios
que todos conhecemos. Conhecia
as sementes do orgulho, da cobiça
e da autofixação na psique humana.
Nós nunca devemos ser complacentes e pensar que os dominamos por
completo. Foi depois de seu período
de autopreparação no deserto que
ele se estabeleceu em Cafarnaum e
sua voz começou a ser amplamente
ouvida. Nossos próprios quarenta
dias são similares – um tempo de
autocontenção para reparar parte
de nossa visão espiritual obscurecida – abrindo mão de algo e fazendo
algo a mais. Se levarmos isso a sério,
logo sentimos como purifica, foca
todo nosso modo de ver e agir.
“Na Quaresma, nós nos preparamos para celebrar a Páscoa”. Isso soa
banal, a não ser que entendamos
o que celebração significa. É mais
que tocar sinos, comer chocolate e
sorrir. Significa que a dimensão em
que a Ressurreição de Jesus é experimentada é aberta. Nós não mais
a olhamos de fora. Nós nos vemos
dentro dela como uma dimensão
de Jesus de Cafarnaum nos dando
acesso direto às dimensões ocultas
da realidade. Estranhamente, é assim para os que acreditam e não
acreditam. Acreditar é um maravilhoso trunfo. Quem o tem gosta de
compartilhar com outros. Mas o que
importa ainda mais que a crença é
a fé, que é a nossa capacidade mais
profunda de nos relacionar com a
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realidade. Podemos compartilhar os
benefícios do que acreditamos com
aqueles que não acreditam, desde
que possamos nos encontrar na experiência da fé – a experiência além
das palavras e pensamentos, que
encontramos na meditação.
A Quaresma nos prepara para
celebrar os mistérios da Páscoa
mais profundamente a cada ano; é
mais que uma celebração litúrgica.
É uma peregrinação cíclica, que se
aprofunda mais na dimensão da
realidade que a Ressurreição abriu
para a humanidade através de todas as dimensões, para trás e para
frente no tempo, e em cada localização única, a Cisjordânia dos territórios palestinos e Christchurch,
Nova Zelândia, Bonnevaux e sua
própria cidade natal. No deserto,
tentamos purificar as portas da percepção. Quisemos estar mais abertos à dimensão que envolve todas
as dimensões. Nosso esforço, como
nossa meditação diária, é um sinal
de boa fé em relação ao que não
podemos ver, nem provar, nem entender. Mas que vimos a conhecer.
Quando lembramos da Quaresma e
avaliamos em que tivemos sucesso
ou não, não deveríamos avaliar falsamente. Não se trata de quão perfeitamente nós a seguimos, mas de
quanto avançamos em autoconhecimento. O perfeccionismo é uma luz
falsa fabricada pelo ego. O autoconhecimento é a luz do nosso espírito
iluminando todas as dimensões da
realidade.
“Dimensões da realidade” soa
muito abstrato. Mas elas referem-se
a níveis de experiência. A meditação, como John Main muitas vezes
afirmou, diz respeito a experiência,
não a teoria. Qualquer um pode entrar nessa experiência, ainda que
nos faltem palavras quando tentamos descrever o significado e a
natureza do que experimentamos.

O mesmo vale para os modos com
que passamos pelo ciclo de morte
e ressurreição em nossa vida. Não
é um dogma, mas uma experiência.
Sabemos que experimentamos a
ressurreição em nossa vida: quando
algo parece ter morrido em nós e,
no entanto, mesmo depois do que
podem parecer três longos dias, a
vida é maravilhosamente renovada
e expandida. Santo Agostinho disse
que a Ressurreição de Cristo é mais
que uma crença. É a essência da fé
cristã. É a nossa fé. E a fé – a meditação nos ensina a cada dia – é pura
experiência.
Então, como nós sentimos a experiência da Ressurreição?
Decerto, não como sentimos
a maioria dos outros tipos de experiência. Costuma-se dizer que
a geração do milênio prefere experiências a posses. Estão menos
interessados do que seus pais em
comprar coisas materiais ou em se
acomodar em compromissos estáveis. Gostam de ir a vários lugares,
participar de diferentes tipos de
eventos, fazer coisas novas e manter suas possibilidades abertas. Por
mais genericamente que isso seja
verdade, é um traço da cultura moderna. Os produtos não são vendidos com base em seu conteúdo ou
utilidade, mas com base no tipo de
“experiência” com o qual estão associados. Experiências em série como
essas convêm aos novos deuses do
nosso tempo mais que aos antigos
deuses, que esperavam regularidade, observância e fidelidade.
O Evangelho nos diz que a Ressurreição de Jesus é encontrada na
dimensão espiritual. Experiência na
dimensão espiritual é fé. Não é parte
de uma série de experiências sempre novas e excitantes – mas o aprofundamento do relacionamento.
Esse tipo de experiência não pode
ser comprado ou trocado ou sequer
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observado ou avaliado de fora. Está
tanto dentro como fora. Através do
autoconhecimento – do tipo em
que nós nos conhecemos sendo
conhecidos -, Cristo é formado em
nós. Não é de uma vez. Cresce. E
então, há modos temporários e parciais de experimentar o Cristo Ressurrecto. Se tentarmos apanhá-lo,
ele escapulirá como fez em Emaús
e, definitivamente, na Ascensão. E
ainda assim, depois dessas iluminações parciais, nós não duvidamos
da nossa experiência. Ao contrário,
nossa fé se aprofunda.
Por que deve ser assim? Poderíamos pensar que Deus está jogando
conosco ou nos “testando”. Esse
pode ser um modo infantil de colocar a questão, mas não tão atraente
para as pessoas hoje. Para entendêla, precisamos nos relacionar com
dimensões da realidade que não
podemos ver tão claramente como
aquelas do tempo e espaço. O físico
David Bohm tentou explicar como
essas diferentes dimensões se relacionam comparando a “ordem implicada” com a “ordem explicada”.
A ordem Implicada é a realidade
mais profunda que envolve todas
as outras dimensões. Nessa ordem,
o espaço e o tempo não dominam
mais as relações entre as coisas – ou
as pessoas. É a base da qual a realidade emerge. A ordem Explicada é
o desdobramento disso, do modo
com que um sinal digital se desdobra para produzir imagens em uma
tela.
Certa vez conheci Bohm enquanto esperava uma aula de yoga,
mas eu ainda não o havia lido e não
tínhamos tempo, seja como for, e
não era o espaço certo. Embora se
interessasse muito por meditação,
ele não era religioso, até onde eu
saiba. Talvez suas ideias não ajudem
a todos, mas me sugerem uma visão
mística e científica da realidade em
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ressonância com a sabedoria das
tradições espirituais. Quanto à Ressurreição, ajuda-nos a ver como a
experiência ordinária da vida cotidiana liga-se à experiência daquela
dimensão mais profunda, oculta, na
qual a Ressurreição é plenamente
encontrada. Houve “aparecimentos”, desdobramentos, do Jesus
Ressuscitado. Dez são descritos no
Novo Testamento de um modo que
é tanto ordinário quanto misterioso. Esses encontros transformaram
a vida daqueles tocados por eles.
Pareceram-lhes ainda mais reais
do que o tipo físico de encontro
contido no tempo e espaço. Desde
então, ao longo dos séculos, vidas
foram tocadas pela Ressurreição e
tomaram uma nova direção. Sem
deixar a base da vida cotidiana, elas
se expandem para novas dimensões de realidade. Se não fosse assim, por que estaríamos celebrando
a Páscoa este ano?
A Ressurreição não torna Jesus
um deus, novo ou velho. Seus seguidores são membros de uma
religião que leva seu nome, mas
apenas secundariamente. Primariamente, eles são aqueles cuja fé
nele e união com ele cresce continuamente. Isso se desdobra – com
altos e baixos, como em todos os
relacionamentos – e nos leva a dimensões de sua realidade que assombram a mente e abrem o coração. Como é isso que a Ressurreição
significa, o atual tempo de transição
não é o fim do cristianismo, como
tantas vezes previsto, mas outro fim
nas muitas formas da ordem cristã
“explicada” através da qual sempre
evoluiu e continuará a evoluir, até o
“fim do tempo”.
No deserto ao pé do Monte Sinai,
o povo escolhido apavorou-se, rebelou-se e escolheu outros deuses.
Fizeram o bezerro de ouro com suas
joias e o adoraram. Quando Moisés
voltou e viu a trapalhada que acon-

tecia, quebrou as tábuas da Lei (não
parecia a hora certa para apresentálas). Depois, esmagou a estátua-deus, moeu-a até virar pó e fez o povo
bebê-la. Eles repossuíram suas projeções e provaram a realidade novamente.
“deuses” são projeções, fragmentos de nós mesmos. É por isso que
dependem de nós. Nós os culpamos
quando coisas ruins acontecem, mas
só cavamos um buraco mais fundo

mos fortalecidos para suportar na
fé o que não pode ser mudado. E
experimentamos a graça, que transforma o desespero em esperança, a
amargura em amor.
A Ressurreição não nos torna
imortais. Nós ainda morremos. Mas
muda como vivemos e, portanto,
como nos aproximamos da morte.
Isto é fé. Com o aprofundar da fé, o
significado emerge. Reconhecemos
a marca da Ressurreição experimen-

Mudança da comunidade da Meditatio House em Londres para Bonnevaux

de irrealidade e de alienação em
nossos verdadeiros “eus”. Quando
imaginamos Deus como um deus,
fazemos o mesmo. Nós culpamos
a “Ele” por “permitir” coisas ruins ou
por “infligi-las” a nós como castigo.
O deserto e a Ressurreição expõem
o autoengano fatal nesse tipo de
mentalidade religiosa. A meditação
na fé cristã une a experiência do
deserto com a da Ressurreição, da
Quaresma com a da Páscoa. Abre
um novo tipo de consciência religiosa para uma humanidade que
atingiu a maioridade.
No silêncio e na quietude, nós
experimentamos que Deus está
presente em nosso sofrimento, não
importa sua causa – sejam genes ou
um atirador demente. Nossa compaixão pelos que sofrem – como vimos globalmente depois da tragédia de Christchurch – é em si mesma
uma manifestação do espírito de
Deus. Se nós somos as vítimas, so-

tada vezes sem conta, da infância
até o fim. Enquanto termino esta
carta, reconheço essa marca mais
uma vez.
Hoje, em Londres, enquanto as
árvores são banhadas pelo verdejar
da primavera, arrumamos a Mediatio House e a comunidade se muda
para Bonnevaux. Uma partida e uma
chegada, uma morte e uma ressurreição. Ainda há muito a fazer para
concluir Bonnevaux, mas está pronta suficiente para que comecemos a
viver lá e a celebrar o belo mistério
de nossa fé. Por favor, guarde tudo
que Bonnevaux pode ser para o
mundo e para nossa comunidade
em seu coração nesta Páscoa, como
guardaremos você no nosso.
Com muito amor

Laurence Freeman OSB

6

www.wccm.org

Meditatio Newsletter Abril 2019

Notícias
Seminário Meditatio

Cuidado Contemplativo: Assistência Médica e Meditação
A Comunidade na Nova Zelândia organizou um seminário de dois dias no Hospital da Cidade de Auckland.

Cuidado contemplativo: Assistência
médica e meditação foi o tema do primeiro Seminário Meditatio organizado
pela WCCM Nova Zelândia. Realizado no
Hospital de Auckland nos dias 17 e 18 de
janeiro de 2019, o evento foi conduzido
por DomLaurence e incluiu palestrantes das áreas de saúde mental, cuidados hospitalares e clínica geral. Além
das palestras plenárias, havia oficinas e
painéis de discussão, intercalados com
vários períodos curtos de meditação todos os dias.
Enquanto a maioria dos palestrantes
era das tradições católica romana e anglicana, havia também palestrantes de
outras tradições espirituais, incluindo
budistas e pessoas com formação espiritual indígena Maori. A variedade de perspectivas de uma gama de excelentes
apresentadores valorizou muito o seminário. Os participantes do seminário
incluíam profissionais de saúde, clero e
religiosos, bem como meditantes inter-

essados, não apenas da Nova Zelândia, mas também de comunidades
de meditação na Austrália e em Fiji.
As sessões não abordaram as
complexas questões éticas envolvidas nos serviços de saúde contemporâneos, mas focaram-se em fornecer assistência holística para a
pessoa doente ou moribunda que
respondesse às suas necessidades
como um ser humano com uma natureza espiritual. Em instituições de
saúde movimentadas, focadas em
terapias tecnológicas, encontrar o
silêncio e o tempo para essa abordagem de cuidado é um desafio. Vários
palestrantes falaram sobre como
sua própria orientação espiritual e
prática de meditação permitiam que
eles fossem receptivos ao indivíduo
de quem estavam cuidando em sua
prática profissional.
O seminário foi presidido pelo Dr.
John Collins, um nefrologista e Pro-

fessor Associado da Universidade de
Auckland. “Nós tivemos 140 pessoas
participando do seminário, o que é
considerável, dado que, em meados
de janeiro, é o pico de férias. Nossos
palestrantes fizeram justiça ao tema
do cuidado contemplativo e recebemos um grande retorno positivo das
pessoas que participaram do evento. Superou nossas expectativas de
muitas maneiras”, diz ele. Dado o
sucesso deste seminário inicial, ele
pode ser seguido no devido tempo
por outro, com foco em um tópico
diferente, como o ambiente. ONLINE - assista aos vídeos (em inglês):
http://tiny.cc/CHSemNZ

Malásia: vídeos de
um Seminário sobre
Cuidados Paliativos
disponíveis online
A Comunidade Mundial para a
Meditação Cristã da Malásia realizou
um Seminário de Meditação no ano
passado intitulado Presença Compassiva: abordagens Inter-Religiosas
para Cuidados Paliativos, em Petaling Jaya, com 140 participantes,
muitos profissionais de saúde de
todo o país. Os vídeos deste seminário estão agora disponíveis
(em inglês) através deste link:
http://tiny.cc/CP_Mal18
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Vozes dos peregrinos da Terra Santa
Laurence Freeman conduziu uma
peregrinação à Terra Santa em fevereiro (16-23). O tema foi “Uma Viagem
Contemplativa à Terra Santa”, com participação de um grupo muito internacional. Alguns participantes compartilham sua experiência:

JM Rebueno, Filipinas:
Em 20 de fevereiro de 2019, fiz
minha declaração de amor com a Comunidade Oblata da Comunidade
Mundial para a Meditação Cristã como
um adulto que teve uma vida plena,
passando da inocência à desobediência intencional à vontade de Deus
além de morder a maçã de Eva. Eu fiz
uma declaração semelhante há meio
século como um adolescente bobo
enfrentando a possível morte sob torrentes esmagadoras de uma cachoeira
enfurecida. Então, no grito mais alto e
silencioso que eu já fiz, entreguei os
últimos segundos da minha vida a Ele
“Seja feita a tua vontade!” Em retrospectiva, foi um clamor pela misericórdia de Deus - para me perdoar com o
Seu Amor por todas as minhas tolices.
Certamente me deu força para aceitar
o inevitável. Como um adulto que escolhe amar a Deus, requer coragem de
aço: recusar ceder ao meu eu necessitado e, ao mesmo tempo, ter compaixão
pelas Evas que confundem minhas escolhas e ações para amar a Deus. Este
é o desafio constante que estou feliz
em aceitar. Eu rezo para que ser fiel à
minha oblação me dê a força interior
para corresponder adequadamente.
Na capela subterrânea dos Apóstolos,
sob o Jardim de Getsêmani, diante do
meu abade padre Laurence e a comu-

Oblação final de JM Rebueno na Capela dos Apóstolos em Jerusalém

nidade de oblatos e peregrinos que
participaram da peregrinação, fiz
minha oblação final. Tive duas vezes
a bênção para repetir privadamente
a minha oblação final na rocha que
recebeu o suor de sangue de Jesus
quando Ele declarou Sua expressão
máxima de Amor ao Pai com “Seja
feita a Tua Vontade!”

Paul Dunn, EUA:
É difícil resumir o quanto essa
peregrinação foi significativa para
mim, porque foi uma das maiores
experiências da minha vida. Eu sou
um Oblato e não podia imaginar
visitar a Terra Santa sem viajar com a
comunidade contemplativa. O padre
Laurence excedeu em muito minhas
esperanças de uma experiência espiritual profundamente orante e
plenamente viva. Visitamos praticamente todos os locais sagrados
mencionados nos quatro mistérios
do terço. Eu sempre experimentarei um significado maior enquanto
medito em cada dezena do terço

por causa desta viagem. PAlgumas
experiências fortes para mim foram
navegar no Mar da Galileia, renovar
meus votos batismais no rio Jordão,
percorrer a Via Dolorosa, beijar os
lugares onde Jesus nasceu e onde
ele morreu e rezar no Muro das
Lamentações.

Lina Lee, Hong Kong
Meu coração ainda está transbordando de alegria e gratidão. Eu não
apenas me reconectei com Cristo
em todos os locais sagrados bíblicos,
como nós, peregrinos de diversas
origens e diferentes países, também
fomos unidos em um só coração e
uma mente caminhando com Cristo
e Seus apóstolos, experimentando
Sua presença ainda mais.
Dom Laurence conduzirá outra
peregrinação à Terra Santa, incluindo outros lugares não visitados
este ano: de 7 a 14 de fevereiro de
2020.
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WCCM Singapura comemora seu 30º aniversário
Por James Loh

Apresentação relembrou os primeiros passos da Comunidade em Singapura

No domingo, 20 de janeiro de 2019, a
Comunidade Mundial para a Meditação
Cristã de Singapura comemorou seu 30º
aniversário. Cerca de 100 dos nossos líderes da Comunidade e amigos se reuniram para almoçar em um clube de natação local. Convidamos o padre Laurence

Workshop na Escócia

Laurence Freeman falou sobre o tema
“Fontes de Sabedoria” em um workshop
de um dia em Edimburgo. O evento organizado pelo Edinburgh Inernational Centre for Spirituality and Peace aconteceu no
George Young Hall, LifeCare Edinburgh,
em 9 de fevereiro.

e o nosso diretor espiritual, padre Eugene Vaz, para agraciar a feliz ocasião.
A atmosfera era edificante. Todos
nós pudemos sentir a energia e vibrações positivas de uma comunidade
que chegou até aqui. A jornada teve
muitos altos e baixos e desafios, como

toda comunidade em crescimento.
Com o apoio da comunidade global,
liderada pelo Pe. Laurence, a liderança e orientação de Peter e as muitas contribuições de todos os nossos
membros dedicados, criamos uma
identidade contemplativa para nós
mesmos.
No encontro, relembramos os últimos 30 anos com uma apresentação
em power point das atividades dos
30 grupos que temos em Cingapura.
O Pe. Laurence também deu a cada
participante uma cópia de seu livro
“Bom Trabalho” para comemorar todos os bons trabalhos realizados pela
comunidade.
O encontro terminou com uma
apresentação de Bonnevaux, nossa
futura casa da comunidade global.
A Comunidade Mundial para a
Meditação Cristã de Singapura tem

Encontro de líderes de grupos na Alemanha

Na Alemanha, a primeira reunião de líderes de grupo aconteceu em Paderborn no primeiro final de semana de fevereiro. Alguns dos presentes se encontraram pela primeira vez para meditações, reflexões, discussões, passeios e
uma bela missa no Michaelskloster (Mosteiro de St.Michael), lar de Ir. Theresia
e Ir. Gabriele. Conhecer-se mutuamente foi a principal motivação deste fim de
semana, assim como discernir a futura forma da colaboração entre Alemanha,
Áustria e Suíça.(Susanna Melzer, Coordenadora Nacional Alemã)
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Entrevista
Jim Green: “Há um convite oculto dentro da experiência
incapacitante da depressão e ansiedade

Por que você decidiu escrever um
livro sobre meditação e depressão?
Qual foi a intenção? Por que esse título?
Jim: A ideia para o livro exista havia algum tempo. Alguns anos atrás,
eu escrevi uma pequena brochura,
Meditação & Saúde Mental, que se
mostrou muito popular. Laurence Freeman também mencionou para mim
quantas pessoas estava conhecendo
que queriam conversar com ele sobre meditação e depressão. Parecia
claro que algo mais detalhado era necessário para amparar as pessoas que
lidam com essas difíceis questões. Daí
o atual livro. Seu título – Desistir Sem
Desistir – reflete algo central a respeito

do modo com que poderíamos reagir a
momentos amedrontadores (às vezes
aparentemente insuportáveis) em nossas vidas. Há um convite oculto dentro
da experiência incapacitante da depressão e ansiedade. Somos convidados
a encontrar um modo de nos libertar de
estratégias e modos de pensar sobre nós
mesmos antigos e inúteis, mas sem desistir completamente da possibilidade
de um novo crescimento e um entendimento mais profundo do que nós realmente somos.
Parece-me que a meditação é um veículo muito útil para fazer exatamente
isso. Na prática, nós explicitamente nos
dispomos a nos desvencilhar do programa exaustivo e punitivo do ego enquanto permanecemos abertos a – o
quê? Há vários modos de descrevê-lo:
presença, graça, cura, amor. Além da descrição, a melhor maneira é sentarmos
e estarmos abertos à experiência, sem
capturá-la e rotulá-la.
O subtítulo, Meditação e Depressões,
está no plural (depressões, não depressão) porque eu queria desafiar gentilmente a prontidão com que usamos
essa palavra. A depressão se tornou
quase um clichê cultural e diagnóstico.

Toda experiência de angústia, terror,
luto, perda da vitalidade e propósito é
única e precisa ser cuidada como tal.
Toda era e toda cultura têm seus modos
diferentes de descrever e responder a
essas experiências. Eu queria honrar
a riqueza e o potencial de cura dentro
dessa visão.
O que o processo de escrever esse
livro ensinou a você ou mudou em
você?
Jim: Ele me lembrou que não há
soluções fáceis, que a meditação não
é uma “cura” para o que chamamos de
depressão, que há muita dor inevitável
que precisamos enfrentar e atravessar
nesta vida. Mas também fortaleceu a
minha fé de que a prática da meditação
(e a amizade dos meditadores) pode
nos sustentar enquanto aprendemos
pacientemente a sarar. Pode nos ajudar
a responder com todo nosso ser às palavras maravilhosamente desafiadoras
de Goethe:
E enquanto você não tiver experimentado
Isto: morrer e assim crescer,
Você será apenas um hóspede atormentado
na terra obscura.

Desistir Sem Desistir

Meditação e Depressões
Por Jim Green
Mais informações e encomendas online (em inglês): http://tiny.cc/GvUpJG
““Se é verdade que todas as dores humanas têm suas raízes em nossa incapacidade de
sentar quietamente em nossa própria companhia por cinco minutos, esta frugal, cândida
e calma introdução à prática meditativa será uma dádiva salvadora para muitos que vivem na ou na borda da escuridão que nos domina regularmente neste mundo incontrolável”. – Dr Rowan Williams, ex-Arcebispo da Cantuária.
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Sete novidades sobre Bonnevaux com o início da
Comunidade de residentes
1 - A Comunidade da Casa
Meditatio se mudou

A pequena comunidade de oblatos que vivia na Meditatio House em
Londres se mudou para Bonnevaux,
includindo Dom Laurence - ele é oficialmente um morador de Bonnevaux!

4 - Renovação continua

2 - Benção e outros eventos

A Benção da Fase Um da
Renovação de Bonnevaux (que
inclui a casa principal) pelo Monsenhor Pascal Wintzer, Arcebispo
de Poitiers, ocorre em 15 Junho de
2019. Você pode conferir outros
eventos em bonnevauxwccm.org

5 - Uma árvore para a sua
viagem

Graças à generosidade de nossa
comunidade global Bonnevaux já é
uma realidade, com a abertura da casa
principal (Abbaye) na Páscoa e do Centro de Conferência (em novembro). A
ênfase agora é a Casa de Retiros, que
deve ficar pronta na metade de 2020.
Visite www.bonnevauxwccm.org para
ver como ajudar.

Uma nova iniciativa foi lançada para levantar fundos para a
plantação de um pomar em Bonnevaux e também compensar o
impacto ambiental de visitantes. Para mais informações visite
http://tiny.cc/treetrip

6 -Visitantes e Voluntários
Se você tem interesse em visitar Bonnevaux ou quer passar
algum tempo como um voluntário entre em contato pelo email
contact@bonnevauxwccm.org

3 - Retiro de Jovens Adultos

Este retiro combina meditação,
exercícios físicos, trabalho em grupos, leituras e partilha.. Será focado
no tema “Viver Diferente” (Julho 2431). O retiro será em duas partes: a
primeira em Bonnevaux, compartilhando a vida da comunidade e
a segunda será uma caminhada de
alguns dias em trecho do Caminho
de Santiago.

7 - Novo website a outras
maneiras de se manter
informado
O site de Bonnevaux será renovado
em breve. O endereço será o mesmo: bonnevauxwccm.org
Para acompanhar as novidades
de Bonnevaux você pode conferir também nossas redes sociais:
facebook.com/bonnevauxwccm
instagram.com/bonnevauxwccm
Você pode ainda se inscrever para
receber novidades da WCCM (em
inglês) aqui:
http://tiny.cc/WCNews
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Em Foco

Taynã Malaspina, Brasil

Nasci em uma família católica, estudei parte da minha infância num
colégio católico, contudo por volta
dos 23 anos tive uma crise com a
igreja católica. Achava algumas pessoas da comunidade incoerentes e
me sentia distante de Deus. Existia
relação, mas não uma comunhão
autêntica. Além disso, sentia falta de
uma dimensão mais contemplativa
na minha vida espiritual. Foi nesse
período que iniciei a busca pela
meditação e a encontrei no Budismo.
Frequentei o Budismo por 2 anos e
nesse período me encantei com a
prática meditativa. Achava maravilhoso o conceito do Bodissatva, atingir a iluminação para ajudar os outros e libertar os seres do sofrimento.
Todavia, ainda faltava algo. A filosofia
budista era muito rica, mas não existia a figura de Cristo e a visão espiri-

tual era um pouco distante da que eu
acreditava. Então, encontrei a Meditação Cristã e a partir daí iniciou-se
um dos períodos mais ricos da minha
trajetória espiritual.
Posso dizer que até então tinha
uma visão conceitual de Deus, por
meio do que tinha aprendido com os
livros, catequese e outras formas de
conhecimento. Como aprendi com
Dom Laurence, estava preparada
para responder a primeira pergunta
que Jesus faz aos seus discípulos:
“Quem as pessoas dizem que eu
sou?”, mas não estava preparada para
responder a segunda pergunta: “E
vós, quem dizeis que eu sou?”. Todavia, por meio da meditação cristã, me
aproximei da experiência de Deus e é
apenas por meio da experiência que
conseguimos, pelo menos tentar,
responder essa segunda pergunta.
A relação com Deus foi substituída
pela comunhão com Deus. A comunhão e unidade com Deus nos leva a
enxergar a vida de outra forma e a
vivermos com base na nossa essência. O momento presente é inundado
de significado e transcendemos nosso ego para ir em direção ao outro.
Assim, passei a viver o significado
original da palavra religião (religare)

Meditatio Newsletter é publicada quatro
vezes ao ano pelo escritório internacional
da WCCM, St Marks, Myddelton Square
Londres EC1R 1XX, London, UK.
Tel: +44 (0) 20 7278 2070

ligado a nossa reconexão com Deus
e nossa essência. Consegui transcender uma visão dogmática de um
sistema engessado de crenças. Certa
vez, perguntaram para Carl Jung se
ele acreditava em Deus e ele respondeu: “Não, eu conheço Deus”. Acreditar depende da crença, conhecer depende da experiência.
Por um lado temos Karl Marx dizendo que a religião é o ópio do
povo e Freud classificando-a como
uma neurose. De outro, temos John
Main e Laurence Freeman, dizendo
que a religião nos leva a uma nova
unidade e ao que somos chamados a
ser. Temos Dalai Lama dizendo que a
verdadeira religião é aquela que nos
torna uma pessoa melhor. E Rumi,
místico islâmico que diz : minha religião é estar vivo no amor. Todos podem estar corretos, dependendo da
forma como nos relacionamos com a
religião. Só a experiência poderá nos
ajudar a entender essas interpretações.
A meditação cristã trouxe um
enorme presente para mim: a experiência de Deus. E quando somos
tocados por essa experiência, surge
a sensação de estarmos em casa e
todas as outras buscas tornam-se
secundárias.

Editor: Leonardo Corrêa
(leonardo@wccm.org)
Design: Gerson Laureano
Tradução: Thelma Nobrega e Rafaela Brito
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Recursos & Eve

Livros

Laurence Freeman define o bom trabalho
como “o trabalho que extrai o melhor das pessoas que o fazem e traz benefício duradouro
àqueles que são influenciados por ele”. Esse
livro é sobre como a meditação ajuda a tornar
os trabalhos bons trabalhos enquanto trans-

forma o ambiente de trabalho através
de encontros mais ricos humanamente e
agradáveis. A ênfase geral é na prática, ao
invés de na teoria. A linguagem é secular
de modo inclusivo. A abordagem se baseia na sabedoria, em vez de uma abordagem meramente física ou psicológica. A
centelha para esse livro veio de uma série
de palestras para a equipe da DP Architects em Singapura em 2017, onde hoje
eles continuam a meditar todas as manhãs antes de começar a trabalhar.
Você pode encomendar esse livro online
(em inglês): http://tiny.cc/GWrk
A tradução para o Português já está em
andamento.

Áudio & CDs

A última Série de CDs Meditatio.
Ouça ou baixe as faixas:
http://tiny.cc/Med2019A
Peça um exemplar do CD:
http://tiny.cc/Discipleship1

Seminário John Main 2019: Explorando o sentido do
Cristianismo Contemplativo na atualidade
As igrejas estão quase vazias ou
vendidas, como se tivessem alcançado seu limite, e, dos púlpitos, deus
escorregou.
Lisa Jacobson,
‘‘Há Pedras que Cantam’’
E não é só o secularismo generalizado da
cultura ocidental que está em questão aqui.
Muitos de nós que meditam também sentimos
nossos antigos modos de participar da tradição
cristã entrar em tensão. Ao passo que crescemos na consciência contemplativa e deixamos
para trás formas tribais e dualísticas de religião,
podemos debater sobre como acreditar e pertencer. Nesse Seminário, espero que possamos

começar a explorar o sentido e materialização de um cristianismo contemplativo para
nosso tempo. O que há na tradição cristã,
na prática da fé cristã, que permanece uma
dádiva necessária para um mundo em crise?
Como nós articulamos, compartilhamos
e incorporamos essa dádiva? Enquanto
nos mudamos para Bonnevaux e nossa
penetração no mundo secular continua a
crescer, parece um momento importante
para refletir sobre a significância de ser uma
Comunidade Mundial para a Meditação
Cristã. Espero que muitos possam participar.
(Sarah Bachelard)

Seminário John Main 2019:
Um Cristianismo Contemplativo
para o nosso Tempo (Agosto 5-11)
com a Rev. Dra. Sarah Bachelard
Retiro de Silêncio Fontes de Sabedoria,
liderado por Laurence Freeman
Vancouver, Canadá.
Visite: http://jms2019.org/

Encomendas: contate o centro de recursos mais próximo. Nossos centros são listados abaixo:
VISITE A LIVRARIA ONLINE: https://mediomedia.com/

Reino Unido e Europa:
www.goodnewsbooks.co.uk
email:
orders@goodnewsbooks.co.uk
Tel: +44 (0) 1582 571011

EUA
www.contemplative-life.org
email:contemplativewisdom2@gmail.com
Tel: +1-520-882-0290
CANADÁ
www.wccm-canada.ca
christianmeditation@wccm-canada.ca
Tel: +1-514-485-7928

ÁSIA
email: mmi@wccm.org
Tel: +65 6469 7671
AUSTRÁLIA
jopanetta@gmail.com
Tel: +61 2 9482 3468

NOVA ZELÂNDIA
www.christiansupplies.co.nz
email: order@pleroma.org.nz
Tel: 0508 988 988
(Somente NZ)

