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John Main 2019

O primeiro retiro para Jovens Adultos em Bonnevaux com
o tema “como viver de um modo diferente”(p 8-9)

Esta edição

Após o retiro, um grupo caminho por cinco dias na parte francesa do Camino de Santiago
(Foto: Enos Mantoani)
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Escola de Meditação: O primeiro workshop para “treinar
os treinadores” do ensinamento essencial

Rev Sarah Bachelard liderou
o Seminário com o tema “Um
Cristianismo Contemplativo para
o nosso Tempo” na universidade
Quest, em Squamish, Canadá, em
Agosto. Dom Laurence liderou
um retiro pré-seminário no tema
“Fontes de Sabedoria” e considerou
o Seminário John Main como
“memorável e um avanço na
compreensão do Cristianismo
moderno”. (Leia mais nas pag 6-7)
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Anja T’Kindt, da Bélgica: a
meditação pode ser a
fonte de uma sociedade
mais humana
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Uma carta de Laurence Freeman, OSB

Eu encontrei Juan quando visitei Homeboy Industries no centro e
Los Angeles com alguns membros
de nossa Comunidade. Ele tem 20 e
poucos anos e recentemente se tornou pai de gêmeos. Quando alguém
pergunta a Juan como ele recebeu
um corte feio na face ele diz: “É uma
longa história”. Dado o seu passado,
é difícil para ele se adaptar à paternidade. Com a ajuda de Homeboys, ele
fez um enorme progresso. Em pouco
tempo, a compaixão e o coração abertos dessa instituição dedicada à intervenção e reabilitação de gangues
deram a ele esperança e dignidade
pela primeira vez. “Nada como o trabalho para bloquear uma bala” é o
lema deles.
Juan cresceu com uma mãe viciada e um pai ausente. Seu modelo
e único amigo era um irmão mais
velho. Muitos dias eles não sabiam
onde dormiriam. Eles tinham que se

virar para comer. Compartilhavam
roupas e tinham apenas três conjuntos de roupas de baixo para os dois.
Quando ele conheceu Homeboys,
teve a experiência pela primeira vez
de ser genuinamente aceito por si
mesmo. Ele sempre sentiu que estava na estrada, indesejado, um incômodo ou ameaça para os outros.
Lentamente, seu abalado senso de
auto cura e sua humanidade emergiram, machucadas, mas funcionais. Ele nunca conheceu o luxo
de dezoito anos crescendo em um
ambiente seguro antes de se aventurar no mundo. Mas ele tem um
sorriso sábio. Ele sabe que tem um
novo começo. Após nossa visita, retornamos ao universo paralelo que
compõe aquela cidade. Na pior das
hipóteses, é um mundo de riqueza,
prestígio, glamour e celebridade.
Por trás de ambos os universos,
está a potência do showbiz, do en-

tretenimento e da pornografia, que
expelem infinitos materiais viciantes
para corromper a vida imaginativa
dos ricos e pobres “Angelinos e cerca
de metade do mundo. Para quem
vive nesta parte outrora paradisíaca
do mundo - ainda bonita e atraente
por sua mistura interminável de culturas humanas e energia criativa também há o monstro absurdo do
tráfego. O transporte público é o
último recurso. As caixas de lata brilhantes transportando viajantes solitários bloqueiam todos os sistemas
de rodovias como um Frankenstein
fora de controle. As pessoas falam
disso como se fosse uma pessoa. A
irrealidade e a desumanidade levam
a absurdos sociais: trânsito, aquecimento global, impérios das drogas.
Ilusão é um absurdo letal. Somente
a dura realidade e o cultivo da verdadeira atenção nos libertarão dela.

Tatuagens no Coração
A Homeboys Industries possui
uma sala especial para remover tatuagens, que são a linguagem tribal
das gangues. Estas não são apenas
tatuagens bonitinhas na perna, mas
trabalhos de corpo inteiro que cobrem cabeças raspadas, rostos, braços, torsos e abaixo. Uma nova vida e
emprego exigem uma nova aparência menos anti-social e, portanto, os
rapazes passam por muitas sessões
dolorosas para remover esses amarras ao passado.
Talvez nossa meditação faça o
mesmo, mas seria outra ilusão consumista pensar que a meditação oferece uma solução rápida e pontual. No
entanto, quanto mais cedo começarmos, melhor. As crianças têm menos
bagagem. Vícios são menos enraizados. No nosso caso, a recuperação

Foto cortesia de Homeboy Industries

depende de quão irreais nos tornamos. Para a maioria das crianças, a
irrealidade fez menos progressos e,
portanto, a meditação funciona mais
imediatamente - desde que recebam
boas instruções e apoio na prática de
professores ou pais.
Na África do Sul, eu estava meditando com uma turma de nove anos.
Aprendi a não perguntar depois da

meditação se eles têm alguma dúvida, pois geralmente ela são sobre a
sineta que eu usei para a meditação.
Perguntei ‘então, o que você sentiu
...’. Um garoto levantou a mão: ‘Acho
que é o mais longo que já ficamos
quietos nesta classe’. A professora me
deu uma olhada. Outra criança falou,
fazendo movimentos estranhos com
as mãos: “Enquanto estávamos medi-
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tando, eu não estava usando minhas
mãos”. Seu professor explicou mais
tarde que ele era viciado em videogame, tanto que costumava estar cansado demais para ir à escola
pela manhã. E mesmo quando não
estava na frente da tela, estava sem-
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pre jogando mentalmente. Durante
aqueles poucos minutos, ele se sentiu livre dessa compulsão.
Leva tempo para remover as “tatuagens” de hábitos e vícios que são impressos na mente e nas emoções. Por
mais que demore, o simples conhe-
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cimento de que estamos seriamente
comprometidos com o trabalho da
ilusão é satisfatório e reumanizador.
Percebemos como estamos perdendo os hábitos de desequilíbrio crônico enquanto descobrimos um novo
equilíbrio dinâmico.

Equilibrar a vida, perdoar dívidas
Equilíbrio - em todas as tradições
de sabedoria - é uma chave universal
para o sentido e a integridade tanto
moralmente quanto fisicamente.
A genialidade dos Gregos foi ver
isso expressado na bela harmonia
do corpo humano. Musicalmente,
em gênios como Bach, nós adoramos sentir o resultado do trabalho
de equilíbrio e determinação penetrando profundamente em nossos
sentidos.
O estresse, um mal moderno, é sintoma de desequilíbrio tanto pessoal
quanto social. Em casos extremos
nós tentamos reduzir os efeitos mas
raramente enfrentamos as causas.
É difícil ser uma vida equilibrada no
nosso mundo tão rápido e hiperativo.
Por isso precisamos de medidas excepcionais - como nossos dois períodos de meditação ao dia - para contrapor o condicionamento social. O
ritmo re-estabelece o equilíbrio. Em
Bonnevaux posso ver que a beleza do
ambiente tem um impacto imediato
em nossos hóspedes. Mas o ritmo da
vida tem uma força ainda mais forte.
Equilibrando corpo, mente e espírito
em uma rotina diária de trabalho, troca de ideias e oração é um remédio
curativo para o nossa época de tanto
estresse.
Os hábitos sociais e de trabalho
que comprometem a saúde mental
e física formam um tipo de tatuagem
arraigada da qual parece difícil ficar
livre. O dinheiro também. O cifrão

está profundamente tatuado em
nossa psique.
Simone Weil achava que nossa
crise social se devia à falta de um conceito de equilíbrio econômico. Temos
que aceitar que a criação de riqueza
deve criar um mundo de 2000 bilionários com uma riqueza maior que
o PIB de 152 países juntos? Os mais
esclarecidos desses indivíduos ricos
vêem que esse desequilíbrio é prejudicial. Porém, por mais generosos que
sejam, o problema sistêmico persiste.
Em nossa captação de recursos
para Bonnevaux nos últimos três
anos, muitas vezes fui ensinado por
doadores sobre o uso contemplativo
do dinheiro. Aqueles com mais posses deram mais dólares. Mas quando
Jesus viu uma mulher pobre colocando algumas moedas como doação no templo, ele entendeu que o
valor real de dar não é quantificável.
Quando alguém vem a mim depois
de uma conversa com um envelope
contendo algumas notas para Bonnevaux, sinto-me tão emocionado
quanto uma grande doação. Todas as
doações a uma boa causa expressam
a idéia cristã de esmola - um dos elementos da tríade da prática espiritual
juntamente com oração e jejum.
O cifrão está tatuado e é difícil de
apagar de nossos instintos de aquisição e acumulação. Mas pode ser
removido quando doamos. Quem
nunca se sentiu melhor doando do
que acumulando?

A abolição periódica de todas as
dívidas é registrada pela primeira vez
em 2400 a.C. Na lei mosaica, a cada
sétimo ano, todas as dívidas com os
judeus eram varridas do quadro. A
cada 49 anos, todas as dívidas e servidão em todo o país eram encerradas. Um novo começo é possível
para todos nós - como foi para Juan
- quando acreditamos no melhor de
nós mesmos e confiamos nos outros.
É claro que essa simplicidade radical parece ingênua. O mesmo acontece com a simplicidade radical do
mantra. Mas, na pobreza de espírito,
liquidamos nossas dívidas. Reequilibramos a contabilidade apagando
as tatuagens dos apegos. Isso é trabalho, mais difícil do que qualquer
medida pela metade. Mas o dividendo da pobreza radical é inimaginável,
além do preço

4

www.wccm.org

Meditatio Newsletter Outubro 2019

Violência: um fracasso da imaginação
A política hoje é alimentada por
estatísticas - e cada vez mais estatísticas. As mentiras podem facilmente
ser feitas para parecer racionais, convencendo as mentes desinformadas e distorcidas, plantando notícias
falsas. Muitos tiranos modernos redescobriram esse truque. A imaginação criativa, no entanto, nos eleva
a novos níveis de realidade e purifica o coração da fantasia. Quando a
imaginação se degrada em fantasia,
alimentada pelo desejo e pela ilusão,
ela nos mergulha em um mundo subterrâneo onde surgem formas monstruosas e tendências desumanas.
Essa é a tatuagem da mentira, uma
poderosa falsidade, que, como estamos aprendendo, é uma doença altamente contagiosa.
Os políticos sempre usaram o
poder das fantasias ativas na massa
de pessoas. Hoje, o poder de injetar
inverdades na mente popular foi
ampliado pela Internet, onde muitas
pessoas congregavam quando se
reuniam nas praças da cidade, exceto
agora pelos milhões em milhões de
canais. Hoje a meditação é um antídoto indispensável para essas doenças das fantasias política e comercial.
Simone Weil disse que “para se
tornar consciente das realidades
mais simple, nós precisamos prestar
atenção”. A Igreja hoje chama a humanidade à sanidade em relação a
nossa catástrofe ambiental. Mas o
papa Francisco não escreveu Lau-

dato si apenas para católicos. Da
mesma forma, todas as tradições espirituais precisam lidar com a crise
de desequilíbrio mental, baseandose em sua sabedoria contemplativa,
compartilhando-as sem considerar
suas crenças. Ensinar meditação não
é proselitizar crenças ou mesmo a
própria religião. É ensinar a arte contemplativa universal, a arte das artes:
atenção pura. É difícil para as religiões
institucionais entender isso. O Dalai
Lama e o Papa fazem. O líder tibetano
é um exilado, um refugiado e politicamente impotente. No entanto, ele
se tornou uma das figuras religiosas
mais autênticas do nosso tempo, não
tentando converter o mundo ao Budismo, mas identificando os aspectos
universais da religião. Em grande sofrimento e desapego, ele testemunha
a possibilidade de ser universal e leal
à própria identidade raiz. Ele é amado
por sua devoção à paz global.
Outra tatuagem a remover, por
mais dolorosa que seja, é nosso vício
em violência. Isso emerge da polarização e se recusa a ver a realidade do
ponto de vista de nosso oponente.
Mas transferir a atenção do eu para o
outro requer uma mente livre da projeção inconsciente, da fantasia e de
todo apego.
John Main, ecoando o ensino dos
primeiros mestres cristãos da oração,
disse que “a imaginação é inimiga da
oração”. No trabalho do mantra, “nós
renunciamos a todas as riquezas do

pensamento e da imaginação”, “deixando de lado” os pensamentos. A
mente contemplativa se expande por
meio dessa prática, ajudando-nos a
ver a realidade da qual fazemos parte. E, controlando a fantasia, libera a
imaginação superior e criativa. Qualquer meditador experiente sabe deixar de lado até boas ideias e soluções
para problemas no ‘tempo do trabalho’. Desviar nossa atenção do mantra
para as ideias durante a meditação
reativa o apego e interrompe o trabalho de pobreza e simplicidade para
o qual somos chamados até que a
campainha toque.
O meditante também aprende
que o jejum de pensamentos e imagens restaura a criatividade e a racionalidade. Então é melhor vermos o
absurdo sem imaginação da violência. O primeiro grande livro da civilização ocidental, a Ilíada, descreve
como gregos e troianos se massacraram por dez anos por Helena, em
quem ninguém (exceto um) tinha o
menor interesse. A causa da guerra
não foi Helena, mas a competição
com outros soldados, medo da vergonha, postura machista. Durante
quatro anos, a Primeira Guerra Mundial, na Europa civilizada, massacrou
uma geração inteira de jovens, dez
milhões de militares e sete milhões
de civis. Os objetivos da guerra nunca
foram esclarecidos. Foi realmente um
“absurdo letal”.

dos e frase de efeito.
O vocabulário político moderno
está cheio de palavras abstratas: nação, segurança, capitalismo, ordem,
democracia, liberdade. Mas são apenas palavras, não absolutas. Quando
você coloca uma palavra em maiúsculas, ela começa a fugir significado. Palavras vazias então causam estragos,

criando confusão, uma cortina de fumaça contra a verdade.
Falar a verdade salva vidas. Jesus
disse que as palavras que Ele falou
eram ‘espírito e são vida’. Ao ouvilos, “você conhecerá a verdade e a
verdade os libertará”. Sem uma linguagem verdadeira, o discurso social desce, mesmo na era da tecno-

Má linguagem
Esta insanidade bélica cria uma
sensação de vertigem. Perdemos
qualquer senso de equilíbrio e proporção. O comportamento dos líderes
intoxicados pelo poder, determinado
a reter qualquer custo, corrompe a
própria linguagem. A grande conquista evolutiva do Homo Sapiens cai
na comunicação no nível de grunhi-
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ciência, em mito e monstruosidade.
George Orwell, em meados do século
passado, imaginou a construção da
Novafala, uma linguagem de vocabulário limitado, projetada para
reduzir a expressão de quaisquer ideias contrárias à visão oficial. Um dos
personagens de 1984 explicou issto
a Winston, o rebelde que se atreveu
a pensar por si mesmo: ‘Você não vê
que todo o objetivo da Novafala é restringir a gama de pensamentos? No
final, tornaremos o crime de pensamento literalmente impossível, porque
não haverá palavras para expressá-lo.
‘”
Guerra significa paz e paz significa
guerra. Paz significa a salvaguarda
de um sistema desequilibrado que
preserva os privilégios de poucos.
Segurança significa uma estabilidade
artificial construída sobre o medo e o
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preconceito. A capacidade de discriminar entre o real e o irreal - sem nem
falar do poder da verdade para nos
libertar - é desativada e ela própria
se torna um objeto de suspeita. Hoje
vemos a geração de uma tríade interrelacionada de irrealidade disfarçada
como verdade fundamentalista: na
política, na religião e na negação das
mudanças climáticas.
O sentimento de irrealidade gerado estranhamente pelo debate político atual é refletido no mundo de fantasia da publicidade em massa, que
oferece imagens de auto-satisfação
contínua e um mundo de relacionamentos egocêntricos. Com o surgimento das comunicações de massa,
inventamos uma nova escala para o
antigo pecado da mentira. Mas a luta
entre verdade e ilusão é perene: ‘Falando a verdade em amor, crescemos

de todo modo para aquele que é a
cabeça, para Cristo ... depois de deixar
de lado a falsidade, cada um de vocês
fale a verdade com o próximo, pois
somos membros um do outro. (Ef 4).
O evangelho é político e místico.
Uma coisa que não é a conformidade
com qualquer coisa corrupta, inverídica e desumana.

A meditação é útil?

A meditação faz diferença? Bem, não
é como poesia. “A poesia não faz nada
acontecer”, disse o poeta WH Auden,
“sobrevive no vale de sua criação, onde
os executivos nunca desejam adulterar”.
Até os poetas articulam insights profundos que podem inspirar uma sociedade inteira. Mas a meditação faz um
tipo diferente de diferença. Muda dire-

tamente o meditador e, através dele, o
mundo em que se movem. O silêncio é
o grande poder de transformação - mais
universal que a maior poesia, porque
funciona mais profundamente que a
linguagem ou o próprio pensamento.
Executivos, como zeladores, líderes
como seguidores, todos são atraídos
pela meditação. Nada pode acontecer
durante a meditação, mas uma mudança radical começa - de dentro para fora.
Não resolve problemas, como processos
de impeachment ou Brexit. Mas muda
o local de onde lidamos com os problemas da vida. Ainda mais, muda nossas
mentes, limpando as portas da percepção, retirando projeções e encerrando o
jogo da culpa e as fantasias obsessivas.
Ela libera a imaginação criativa que é
essencial para qualquer nova ordem. É
um “bom trabalho” - como argumentei
em meu livro no início deste ano: bom
trabalho sendo um trabalho que traz o
melhor de nós e produz benefícios para
os outros.
Mais do que isto - no centro disto - a

meditação e seus frutos nos tornam
mais amorosos e nos ensinam como o
amor flui da fonte pura de nosso ser e de
todo ser. Nos faz ousar em acreditar que
somos ícones vivos, não um experimento evolutivo fracassado destinado a ser
substituído pela inteligência artificial.
Vendo com um novo tipo de percepção
de que o ser humano é criado à imagem
e semelhança de Deus, podemos acreditar novamente na encarnação da beleza
- a beleza que sempre salvou o mundo e
o fará novamente.
Com muito amor

Laurence Freeman OSB
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Notícias
Seminário John Main

Um novo entendimento do Cristianismo moderno
Rev Dra Sarah Bachelard foi a palestrante do Seminário em Squamish, Canadá, em Agosto
faço parte desta Comunidade e quero falar como membro desta comunidade sobre uma questão que sinto
muito importante para nós. Foi uma
experiência maravilhosa.

Sarah e o valor do Cristianismo
em uma era secular:

O Seminário John Main 2019
chamou a atenção para um tema que
não é simples mas muito necessário:
Um Cristianismo Contemplativo para
o nosso Tempo. A palestrante Rev Dra
Sarah Bachelard, da Austrália, conseguiu cumprir a missão de maneira
inspirada e corajosa. O Seminário,
realizado na Universidade Quest, na
Columbia Britânica, Canadá (de 8 a
11 de Agosto) foi “memorável e um
importante avanço na compreensão do Cristianismo moderno” como
descreveu Dom Laurence Freeman que conduziu o retiro que antecedeu
o Seminário, sob o tema “As Fontes de
Sabedoria”. Todas as palestras de Sarah estão disponíveis online em audio
e vídeo.
Não seria possível resumir o Seminário (que será publicado em formato de livro em breve por Medio
Media) sem que percamos a profundidade. As reflexões de Sarah
tocaram muitos aspectos da transformação do Cristianismo nos últimos anos - tentando estimular a
audiência a refletir em qual o papel

o Cristianismo pode ter atualmente
e no futuro. “Por que não podemos
apenas meditar?” foi uma pergunta
desafiadora que ela repetiu ao longo
do Seminário.
Ao final, Dom Laurence pediu aos
presentes para que dissessem em
uma palavra qual a impressão que
tiveram do Seminário. Estas foram
algumas das respostas: incisivo, profundo, honesto, esperançoso, cheio
the insights, cheio de graça, corajoso, desafiador, humilde, profético,
alegre. E foi tudo isso. E, apesar da
densidade do tópico, houve uma
conexão verdadeira entre Sarah e o
público presente. Talvez pelo fato de
ela fazer parte da Comunidade Mundial e por ela se propor a enfrentar
em conjunto tão importante tópico.
Foi uma alegria imensa por causa
da profundidade da escuta obtida.
Isso realmente me ajudou a me comunicar. Estávamos juntos na mesma busca. Eu estava com um pouco
de medo por causa dos palestrantes
que já passaram pelo Seminário John
Main. Mas então eu pensei: bem, eu

Não podemos dar uma justificativa
argumentativa geral para o valor do
Cristianismo em nossa era secular, para
a sua verdade e nomeação correta das
estruturas profundas da realidade e das
possibilidades de ser humano nesta terra. Mas podemos reconhecer um pouco
do que isso permite em e através de nós.
E, ao permitir que nossa imaginação
seja moldada por sua história e nossos corações conectados às energias
que ela comunica, podemos nos ver
mudados, sendo diferentes. Começar a
ser tocados, despertados por essas energias, é sentir que essa história conta
a verdade sobre o tipo de ser que somos
e que podemos ser; é sentir que seria
‘uma grande perda humana’ se essa
revelação de Deus com e para nós fosse
destruída, perdida como uma possibilidade para a família humana.
Obviamente, este não é um argumento que convencerá um secularista
comprometido. Mas é, espero, um
encorajamento para a nossa Comunidade Mundial - manter a fé em que
existem dons particulares que um cristianismo contemplativo é convidado a
receber e oferecer, e que através de nós,
se Deus quiser, eles podem realmente
ser liberados para a vida de todos.
ONLINE - Assista às palestras (em
inglês): http://tiny.cc/jms19AV
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Paul Harris e a importância dos grupos de meditação
Paul Harris é um exemplo de dedicação no compartilhar o dom da
meditação. Ele ajudou a fundar muitos
grupos não apenas em Ottawa, onde
vive, mas também ao redor do mundo.
Durante o Seminário, a Comunidade
o homenageou. Ele então falou sobre
sua história de maneira clara e alegre.
Em seu discurso enfatizou especialmente a importância do grupo semanal de meditação
“Eu sempre senti que a maneira primordial de compartilhar o ensinamento
é atravé do grupo semanal de meditação. Ele permite aos novatos a saberem
como meditar. Ele dá força para os que já
praticam. O grupo tem tudo que precisamos. Tem amizade, é uma comunidade
de amor. O fato da meditação cristã estar hoje espalhada ao redor do mundo
é explicado pelos pequenos grupos
de pessoas, se encontrando semanalmente, levando adiante o ensinamento.
Por isso me comprometo muito em ressaltar a importância dos grupos. Nós desenvolvemos agora grupos online, isso é
ótimo. Temos grupos em hospitais, em
todo o tipo de instituições, assim como
em residências e igrejas. Já fizemos um
progresso enorme. Mas nunca podemos
perder de vista que os grupos são um

Paul Harris recebe um presente de JoAnn Kelly-Cullen

grande canal de comunicação do ensinamento.
Eu tenho 93 anos. E nessa idade eu
pensava que não teria mais distrações.
Mas me dei conta que essa era uma
ideia equivocada. Nós sempre queremos controlar as coisas. Na meditação
cristã nunca teremos o controle, não
podemos estar no controle. Eu pensava
que uma vez que eu tivesse ficado mais
velho as distrações iriam se reduzir.
Então eu poderia aproveitar o silêncio
profundo que São João da Cruz e Thereza de Ávila falavam. Bem, esqueça
disso! Mas sabem de uma coisa? Cheg-

México vai sediar o Seminário
John Main em 2020
O Seminário John Main 2929 será sediado no México, de 19 a 26 de Outubro.
Mas detalhes sobre o local, palestrantes
e inscrições serão divulgado em breve. O
tema será “ Um coração, uma Esperança Sabedoria Indígena e o Futuro da Humanidade”
Contato:wccm-mexico@wccm-mexico.org

uei agora a uma verdade muito importante: sim, eu continuo meditando e
continuo com distrações. Mas isso não
me incomoda mais. Talvez porque eu
tenha desistido de controlar minhas
distrações. Eu cheguei à conclusão de
que não se trata da minha meditação.
É Jesus que está rezando em mim. Ele
está no controle da miha meditação e
de minhas distrações.

ONLINE - Veja o discurso de Paul (em
inglês): http://tiny.cc/phjms19
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Visite www.bonnevauxwccm.org (em inglês e francês)

Retiro de Meditação para Jovens Adultos:
o sabor de uma vida melhor

Retiro nutriu a amizade entre os participantes / Foto: Enos Mantoani

Fim de Julho, verão na França em
dias de ondas de calor. São 7 horas da
manhã e o sino do no topo da Abadia de Bonnevaux toca. Aos poucos
meditantes começam a chegar para a
prática de silêncio e quietude na antiga capela. São jovens entre 20 e 40
anos e essa foi uma semana especial
para ele na missão de aprender a viver de uma maneira diferente.
O Retiro de Meditação para Jovens
Adultos teve como tema “ Viver Dife-

rente (de 24 a 31 de julho) e foi um
dos primeiros retiros organizados em
Bonnevaux - o lar internacional da
Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Reuniu meditantes de 15
países. A rotina diária incluía a prática
de meditação, yoga, palestras, trabalho, diário criativo, encontros inviduais
com meditantes mais experientes e
fortalecimento de amizade. Todos
elementos essenciais para uma vida
mais equilibrada - algo em falta no

mundo moderno.
Laurence Freeman explica a ideia e
propósito deste retiro:
“O equilíbrio do dia foi construído
na sabedoria de São Bento, harmonizando mente, corpo e espírito. Foram
incluídos momentos de trabalho manual, leitura, discussões, para estímulo
mental e claro, momentos de oração.
Os momentos de meditação (manhã,
meio-dia e noite) foram peça-chave
para o ritmo dinâmico que se formou
durante o retiro. O propósito era dar a
esses jovens chance de estar uns com
os outros, contato pessoal e partilha
da jornada, compartilhando o mistério
da vida. Tirar tempo para eles mesmos,
para escutar uns aos outros, para se
dar conta de que a vida não é uma jornada solitária. Há um aspecto solitário
na vida, temos que viver e crescer nisso,
mas não deve se resumir em solidão.
O que esse retiro mostrou a mim foi a
descoberta que a cura da solidão, o
grande mal do tempo atual, é estarmos
acompanhados na solitude”.

Reflexões sobre o retiro:
A gente acorda ao mesmo tempo, se
encontra na capela ao mesmo tempo,
participamos de eventos do dia ao mesmo tempo. Todos temos tantas escolhas no mundo e tendemos a nos focar
no que é a nossa história pessoal, não
pensamos sobre o significado de nossa
história coletiva. Quando estamos em
um retiro como esse, ao mesmo tempo
que permanecemos como indivíduos,
cada um com um “papel” próprio a desempenhar, nos damos conta que tam-

bém fazemos parte de uma história coletiva. Nós entramos nessa história e ela
flui como um rio. Esta é uma lição que
definitivamente levo daqui. (Edward
O’Connor, Nova Zelândia)
Temos conversado muito sobre contemplação e ação. Acho que o papel da
meditação é que a vida contemplativa é
parte da vida ativa. Porque nos ensina a
“como ser”, como ser livre, para ser sejá lá

o que somos chamados a ser. E isso nos
dá o necessário apoio para fazermos o
que somos chamados a fazer fora daqui.
No mundo que vivemos hoje: com ansiedade e com as pessoas sempre com pressa, a meditação nos ensina a parar por 20
minutes, duas vezes ao dia, trazendo a atenção para uma palavra. E numa escala
global nos ensina a viver melhor. Com
uma vida mais focada, mas atenta, uma
vida mais compassiva.
(Gabriel Goncalves, Brazil)
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Bonnevaux

Após o retiro uma jornada pelo Caminho de Compostela
No dia 31 de agosto, 11 participantes do Retiro de Adultos Jovens
iniciaram uma caminhada de cinco
dias ao longo de parte do Caminho de Santiago de Compostella, o
trecho Paris/Tours que fica muito
perto de Bonnevaux. A rota faz
parte de uma rede de caminhos antigos por toda a França que se encontram aos pés dos Pirineus para
se juntar ao famoso caminho de
peregrinação a Santiago.

Photo: Enos Mantoani

“Aprendemos muito um sobre o outro, mas também sobre nós mesmos”
Por Emily Waters-Leiga, EUA

O que você ganha quando pega
11 pessoas, de 9 nacionalidades diferentes, com idades entre 20 e 64 anos,
que só se conhecem há uma semana,
e as envia para percorrer cinco dias de
caminhada na zona rural da França?
Dito assim, parece quase algum tipo
de experimento social ou reality show,
mas essa foi precisamente a base
de nossa experiência ao percorrer o
Caminho. Cada um de nós tinha diferentes antecedentes, objetivos, níveis
de condicionamento físico, opiniões
e tudo o mais sob o sol. Você pode
imaginar, dado isso, que nem tudo
correu bem. Conhecemos aspectos
um do outro que, geralmente, só se
revelam depois de anos de conhe-

cimento. Todos nós, à nossa maneira,
fomos levados aos nossos limites durante o Caminho – e, de minha parte,
sou muito grata por tudo isso.
Nossos dias foram tomados pela
caminhada em silêncio ou enquanto
conversávamos com nossos colegas
peregrinos. Algumas vezes, nos juntamos e respondemos a perguntas mais
profundas, o que adorei. O exercício
de conversar com alguém sobre tópicos mais sérios nos permitiu conhecer
lados um do outro que provavelmente não teríamos conhecido de
outra maneira. Também tiramos um
tempo para meditar todos os dias em
igrejas maravilhosas nas pequenas aldeias em que ficávamos e, na maioria
dos dias, também algum tempo para
registrar nossos diários.
Cada dia do caminho era simultaneamente muito parecido, e muito
diferente. Todos os dias vimos paisagens semelhantes. Muitos e vastos
campos abertos e girassóis sem fim.
Andávamos longas distâncias todos
os dias e nunca tínhamos certeza
exatamente de quanto deveríamos

ainda seguir. Mas todos os dias pareciam muito diferentes do anterior
devido à incrível extensão de nosso
crescimento, juntos, a cada dia. Aprendemos muito um sobre o outro, mas
também sobre nós mesmos. Pessoalmente, aprendi muito sobre renunciar
ao controle, quando necessário. Havia
inumeráveis coisas desconhecidas em
todo o caminho e tive que aceitar que
não podia controlar todos os aspectos
da nossa situação.
Sendo um grupo de 11 indivíduos
extremamente diferentes, fizemos
juntos essa jornada. Juntos, aprendemos como é se afastar de tudo que
você sabe e não ter certeza de quando você verá a próxima cidade. Aprendemos como é ficar em um refúgio.
Aprendemos sobre cooperação e
paciência em situações fora de nossas
zonas de conforto. Fomos levados ao
nosso limite, mas acho que é ali que
acontece o maior crescimento.
ONLINE - participantes falam da
experiência do Caminho (em inglês):
http://tiny.cc/BnvxUp0819
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Notícias

Escola de Meditação: workshop para “treinar os treinadores”
O primeiro worhops de Ensinamentos Essenciais para “treinar os
treinadores” foi realizado logo após o Seminário John Main no Canada.
Este é um programa para melhorar a capacidad de comunidade locais
para capacitar meditantes para liderar encontros de Ensinamentos Essenciais, para que possal liderar e realizar apresentações em retiros e
eventos. A diretora da Escola de Meditação, Cathy Day, ficou feliz com
este primeiro worksho: “Foi muito bem recebido e já está trazendo
nova energia para as comunidades através do entusiasmo e confiança
daqueles que participaram. Pessoalmente foi um grande privilégio e
um tempo enriquecedor”. Um segundo workshop será conduzido em
Penang em Novembro.

Sinais de revitalização na Comunidade no Chile

Calendário Internacional
Alguns eventos importantes:
25 Novembro - 1 Dezembro
Retiro de Advento em Bonnevaux
(inscrições encerradas)
14 Dezembro
Preparação para o Natal no Centro
Meditatio em Londres, com Laurence Freeman
Saiba mais: http://tiny.cc/PrepXms19
29 Janeiro - 15 Fevereiro 2020
Peregrinação da WCCM para a India
Saiba mais: http://tiny.cc/indiap2020

Magdalena Puebla foi convidada
para liderar um retiro de silêncio e
meditação em Pucón, Chile, de 2 a 4
de Agosto. Ela é ex-Coordenadora Nacional da Comunidade na Argentina e
uma professora experiente na Comunidade. Padre Simon (da Coreia do Sul)
e Irmã Eugenie também fizeram parte
do grupo.
A beleza do local, a acolhida e generodiade das pessoas locais que cuidaram de cada detalhe e a simplicidade
da capela e dos quartos, tudo ajudour
para uma prática mais profunda e consciente da meditação.
Durante o retiro, Magdalena falou

sobre as raízes da Meditação Cristã,
Padres do Deserto, meditação como
disciplina e benefícios para a saúde.
Ela também destacou a história da
Comunidade Mundial e ressaltou últimos acontecimentos em nível global.
Magdalena conduziu ainda um
workshop sobre Meditação Cristã que
teve boa participação em Temuco. O
objetivo de todos esses esforços segundo Magdalena é revitalizar a Comunidade no Chile. Ela acredita que
a perspectiva de renovação é muito
favorável, levando em conta o forte interesse das pessoas que participaram
dos eventos.

7 – 15 Fevereiro 2020
Peregrinação para a Terra Santa,
liderada por Laurence Freeman. Saiba mais: http://tiny.cc/HolyLand2020
5 - 12 Abril 2020
Retiro de Páscoa em Bonnevaux
Liderado por Laurence Freeman.
Mais informações em breve em
bonnevauxwccm.org
21 - 24 Maio 2020
Seminário Meditatio em Bonnevaux
Meditação e Ecologia
Mais informações em breve em
bonnevauxwccm.org
4 - 11 Julho 2020
Retiro de Monte Oliveto: A Sabedoria
da Juventude
Saiba mais: monteoliveto@wccm.org
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Em Foco

Anja T’Kindt, Bélgica

Comecei a meditar de uma maneira espontanea durante o tempo
em que era líder de uma nova comunidade L´Arche na Bélgica. Eu ainda
não tinha ouvido falar sobre meditação cristã. Em nossas casa da L´Arche,
onde pessoas com e sem dificuldade
de aprendizado compartilham a vida,
havia muita violência e depressão entre os novos participantes com deficiência. A única maneira de acalmálos era sentar-se ao lado deles sem
julgar e estar presente com todo o
amor no coração. Pouco a pouco, eles
descobiam que eram amados e preciosos do jeito que eram. Esse amor
começava a curá-los.
Aquele foi também um momento
difícil para mim. Descobri que nem

sempre era capaz de amar a todos livremente. Podia sentir minha
impotência e uma capacidade de
agressão e impaciência. Senti, assim
como as pessoas com deficiência, a
ruptura em mim e eu também precisava de alguém para me amar para
ser curada.
Nesse mesmo período, meu pai
morreu. Um sábio amigo me sugeriu
que dedicasse 15 minutos todos os
dias para estar na presença de Deus,
para me apoiar nele e colocar minha
fraqueza em suas mãos, assim como
acontece com as pessoas com deficiência. Ele me sugeriu “ficar” com a
minha tristeza em vez de “fazer” algo
a respeito. Às vezes o confronto com
a minha tristeza era difícil, em outros
momentos era consolador estar na
presença adorável de Deus, mas na
maioria das vezes eu não entendia
o que estava fazendo e achava chato. Porém, pouco a pouco, a tristeza
começou a ser curada. Eu podia sentir que dentro de mim, por baixo de
minha tristeza, havia um enorme
campo de vida e luz que eu podia
tocar e continuar a viver. Continuei
a dedicar todos os dias um tempo
para estar na presença dessa vida e
luz interior.
Mais tarde, um amigo me falou so-

Meditatio Newsletter é publicada quatro
vezes ao ano pelo Escritório International da Comunidade Mundial para a
Meditação Cristã, St Marks, Myddelton
Square, Londres, Reino Unido (EC1R 1XX).
Tel: +44 (0) 20 7278 2070

bre a meditação cristã e isso ressoou
com minhas experiências. Por estar
em silêncio, dizendo e ouvindo fielmente o mantra e não julgando, às
vezes posso tocar nessa fonte mais
profunda de paz, amor e presença
dentro de mim. A cada momento que
passo com o silêncio, o silêncio também está passando comigo e fazendo o trabalho adorável que precisa
ser feito. Me Ajuda a ser mais gentil
comigo mesma, a estar mais presente para os outros e a amar mais livremente. Isso me torna mais humana.
Fiquei feliz por ter podido participar neste verão do retiro para jovens
adultos do WCCM em Bonnevaux.
Conheci pessoas que estão sonhando, desejando e vivendo, como eu,
nesse mesmo nível no coração Imediatamente me senti em casa. Já de
volta em casa, me juntei à Comunidade Mundial em Flandres, com programas de divulgação para pessoas
que não têm afinidade com o cristianismo. O mundo precisa de uma
abordagem contemplativa do silêncio; presença e amor, para que seja
transformado em um lugar melhor
para todos. Eu acredito que a meditação pode ser a fonte de uma sociedade mais humana.

Editor: Leonardo Corrêa
(leonardo@wccm.org)
Design Gráfico: Gerson Laureano
Você gostaria de contribuir para a
próxima edição? Mande sua sugestão até 1 de Dezembro.
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Material de ap

Novo aplicativo da comunidade

Audio & CDs

O novo app da WCCM está disponível para Android e Apple. Ele traz um novo design e muitos recursos, divididos em três setores: um timer para a meditação, com
instruções de como meditar e as orações de abertura e encerramento; as últimas
notícias da WCCM; uma aba de material de apoio, incluindo a Sabedoria Diária, audio de palestras de JohnMain, o podcast Contemplative Revolution, links para cursos online, grupos online e muito mais. Este aplicativo é todo em inglês. Saiba mais:
http://tiny.cc/nwccmapp

Livros
ção, corpo, comunidade, ação social,
este livro introduz as novas vozes que
refletem globalmente sobre os dons,
desafios, diferenças e semelhanças
do Cristianismo Contemplativo atual
para comunidades e pessoas de fé. De
parte da WCCM Sarah Bachelard, Sicco
Claus e Leonardo Corrêa colaboraram
para este livro.

Esta coletânea de textos traz diversos autores que emergem como novos
líderes do movimento contemplativo.
Explorando uma multitude de temas
como silêncio, imaginação, medita-

Contemplação e Comunidade: Um
encontro de novas vozes para uma
Tradição Viva - Stuart Higginbotham
e Jessica Smith (editores)
Publicado The Crossroad Publishing
Company (em inglês). Saiba mais:
http://tiny.cc/CtCmbook

Mais recente CD da Série Meditatio
Escute e baixe os arquivos:
http://tiny.cc/Med2019C
Encomende um CD
http://tiny.cc/evangel3

Cursos Online

Construindo o Hábito da Meditação
Um curso gratuito por Padraic Dunne

Aprenda métodos práticos para ajudar você a ir além da decisão inicial
de meditar (em inglês):
Inscreva-se:
http://tiny.cc/MedHabOC

Compra de livros (em inglês): encontre um centro de distribuição mais próximo
Visite a livraria online da WCCM (em inglês): 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
CANADA
www.wccm-canada.ca
christianmeditation@wccm-canada.ca
Tel: +1-514-485-7928

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

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

