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Comunidade autônoma integrada à World Community for Christian Meditation
PALAVRAS DO
PAPA FRANCISCO

retiros
DA MEDITAÇÃO CRISTÃ

Participando da Jornada Mundial
da Juventude no Rio de Janeiro,
em julho passado, o Papa Francisco
fez vários pronunciamentos, de que
destacamos estas reflexões:
“Já no tempo do profeta Amós era
muito forte a advertência de Deus:
– Eles vendem o justo por dinheiro,
o indigente por um par de sandálias,
esmagam a cabeça dos fracos no pó
da terra e tornam a vida dos oprimidos insuportável” (Am. 2, 6-7).
“O futuro exige de nós uma visão humanista da economia e uma política
que realize cada vez mais e melhor
a participação das pessoas, evitando
elitismo e erradicando a pobreza”.
“Estes são os treinamentos para seguir Jesus: a oração, os sacramentos
e o serviço ao próximo”.
“A utopia é respirar e olhar adiante.
O jovem é mais espontâneo, tem
mais energia para defender suas
ideias. Ele é essencialmente um
inconformista”.
“Não se cansem de trabalhar por
um mundo mais justo e solidário.
Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda
existem no mundo”.

Dirigidos por Dom Laurence Freeman, serão realizados retiros nas seguintes cidades e datas:
• São Leopoldo (RS), de 02 a 04 de
dezembro (inscrições pelo email
wccmsul@wccm.org.br)
• Brasília (DF), de 11 a 12 de
dezembro (inscrições pelo email
geysa.freitas@uol.com.br)
• Vinhedo (SP), de 13 a 15 de
dezembro ( inscrições pelo email
roldano@wccm.org.br)
Mais informações em nosso website:
www.wccm.org.br
Eventos do período:
26/10 – Caminhada contemplativa no
Jardim Botânico. Início às 9 horas.
Acesso pela entrada dos carros.
30/11 – Manhã de convivência no
Jardim Botânico, incluindo Meditação,
partilha de experiências, informações
e lanche de confraternização. Mesmo
horário e acesso.
04/01/14 – Celebração do Natal, às 16
horas, na Capela da Casa da Criança,
à rua Fernandes Guimarães, 85 – Botafogo, incluindo a celebração eucarística e lanche de confraternização.
Recomendamos trazer alimentos não
perecíveis para as crianças carentes
da Creche.

“Que o direito corra como a água; e a justiça como um rio caudaloso” (Amós 5.24)

Setembro, mês da Bíblia

A leitura, interiorização e encarnação do ensinamento
das Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento
constituem necessidade imperativa para quantos buscam
crescimento espiritual. Nesse propósito, a Igreja Católica
no Brasil escolheu o mês de Setembro, a fim de ressaltar a
importância da Bíblia, palavra de Deus para nós, capaz de
dar um sentido a nossa caminhada, no processo histórico da
existência humana.
Vale ressaltar que a oração contemplativa se desenvolveu de maneira profunda de mãos dadas com essa leitura,
conhecida desde o século II d.C como Lectio Divina.

As qualidades indispensáveis à meditação – silêncio,
atenção, deixar os pensamentos e opiniões para trás – são
também necessárias na familiarização com os dois Testa-mentos.
Comprometer-se com um texto das Escrituras, nessa
perspectiva, pode conduzir a um encontro pessoal com o
Cristo ressuscitado – a Palavra. Através da Lectio Divina
seremos capazes de superar a linguagem, indo além da compreensão linear, atentando para o significado de seu simbolismo.
A Bíblia é Epifania de Deus a todo ser humano.

“A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta sua voz” (Prov. 1.2)
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Distrito Federal
Brasília
Genil
Brasília
Geysa
Brasília
Glória
		
Estado da Bahia
Feira de Santana 	 Padre Arnaldo     	
Salvador
Antônia Lúcia
Salvador
Mª Cristina
		
Salvador
Mª Angela
Salvador
Marilene
		
Salvador
Burity
		
Salvador
Mistrô  	
		
Simões Filho
Gisa
V. da Conquista
Rosa
		
Xique-Xique
Frei Gilvan
Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

Pe. Domingos
Auremília

(61) 3208-3782
(61) 3443-6841
(61) 3367-2181
(61) 9967-3345
(71) 9617-0684
(71) 3328-0834
(71) 3451-4506
(71) 8887-6099
(71) 3321-5957
(71) 3248-6373
(71) 8104-4407
(71) 3247-9477
(71) 9987-8311
(71) 3245-2404
(71) 96016069
(71) 3301-6424
(77) 3421-1271
(77) 8725-3179
(74) 3661-4745
(85) 3281-1085
(85) 3494-4384

Estado de Goiás
Goiânia
Fernanda
Itimbiara      
Hélio
                          		
Itimbiara      
Carlos
                               		
Estado do Maranhão
Balsas
Marlene Garcez
Pastos Bons
Ir. Diva
São Luiz
Mª Braga

(62) 3241-9939
(64) 3404-5231
(64) 9992-6009
(64) 3204-2010
(64) 8121-7174
(99) 3541-3131
(99) 3555-0007
(98) 3243-1048

Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Guarapuava
Germán
Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília
Estado do Piauí
Teresina

Fr. AfonsoTemme

(42) 3035-5210
(81) 3533-0546
(81) 3432-3281
(81) 3436-1534
(81) 3268-2138
(86) 3211-7577

Estado do Rio de Janeiro
Capital:
Barra 1
Jari Furtado
		
Botafogo 1
Mª Regina
Botafogo 2
Sônia
Copacabana1
Jader
Copacabana 2
Ana Perrota
Copacabana 3
Ana Fonseca
Copacabana 4
Hileana
Ipanema 1
M. da Glória
Ipanema 2
Edith
Ipanema 3
Alessandro
Jardim Botânico
Jorge Pedro
Laranjeiras
Sara
Leblon 2
Angela Reis
Leme
Teresa
Recreio1
Dalva
		
Recreio 2
Gerson
Santa Teresa
São Conrado
Tijuca

Martha
Carlos Eduardo
Vera

(21) 2439-7920
(21) 9146-9517
(21) 2542-9204
(21) 2527-1875
(21) 2255-6707
(21) 2235-1924
(21) 2523-5125
(21) 2236-1431
(21) 2523-2380
(21) 2287-8645
(21) 8122-0390
(21) 2294-7313
(21) 2265-6509
(21) 8881-1847
(21) 2543-6011
(21) 9945-7484
(21) 3074-9979
(21) 3326-3947
(21) 8392-8796
(21) 2242-9341
(21) 3322-2902
(21) 2268-1288

Outras cidades:

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

(31) 3344-3831
(31) 3344-2601

Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

Belford Roxo
João Paulo
Niterói (Santuário) Ana Lúcia
Niterói (Academia) Ana Lúcia

(21) 2761-3773
(21) 3604-4559
(21) 3604-4559

(83) 3224-5489
(83) 3225-1039
(83) 3227-7188
(83) 3221-2768

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

(84) 3313-5116

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

Estado do Paraná
Curitiba – Doris – (41) 3013-3014

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena 		(51) 9991-6975
Floresta
Marcelo 		(51) 9654-5100
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Confirme sua doação por e-mail ou pelos telefones:
(21) 2255-6707 / 2523-5125 / (fax) 3389-7717.
Para sugestões e colaborações:
rj.meditacaocrista@yahoo.com.br
ou para o endereço anteriormente citado.

Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Glória
Lindóia

Orphélia
(51) 3219-8471
Roberto 		(51) 3084-5740

Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí
São Leopoldo
Torres

Angelita
Lia
Morgana
Adriana

(54) 3468-0086
(51) 3488-2116
(51) 3037-2246
(51) 9733-1382

Estado de Santa Catarina
Chapecó
Pe. Zanella 		(49) 3322-1400
Chapecó
Margarete		(49) 3335-0359
Laguna
João Carlos 		(48) 3647-2566
Maravilha
Celestina 		(49) 3664-1007
			(49) 9988-9244
Planalto Alegre
Ilda Irene		(49) 3335-0105
Xaxim
Anna Marchetti
(49) 3353-1238
kikarmarchetti@hortmail.com
Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa          José Henrique     
(11) 9976-4803
Alto do Sumaré      Taynã                 
(11) 8633-1408
Bela Vista (1)         	 Sonia Mari          
(11) 3288-2767
Bela Vista (2)         Amélia                
(11) 5579-0175
Bela Vista (3)         Inês                    	
(11) 3889-7780
Centro (S. Bento)   Ana Alves             	
(11) 5584-6598
Centro      «            Paulo Montoro     
(11) 3887-5692
Centro      «           	 D. Alexandre        	
(11) 3328-8799
Centro      «            Maria Wanda       
(11) 9879-1891
Centro (LSF)          Joseph                 	
(11) 5521-8301
Cerqueira César
Cristina
(11) 9651-8852
Jardim Marajoara   	 Roldano                	
(11) 8194-8840
Santo Amaro          	 Maria Auxiliadora  	 (11) 5686-3082
Saúde                    Pe. João Maria     
(11) 3275-4223
Tatuapé                  Márcia                 
(11) 8214-6422
                                                        
(11) 2097-5493
Vila Beatriz            Tayna Bonifácio    	
(11) 8633-1408
Vila Clementina      Ir. Conceição    marilza_twf@hotmail.com
Vila Maiana            Cynthia                
(11) 5078-6816
Outras cidades:
Araçatuba             Lúcia Lemos         
(18) 3608-1504
Jacareí                 	 Carlos                   
(12) 9763-4741
Mogi das Cruzs     Eduardo                
(11) 9975-2256
Paraibuna
Regina Reis
(12) 3974-0230
		
(12) 9769-5996
Ribeirão Preto       Zaíra
(16) 3623-4553
Ribeirão Preto
Mário Palumbo       	 (16) 9994-7222
Santos                 Silvana                  
(13) 3222-3131
S. José dos Campos Carlos               	
(12) 3952-8812
Sorocaba              Sandra                  
(15) 3278-2393
Suzano                 Eduardo                
(11) 9975-2256
Taubaté                 Maria Helena          mh.goffi@uol.com.br
Taubaté                 Phil Dwyer            
(12) 8180-9999
Santos
Silvana
(13) 3222-3131
Sorocaba              Sandra
(15) 3228-2393                
Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(79) 3214-8911
(79) 3222-7795
(79) 3246-2014
(79) 3211-6588

Sites
Meditação Cristã (Centro Internacional):
www.wccm.org
Meditação Cristã (página brasileira):
www.wccm.com.br
Blog da Meditação Cristã do Brasil:
http:/wccmbr.blogspot.com
Oração Centrante/Lectio Divina (Brasil):
www.oracaocentrante.org
Oração Centrante (Internacional):
www.centeringprayer.com
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John Polkinghorne**
A ciência moderna começou quando
percebeu que, para encontrar a verdade,
não adiantaria apenas permanecer sentado, pensando no assunto. Seria preciso
sair para ver o que realmente aconteceu.
Os gregos antigos eram pensadores
muito argutos, mas não haviam atentado para a necessidade de observação e
experiências.
A busca da verdade religiosa é semelhante. Se quisermos saber como é
Deus, teremos de descobrir como Ele
fez e se deu a conhecer. A Bíblia é o mais
importante registro de experiências religiosas de que dispomos para nos ajudar
nessa busca da verdade. A seção a que os
cristãos chamam de Antigo Testamento
trata de como Deus encontrou alguns
chefes pastores nômades, como Abraão,
como Deus libertou os descendentes deles da escravidão no Egito; como Deus
participou da história do povo de Israel,
tanto em julgamento como em libertação.
Podemos vir a saber os triunfos do rei
Davi e do rei Salomão, a divisão dos dois
reinos, Norte e Sul, subsequentemente
derrotados e deportados por assírios e
babilônios; o retorno de um grupo de
exilados para Jerusalém e seu templo.
Em todos esses acontecimentos, os profetas viram a mão de Deus em ação na
história. Ao mesmo tempo que os profetas declaravam “Assim diz o Senhor”,
os autores sapienciais, em livros como
o de Jó, refletiam sobre a estranheza do
mundo e debatiam-se com o problema
do sofrimento, enquanto os autores dos
Salmos expressavam, com uma sinceridade sem paralelo, seus sentimentos de
confiança e desolação.
No Novo Testamento, lemos sobre
como Deus agiu para se fazer conhecido de um modo novo e mais claro. Os
Evangelhos falam-nos da vida, morte e
ressurreição de Jesus, enquanto outros
textos como as epístolas de Paulo – muitas das quais anteriores aos Evangelhos
– contam-nos como os primeiros cristãos
foram envolvidos pela nova vida que
haviam encontrado em Cristo. Aqui
está registrada a experiência que levou

a Igreja à central e profunda ideia cristã
da encarnação: de que Deus viveu uma
vida humana, participou do sofrimento e
da morte humanos e triunfou sobre eles,
na pessoa de Jesus Cristo.
É muito importante reconhecer
que a Bíblia não é um livro, mas uma
Biblioteca. Contém textos de tipos diferentes: prosa e poesia, história e ficção,
leis, cartas e profecias. Parte de nosso
respeito pelas Escrituras deve ser o discernimento exato do que estamos lendo.
É um erro terrível ler poesia como se
fosse prosa. Quando lemos o primeiro
capítulo do Gênesis, sabemos que não
estamos lendo um manual de Cosmologia científica ao estilo moderno, com
garantia divina.
A Bíblia foi escrita por pessoas. Não
duvido que tivessem inspiração divina
no que escreveram, mas a Bíblia não
é um ditado divino. Nossos amigos
islâmicos acreditam que o Corão foi
escrito no Céu em árabe clássico e,
depois, infalivelmente comunicado a
Maomé por um anjo. Os cristãos nunca
pensaram a Biblia dessa maneira. Ela
foi escrita em muitas épocas diferentes e os autores tinham de expressar a
verdade eterna que haviam descoberto

na forma de pensamento e estilo de
seu próprio período. Um dos problemas que temos para ler a Escritura é
distinguir o que é válido para todos os
tempos e o que é apenas expressão da
cultura do próprio tempo do autor. A
escravidão é um fato aceito na Bíblia,
assim como o era em todo o mundo
antigo. No entanto, quando cristãos
como William Wilberforce começaram,
no final do século XVIII, sua grande
campanha pela abolição da escravatura,
estavam sendo mais fiéis ao espírito da
Escritura do que seus oponentes que
apontavam a aceitação da escravidão
em suas páginas. Hoje reconhecemos
que há muito material culturalmente
condicionado em concepções antigas
sobre a situação das mulheres e é mais
provável que recorramos a Paulo,
quando ele faz a grande declaração de
que em Cristo “não há mais homem e
mulher” (Gl 3, 28) do que as narrativas
patriarcais do antigo Israel.
Uma forma indispensável de ler a
Escritura é o modo lento, meditativo e
refletido em que talvez algumas palavras
possam dissolver-se em nossa mente, entrar em nosso coração e tornar-se parte de
nós. É um aspecto da natureza inspirada
da Escritura, o fato de ela poder ser lida
desse modo e de ter um poder transformador, revigorador quando encontramos
sua verdade por meio dessa atitude de
aceitação.
Mantenha a palavra ou versículo na
mente; ela pode voltar a sua lembrança
durante o dia. Essa é uma das maneiras
pelas quais Deus fala conosco individualmente. Pode acontecer que , a princípio,
você não saiba bem o que Ele está dizendo. Porém , ao permitir que as palavras
se dissolvam e entrem em seu ser, estará
deixando acontecer algo que o Espírito
usará para seu crescimento espiritual.
*Tópicos da introdução ao livro Um cientista lê a
Bíblia, de John Polkinghorne. São Paulo: Loyola,
1994, em tradução de Cecília Camargo Bartalotti.
**Físico teórico e pastor anglicano. Também autor
dos livros: One World, Science and Creation e Science
and Providence.
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Física Quântica e

ESPIRITUALIDADE IV*
O acaso, o princípio acausal
No Ocidente, faz parte do senso comum a percepção da existência de um
mundo exterior constituído de uma imensa
quantidade de objetos e fatos isolados,
assim como da validade do princípio da
causalidade: todo efeito tem uma causa
que o determina. O Princípio da Incerteza
de Heisenberg introduziu a interpretação
probabilística na física, fazendo com que
ela passasse a lidar com resultados prováveis em lugar dos resultados certos da física
clássica baseados na causalidade. Ou seja,
Heisenberg introduziu o acaso na física,
pondo fim ao domínio do determinismo
implícito no principio da causalidade.
O princípio acausal, o acaso, é o principio da simpatia de todas as coisas onde
se procura na natureza mais conexões do
que leis causais, onde se considera que
coincidências significantes são manifestação de uma ordem acausal universal. É um
princípio muito antigo, que subentende um
conceito unitário da realidade. Conceito
que está de acordo com a visão oriental do
mundo, cuja essência é a consciência da
unidade e da interrelação de todas as coisas
e eventos, que constituem tão simplesmente aspectos ou manifestações diversas da
mesma realidade última – Brahman no
hinduismo e Tao no taoismo.
No ocidente, o princípio acausal era
aceito pelos pitagóricos, pelos neoplatônicos e filósofos renascentistas, ao mesmo
tempo que o princípio da causalidade; mas
a partir do século XVIII, sob a influência
das leis da natureza associadas à física de
Newton, a concepção grega de causalidade dominou o pensamento ocidental. No
inicio do século XX, a crença inabalável
numa razão calcada unicamente na causalidade, no determinismo, é abalada, o acaso
foi novamente introduzido na física pela
física quântica.
A introdução do acaso nas leis da natureza abalou o então dominante conceito
grego da causalidade, conceito racional pertencente ao reino do intelecto e derivado da
experiência, que tornava inteligíveis as leis
da natureza e permitia predizer ou explicar
um efeito. O principio da causalidade garantia a racionalidade e a ordem de um universo
descrito pela física clássica sob uma ótica
determinísta: um universo racional, não
caótico, regido por leis dadas desde o início
dos tempos que a física quântica substituiu

por incerteza e acaso. Einstein contestou
fortemente a introdução do acaso na física.
Jamais aceitou que o universo fosse comandado pelo acaso: “Deus não joga” afirmou.
O princípio racional da causalidade
garantia a inteligibilidade da natureza
e assegurou ao Ocidente a criação um
imenso cabedal científico e prosperidade
material, mas seu determinismo confronta
a criatividade e a liberdade humanas: a
noção de livre arbítrio, de que o futuro
não está determinado, que podemos usar
nossas aptidões, nossas potencialidades
para responder de várias maneiras aos
desafios com que a vida nos confronta.
Nosso sentido de liberdade de escolha é
um conceito estranho ao determinismo, às
certezas da física clássica, nosso sentido
de liberdade teria lugar na física quântica
onde as leis fundamentais exprimem agora
possibilidades e não mais certeza.
Ilya Prigogine em seu livro O Fim
das Certezas escreve: “Podemos, porém,
compreender que Einstein tenha recusado
aceitar que o acaso fosse a única resposta a
nossas perguntas. O acaso puro é tanto uma
negação da realidade e de nossa exigência
de compreender o mundo quanto o determinismo o é. O que procuramos construir é
um caminho entre essa duas concepções que
levam igualmente à alienação de um mundo
regido por leis que não deixam nenhum lugar
para a novidade, e a de um mundo absurdo,
acausal, onde nada pode ser previsto nem
descrito em termos gerais”.
John Polkinghorne, ao contrario de
Einstein, considera que “o acaso é algo positivo, pois representa o espaço de manobra
que o Criador concedeu a suas criaturas ao
permitir que elas fossem elas mesmas” e
ainda: “O acaso é um modo de se referir à
natureza aberta da realidade, ao caráter do
mundo em que Deus está constantemente
em ação e em que nós recebemos a oportunidade de cooperar com Ele”.
Realmente o que mais encontramos na
natureza e nos comportamentos humanos
são eventos que apresentam um lado com
características de ordem e estabilidade,
um lado determinado, cujo futuro pode ser
previsto e outro lado com características de
desordem e irregularidades, frutos da interação de vários fatores desordenados, de
algo caótico. Mas no caos, existem muitas
possibilidades, pois a interação aleatória

Gilda Ozenda**
(ao acaso) de inúmeros elementos com
possibilidades enormes de variação e interação, pode ter resultados imprevisíveis,
pode gerar algo novo, mais complexo, mais
evoluído, como a própria evolução que nos
gerou, o que nos leva a concordar com
Polkinghorne que o acaso é algo positivo.
Existe hoje uma teoria, a teoria do
caos, que estuda como as interações que
funcionam em comportamentos aleatórios que apresentam um padrão ou ordem
escondida em um nível mais global. Esta
teoria estuda a desordem organizada,
distinta de um comportamento puramente
aleatório, de uma desordem absoluta. No
caso do comportamento humano, o caos é a
variedade individual criativa dentro de um
padrão de similaridade humano.
Espaço em várias dimensões
A física quântica trabalha com um
universo de dimensões múltiplas – e o
nosso mundo, o único que podemos visualizar, é um mundo de três dimensões.
A introdução da quarta dimensão espacial
(a quarta dimensão da relatividade é temporal) suscitou grande especulação sobre
a natureza dos fantasmas ou espíritos; se
existissem seres na quarta dimensão eles
agiriam em nosso mundo como os espíritos e fantasmas agem: poderiam aparecer
e desaparecer de repente – poderiam fazer
objetos aparecer ou desaparecer; atravessar qualquer coisa sólida como paredes,
poderiam entrar dentro de objetos sem
ter que abri-los, podendo pois, se ladrão,
roubar facilmente um cofre, se médico,
realizar procedimentos em um órgão interno sem ter que abrir o paciente;
A física do século XX desafiou o testemunho de nossos sentidos na compreensão
da natureza e a validade de nossas ideias
de espaço, tempo, matéria, energia, causalidade. Seus conceitos estão fora do alcance
da nossa lógica padrão e da linguagem
discursiva. A nova física é tão abstrata
que parece perder de vista a própria realidade física, ela só consegue descrever
os fenômenos da natureza em linguagem
matemática. Bertrand Russel considerava
que “a física é matemática não porque
conhecemos tanto sobre o mundo físico; e
sim porque conhecemos tão pouco nossas
descobertas se limitam a suas propriedades
matemáticas”.
(Conclui na p. 5)
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OS DOIS SILÊNCIOS DE DEUS*
John Main Existe, primeiramente, a revelação que vem

A

crescente ausência de Deus na
consciência moderna levanta
uma preocupação urgente
sobre a sobrevivência da humanidade, não apenas da raça, mas da humanidade da raça. Em vez de simplesmente
denunciar o ateísmo, a fé precisa buscar
um meio contemporâneo para chegar até
os ateus, com simpatia e compaixão, o que
significa encontrar uma experiência em comum. Podemos encontrar esta experiência
comum no silêncio de Deus. Mesmo sendo
diferentemente interpretado, ele permanece a base comum na qual a palavra da fé
pode ser transmitida.
Como cristãos hoje, precisamos refletir
profundamente sobre a noção do silêncio de Deus. Antes de o homem ouvir a
Palavra, esta já estava em Deus. Lemos
isso no Evangelho de São João. E quando a Palavra foi proferida, ela se tornou
revelação de um mistério que tinha sido
envolto em escuridão e silêncio desde o
início dos tempos. Mesmo antes de Deus
nos chamar para conhecê-lO e antes de nos
chamar para servi-lO, Ele já nos conhece
e nos ama no útero de nossa mãe. Já está
aqui parte do mistério do silêncio do qual
todos nós inconscientemente participamos.
Ele nos chama desde o princípio através da
Palavra, quando a hora é chegada. Então,
o silêncio de Deus é, desde a primeira
experiência humana, impregnado de amor.
É maravilhoso, portanto, mas não
surpreendente, que um aspecto muito
importante da meditação seja o silêncio.
Isto significa que podemos estar aí para
ouvir, escutar com atenção alerta. É um
silêncio vibrante com a presença de Deus
e seu amor, ao convidar-nos a ir além de
nós mesmos, de nossas autolimitações e
revelar-nos a potencialidade inimaginável
que é revelada quando nos aliamos a esse
poder iluminador do amor.
Há também um outro silêncio de Deus
que podemos descrever como um teste a
que Ele nos submete. É o silêncio que nos
purifica e, para nos purificar, Ele deixa que
permaneçamos neste silêncio de ausência
e perda; que experimentemos o que é estar
afastado do sentido de Sua presença. É um
silêncio sem sentido, e a fé é forçada para
profundezas maiores pela falta de sentido
em qualquer forma. Parte da disciplina
da meditação é aprender a estar aberto a
ambos esses silêncios.

quando conscientemente entramos mais
profundamente na presença. Chegamos a
um silêncio que é progressivamente sentido
como um silêncio infinito. Sentimos então,
uma real sensação de mistério ao penetrarmos em suas profundezas e chegarmos a
entender que o silêncio precisa ser infinito,
a fim de conter a infinita presença de Deus.
Nossa experiência desse silêncio é de expansão, pois nosso espírito se abre a infinitos
estados do ser. Devemos ficar contentes por
entrar nele, quando ele nos convoca.
Devemos também estar preparados, sem
receio, para outro silêncio, o da perda.
Por vezes desejamos que o silêncio seja
quebrado, a fim de podermos ouvir diretamente a Palavra de Deus dita a nós em nosso
coração. Mas a experiência nos ensina que
a total ausência de palavra deste abismo de
silêncio é, em si mesma, uma extraordinária
comunicação. Vivemos num mundo tão
cheio de sons, que nós escutamos tudo ao
mesmo tempo e não ouvimos nada. E, não
obstante, cada um de nós é chamado ao estado de oração, de pura atenção, de expansão
do espírito no eterno silêncio de Deus.
Uma das coisas que aprendemos através da
meditação, à medida que amadurecemos,
é ficar contentes com ambas as formas de
silêncio, tanto com a infinita sensação de
sua presença, como com a finita sensação
de sua ausência. Estamos sempre procurando provar a nós mesmos que a meditação
funciona, que agora conhecemos Deus, que
aprendemos a viver em Sua presença. Mas
o propósito da segunda forma de silêncio,
sua ausência, é nos purificar, aprendermos
a amar Deus como Ele nos ama.
Pela meditação somos purificados de nosso
egoísmo e possessividade. Uma palavra
antiga que os Padres do Deserto usavam
para descrever esse processo é apatheia,
algo como “indiferença”. É a atitude que Jó
teve no final: “O Senhor dá, o Senhor retira.
Se recebemos coisas boas de Suas mãos,
não devemos também estar preparados para
receber coisas ruins?”
Os dois silêncios têm um potencial de ensinamento para nós: o silêncio da revelação
nos enche de maravilha e o da ausência nos
ensina a fidelidade.
*Transcrição parcial de capítulo do livro O Caminho
do não conhecimento, de John Main. Petrópolis:
Vozes, 2009.
**Monge beneditino, fundador do Mosteiro de
Montreal, onde desenvolveu as bases da experiência
de Meditação Cristã.

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)

O acaso, o princípio...

(Conclusão)

A física do século XX descobriu
que toda matéria é formada de átomos
constituídos pelas mesmas partículas
(prótons, neutrons, elétrons) e que estas
partículas são apenas pacotes de energia
comprimida, estruturada e padronizada
segundo certas fórmulas matemáticas;
descobriu que no mundo do infimamente pequeno, os aspectos insubstanciais
dominam, a matéria se dissolve em energia – e energia é atividade pura – o que
levou o físico Eddington a considerar
que “a matéria-prima do universo é
o espirito”.
Fontes consultadas:
Capra, Fritjof. O Tao da Física.
Duquesne, Maurice. Matéria e Antimatéria
Goswami, Amit. A Janela Visionária.
Heinsenberg, Werner. Fisics and Philosophy.
Hoyle, Fred. O Universo Inteligente.
Koestler, Arthur. As Razões Da Coincidência.
Kaku, Michio. Hiperespaço.
Polkinghorne, John. Um cientista lê a Biblia.
Prigogine, Ilya. O fim das certezas.
Smith,Wolfgang. O enigma quântico.
Szamosi, Géza – Tempo & Espaço.
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ALESSANDRO TEIXEIRA,
novo coordenador da Meditação Cristã
no Rio de Janeiro
Em reunião efetuada em julho último, na Igreja Cristã de Ipanema,
com a presença de D. Laurence Freeman, do Pastor Edison e de
vários meditantes, o coordenador da Comunidade Nacional,
Roldano Giuntoli, comunicou que o Prof. Alessandro Teixeira,
oblato beneditino, é o novo coordenador
no Estado do Rio de Janeiro. O Boletim o entrevistou:
Poderia contar passos marcantes de
sua caminhada até a Meditação Cristã?
Alessandro – Em 1999 havia recém
deixado o seminário e vivia minha crise
com a igreja Presbiteriana, que na verdade
reflete a crise de muitos com a fé institucionalizada. Fui convidado a participar
de um retiro da comunidade mundial
para meditação crista com Dom Laurence
Freeman. Não o conhecia nem a Comunidade, mas o impacto do contato com a
prática e com Father Laurence redefiniram
minha caminhada de fé. No ano seguinte
estava no Rio de Janeiro participando de
mais um retiro de silêncio promovido pela
comunidade. Em 2007 estava voltando
para o Brasil depois de viver três anos
nos Estados Unidos, novamente participei
de um encontro com a comunidade. Em
2008 passei a fazer parte de um grupo de
voluntários que ajudava nas traduções das
reflexões da Quaresma escritas por Laurence Freeman e posteriormente também
passei a contribuir com as traduções das
cartas de ensinamento essencial da escola
de meditação. Estas duas atividades me
deram oportunidade de conhecer mais
profundamente a comunidade, aprofundar
minha prática e me sentir mais próximo
de outros membros da comunidade. Outro
momento marcante de minha caminhada
foi colaborar nas traduções consecutivas
nos retiros liderados por Dom Laurence.
Isso me deu oportunidade de estar mais
próximo dele e, em conversas sobre minha
caminhada, dar mais um passo na direção
da minha oblação, o que me levou a passar
uma temporada em Londres na Meditatio
House, uma das experiências mais marcantes de minha vida e nesta caminhada de fé.
Da temporada no Centro da Comunidade Mundial em Londres, que diretrizes
ressalta para o trabalho a realizar na
Comunidade do Rio de Janeiro?
Minha temporada em Londres está
muito ligada a uma vontade de aprofundar
minha prática. O que me motivou principalmente foi pensar que por um período

de três meses me dedicaria inteiramente à
meditação, leitura e vida em comunidade.
O resultado foi o inicio de um processo de
cura interior. Quando estava em Londres
nem imaginava que teria a missão de estar
à frente da comunidade aqui no Rio de Janeiro. Na verdade a coordenação não fazia
parte dos meus planos. Mas sempre achei
que servir à Comunidade estava acima de
planos, capacidade ou habilidades específicas. O que posso dizer sobre o meu tempo
em Londres e o trabalho na coordenação
é que lá aprendi o que é uma comunidade
de amor; como costumava dizer Johnn
Main, a meditação cria comunidade e uma
comunidade de amor. Gostaria que cada um
dos nossos grupos pudesse vivenciar essa
experiência em comunidade e se sentir parte de uma verdadeira comunidade de amor.

Lembro-me com muita clareza desse
momento. Estava trabalhando na tradução
e na noite anterior à chegada das forças
pacificadoras, Dom Laurence me perguntou sobre a realidade daquela população e
me disse da vontade de visitar a Rocinha
nesse momento de pacificação. Por motivos óbvios, ele foi aconselhado a não se
envolver. Na noite anterior rezamos pelas
pessoas envolvidas no processo e durante
a meditação mantivemos aquelas pessoas
em nossos corações. Às quatro da manhã,
os helicópteros começaram a sobrevoar a
área. Acreditávamos que havia um chamado para nós e que não era coincidência
estarmos ali tão próximos naquele momento. Talvez naquela noite/madrugada uma
semente de amor tenha sido plantada em
nossos corações.

Qual sua visão do desenvolvimento
da Meditação Cristã na cidade do
Rio de Janeiro (asfalto e morro), nas
periferias e interior do Estado?

Que objetivos e ações estão previstos
nesse projeto?

Vejo na comunidade um desejo de fazer a meditação chegar às mais diferentes
camadas da nossa sociedade. Isso implica
quebrar barreiras, encurtar distâncias, e
diminuir diferenças. Não vejo nada mais
poderoso do que o silêncio para fazer isso.
Um silêncio que se apóia na fé e uma fé que
nos move em direção ao outro depois de
nos ter movido ao próprio centro. Sentados
em silêncio e amor somos todos um, com
nossas feridas e potencialidades. Como
disse Dom Laurence numa palestra aqui no
Rio: “Na caverna do coração somos um”.
Nesse lugar as diferenças desaparecem
sejam elas ligadas a classe, cor , origem ou
status. Para isso temos propostas de grupos
na Rocinha e na Baixada Fluminense.
No último retiro de D. Laurence
no Rio , na Casa de Anchieta em 2011,
alto da Gávea, próximo à Rocinha, os
meditantes vivenciaram um clima de
tensão em virtude da implantação da
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)
nessa favela. Teria nascido ali a ideia de
um Centro de Meditação na Rocinha?

A ideia de atuação na Rocinha foi concebida no último retiro de Páscoa em Bere
Island. Sempre esteve no coração da comunidade do Rio ter um centro de meditação
cristã. Tal sonho foi alimentado por vários
membros da comunidade nacional e internacional. Quando se chegou à proposta de um
centro na Rocinha, todos sentiram que era
uma proposta legítima e que poderia contribuir muito na vida daqueles que viviam
nessa comunidade, como também daqueles
que fossem voluntários na implantação do
centro. Nossa investida teve que ser adiada devido aos recentes acontecimentos na
Rocinha. O desaparecimento de Amarildo
e uma ameaça de retomada do tráfico nos
afastou temporariamente daquela comunidade. Hoje o comando da UPP daquela
região está passando por mudança e a tensão entre facções rivais tem trazido muito
insegurança aos moradores. Mas acredito
que nossa presença ali com um grupo de
meditação é só uma questão de tempo.

“Nada é mais parecido com Deus
do que o silêncio”.
Mestre Eckhart
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ESTANTE DE MEDITAÇÃO
Jader Britto

POLKINGHORNE, John. Um Cientista lê
a Bíblia. São Paulo: Edições Loyola,
1994. 158 p.
Para o autor deste livro, “o salto da fé é
um salto para a luz, não para a escuridão”,
podendo nos levar mais longe no caminho
espiritual. Uma viagem para a verdade, realizada na busca do conhecimento, que não
dispensa a pesquisa teórica e a experimental,
com vistas a um contínuo aprofundamento
e aproximação do real, o que implica o
compromisso com o que compreendemos
para compreender ainda mais.
John Polkinghorne alia a condição
de clérigo anglicano à de físico teórico,
que usa a Matemática para compreender
os padrões do mundo físico. Sua diretriz
teórico-metodológica, que reflete a tradição do empirismo inglês, é assim definida
por ele: “começar por casos particulares
para então tentar compreender o que está
acontecendo no geral”, seguindo a ordem
do pensar indutivo “de baixo para cima”,
comum à práxis de um cientista.
Informa ele que, enquanto físico teórico, tem usado as ideias da mecânica
quântica, na qual as coisas se comportam
em escala de átomo, ou ainda menor. Observa com base nessa experiência, que há
muito em comum na forma como se busca
a verdade, na ciência e na religião.
Com esses pressupostos, pensa a
Bíblia como fonte de evidências sobre
Deus, como agiu Ele ao longo da história e sobretudo em Jesus Cristo. Ressalta
que nunca teremos Deus “impecavelmente embalado”, sempre haverá mais
a conhecer sobre Ele, tal como ocorre
no mundo físico, para o qual a teoria
contemporânea oferece uma ideia sobre como ele é, trazendo progressos,
até chegar a uma teoria melhor. Tal
percepção coincide com a de Tomás de
Aquino, quando alertava: “a realidade
transborda do conceito”.
Comparando a crença científica com
a religiosa, admite que esta é mais perigosa, lembrando que Deus não existe
para satisfazer a curiosidade intelectual,
mas para “ser amado e respeitado como
criador e salvador”. O clérigo anglicano
faz então uma aposta teológica: “Ler a
Bíblia pode mudar sua vida”.

Polkinghorne escreveu este livro para
meditação no período litúrgico que abrange
Quaresma e Páscoa. Cada capítulo se inicia
com um salmo ou um texto dos Provérbios,
do Eclesiastes, dos Evangelhos, das Cartas
de Paulo, dos Atos e do Apocalipse. No
primeiro capítulo reflete sobre o pecado.
Embora não fale em pecado original, admite a condição pecadora da humanidade,
assinalando que “a raiz do pecado é uma
alienação em relação a Deus, que surge
porque cometemos o erro de acreditarmos
que somos autossuficientes”. E que o
reconhecimento por nós dessa condição
pecadora é a forma de obtermos perdão e
a graça de Deus.
Detém-se no Gênesis em três capítulos,
contestando a leitura de predecessores
cristãos como uma história que conta
um mundo paradisíaco, estragado por
um erro desastroso cometido. Observa
que a chegada da humanidade trouxe o
dom da autoconsciência, considerando o
aparecimento da consciência como fato
mais notável em 15 bilhões de anos. Para
ele, o universo tomou consciência de si. A
morte já existia, mas agora havia seres que
sabiam que iam morrer.
No capítulo “Criação”, comenta Gênesis 1, 1-5, início da Bíblia, a partir do qual
houve uma colisão frontal entre ciência e
religião. Assinala que a afirmação central
aqui proferida por Deus é: “Que seja”, feita
com intenção teológica, a seu ver. E destaca a maravilhosa ordem de um universo
salpicado de sinais de uma inteligência
ordenadora, acrescentando: “A ciência nos
conta como tudo isso ocorreu, mas não
consegue nos dizer por que aconteceu”.
Reportando-se à teoria evolucionista,
lembra que seu relato científico situa homens
e mulheres como descendentes do pó do
solo, a partir da longa história da vida sobre
a terra. Diz a ciência: no início foi o Big-Bang. E Deus disse: “Que seja”. Lamenta
que tantos conflitos entre ciência e religião
se tenham centrado na teoria de Darwin e que
continuem em controvérsias criacionistas.
Afirma Polkinghorne que “um mundo evolutivo deve ser compreendido teologicamente,
como um mundo que recebeu do Criador a
permissão de fazer-se a si mesmo”.
Sobre a hipótese do “acaso” considera
que o universo não é o teatro de marionetes

John Polkinghorne

Salto da Fé, salto para a Luz

de Deus, em que Ele manipularia os fios...
Vê o acaso como algo positivo, por representar o espaço de manobra que o Criador
concedeu a suas criaturas para serem elas
mesmas.
Detém-se na beleza do universo e no
maravilhamento do homem sobre ele,
citando Einstein, para quem “em todo
verdadeiro pesquisador da natureza há uma
espécie de reverência religiosa”.
Com pertinência, Polkinghorne afirma
que “as questões religiosas ou antirreligiosas (...) não podem ser resolvidas por
demonstração lógica, pois o que está em
discussão é fazer ou não acreditar que há
uma mente divina por trás de tudo”. E , se
quisermos conhecer o Deus Pai de Nosso
Senhor Jesus Cristo, teremos que assumir
o risco de entrar na esfera do encontro
pessoal.
Em tópico do capítulo sobre oração,
detém-se na afirmação de Paulo na 2ª
Carta aos Coríntios: “Para poupar-me de
qualquer orgulho, um espinho foi posto
em minha carne (...) me comprazo nas
fraquezas (...) pois quando sou fraco,
então é que sou forte”. Segundo o autor,
trata-se aqui de enfrentar o destino individual. Paulo teve alguma dificuldade
séria, da qual almejava libertar-se. Algo
a ser aceito, não removido. A graça de
Deus será suficiente. Deus é um Deus de
amor, não um mágico.
Cada tópico dos capítulos termina com
uma oração. Destacamos esta do tópico
“Humanidade e Natureza”, por sua preocupação ecológica: “Senhor, ajuda-nos
a usar tua criação corretamente, amar e
respeitar tuas outras criações e a cooperar
contigo para a continuidade da vida em
nosso mundo”.
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ECUMENISMO e

Diálogo Interreligioso*

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

Laurence Freeman**
Fé é a nossa capacidade de compromisso e também de
transcendência, pois, quando nos comprometemos, transcendemos nossas limitações. Portanto dizemos que fé é a nossa
capacidade de amar. Ao pensarmos dessa forma na fé, acho que
a ideia de ecumenismo adquire uma dimensão mais profunda.
Historicamente, muitos dos conflitos no mundo são causados
ou justificados pela religião. Se olharmos para os países em
conflito, hoje, continua a ocorrer o mesmo.
A intolerância também é causa de violência entre cristãos e
muçulmanos, como temos visto recentemente. O crescimento
do fundamentalismo hindu na Índia é outro exemplo. Outro
perigo é a atitude do Ocidente com relação ao Islã. Cada vez
mais somos encorajados a encarar o Islã de maneira demoníaca. Como sabemos, nisso reside o permanente conflito no
Oriente Médio.
Por que as religiões são tão frequentemente a causa de
contendas, ódio e longos ciclos de violência, se no coração de
todas as religiões existe a intuição da bondade do ser humano
e de sua capacidade de amar? A razão é que esquecemos a
importante diferença entre crença e fé. Nossas crenças divergentes podem tornar-se causa de divisões e estas podem nos
levar à violência e aos conflitos. A natureza da crença deve
ser estudada separadamente da natureza da fé. Podemos dizer
que crenças são a forma como descrevemos nossa experiência
de fé. E nossa experiência de Deus não pode ser colocada em
palavras. Quando as pessoas religiosas se esquecem do fato
de que Deus não pode ser descrito, elas caem no preconceito
e nas divisões. Deve haver uma razão pela qual as três grandes
religiões da Bíblia encontram-se tão profundamente divididas
e rejeitando-se umas às outras.
À luz do que abordamos até agora, o que significa ecumenismo? É o trabalho de trazer pessoas de diferentes crenças
para a unidade. Há sempre o perigo de que nossas crenças nos
levem à divisão e ao conflito. Penso que na recusa ao ecumenismo está o medo de que a unidade destrua sua identidade,
um medo humano profundo e universal. O medo de perder a
identidade é também um grande problema nos relacionamentos
pessoais. Na raiz do fundamentalismo está o medo e o isolamento. De alguma forma, temos que apresentar o ecumenismo
como algo que não ameaça a identidade. O diálogo é a vida do
ecumenismo, o trabalho de trazer pessoas de diferentes crenças
para a unidade. Seu objetivo não é converter a outra pessoa,
tampouco negociar com as diferentes tradições.
Qual a verdadeira natureza do diálogo? Significa que você
troca pontos de vista com o outro, expande sua própria perspectiva da realidade, tenta ver o mundo a partir das crenças de
outra pessoa. Isso não significa que você aceite essas crenças,
mas que tem a coragem de ver o mundo a partir da visão do
outro. Se o diálogo for bem sucedido nessa direção, nos levará
à amizade e essa é a condição básica do ecumenismo. É preciso um grande compromisso humano para que esse objetivo

seja alcançado. Penso que isso se aplica ao ecumenismo que
precisamos desenvolver entre as denominações cristãs. Mas
se aplica também ao encontro do Cristianismo com outras
religiões. Sinto que a fé é uma experiência que não pertence
exclusivamente a nenhuma denominação religiosa. A experiência da fé, que nos conduz à experiência do amor, leva-nos
ao terreno comum, à base comum, compartilhada com todos
os seres humanos.
Concluo descrevendo um pouco da experiência de nossa
comunidade no campo do ecumenismo. Em 1994, convidamos
Sua Santidade o Dalai Lama para dirigir o Seminário John
Main que se realizou em Londres. Ele conheceu John Main
dois anos antes de sua morte. Quando o Dalai Lama aceitou o
convite, tivemos que decidir o que pediríamos para ele falar
durante o Seminário. O Espírito Santo desceu sobre nós com
uma ótima ideia: comentar os Evangelhos a partir de sua posição de monge budista. Ele aceitou a ideia e comentou oito
passagens diferentes dos quatro Evangelhos. Havia sempre
debates após cada comentário. Durante o Seminário todos os
participantes meditavam juntos, em silêncio, três vezes ao dia.
Após esse Seminário, decidimos continuar o diálogo num
programa de três anos chamado “O Caminho da Paz”.No
primeiro ano, cerca de 200 meditantes cristãos fizemos uma
peregrinação à cidade de Bodhgaya, na Índia, local onde Buda
alcançou a iluminação. O Dalai Lama nos recebeu lá e meditamos, cristãos e budistas, todos os dias, sob a árvore de Bodhi,
sob a qual Buda estava sentado quando recebeu a iluminação.
No terceiro ano, fomos a Belfast. Queríamos ir a um local
de conflito no mundo. A ideia básica era que se budistas e
cristãos podiam ser amigos, por que católicos e protestantes
não poderiam? Houve um encontro particularmente comovente
de católicos e protestantes vítimas da violência. Quando entramos na sala, a temperatura ambiente devia ser de cerca de 20º
abaixo de zero, tal a distância com que católicos e protestantes tinham se sentado. O Dalai Lama começou a falar de sua
própria experiência de invasão do Tibet pelos chineses. Todas
as pessoas na sala foram atraídas pelo que estava dizendo e
ouviam-no com grande atenção. Ele reconheceu o terreno comum do sofrimento vivido por ele mesmo e por todas aquelas
pessoas. Posso dizer que naquele momento estávamos vivendo
uma experiência de fé.
Acredito que a prática da meditação é essencial para o
ecumenismo e para diálogo interreligioso, se os participantes
desse diálogo pretendem alcançar a meta da amizade espiritual.
*Transcrição parcial de capítulo do livro Os olhos do coração – a meditação na
tradição cristã, de Laurence Freeman, publicado pela Editora Palas Athena, São
Paulo, 2004.
**Monge beneditino, diretor da Comunidade Mundial de Meditação Cristã, com
vários livros publicados no Brasil, destacando-se A prática diária da Meditação
Cristã, A Luz que vem de dentro, Jesus, Mestre interior e À primeira vista – a
experiência da fé.

