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Luis Tristán (Toledo, 1585 - 1624), Pentecostes. Museu de Belas Artes, Bucareste, Romênia.
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A face renovada

Eventos:

“Se retiras seu respiro, as
criaturas perecem. E voltam
para o pó de onde vieram.
Envias o vosso Espírito e
elas renascem. E da Terra
inteira a face renovais”.
(Sl 104: 23-24).

Junho 27

Encontro da Comunidade no
Centro Cultural João XXIII,
rua Bambina 115, Botafogo,
às 16 horas.

Julho 25

Encontro da Comunidade no
mesmo local e hora.

Dons do Espírito
“Irmãos, ninguém pode
dizer: Jesus é o Senhor, a
não ser no Espírito Santo.
Há diversidade de dons, mas
um mesmo é o Espírito. Há
diversidade de ministérios,
mas um mesmo é o Senhor.
Há diferentes atividades,
mas um mesmo Deus realiza todas as coisas em todos.
A cada um é dada a manifestação do Espírito em
vista do bem comum. (...)
De fato, todos nós, judeus
ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num
mesmo Espírito, para formarmos um único corpo e
todos bebemos num único
Espírito.”
(1Cor 12: 3b; 4-7 e 13)

Agosto 28 a 30

Ensinamentos Essenciais
Destina-se a quantos se
propõem disseminar a prática de Meditação Cristã
e desejam aprofundar seu
conhecimento. O programa
inclui dinâmicas em grupo e
palestras sobre os seguintes
temas:
Introdução à meditação; ensinamento essencial; história
da tradição; estágios da jornada; Psicologia e meditação.

Aparição aos apóstolos

As atividades se iniciam
na tarde de sexta feira
(28.08.2015), terminando
após o almoço de domingo
(30.08.2015), na Casa de
Emaús, Mosteiro de São
Bento, à rua Dom Gerardo,
68, no Centro do Rio.
Inscrições pelo e-mail:
<br.wccm@gmail.com>

Festa da Colheita e DO Espírito Santo
No calendário das festas judaicas, segundo anotações do Antigo Testamento
(Ex 23: 14-17; 34: 18-23; Lv 23: 15-21; Dt 16: 9-15), celebrava-se a Festa da Colheita
sete semanas após a Páscoa, para agradecer a Deus pela colheita farta dos frutos da terra.
Com a helenização do Oriente (333-60 antes de Cristo), a denominação grega Pentecostes
(50 dias após a Páscoa) foi predominando,
até adquirir nova ressignificação com o advento do Cristianismo,
celebrando-se a Vinda do Espírito Santo,
prometida por Jesus aos apóstolos no Novo Testamento (Lc 24: 49; Jo 15:26).
Nessa festa dos dois Testamentos, a mesma ação de graças pelos dons recebidos.
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depoimentos do grupo da barra / Rio
Carlos
Quando passei a meditar com a disciplina de duas sessões diárias e bem mais
consciente de sua importância, comecei a
ter grande preocupação com o que poderia
encontrar na profundidade de meu ser, com
o ego mais controlado. Pensei em vazio,
o nada, o desconhecido até com algum
receio, sobretudo do encontro com o Espírito Santo que habita em mim, bem como
em Jesus Cristo. Hoje, após 18 meses de
meditação continuada, tenho encontrado
mais paz, porém ainda enfrentando distrações e um ego poderoso. A caminhada
apenas começou; contudo me sinto mais
fortalecido e com menos receio.
Débora
Para mim, trouxe o crescimento de
minha espiritualidade... paz interior e
conhecimento do meu eu. Concretamente,
estou com mais paciência para o dia a dia.
Jari Furtado

coordenador do grupo

Há três anos fui introduzido à Meditação
Cristã, ao assistir uma palestra de D. Laurence na PUC/Rio, quando ainda cursava a
graduação de Teologia. Comecei a meditar
diariamente e esse hábito mudou minha
vida. Após algum tempo, senti necessidade de partilhar essa alegria com outras
pessoas. Assim, com a ajuda de Sérgio e
Valdelice nasceu o grupo de meditantes da
paróquia de São Francisco de Paula, com
mais de 30 pessoas cadastradas. Fazemos
nossas reuniões às segundas feiras em
dependências da paróquia, por vezes com
elementos do clero. Hoje o grupo faz parte
da Pastoral de Meditação da paróquia.

Paula
Encontrei na meditação um caminho de
paz e amadurecimento. Percebo o quanto
me perco e o desgaste no dia a dia com
pensamentos e ações. Nos momentos em
que me retiro para meditar e trabalho /foco
na repetição do mantra, me esvazio dessa
constante onda mental e aí me vem a paz, a
serenidade, o encontro, uma firmeza pessoal,
me sinto em outro “patamar”. Difícil explicar,
reduzir a palavras sentimentos tão fortes!
Rodrigo
Tenho meditado duas vezes ao dia, há
um ano e oito meses. Nesse período, o que
notei que vem acontecendo é que minha fé
e minha confiança em Deus têm aumentado
significativamente.
Sérgio
Em novembro de 2008, ao participar de
um retiro de Meditação Cristã dirigido por D.
Laurence na Casa de Retiros Pe. Anchieta,
em São Conrado, percebi que este era o tipo
de oração que faltava para me ajudar no conhecimento do meu eu interior e, desde então,
ajudado por Valdelice, que já participava de
um grupo, passei a praticá-la duas vezes ao
dia, em períodos de 30 minutos. Nem sempre
consigo me livrar das distrações, e de outras
desculpas para não meditar. Hoje tenho consciência de que minha santificação passa por
essa prática diária de esvaziamento interior.
Percebo que, se deixo de meditar, fraquejo
no propósito de amar o próximo como a mim
mesmo... Desde 2012, participo deste grupo
na Paróquia de São Francisco de Paula e vejo
nesse encontro semanal uma forma de renovar esse amor e que a meditação em grupo
de fato mostra que é no convívio comunitário
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que a caminhada se torna menos árdua para
uma vida contemplativa, de modo a ver o Pai,
como Jesus nos quer mostrar.
Valdelice
Comecei a meditar ainda jovem estudante,
praticando a meditação transcendental e a
Yoga até hoje, buscando a espiritualidade e
acolher a verdade de Deus em minha vida.
Tive o primeiro contato com a Meditação
Cristã há alguns anos, num grupo de participantes de diferentes religiões que despertou em mim o meu lado místico, na ótica
contemplativa cristã, meu olhar interior e o
silenciar. Desde então medito diariamente
em casa e em dois grupos semanais. Sempre
que possível, participo dos seminários de
D. Laurence, acompanho o site de MC e
o boletim trimestral do Rio. Interesso-me
em divulgar para outras pessoas a oração
contemplativa da Meditação Cristã, visando
criar novos grupos.
Wanderley
Há anos vinha sofrendo crises de depressão
e de pânico. Nenhum médico psiquiatra ou
medicação surtia efeito. Passei a frequentar a
Igreja de São Francisco de Paula e, convidado
pelo Carlos Coutinho, comecei a participar
do grupo. Minha vida mudou. Abandonei
psiquiatras e medicamentos. Ficava em pânico
só de pensar em entrar num hospital.
Em janeiro de 2014 fui submetido a uma
cirurgia para substituição do marca-passo.
Entrei calmo no hospital. Durante o preparo
para ser levado à sala de cirurgia, meditei
o tempo todo. Ao chegar lá parecia que
estava no “paraíso”. Sucesso total na cirurgia. Graças a Deus e aos amigos e amigas
meditantes.
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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
Endereço na Internet para localizar grupos
de meditação no país e respectivos coordenadores:
<http://www.wccm.com.br/grupos>
Oração Centrante/Lectio Divina (Brasil):
www.oracaocentrante.org
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O ESPÍRITO E A COMUNICAÇÃO

U

ma das características do Espírito
é que sua forma e seu conteúdo
são um só. Ele se revela na própria pessoa que está tentando observá-lo.
Está sempre presente, mas não pode ser
definido.
A comunicação não é meramente
linguística ou conceitual. Mas, quando
funciona por esses meios, sofre de uma
inevitável lacuna que sempre ocorre entre
o dizer e o ouvir, entre o receber a mensagem e interpretá-la. Os que não desejam
dizer a verdade exploram essa lacuna em
seu próprio benefício. No lapso de tempo
presente em toda comunicação, a comunicação equivocada ocorre facilmente. Um
certo grau de comunicação equivocada ou
de confusão distorce a maioria das relações em boa parte dos casos. No silêncio
consciente, contudo, não existe lapso de
tempo entre a transmissão e a recepção. No
momento presente, o “EU SOU” de Deus,
a comunicação é comunhão espontânea.
Portanto, a perfeição de toda comunicação
é o silêncio e, no verdadeiro espírito do
silêncio, é percebida da maneira mais pura.
Quando todas as formas de linguagem
são transcendidas na totalidade do silêncio, a torneira é completamente aberta.
As palavras podem comunicar milagrosamente. Mas também reduzem o fluxo
da consciência e limitam a comunicação
ao nível mental. Assim, à medida que a
tecnologia da informação progride tanto
nos dias de hoje, nossa necessidade de
silêncio aumenta na mesma proporção.
Está se tornando cada vez mais evidente
que mais palavras e imagens, ou apenas a
transmissão mais rápida de informações,
não garantem uma comunicação melhor.
Na verdade, parece haver limites para a
velocidade e a quantidade de informações
que podemos absorver antes que a mente
bloqueie completamente a comunicação e
insista em descansar. Quanto mais falamos,
mais temos sede de silêncio. São Bento
afirmou que com muitas palavras não
conseguimos evitar o pecado. O silêncio
cura. O silêncio redime.
Isto não significa que o Espírito se opõe
à linguagem comum da comunicação. Ele
é o silêncio nela presente, inerente a todo
discurso verdadeiro. O Espírito é a comunhão, a comunicação aperfeiçoada. Falar a
partir do silêncio é falar com verdade. As
reuniões de negócios, os encontros políticos e as reuniões de família beneficiam-se
com um período inicial de meditação, em
que o silêncio é experimentado pessoal e

coletivamente, interna e externamente. Ele
revela a dimensão espiritual do momento
da reunião.
Sempre que conseguimos nos comunicar com sucesso, sentimo-nos esperançosos e alegres, renovados e revitalizados.
A comunicação nos torna mais vivos. Sempre que não conseguimos nos comunicar,
sentimos a fria presença da morte. O desespero diante desses fracassos pode destruir
o relacionamento nos casamentos ou entre
as nações. O medo e a raiva, o orgulho e
o preconceito, a opressão e a censura, a
repressão religiosa, política ou psicológica bloqueiam os meios de comunicação.
Todos pecam contra o Espírito Santo por
sua recusa em permitir que ocorra a comunicação entre as pessoas, comunicação que
é o sopro de vida. Quando a comunicação é
negada, a consciência se contrai. Tornamo-nos seres menores, menos que humanos.
A negação da livre expressão sob os regimes totalitários e a maneira pela qual a
repressão inibe a capacidade do indivíduo
de tomar consciência de si podem ser a
causa principal da autodestruição ulterior
dessas tiranias. Quando as pessoas não
conseguem se comunicar, não conseguem
respirar o ar do Espírito, e a intensidade e
a cor, o significado e a atração da vida diminuem. O reprimido perde a criatividade
e, por fim, até a vontade de viver.
Jesus é um comunicador supremo. Sua
própria existência é significativa como
a comunicação para a humanidade, e
através dela, da natureza de Deus, a qual
ele sentia e a quem chamava de “Abba”.
Vê-lo, afirma ele, é ver o Pai. Sua comunicação usava palavras, imagens e outras
formas de linguagem como o toque, mas
sua mensagem foi aperfeiçoada com a
morte, com seu silêncio chocante. Do
coração desse silêncio, o Espírito, o seu
Espírito, completa o que ele esteve comunicando por meio de sua vida e morte.
Tudo o que facilita a comunicação conosco mesmos e com os outros é espiritual e
enfatiza a vida.

Laurence Freeman**

“Se alguém tem sede, venha a mim e
beba, aquele que crê em mim! Conforme a
palavra da escritura: ‘De seu seio jorrarão
rios de água viva.’ Ele falava do Espírito
que deviam receber aqueles que tinham
acreditado nele; pois não havia ainda
Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado” (Jo 7: 37-39).
“Crer nele” começa com uma atenção
radical às suas palavras e capacita-nos a
beber as águas da comunhão do Espírito.
A missão de Jesus é tornar a humanidade
mais capaz de se comunicar, de amar o
amigo e o inimigo e dizer, uns aos outros,
a verdade do amor.
O Espírito transforma a maneira como
vemos a Deus. Quando Jesus disse à samaritana que, a partir daquele momento,
adorar a Deus deveria ser “no espírito e
na verdade”, indicou como devemos, por
fim, transcender toda relação de culto com
Deus que O transforme em uma coisa ou
num ser entre outros seres.
*Destaque do capítulo: “O Espírito”, do livro de
Laurence Freeman Jesus, Mestre Interior, editado
pela Martins Fontes, 2004.
**Monge beneditino, Diretor da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Além do citado livro, foram
publicados do autor no Brasil: A Prática Diária da
Meditação Cristã, A Luz que vem de dentro (Editora
Paulus), Perder para Encontrar e Primeira Vista – a
Experiência da Fé (Editora Vozes).

Como meditar
Sente-se relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente os olhos. Em silêncio, comece a
dizer interiormente uma única palavra.
Recomendamos a palavra-oração:
“Maranatha”. Recite-a em quatro
sílabas de igual duração. Ouça-a à
medida em que a pronuncia, suave,
mas continuamente. Não pense nem
imagine nada – nem de ordem espiritual, nem de qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens afluírem à mente, serão distrações que
ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde,
de vinte a trinta minutos.
(Texto extraído do livro A Luz que vem
de dentro, de Laurence Freeman, Ed. Paulus,
3a.Edição – p.11)
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A CRIAÇÃO
COMO CONTEÚDO CONSTITUTIVO DA

ORAÇÃO*

Maria Clara Lucchetti Bingemer**

M

erton toma da criação o
conteúdo intrínseco de sua
oração e de sua contemplação.
Os elementos da natureza, como pedras,
rochas, árvores, solo, borboletas, pássaros,
sol, lua, estrelas, o levam a rezar e a louvar
o Criador de todas estas coisas. Merton
via neste caminho exterior os vestígios de
Deus que ele buscava acima de tudo e, em
meio à criação, mergulhava no mistério
que encobre o ser humano em todas as
suas dimensões. A criação o fazia irromper
em oração, em louvor, em reverência, em
amor, em qualquer circunstância e lugar.
Nesse sentido, pode-se dizer que sua mística é terrestre, próxima ao que é terreno
e criado, sem jamais cair na tentação de
escapar para fora do mundo em exercícios
gnósticos de uma espiritualização desencarnada e desenraizada.¹
Os escritos mertonianos estão cheios
de maravilhosas referências à dimensão
cósmica da mística e a experiências profundíssimas da união com Deus que lhe
vêm quando em contato com a natureza que
tanto ama e à qual tem acesso privilegiado
no mosteiro e, sobretudo, no seu tempo de
eremita.
“Sendo místico e contemplativo, Merton
descobriu a sacralidade da vida e das criaturas.
Por isso nutre assombro, enlevo e admiração
pelo mistério da criação. Eis o que é espiritualidade da criação! Diante dessa vastidão
espaço-espacial tão infinita, ele sentia não a
própria pequenez, mas a grandeza da condição humana, capaz de perceber e transformar-se em celebração do universo”.²
Merton sente assombro, estupefação,
diante da grandeza do universo. Pode-se
ver isso em vários de seus escritos.³ Porém

, trata-se de um assombro apaixonado,
amoroso, que o faz curvar-se sobre a natureza em carinhosa adoração. Uma coisa
que mais o encanta no estar na natureza é
a solidão e o silêncio. Desde que entrou no
mosteiro, Merton tinha sede de silêncio, de
estar longe do burburinho fútil e ensurdecedor que fora sua vida de antes. Ele descreve
assim o dia de sua primeira ida ao mosteiro
trapista, onde depois entraria:
“O silêncio era um abraço! Eu acabara
de entrar na solidão de fortaleza inexpugnável. E o silêncio que me envolvia, também me falava, e falava mais alto e mais
eloquente do que outra voz qualquer”. 4
Nesse mergulho radical no silêncio
da vida monástica, Merton jamais deixou
de lado o ser humano e sua importância.
Assim também, após sua iluminação e
epifania da esquina de Louisville, percebe
ainda com mais força que o ser humano é
um intermediário entre Deus e a criação,
um sacerdote que oferece a Deus todas as
coisas sem destruí-las nem danificá-las,
chamado a cuidar e trabalhar no jardim
do Éden e a contribuir por meio de seu
trabalho na criação de Deus, no mundo. 5
Para ele, o mundo foi criado como
um templo, um paraíso, ao qual o próprio
Deus haveria de descer e conviver de
maneira familiar com os espíritos por ele
colocados para cuidar desse jardim. Deus
criou o homem e a mulher e confiou-lhes
a tarefa de partilhar com Ele do cuidado
das coisas criadas. Criou o ser humano
à sua imagem e semelhança, como um
artista, um trabalhador, homo faber, como
o jardineiro do paraíso. Deixou à criatura
humana a liberdade de decidir ela própria
de que maneira haveria de interpretar as
coisas criadas e como compreendê-las e
utilizá-las,6
Vê-se, portanto, como a atenção à
criação e a tudo que nela existe é parte
constitutiva da mística de Merton. Porém,
afirmar apenas isso de sua relação com a
natureza é pouco. Há um verdadeiro mistério nupcial e esponsal que Merton vive

no seu contato com a terra e tudo que nela
existe. E isso lhe trará algumas de suas
mais importantes experiência místicas.
Nestas experiências, o elemento erótico
estará presente e trará como resultado aos
leitores mertonianos páginas belíssimas e
inspiradoras da mística deste homem, tão
amante da natureza e da criação.
* Destaque do capítulo “Thomas Merton: o Amante
da Natureza”, constante do livro Mertonianum 100,
organizado pela Sociedade dos Amigos Fraternos
de Thomas Merton, em comemoração ao centenário do grande místico, lançado em primeira edição
pela Riemma ed., São Paulo, 2015.
** Professora associada do Departamento de Teologia
da PUC/Rio e pesquisadora do CNPq Publicou
obras sobre a filósofa e mística Simone Weil,
ressaltando-se Simone Weil: a força e a fraqueza
do amor. (org) Simone Weil e o encontro entre as
culturas: Jesus Cristo, servo de Deus e Messias
glorioso; Mística e Filosofia, além de numerosos
artigos em periódicos.
¹ Cf. BERTELLI, G. Thomas Merton: um precursor
da espiritualidade da libertação, in HTTP;//ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-content/
uploads/2009/06/03thomasmerton.pdf acessado
em 7/12/2014.
² Ibid.
³ V., por exemplo, Dancing in the Water of Life,
Journal V, p. 258, 321, 324-325.
4

A Montanha de Sete Patamares. Petrópolis: Vozes,
2005, p. 290.

5

Cf. Novas Sementes de Contemplação. Rio de
Janeiro: Fisus, 1999, p. 286.

6

Ibid. p. 290

Prece para iniciar
a Meditação
“Divino Pai, ajudai-me a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho
em meu coração. Conduzi-me àquele
misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que O chamam.” Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

John Main
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O MISTÉRIO DO ESPÍRITO*
Bede Griffithis**
sutil do que os mais sutis, maior do que
os maiores... Embora parado, viaja para
longe; embora deitado, vai para toda parte. É imutável entre as coisas mutáveis.”
(II,18 e 20-21)

V

iemos do Pai no Filho e voltamos
ao Pai no Espírito. O Espírito é a
Sakti dos indianos – o poder da
Divindade, a energia que flui do Pai e se
extravasa por toda a criação. É através do
Espírito que as “ideias” do verbo recebem
forma e substância:
“O Espírito de Deus se movia sobre a
superfície das águas.” (Gn. 1:2)
O Espírito é o princípio feminino da
Divindade e Mãe de toda a criação, a fonte
de evolução do universo. É o Espírito no
homem que primeiro nos dá vida: o Senhor
Deus “insuflou em suas narinas o sopro de
vida, e o homem se tornou um ser vivente” (Gn. 2:7). É ele que nos está atraindo
continuamente para a vida divina, pois está
sempre latente desde o começo na natureza,
e tornando-se consciente em nós.
Pelo Espírito sabemos que não somos apenas carne e sangue, formados da
matéria do universo, ou uma massa de
sensações, sentimentos e pensamentos,
mas uma energia de amor que sempre
busca transcender as barreiras do espaço
e do tempo e descobrir a vida divina.
O Espírito é a fonte de nosso verdadeiro
ser, pelo qual nos tornamos cônscios da
vida divina em nós e nos conhecemos como
filhos de Deus.
O Espírito é o mesmo que o Atman
hindu, presente no coração de todas as
criaturas. Como diz o Katha Upanishad:
“Alma conhecedora não nasce nem
morre; não nasceu de coisa alguma, nem
nada nasceu dela. É o não-nascido, o
eterno, o antigo Uno, que não é destruído
mesmo quando o corpo morre. É mais

O Espírito é uno em todas as coisas.
É sempre o mesmo, mas parece diferente,
assim como a luz do sol é sempre a mesma,
mas aparece em cores diversas segundo a
natureza do objeto no qual brilha. Assim
o Espírito se manifesta em cada coisa ou
ser, segundo sua capacidade de recebê-lo.
É energia, luz e calor no sol e estrelas,
vida nas plantas e animais, consciência
no homem. Ele se adapta à capacidade de
todo ser humano. É a rapidez e a agilidade
do atleta, o talento e a perícia do artista, a
inspiração do poeta, a inteligência do filósofo, a sabedoria do vidente. É a Fonte de
todas as coisas, contendo todo o poder em
si e permanecendo para sempre imutável.
No ser humano ele se revela pela vida
do corpo, pelos pensamentos e sentimentos da alma. É a fonte de nossa própria
individualidade, o que nos torna capazes
de julgar situações, de fazer escolhas e
tomar decisões; em suma, o princípio de
sabedoria e responsabilidade. Como diz o
livro da Sabedoria:
“Mais ágil do que todo movimento é a
sabedoria; ela atravessa e penetra tudo,
graças a sua pureza.” (7: 24)
Precisamos ter cuidado em distinguir
alma do Espírito. Quando a alma se eleva
e contempla o Espírito, o eterno substrato
do seu ser, que é também Senhor e Criador, liberta-se da servidão à natureza e se
unifica ao Espírito.
*Transcrição parcial de capítulo do livro Retorno ao

Centro – O conhecimento da verdade –o ponto de
reconciliação de todas as religiões. Tradução de
Vamberto Morais. São Paulo: Ibrasa, 1992.

**Monge beneditino, precursor do diálogo inter-religioso. Nasceu em Londres em 1906, de uma família
de classe média, sendo educado em escolas da
Igreja Anglicana. Em 1931 superou preconceitos
anti-católicos e foi recebido na Igreja, entrando
pouco depois para a comunidade beneditina de
Prinknash. Em 1947 veio a ser prior de St. Michael’s Abbey. Passou a viver na Índia desde 1955
onde fundou o ashram (mosteiro) de Saccidananda.
Faleceu a 13 de maio de 1993.
Também de sua autoria foi publicado o livro Rio de
Compaixão – Um comentário cristão ao Bhagavad
Gita, pela Realizações Editora, 2011, em tradução
de Roldano Giuntoli, coordenador nacional da
Comunidade de Meditação Cristã.

Prece para finalizar
a Meditação
Que este grupo seja um verdadeiro
lar espiritual para os que buscam
um caminho, um amigo para os que
se sentem sós, um guia para os que
estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam
fortalecidos pelo Espírito Santo para
servir aos que chegam e receber
cada um como se fosse o próprio
Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo
sofrimento, a violência e a confusão do
mundo encontrem o poder que consola,
renova e eleva o espírito humano.Que
este silêncio seja uma força que abra
nossos corações à visão de Deus e
que assim eles se abram, uns aos
outros, no amor e na paz, na justiça
e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha
este grupo e o coração de todos os seus
menbros com uma alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que é a vida humana. Fazemos
esta prece por Jesus Cristo Nosso
Senhor.
Laurence Freeman

Meditantes em Vida Plena
Neste trimestre de 2015, partiram
de nosso convívio as meditantes:
Jacqueline de Botton (6/4), Zoé Noronha Chagas Freitas (8/5) e Edna Bueno
(1/6). Todas participantes ativas nos
primeiros tempos da Meditação Cristã no Brasil. Jacqueline de marcante
presença nas providências iniciais;
Zoé, por indicação da Irmã Emanuel
do Mosteiro da Virgem (Petrópolis)
fez o convite a D. Laurence para plantar entre nós a semente dessa oração
contemplativa, havendo participado do
1º Seminário John Main, com o Dalai
Lama como principal conferencista.
E Edna, frequentadora assídua das
reuniões, ligou-se ao grupo de Copacabana I, havendo participado ativamente da ação social da Paróquia de
N. S. de Copacabana, sempre ligada
à mística da Medalha Milagrosa.
Que a luz divina as ilumine!
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RÛMÎ: A PAIXÃO
PELA UNIDADE*
Faustino Teixeira**

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

Introdução

O

grande interesse suscitado pelo diálogo inter-religioso nos
tempos atuais tem favorecido o processo de aproximação
teórica e existencial de tradições religiosas distintas e de
suas experiências místicas. Impõe-se com cada vez maior clareza
a necessidade deste contato mais estreito, desta abertura à alteridade, como requisitos essenciais para uma justa avaliação das
outras tradições religiosas. Verifica-se, igualmente, que um dos
campos mais ricos e promissores do diálogo ocorre no âmbito da
experiência mística, onde, em um nível mais profundo, é celebrada
a dinâmica de enriquecimento recíproco e de cooperação fecunda,
indicando a riqueza de um encontro para além das diferenças.
O aprofundamento das grandes correntes místicas presentes
no interior do Islamismo tem sido um dos campos importantes de
pesquisa na área do diálogo inter-religioso e da mística comparada,
favorecendo pistas inusitadas para uma compreensão mais significativa da dinâmica relacional que envolve as tradições religiosas e,
de modo particular, o Cristianismo e o Islamismo. Este ensaio visa
situar, de forma sintética, a reflexão de um dos mais importantes
e significativos nomes da experiência mística do Islã: Maulâna
Djalâl od-Dîn Rûmî, nascido em setembro de 1207 em Balkh,
Khorassan (região oriental do Irã), no atual Afeganistão. Na rica
linhagem da tradição poética persa, Rûmî traduziu como poucos
a riqueza infinita da experiência do amor e da busca do mistério
que envolve e banha a dinâmica do humano. Foi, também, um dos
primeiros mestres espirituais que manifestaram inusitada abertura
inter-religiosa, reconhecendo e acolhendo a dinâmica revelacional
presente nas diversas tradições religiosas.
A Paixão pela Unidade
Na linha da tradição mística sufi, há em Rûmî uma visceral
paixão pela unidade. Esta “consciência do Uno” foi saudada por
Hegel em sua enciclopédia filosófica. Ele destacou no mísitico a
presença “da unidade da alma com o Uno”, enquanto “elevação
sobre o finito e o vulgar, uma transfiguração da naturalidade e
da espiritualidade, na qual o que há de extrínseco e transitório
na natureza imediata, como no espírito empírico e terreno é
absorvido¹. Na base da compreensão metafísica de Rûmî está
a convicção da unidade da existência (wahdat-e-wudjud). Uma
unidade provisoriamente rompida na dinâmica existencial da
individualidade pelo golpe da separação do espírito humano de
sua origem fundamental. O ser humano, como a flauta de bambu
(ney), lamenta esta separação e desterro: “Desde que se separaram de minha raiz, minhas notas queixosas arrancam lágrimas de
homens e mulheres” (MI: 2). Há uma nostalgia permanente do
ser humano, que anseia retornar à fonte e à união com o Amado.
E o que inspira o lamento da flauta, que sonha a comunhão, é o
amor (MII 12-14). A nostalgia manifesta-se como amor, que não
é senão uma expressão de “sede metafísica” pela unidade. Há em
Rûmî um desejo imenso de Deus, uma paixão pela unidade que

“passa além das fronteiras. Da razão e da loucura. Do inferno e
do paraíso. Das confissões. Tamanha a sua paixão pela unidade
que muitos o confundiram – erro formidável – com um panteísta.
Mas a transcendência no Divã e no Alcorão é total, muito acima
da natureza, que não passa de um espelho de Deus². Não pode
haver senão Deus sob o manto do dervixe. Deus em sua Unidade
é o tesouro escondido, mais perto do humano do que de sua veia
jugular. Mais próximo do humano que o vínculo que o une a sua
própria alma. Os amantes são como falenas queimadas na tocha
da face do Amado (MII, 2575). Onde quer que Ele acenda sua
flama, “miríades de almas amorosas são queimadas” (MII, 2574).
Para Rûmî, a única e exclusiva realidade é a unidade. A multiplicidade não passa de aparência e ilusão. Não pode haver senão
unidade da existência. O véu que, para ele, separa o ser humano
de sua origem é o “sentimento de ser um existente independente
e abandonado no seio de uma multiplicidade que não é senão
ilusória”³. Na visão de Rûmî, em verdade, não pode haver senão
Ele, o Amado. As cores, enquanto símbolos de multiplicidade,
constituem uma ilusão, pois a Realidade não tem cor, e para ela
todas as cores retornam.
Como podes ver o vermelho, o verde e o escarlate
a menos que primeiro vejas a luz?
Quando tua vista é ofuscada por cores,
Essas cores velam de ti a luz.
Mas, quando a noite vela essas cores de ti,
percebes que só são vistas por meio da luz
(MI, 1121ss).
Esta ideia foi anteriormente sistematizada na tradição islâmica
por Ibn’Arabi (sec. XII d.C.). Com a doutrina da wahdat al wujûd,
Ibn’Arabi busca assinalar a Realidade como essência de tudo. O
“Ser Absoluto” (al wujûd al-mullaq) é, para ele, a essência de tudo
que existe. O ser de Deus é único em seu princípio e múltiplo
em sua forma de manifestação. A Realidade é simultaneamente
una e fonte de toda existência limitada, que é sempre existência
derivada. Para Ibn’Arabi, Deus é sempre a Unidade que está por
trás da multiplicidade e das aparências.”4
*Destaques do artigo “Rûmî: A Paixão pela Unidade”, publicado pela Revista de
Estudos da Religião, nº 4, 2003, p. 20-41.
**Professor de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de
Juiz de Fora, com importantes trabalhos publicados sobre o diálogo inter-religioso.
¹Cf, Marco LUCCHESI. A sombra do Amado, p. 16.
²Ibidem. p. 15.
³MEYEROVITCH. Introduction. In. Djalâl-od-Din Rûmî. Mathnawî, p.17.
Sílvia SCHWARTZ O suspiro do compassivo. Uma contribuição de Ibn’Arabi
para a perspectiva contemporânea do pluralismo religioso. Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da UFJF,
2001, p. 72-75.
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