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Presença brasileira em Bonnevaux
Bonnevaux é o novo lar internacional da Comunidade
Mundial para a Meditação Cristã. Fica no interior da França, próximo à cidade de Poitiers. É a residência de Dom
Laurence Freeman e de uma comunidade de meditantes
que vive dentro do espírito de São Bento, com meditações diárias, estudo da Regra de São Bento e acolhida a
visitantes. É também um Centro de Retiros e de eventos
da Comunidade global. O projeto está em andamento: o
Centro de Conferências será finalizado ainda em 2019 e
a Casa de Retiros na metade de 2020. Saiba mais no site
oficial (em Inglês): bonnevauxwccm.org.
Este ano foi a abertura da “Abbaye”, a casa principal,
com um dia de bênção especial. Também já ocorreram retiros e durante o ano vários brasileiros experienciaram os
ares de paz e quietude de Bonnevaux. Eles compartilham
um pouquinho dessa experiência:
“Bonnevaux é um lugar lindo e
meus três meses lá foram uma benção! A vida em comunidade, o ritmo
de vida equilibrado e centrado nos
períodos de meditação, tudo isso nos
ajuda a aprofundar nossa prática e
encontrar equilíbrio e harmonia. Obrigado a todos! “ (Carlos Siqueira)
“Minha experiência em Bonnevaux
foi impactante não só pelo modo em
que me fez entender melhor a prática
da meditação e o evangelho, mas
também por fazer a diferença em
como vivo minha rotina e dia-a-dia.”
(Gabriel Gonçalves)
“Minha estadia aconteceu numa
época perfeita para mim, logo após
ter perdido meu pai. Me deu espaço
emocional e espiritual para vivenciar

essa perda de forma consolada e transcendente, fazendo uma experiência
intensa de comunidade embora eu
tenha ficado por apenas quatro dias.
É um local privilegiado não só para
a oração contemplativa, mas para a
viver de forma contemplativa tudo o
que se faz, especialmente o contato
com a natureza.” (Cristiana Ferraz
Coimbra)
“Estar em Bonnevaux é viver o espírito da Regra de São Bento permeado pela dimensão contemplativa da
Comunidade Mundial de Meditação
Cristã. A sensação é de estar numa
grande familia na qual o vínculo é formado pela experiência do silêncio, do
rezar juntos, de dividir refeições e de
perceber Deus em todos os lugares.”
(Taynã Malaspina)

“Bonnevaux para mim foi uma pílula de concentração e amor. Pílula
porque a experiência foi pequena, de
apenas quatro dias, mas ainda assim
intensa porque imbuída de propósito
em cada detalhe e em cada momento. A beleza das imagens que guardo
dali (o quarto, a luz do sol incidindo
atrás de D. Laurence durante a missa
campal, a capela, a comida, os rolos
de feno no campo...) soma-se ao profundo significado das ações que desenvolvemos (as palestras, a yoga do
Giovanni, o trabalho na horta com as
mãos e os pés, a meditação, a oração,
a contemplação...). Foram apenas
quatro dias, mas permeados de sonho, aspirações, encontros e ações!”
(Marcelo Fonseca
Ribeiro de Castro)
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Retiros de Meditação no tema “Viver Diferente”em
Aracaju-SE e Mogi das Cruzes-SP
Em setembro e em outubro de
2019, foram realizados dois retiros
de silêncio, em Aracaju-SE e Mogi
das Cruzes-SP, respectivamente,
com o tema “Viver Diferente - Um
caminho para uma nova forma de
viver”. Com palestras, práticas de
yoga e diversos períodos para meditação, muitos participantes tiveram
seu primeiro contato com a tradição
cristã de meditação durante os três
dias de duração de cada evento.
O retiro em Aracaju foi a 6a edição, organizado pela coordenadora
Guida Vasconcellos, acolhidos pela
natureza no espaço Ciranda da Paz.
O retiro em Mogi das Cruzes,
aconteceu no Mosteiro da Encarnação das Monjas Beneditinas Camaldolenses, também um local de paz e
silêncio, muito bem acolhidos pelas
monjas em sua 2a edição.

As atividades foram conduzidas
por Carlos Siqueira, oblato da Comunidade Mundial e professor de yoga,
praticante há mais de 20 anos, e por
Sergio Peixoto Junior, designer gráfico e coordenador de equipes criativas, praticante há 11 anos. Os dois

Depoimentos
“Maravilhosas fotos. E o melhor de
tudo, foi um retiro abençoado. Que possamos colher muitos frutos da nossa
prática.”
Eliane Gama Lara
Deixo minha gratidão a todos, principalmente aos queridos Carlos e Sérgio
pelo acolhimento maravilhoso nesses
dias que passamos juntos. Ao longo do
tempo tenho compreendido que a vida
nos traz mensagens a cada instante... e
ter a possibilidade de meditar e retornar
para junto de Deus foi o mais belo presente que poderia receber nesses últimos
tempos.”
Alessandra de Cassia Grilo

Gostaria de agradecer ao Sérgio e
Carlos pela benção que foi esse retiro. A
cada ano está mais inspirador e cheio do
espírito santo. Foi muito bom ter passado
momentos tão cheios de fé ao lado de
vocês. Gratidão!”
Graziela Marques
“Das experiências que optei vivenciar,
este retiro, com certeza foi uma das mais
intensas e inspiradoras! Obrigada pela
oportunidade!”
Maria Helena Ribeiro

coordenam grupos de meditação
em São José dos Campos-SP.
Carlos recebeu seu treinamento
em meditação com Dom Laurence
Freeman, no Centro de Meditação
em Londres.
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Novidades da Escola de Mediação
A Escola de Meditação da Comunidade Mundial para a Meditação
Cristã engloba uma série de cursos,
atividades e materiais de apoio,
desenvolvidos para apresentar a
Meditação Cristã aos interessados,
apoiá-los e guiá-los na caminhada.
Não se trata de uma escola física,
com locais específicos. No Brasil ela
é composta por um grupo de 22 colaboradores espalhados pelo país,
liderado por Roldano Giuntoli, exCoordenador Nacional, que vive em
Vinhedo, São Paulo. Roldano relata
o que vem sendo feito este ano na
Escola de Meditação:
Ensinamentos semanais: 52 cartas (do primeiro ano) já foram traduzidas, e revisadas por um time
de cinco tradutores e estão prontas para serem enviadas. Logo
começaremos o envio semanal dessas cartas para 77 participantes do
grupo de Whatsapp de coordena-

dores de grupos semanais.
Também está no planejamento
incluir essas cartas de Ensinamentos Semanais no site da Comunidade no Brasil. O livro que é um
manual para os apresentadores do
Curso Introdutório de Seis Semanas
está sendo traduzido por um outro
time da Escola. Esse material deverá
estar pronto em dezembro.
Um terceiro grupo começará
em dezembro a traduzir o um
novo livro que é um manual para
os apresentadores do Fim de Semana de Ensinamentos Essenciais.
Para finalizar, mas duas notícias: o
próximo Fim de Semana de Ensinamentos Essenciais está programado
para Março de 2020 em Igarapé na
grande Belo Horizonte-MG, sob a
coordenação de Marisa Gontijo. E
a tradução do livro “Good Work” de
Laurence Freeman está finalizada e
agora está em processo de revisão.

Último livro de Dom Laurence, “Good Work”
será publicado em Português

Retiro de Meditação e Silêncio em Santa Catarina
Os grupos de Meditação Cristã
do Oeste de Santa Catarina organizaram um retiro de silêncio e
meditação em Guatambu em 27 de
Outubro. Foram 48 participantes,
alguns membros de grupos já existentes e outros novos na prática.
O retiro sob o tema “A Prática Evangelizadora de Jesus”, foi conduzido
por Sabino Pazeto e coordenado
pelo Pe Jose Zanella. “Envolvidos
pela beleza da natureza, vivenciamos o silêncio, a simplicidade e a
quietude. Foram momentos que
fortaleceram a nossa prática” comentou Celestina Magnant, uma
das participantes.

Caminhada contemplativa durante o retiro em Chapecó
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Editorial: Uma Comunidade que Cresce
A Comunidade Mundial para a
Meditação Cristã (WCCM em Inglês)
desde sua criação em 1991 vem
transmitindo e alimentando o ensinamento da prática da meditação
cristã em diversos pontos do planeta. Ao longo dos anos, ela cresceu
extraordinariamente, com mais de
2.500 grupos de meditação e presente em mais de 100 países. Isso
também ocorreu no Brasil, a partir
da primeira vinda de Dom Laurence
Freeman em 1995. A Comunidade
cresceu e se irradiou, graças a abnegados meditantes que souberam
discernir a importância dessa prática de sabedoria universal, transmitida por John Main e seguida por
Dom Laurence Freeman. Os grupos
e conselhos se formaram de fato
em todo o Brasil.
Gostaria de ressaltar também o
trabalho de um desses dedicados
meditantes: Jader Britto, do Rio de
Janeiro. Por mais de 20 anos, ele
foi editor da newsletter trimestral
da Comunidade do Rio de Janeiro mas que tinha um alcance nacional.
Fica o nosso sincero agradecimento
a Jader e desejo de que continue
colaborando como puder. Com o
intuito de nos integrarmos mais à
WCCM internacional, vamos passar
a produzir um boletim de quatro
páginas com notícias da WCCM
Brasil em conjunto com a tradução
do boletim internacional (chamado
Meditatio).
Outra mudança que sentimos
necessária é a de que a WCCM Brasil se estruture legalmente, criando
a personalidade jurídica da Comunidade Mundial para a Meditação

Cristã no Brasil para melhor atender
as necessidades de suas atividades,
representatividade e sustentabilidade.
Para tanto, por ocasião do retiro
ministrado por Dom Laurence em
Aparecida, com a presença deste
e da liderança da comunidade, foi
fundada em 27 de abril de 2019, oficialmente a Comunidade Mundial
para a Meditação Cristã do Brasil,
cujo estatuto está sendo registrado. Assim, uma vez criada à personalidade jurídica a Comunidade
terá um número de CNPJ e poderá
contratar, assinar e fornecer documentos, sem contar que se estruturará com uma diretoria, com um
conselho fiscal e com vários coordenadores responsáveis por diversas
frentes de atividades necessária ao
desenvolvimento, à divulgação, à
transmissão dos ensinamentos da
prática da meditação cristã em todo
o País e em todos os seus seguimentos.
Diversas são as necessidades que
pedem essa nossa reorganização:
para melhor atender solicitações de
material, livros, boletins, cursos, palestras, retiros, workshops, presença
e ensinamentos em escolas, entidades, grupos, pastorais, organizações religiosas, órgãos públicos e
privados. Com isso, contamos com
a colaboração de todos, principalmente na criação de “comunidades
vivas” e na formação do “mosteiros
sem paredes” como pregado por
nosso fundador, John Main.
Um grande abraço!
Valdir Antonio Ferrari

Anote aí: Dom
Laurence no Brasil em
Novembro de 2020

A vinda de Dom Laurence ao Brasil em 2020 está confirmada para
o período de 5 a 15 de Novembro.
Informações mais detalhadas sobre
os locais dos eventos e retiros serão
informadas em breve em nosso site
(www.wccm.org.br).

Novo WCCM app
Um novo app foi lançado pela
WCCM (em inglês): ele traz um timer para controlar o tempo de meditação, além de notícias e outros
recursos. Buque por “wccm” em sua
loja online para Android e IOS.

Meditatio Newsletter (edição
brasileira) é publicada quatro
vezes ao ano pela Coordenação
Nacional da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã.
Editor: Leonardo Corrêa
(leonardo@wccm.org)
Envie suas sugestões e contribuições para o editor

