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Semear a semente em Mianmar
A Comunidade Mundial foi convidada pelos três arcebispos de Mianmar para apresentar a meditação cristã à Igreja birmanesa. D. Laurence, Peter Ng, Pauline Peters e James Loh foram calorosamente recebidos nas três cidades que visitaram. Leia mais nas páginas 2-5 e 10
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Em agosto, fiz a minha
primeira visita a Mianmar - em Rangum, Mandalay e Taunggyi. Com
outros membros de nossa comunidade, fomos apresentar a meditação à
igreja birmanesa, a convite dos três
arcebispos desses lugares lendários.
Como de costume quando se vai ensinar, se os alunos têm boa vontade,
aprendemos pelo menos tanto quanto
ensinamos.
Logo ficou evidente que os
grupos birmaneses que encontramos
- estudantes, clero e religiosos, paroquianos e crianças formavam um
público extremamente receptivo.
Não consigo lembrar de outro lugar
onde precisasse, regularmente, pedir
às pessoas que abrissem os olhos
após o sino e a leitura com a qual
costumo encerrar uma sessão de meditação. A “fome de oração mais
profunda” é uma frase – por mais
verdadeira que seja - que sai facilmente dos lábios religiosos hoje em
dia. Todos balançam a cabeça – mesmo que às vezes seja difícil saber se
concordando ou se com tristeza. Mas
aqui, a fome e a alegria de ter quem
lhes indicasse como saciar sua fome
de fé eram evidentes e, para nós, uma grande alegria de participar.
Em Taunggyi, as sessões
foram realizadas em um salão no
enclave católico, onde fica a catedral
gótica francesa - uma estranha lembrança cultural do passado e, no entanto, para aqueles que ali participam
do culto, uma casa amada. Vizinho a
nós ficava um orfanato com um número aparentemente incontável de
crianças felizes fervilhando de um
jeito bem-comportado. Quando elas
vieram para a primeira sessão, sentaram-se calmamente no chão, na frente do clero. Eu me perguntava se elas
tinham sido trazidas só para aumentar a plateia, ou porque não havia
mais ninguém que ficasse para supervisioná-las. Não sei o quanto elas
entenderam da palestra sobre a meditação como oração em nossa tradi-

Uma carta de Laurence Freeman

ção, mas imagino que não muito. No
entanto, quando chegou a hora de
explicar a prática, ou como meditar
propriamente, concentrei-me nelas, e
deixei que os adultos escutassem.
Dava para ver que elas estavam ouvindo, e vi que entenderam pelo entusiasmo com que ficaram na postura
correta, imóveis e mais, como se
mantiveram assim durante toda a
meditação. Quando tive de dizer-lhes
para abrir os olhos, foi porque elas
estavam em profundo estado de atenção interior. Ouvi-las dizer mais tarde que nem sempre foi fácil dizer o
mantra, mas que gostaram, vi como
o Espírito, trabalhando como de costume no interior da consciência, estava fazendo da experiência o seu
professor.
Pode parecer condescendente atribuir a receptividade dos cristãos birmaneses à meditação, à simplicidade do povo. Ela também é
parcialmente devida à imagem onipresente em numerosos templos e
espaços públicos de uma figura pací-

Quando medito com
crianças, vejo como a
meditação é natural
fica, sentada com os olhos fechados
e coluna ereta, em serena contemplação.
Simplicidade tem muitos
significados, um dos quais eu gostaria de explorar nesta carta. Eu não
quero dizer ingênuo ou superficial.
Quero dizer rico em potencial para a
expansão da consciência na mente de
Cristo. Parte do motivo pelo qual
eles gostaram desse tipo de simplicidade foi, sem dúvida, porque a internet em Mianmar funciona assustadoramente devagar, e os dispositivos
portáteis, que mantêm o resto de nós
conectados em dependência digital e
num estado crônico de distração e
ansiedade, são itens de luxo. Aqueles
que dispõem desses dispositivos

mostram os primeiros sinais das doenças da sociedade tecnológica e
aqueles que não os têm, observavam
-nos com certa inveja melancólica.
Não estou romantizando o povo,
nem o país.
Dificilmente se poderia fazer
isso em um país que está sob a cruel
e humilhante opressão de um regime
militar há 60 anos, onde há pelo menos onze conflitos de grupos tribais
dentro do país, e onde um monge
budista e populista fanático se empenha na perseguição da minoria muçulmana em uma sociedade que é
95% budista. (Por que será que os
generais declararam o Budismo como religião do Estado?) O que isso
revela é um outro lado da simplicidade. Frágil e vulnerável, e facilmente abusada. Isto é dolorosamente
óbvio no caso das crianças, mas não
o é menos para uma sociedade em
que valores espirituais - e tão humanos - são fortemente respeitados e
transmitidos de pais para filhos.
Como sempre, quando medito com crianças - e com os que são
como crianças - vejo como a meditação é natural. Nascemos para isso.
Mas não só as crianças revelam isso
sobre nossa natureza. Aqueles que
estão sofrendo grande dor podem
descobrir e abraçar a prática da meditação no meio de sua angústia e
desespero. Aqueles divididos contra
si mesmos na depressão ou vício
podem encontrar nela uma nova esperança de plenitude e cura. E aqueles que estão desabrigados, desprovidos de qualquer tipo de status social,
a não ser os atingidos pela rejeição e
o fracasso, podem recuperar seu sentido de dignidade e autoestima.
As palavras-chave para experimentar esse tipo de simplicidade
são achar e descobrir. Lembre-se da
parábola simples e de suas inesgotáveis e ricas camadas de significado:
O Reino dos céus é também
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semelhante a um tesouro escondido
num campo. Um homem o encontra,
mas o esconde de novo. E, cheio de
alegria, vai, vende tudo o que tem
para comprar aquele campo.
Questionadas sobre tal ensinamento, algumas pessoas dizem,
revelando-se, que ele o enterrou novamente para que ninguém mais o
encontrasse antes que ele comprasse
o terreno. Outros ponderam mais, e
vão mais fundo.
O que isso me sugere é a
capacidade de ser tomado de surpresa - ser surpreendido por uma realidade de vida que pensamos ter esgotado, rotulado definitivamente (e
inevitavelmente subestimado). O que
acontece quando você realmente se
liberta de falsas esperanças e da memória de decepções que se agarram a
você como uma planta parasita a
uma árvore, sugando sua energia? O
que realmente significa recusar-se a
continuar a ser dominado por qualquer ilusão, ainda que ela lhe dê consolo ou alívio temporário? É isso que
está implícito no vender tudo que
você possui – entre outras coisas?
Chegar ao ponto em que essa renúncia à falsidade de fato se torna verdadeira é uma longa viagem para a
maioria de nós. Nossas ilusões são
intimamente associadas com as feridas para as quais foram inventadas, e
que prometiam curar. Fazemos promessas de ser reais que ainda não
podemos guardar, e temos de aprender com os fracassos repetidos e com
os companheiros que viajam conosco nesta estrada interior.
Mas um dia, quando finalmente acontece o estalo e de fato
vendemos tudo que possuímos, todos
os falsos tesouros, ficamos surpresos
porque nada acontece. Os céus não
se abrem de repente, nem cai uma
chuva de ouro em nosso colo. Livres
do desejo, perguntamo-nos como se
pode saciar o desejo que não está
mais lá. Esta é a pobreza de espírito um estado em que achamos difícil de
ficar por muito tempo: como os israelitas no deserto, ansiamos pelas boas coisas que deixamos para trás na
terra de nossa escravidão. Talvez nos
conformemos com um futuro longo e
sem brilho. E então, encontramos um

tesouro que aparece do nada e que
deve ser enterrado novamente para
que não possamos tirá-lo e depositálo em uma conta numerada. Demora
um tempo para reconhecermos que o
tesouro de fato é real, tão real, de
fato, que pensamos por algum tempo
que deve ser outra ilusão. De início,
temos pouca capacidade de ser reais.
O desenvolvimento dessa capacidade
é a jornada espiritual, o significado
de tornar-se “realizado”. (Prestar
atenção é a melhor medida desta capacidade).

nuamente de que o pior que podemos fazer para os outros ou para nós
mesmos, pode ser revertido, por forças de renovação totalmente fora de
nosso alcance ou nosso controle, que
vêm do mais profundo de nosso interior. O significado de simplicidade
fica mais claro à medida que sentimos as profundezas ocultas do nosso
próprio ser – que o salmista celebrou
com louvor e admiração: Eu te louvarei, porque de modo tão admirável
e maravilhoso fui formado.
O autoconhecimento, como

O curioso é que o tesouro
aparece quando aparentemente ainda
somos largamente egocêntricos,
cheios de pena por nós mesmos, ou
inseguros. Sentimos que nos desapegamos de alguma coisa, mas ainda
nos agarramos a um sentimento de
perda. Se esses estados forem muito
fortes, evidentemente não seremos
capazes de ver o tesouro, ainda que
ele esteja à nossa frente. Mas, se a
pobreza de espírito for suficientemente forte, até mesmo os hábitos
residuais de ilusão e a impaciência
do desejo serão incapazes de impedir
-nos de ver, maravilhados, o que se
abateu sobre nós. Acompanhando
esta descoberta vem um sentimento
de gratidão que vai procurar a misteriosa e invisível fonte do dom recebido. Recuperamos nossa inocência nossa virgindade mental - e nos tornamos simples novamente. Se não
vos tornardes como criancinhas...
As crianças não precisam ser
lembradas de que são redimíveis –
apenas adoráveis. Mas como adultos,
precisamos que nos assegurem conti-

a tradição do deserto nos ensina, é
mais importante para nosso desenvolvimento humano do que a capacidade de fazer milagres. O que sabemos nesta forma de percepção consciente não é apenas informação sobre nós mesmos, nossos cérebros ou
nossos padrões psicológicos, mas um
discernimento experimental de nossa
participação no próprio ser. Nesse
conhecimento, o conhecimento subjetivo mais profundo de que somos
capazes, já não somos capazes de ver
-nos como objetos. Conhecemos tudo de dentro, o grande autoconhecimento de Deus, ao mesmo tempo
criativo e redentor.
Nós nos tornamos simples e
íntegros, o que está além do que a
imaginação pode conceber e, portanto, do que nosso desejo de alcançar
ou da nossa vontade de lutar. Simplicidade é a verdade mais difícil para
os seres humanos perceberem. Uma
condição de simplicidade completa:
mas não custa menos do que o total.
Nossa própria simplicidade torna-se
então um alçapão para o abismo da
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simplicidade divina. Mesmo neste
ponto, antes de cair na autotranscendência, podemos e, normalmente o
fazemos de início, recuar. Tememos
a liberdade sem limites mais do que
as paredes de uma prisão. Afinal,
podemos inscrever nossa miséria nas
paredes e buscar, assim, ser lembrados. Ainda não perdemos nossa identidade do ego.
A simplicidade é muito facilitada pela perda de poder ou de liberdade. Esta é uma verdade dura,
que não tem justificação quando nos
é imposta pela força ou por atitudes
cruéis e perversas de outros – mas
que oferece alguma esperança de
redenção em situações que só podemos rotular como más. Porém, devemos ser guiados até essa visão, essa
sabedoria, por professores e guias
que trilharam o caminho antes de
nós – não por guias cegos e enganadores, que não sabem o tipo de mal
que fazem. O contrário de simplicidade é duplicidade.
Em outras palavras, precisamos ser ensinados a meditar desde o
início da nossa jornada consciente.
Então, muito antes que os conceitos
de simplicidade, de pobreza de espírito se tenham formado, aprendemos
o hábito de separar pensamento e
experiência, ilusão e verdade. No
processo, aprendemos que, mesmo
sendo um processo difícil, descobrimos alegria como resultado. Não
somos felizes pelo que adquirimos,
mas pelo que deixamos de lado. A
alegria não é um bem a ser procurado, mas uma condição natural, da
qual esquecemos já estarmos tomados.
As consequências de descobrir esse tesouro são incomensuráveis, subvertem o modo de vida e os
valores institucionais que regem - e
sempre regeram - o mundo. Alguns
dos nossos meditantes, no mundo
empresarial, recentemente compartilharam suas razões para meditar no
jornal Financial Times. O meio no
qual foram entrevistados teve de se
concentrar nas razões óbvias que
ocorrem às pessoas daquele mundo clareza de julgamento, calma sob
pressão, e liderança eficaz. Estes são
benefícios reais da meditação em
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uma cultura produtora de estresse, na
qual o sucesso nos negócios muitas
vezes significa o fracasso em outras
áreas mais essenciais da nossa humanidade, como saúde, valores familiares ou felicidade.
Mas esses benefícios não
explicam totalmente porque essas
pessoas meditam, nem esgotam as
consequências da introdução da meditação - o caminho mais rápido que
o homem conhece para separar o
verdadeiro do falso - em nossa cultura materialista moderna. Não vamos
fingir que, se as pessoas que consomem (como bucha de canhão da economia) aprenderem a simplificar

Quando somos encontrados
por aquilo que estamos procurando, nos reconhecemos
no benfeitor anônimo
seus desejos como seres humanos, a
teoria econômica moderna será desafiada em suas bases. Uma nova idéia
de bem-estar vai surgir para enfrentar o que significa ter nos shoppings
o principal modo de usar nosso tempo de lazer.
Quando voltei da Ásia, comprei um melão em um supermercado
de Londres. Quando o comi, perguntei-me o que era – quão antinatural e
prematuramente ele tinha sido cultivado, colhido, transportado e colocado na prateleira. Decepção e frustração são inerentes ao antinatural. Rótulos de “orgânico” e embalagens
verdes tentam contornar essa insatisfação do consumidor, mas a verdade
está no gosto. Talvez o melão amargo com a aparência artificialmente
atraente mostre o que a sabedoria
religiosa há muito ensina: os dois
grandes corruptores do natural, que
nos levam ao autoexílio - são a impaciência e a preguiça. Entre esses
extremos, com os quais qualquer
meditante que comece a aprender a
arte rapidamente se familiariza, está
o caminho estreito.
Procurai-o na simplicidade
do coração, porque ele é encontrado
pelos que não o tentam, e se revela

aos que não lhe recusam sua confiança; com efeito, os pensamentos
tortuosos afastam de Deus ... A Sabedoria não entrará na alma perversa (Sb:1-4). Tal descrição da “santa
simplicidade” está por trás do que
John Main quis dizer quando afirmou que, para aprender a meditar,
temos de desapegar-nos de nossas
demandas e expectativas. Certamente, a fim de sair dos benefícios psicofísicos para os frutos espirituais, precisamos primeiro deixar de ver a
prática como uma mera técnica.
A naturalidade é semelhante
à piedade. Mas, quando nos desviamos dela, precisamos de disciplina
para nos reconectar. Há também uma
disciplina santa que leva à simplicidade santa que, como diz São Pedro
Damião, repousa unicamente em
Deus. Encontramos esta forma de
disciplina recomendada por todas as
correntes de sabedoria espiritual da
família humana. Parece que precisamos de disciplina para reconhecer a
graça quando ela nos encontra.
E assim, Jesus traça o paralelo com outra parábola, semelhante,
mas diferente, além daquela do homem que encontra o tesouro no campo de seu dia a dia, onde deve permanecer. Ele acrescenta: “O Reino
dos céus é ainda semelhante a um
negociante que procura pérolas preciosas.Encontrando uma de grande
valor, vai, vende tudo o que possui e
a compra.”
Muitos dos elementos são os
mesmos - encontrar, reconhecer,
vender tudo, e adquirir. A diferença
significativa é que, neste caso, é função do comerciante procurar pérolas.
Ele procura ativamente, e será bem
sucedido se for disciplinado. Os budistas, às vezes, dão graças por ter
alcançado uma encarnação humana,
então essa é a sorte - ou a graça –
que todos nós recebemos. Mas a sorte não é suficiente. Temos que arriscar tudo.
Quando somos encontrados
por aquilo que estamos procurando,
e nos reconhecemos no benfeitor
anônimo, aí é que fica interessante.
A consciência se expande para além
da telinha do autointeresse na qual
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temos nos concentrado.
Este é o lugar onde a “santa
curiosidade” fica ao lado e ajuda a
santa simplicidade. Alguns mestres
disseram que a curiosidade para com
os mistérios de Deus é inadequada.
Madre Juliana diz que nos é permitido saber tudo o que precisamos saber para o nosso próprio bem. Muitas
vezes
desconfiou-se
da
“curiosidade estúpida” que poderia
ser como o motor de buscas do Google - uma investigação de informações sem limites, mas sem disciplina
e, portanto, sem a graça da sabedoria. Esta não era santa, mas uma“curiosidade estúpida”. Outras
vozes, entretanto, consideram a curiosidade em si como santa, pois é um
componente essencial da viagem da
consciência humana. É simplesmente natural para nós querer saber o
que, onde, quando e principalmente
por que - mesmo quando estamos
explorando o mistério que consome
o investigador curioso. A busca pela
compreensão do mundo em que nos
encontramos e pelo autoconhecimento que lhe dá sentido fica naturalmente frustrada ao encontrar o que
parece estar escondido ou inacessível. É sempre a porta fechada que,
para a maioria, mais atiça nossa imaginação e esperança.
Tanto a tradição mística
quanto a ciência moderna respeitam
a virtude e necessidade da curiosidade. Uma famosa declaração de Einstein reflete a perspectiva mística
moldada pela simplicidade e admiração a que a maioria dos grandes cientistas finalmente chega: “A curiosidade (disse ele) tem sua própria
razão de existir. Não podemos deixar
de ficar espantados quando contemplamos o mistério da eternidade e a
maravilhosa estrutura da realidade.
Basta tentar compreender um pouco
do mistério a cada dia. Nunca perder
a curiosidade santa.”
Um amigo recentemente
discutia comigo a idéia de um
“laboratório da consciência”, voltado
para explorar e compreender as fronteiras e a natureza da consciência.
Meditantes dedicariam períodos de
tempo consideráveis a esse projeto.
Como cientista e como pessoa espiritual, ele busca uma lingua-

gem e metodologia que, sem ser materialista, seria reconhecida como
rigorosa e séria por outros cientistas.
Eu não entendo bem como isso seria
alcançado. Como alguém pode tornar o subjetivo objetivamente verificável? Mas é uma busca oportuna, a
de reconectar essas duas formas de
conhecimento numa compreensão
única da consciência. Para conseguilo, a mente científica precisaria pelo
menos abrir-se à idéia de uma explicação não materialista da consciência, o que, quase por si só, abriria o
caminho para um novo conjunto de
valores pelos quais outras instituições da sociedade poderiam operar.
Muitas vezes perdemos a
sabedoria para tornar-nos apenas espertos. A sabedoria é aquela maneira esquiva de ver e
compreender, facilmente encontrada entre os simples e pobres, mas que frequentemente
está ausente entre os sofisticados e poderosos. Tal como os
horários dos trens e as eficientes burocracias que alimentaram as fábricas da morte do
Terceiro Reich. O brilhantismo
dos físicos que produziram Hiroshima e Nagasaki. Os algoritmos que levaram à crise financeira da qual ainda estamos nos
recuperando.
Sem um equilíbrio entre
simplicidade, admiração, curiosidade e esperteza, a consciência não se desenvolve até o
grau de humildade em que aprendemos com os nossos erros. Estamos, então, condenados a repeti-los pela superficialidade do ego.
Não há equilíbrio sem uma integração dos opostos.
Um exemplo disso - e da diferença
entre esperteza e sabedoria – é um texto do
século XI (Dominus Vobiscum), em que a
grande questão é se um eremita, celebrando
a missa sozinho em sua cela, deveria dizer “o
Senhor esteja convosco”. Alguém para
quem a própria vida do eremita parece absurda diria que esse é exatamente o tipo de
pergunta boba com que eles têm que ocupar
seu tempo. Quem se importa, e que diferença faz? Contudo, explorar a questão com
curiosidade pode nos ajudar a descobrir a

existência do maior e mais simples mistério
da fé cristã - o corpo místico de Cristo que
somos, e em que nossas mentes se expandem para além do ego, para a sabedoria do
Espírito de Deus. Então, sim, aquele que
perguntava responde que é sensato, até mesmo para o solitário eremita, dizer
“convosco”. Ele não está dizendo isto irracionalmente para as paredes, mas simbolizando para si mesmo e para os outros, a realidade de uma presença que supera a percepção sensorial comum.
Talvez isso pareça relacionar-se
apenas aos místicos medievais ou aos contemplativos profissionais de hoje. Mas considere a comunidade de praticantes de meditação ao redor do mundo na qual as crianças,
leigos e clérigos de Mianmar foram convidados a participar quando apresentamos a meditação a eles, em sua própria tradição de fé.
Muitos de vocês que estão lendo
esta carta terão meditado sozinhos esta manhã, ou vão meditar sozinhos esta noite. Mas
você estava sozinho durante este tempo em
que permite que a mente desça até o coração? À medida que as pressões de tempo se
dissipam no momento presente da contemplação, podemos reconhecer (e alegrar-nos)
pela existência de uma ligação, uma unidade
que só a sabedoria pode ver.
A sabedoria tudo pode. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo
à outra e governa todas as coisas com felicidade. (Sab 7:27,8:1 ).
Tal sabedoria não é para o indivíduo sozinho. Como o Livro da Sabedoria
também diz, a esperança para o nosso mundo consiste em aumentar o número de pessoas que podem ser chamadas de sábias, simplesmente porque, em algum nível autêntico,
elas descobriram o tesouro enterrado em seu
coração e venderam tudo pela pérola de
grande valor que não desistiram de procurar.
Com muito amor

Laurence Freeman, OSB
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Grupos online: meditação sem fronteiras
Saiba como aproveitar uma oportunidade que está atraindo cada vez mais
participantes: grupos de meditação online. Não é um substituto para o
grupo semanal regular. mas para meditantes isolados ou sem condições
de sair de casa, o grupo online é uma dádiva de Deus para lembrá-los de

“Tudo o que você precisa é de algumas pessoas em algum
lugar do mundo que queiram meditar juntos”

Por Roger Sessions (roger@objectwatch.com)

Uh oh! Dormi demais. Faltam dez minutos para a reunião do
meu grupo de meditação, às seis
horas. E o resto do grupo está em
Houston, enquanto eu estou na Cidade do México. E, para completar,
eu sou o líder do grupo. E agora?
Sem problemas: pulo da cama e ligo
o computador. Enquanto ele inicia,
jogo água fria no meu rosto. Instalome confortavelmente, ligo o Google
Hangouts, e lá está o meu grupo. Da
cama para o grupo em menos de três
minutos.
Estou tirando proveito de
um novo tipo do grupo de meditação: Grupos de Meditação Online
WCCM. Tais grupos são iguais aos
de meditação regular, com uma exceção. Não nos encontramos em um
local físico, encontramo-nos online
através Google+ Hangouts. Podemos
ver e ouvir uns aos outros. Só não
podemos tocar-nos uns aos outros,
ao menos fisicamente.
A WCCM já tem quatro

grupos online nos Estados Unidos. A
flexibilidade do método se presta a
novos tipos de grupos. Tudo que
você precisa é algumas pessoas em
algum lugar do mundo que queiram
meditar juntos em um horário combinado. Você pode montar um grupo
em torno de um interesse comum,
como um grupo de jovens ou um
grupo de recuperação. Nina Davey,
uma nova meditante online, descreve
o tempo de seu grupo online assim:
“É um momento de reconhecer a
presença de Cristo em cada pessoa
de nosso grupo, através do sentido
de pertença, conectividade e acolhimento.”
O que você precisa para
participar de um grupo online?
- Um computador
- Uma conexão com a internet
- Uma câmera e um microfone
- Um navegador razoavel-

mente atualizado
Na verdade, você sequer
precisa de um computador. A maioria dos smartfones (incluindo iPhone
e Android) têm aplicativos que permitem sua participação.
Grupos online apresentam
uma série de vantagens. Aqui está
minha Lista das 10 Mais:
10. Não precisamos compartilhar o espaço da creche da igreja.
9. necessidade de correr
para procurar cadeiras.
8. Não há problemas de
estacionamento.
7. Você pode meditar em
horários que seriam inconvenientes
para um grupo físico.
6. Você pode meditar com
seu grupo, mesmo quando estiver
viajando.
5. Você pode meditar com
pessoas do mundo todo.
4 . É tão fácil, você pode
meditar com vários grupos por semana. (A maioria de nós o fazemos.)
3. É grátis! ( Usamos Google+ Hangouts, disponível sem custo
algum.)

Gostaria de saber
mais ou aderir a um
grupo online?
Contate
Roger
Sessions
(roger@objectwatch.com) ou Leonardo Corrêa (leonardo@wccm.org)

“O objetivo da meditação e seu desafio consistem em deixar-nos silenciar o suficiente para permitir que este
silêncio interior apareça. O silêncio é a linguagem do espírito.” John Main
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Um tipo diferente de presença
Por Leonardo Corrêa

Eu comecei um grupo de
meditação internacional online inspirado pela experiência nos Estados
Unidos. A primeira sessão foi em 07
de junho e, desde então, temos meditado uma vez uma semana. O grupo
é bastante constante, cinco pessoas
em média, e acolhemos participantes
do Brasil, Argentina, Canadá, EUA,
Reino Unido, Itália, Polônia e Alemanha. À medida que o tempo passa, perdemos um pouco da estranhe-

za de estarmos juntos, embora fisicamente separados. Isto não importa
mais. A coisa mais relevante é o objetivo da reunião: meditar. O processo é o mais simples possível: fazemos uma leitura (de John Main ou
Laurence Freeman), meditamos,
compartilhamos comentários e fazemos uma curta oração final. É isso.
Posso dizer que está funcionando bem: realmente nos sentimos como um grupo, e que

estamos presentes uns para os
outros. Não é o mesmo que
estar em um grupo nor mal,
mas per mite um tipo diferente
de presença. Claro que às vezes temos questões t écnicas,
um microfone não f unciona,
ou a conexão da internet cai.
Mas, em geral, sinto que esta
é uma prática que vai crescer,
graças à tecnologia moderna.
Se você acha que em
breve usaremos “dispositivos
vestíveis”, como Google
Glass, não é demais pensar
que vamos experi ment ar ainda
mais tal senti mento de presença. A possibilidade de reuni ões em ambientes virtuais,
mas com pessoas reais e obj etivo compartilhado cada vez
mais, será parte de nossas vi das. E nossa comunidade vai
se tornar ainda mais global,
mantendo a si mplicidade da
prática da meditação.

“É uma experiência incrivelmente solidária e
humilde, encontrar pessoas que vivem em
diferentes fusos horários”
Observa Karolina Oracz, da Polônia, que vive no Reino Unido
Eu trabalho em tempo integral
e vivo em uma área remota. Os
únicos grupos de meditação cristã
na minha área ocorrem durante o
horário de trabalho; portanto, nunca posso juntar -me a eles. Sinto me muito abençoada por integrar
um grupo de meditação online. É
uma experiência incrivelmente
solidária e humilde, encontrar
pessoas que vivem em diferentes
fusos horários, em todo o mundo,
e querem encontrar -se uma vez
por semana para meditar juntos.
Apesar de eu não poder comparar
com um grupo regular de encontro
presencial, eu sei que me beneficio muito dos encontros com o
meu grupo online. Eu ainda sou
uma principiante na meditação, e

luto com a disciplina de meditar
por conta própria regularmente,
duas vezes por dia. Saber que existe um grupo que encontro uma
vez por semana, me ajuda não só a
meditar, pelo menos, uma vez,
mas também me ajuda a permanecer motivada ao longo da semana.
Poder compartilhar pensamentos
sobre meditação e sobre o ensinamento com outros, bem como ouvir os pensamentos e dificuldades
de outras pessoas é muito útil.
Isso me ajuda a abrir os olhos e
ouvidos para coisas sobre o cristianismo e meditação que, talvez,
eu não tinha percebido, ou que
tinha entendido de forma diferente. Nos últimos anos, mudei várias
vezes. Ter um grupo online dá um

incrível senso de verdadeira comunidade sem fronteiras, e mudar
da cidade onde moro já não importa. Apesar de não nos encontrarmos fora da hora da meditação, guardamos uns aos outros em
nossas mentes e, semana após semana, através da partilha de nossas experiências e pensamentos,
conhecemo -nos melhor.
Para quem viaja muito, ou
quem não tem a oportunidade de
encontros pessoais face a face,
por inadequação de tempo ou local, o grupo online não é necessariamente uma opção secundária.
Eu realmente sinto que fazer parte
do meu grupo de meditação online
está aprofundando minha prática
de meditação.
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Meditatio

Fórum Meditatio sobre Justiça Retiro do Monte
Oliveto: A caverna
e Meditação nas Prisões
do coração

Um juiz e um ex-prisioneiro, Richard Cogswell e James Bishop no Seminário sobre a
Justiça

Um juiz e um ex-prisioneiro, Richard
Cogswell e James Bishop no Seminário
sobre a Justiça
O Fórum Meditatio sobre Justiça e
Meditação nas Prisões ocorreu no Centro
Meditatio em Londres de 9 a 10 de julho.
A discussão do primeiro dia foi focada na
Justiça (“Como podemos ser justos em
tudo o que fazemos?”). Os palestrantes
foram: Baronesa Helena Kennedy, Richard Cogswell (juiz), Sean Hagan
(Diretor Jurídico do FMI) e Lord Andrew
Phillips.
“Na meditação, não estou consciente
apenas de minha fraqueza como ser humano, mas também de uma outra dimensão.
Esta é uma experiência, não apenas uma
percepção. Por um alguns minutos ou
segundos, na meditação, experimento uma
perspectiva diferente.”(Richard Cogswell)
No segundo dia, o Fórum enfocou a
Meditação nas Prisões, com palestras de
James Bishop (ex-prisioneiro, autor do
livro “Um caminho no deserto”), Sam
Settle (Diretor do Prison Phoenix Trust),
Allison Waterhouse (pastor metodista) e
Lord Paul Myners.
“Quando comecei a meditar, comecei

a ver os problemas que tive no meu passado. Mas também vi as razões e as suas
origens e isso foi muito bom. Logo descobri que, embora eu estivesse na prisão há
pouco tempo (cerca de um ano, naquele
momento), eu realmente estava na prisão
durante toda a minha vida. Eu estava em
prisão feita por mim mesmo. A boa notícia
é que a meditação nos traz para mais perto
da fonte de nosso ser, que pode nos ajudar
a superar esses problemas.” (James Bishop)

Guarde as datas: 26 e 27 de
maio 2014 - Um Seminário
Meditatio Interreligioso em
Londres
Seria bom ter uma discussão por email com outras pessoas da comunidade
interessadas no diálogo interreligioso e que
possam compartilhar suas experiências.
Se você gostaria de ser parte de um
Grupo Focal para ajudar a planejar este
evento, por favor contate briji.waterfield@gmail.com

A Abadia de Monte Oliveto Maggiore, na Itália, mais uma vez sediou o
retiro internacional de meditação cristã,
de 22 a 29 de junho. Neste ano, centrado no tema, “A caverna do coração”,
D. Laurence Freeman explorou o significado do coração e as fontes da esperança, fé e amor ali escondidas:
“Cavernas podem tornar-se um símbolo misto, de medo e escuridão. Mas é
também um lugar onde precisamos
entrar. E querer fazê-lo. E é isso que
também está por trás da ideia de um
retiro. Vamos para um retiro de silêncio, a fim de explorar a caverna do coração”, disse Laurence no início do
retiro.
O retiro deste ano teve participantes
de 15 países. Para Gary Coyte, de Melbourne, Austrália: “Encontrar pessoas
de diferentes partes do mundo, foi muito enriquecedor. Fico sempre espantado, em retiros de sete dias, com a força
do grupo, com várias culturas e religiões. E o fato de que há diversas religiões me encoraja, no sentido de que a
Meditação Cristã liga diferentes religiões e culturas.”

ONLINE: todos os vídeos das palestras estão disponíveis em nossa loja
Meditatio (www.meditatiostore.com)
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Encontros regionais na Polônia e na Bélgica
marca, Finlândia, Irlanda, Holanda,
Irlanda do Norte, África do Sul e
Reino Unido.
“É um sinal muito esperançoso, encontrar pessoas de todos os países
europeus com a mesma finalidade:
partilhar a experiência com outras
pessoas, não apenas nos círculos
cristãos, mas também com o mundo
secular”, disse Jose Pype, coordenador da Bélgica e também da Europa
do Norte.

Novos Coordenadores
Nacionais
A Europa hospedou em julho dois
dos seis encontros regionais de coordenadores nacionais programados
para este ano, visando discutir o caminho a seguir, as prioridades e os
planos para a comunidade em todo o
mundo. O Encontro do Leste Euro-

peu ocorreu de 5 a 6 e julho, em Szczecin, com participantes da Alemanha, Polônia, República Tcheca, Lituânia e Bélgica. O Encontro do
Norte da Europa foi realizado na
Abadia de São Sisto, na Bélgica,
com participantes da Bélgica, Dina-

Quatro comunidades nacionais mudaram recentemente seus coordenadores nacionais: Gilda Monteiro assumiu no lugar de Cristina Sousa em
Portugal, Eric Clotuche no de Dominique Lablanche na França e Tone
Mjavatn no de Åse Markussen na
Noruega. Cristiane Floyd, na Alemanha, substituiu Mathias Beisswenger

D. Laurence visita o Brasil
D. Laurence visitou o Brasil de 13 a
17 de julho. Em São Paulo, fez duas
palestras no Mosteiro de São Bento e
visitou áreas pobres do cidade, juntamente com Roldano Giuntoli
(Coordenador Nacional do Brasil) e
Taynã Bonifácio (Coordenadora Regional de São Paulo).
No Rio, o objetivo principal era apoiar um projeto na Rocinha, a maior

favela do Brasil. Alessandro Akil (novo
Coordenador Regional do Rio de Janeiro) lidera esse trabalho. D. Laurence
proferiu palestra sobre o tema “Paz nos
corações, paz nas ruas” para a comunidade da Rocinha.
ONLINE: Você pode assistir a vídeos e ver fotos de Fr.Laurence no Brasil em www.wccm.org

Conferência Nacional francesa em Lyon
A Conferência Nacional Francesa,
realizada em Lyon, no final de julho,
contou com a presença de D. Laurence e do orador principal, o Dr.
Michel Maxime Egger, de Genebra.
Ambos falaram sobre o tema
“Recuperação de nossa unidade com
a Terra”. Participaram mais de 150

meditantes, procedentes da França,
Suíça e Bélgica. Neste evento, Dominique Lablanche passou a Coordenação Nacional, que exercia desde
2002, para Eric Clotuche.
ONLINE: Você pode ver fotos desse
evento no www.wccm.org
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Myanmar: uma recepção calorosa para
a Meditação Cristã

D. Laurence visitou Mianmar em agosto com Peter Ng
(Coordenador Nacional de
Cingapura) James Loh, e Pauline Peters (Coordenadora In-

ternacional). Foi uma viagem
de 10 dias e eles foram inspi rados e comovidos pela resposta que ti veram em todas as
sessões. Em Yangon, Mandalay e Taunggyi seu ensinament o de medi t ação cr i st ã
plantou sementes que a Igrej a
birmanesa agora está ansiosa
para aj udar a crescer.
“Foi incrí vel, as cri anças
vieram e, quando D. Laurence
apr es ent ou -o s à me di t a çã o,
eles si mplesmente sentaram e
meditaram por cerca de oito
mi nutos. E quando a campai -

nha tocou eles cont inuaram
em meditação profunda”, disse Pauline.
“O povo bir manês é naturalmente contemplativo. Tem
fome de meditação e acho que
isso é um trabalho muito i mportante para a nossa comuni dade, compartilhar com eles”,
comentou Peter NG.
ONL IN E: V er apr esent a ções de slides com i magens e
c o m e n t á r i o s
e m
www.wccm.or g

Kim Nataraja dirige retiro na Alemanha

Por Jean Dorband-Penderock
Naquele que acabou por ser o fim de
semana mais quente de um julho excepcionalmente quente, 22 meditantes de
toda parte da Alemanha e da Suíça de
língua alemã reuniram-se em Würzburg
para três dias de inspiração espiritual e
renovação, tanto individualmente quanto
em grupo. O Seminário WCCM foiconduzido por Kim Nataraja, diretora da
Escola de Meditação WCCM. A fluência de Kim em alemão, e sua bem organizada apresentação permitiram que
acompanhássemos com facilidade suas
quatro palestras sobre o tema “A arte de
permanecer livre”. Ela começou fazendo
referência às investigações neurofisiológica recentes, que sugerem que a meditação pode ser crucial para o funciona-

mento ótimo do cérebro (The Blissful
Brain [O cérebro feliz], da Dra. Shanida
Nataraja, apresenta uma extensao análise
dessa questão). A partir daí, ela mergulhou nas raízes da nossa tradição de meditação cristã, começando com os Apóstolos, a igreja primitiva em Alexandria,
e o Credo de Niceno e sua influência na
florescente fé cristã. Em particular, a
chamada Tradição do Deserto (da qual
fazem parte tanto Padres quanto Madres
- pais e mães -, como Kim destacou enfaticamente) e os ensinamentos de Evágrio do Ponto e João Cassiano, que mais
tarde viriam a influenciar os próprios
ensinamentos de John Main sobre a oração.
O esboço histórico de Kim despertou
em nós o desejo de conhecer mais sobre
a tradição da meditação cristã e ficamos
muito felizes por Kim demonstrar interesse em continuar com este tema em
nosso próximo seminário anual, em
2014. Nesse meio tempo, o livro que ela
organizou Journey to the Heart [Viagem
ao coração] está disponível no mercado,
para aqueles que quiserem seguir o tópico de “contemplação cristã através dos
séculos” durante os longos meses do
inverno.

Além de palestras de Kim, e dos períodos de perguntas e respostas, o fim de semana incluíu meditações , caminhadas contemplativas e duas sessões de yoga. No sábado à
noite, o padre franciscano e missionário aposentado Padre Franz Ernst celebrou conosco
a Eucaristia, acompanhada por cânticos de
Taizé entoados por um “coro” espontâneo de
meditantes. O silêncio durante o seminário,
quebrado apenas pelo tempo de conversa
tranquila (opcional) durante as refeições, a
beleza do ambiente, situado no terreno do
histórico Convento Oberzell com vista para o
rio Main e os vinhedos de Würzburg, como
também o grupo amigável e harmonioso dos
participantes, tudo isso contribuiu para o
especial clima social deste fim de semana.

Antes de partimos para nossas respectivas casas, sentamos juntos mais
uma vez para discutir como poderíamos
dar um novo impulso ao nosso Grupo
WCCM como representante de toda a
área europeia de língua alemã. Com este
objetivo, elegemos Christiane Floyd
como nova Coordenadora Nacional,
levantamos propostas para fortalecer
nossa rede organizacionale tornar os
ensinamentos de John Main mais conhecido do público de língua alemã.
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Por Alessandro Akil, Brasil

o
Em Foc

Como você começou a meditar?

Esta pergunta me ajudou a parar,
olhar para trás, e rever minha trajetória, recordar meu primeiro encontro
com a prática e com pessoas muito
importantes, que nunca saíram de minha vida.
A primeira pessoa importante foi
Genil Castro. Genil foi o meu João
Batista “que apontou Jesus para mim
…” Eu já conhecia Jesus, mas a este
novo Jesus eu não tinha que chegar,
tinha só que segui-lo. Genil convidoume para participar de um retiro de silêncio em Brasília conduzido por Dom
Laurence em 1999. Lá conheci esse
homem muito especial: D. Laurence.
Desde a primeira vez em que conversamos, pensei nele como um amigo,
uma amizade que vai além de simples-

mente conhecer um ao outro. Durante
o retiro ele nos propôs três perguntas:
Quem é Deus? Quem é Jesus? E quem
é o Espírito Santo? Mas antes de responder, tínhamos que ficar quietos. Eu
não achei a resposta, mas pude apreciar a pergunta com maior profundidade.
Devido a minha personalidade, não
comecei imediatamente a meditar, em
vez disso, comecei a ler... Comprei
todos os livros disponíveis. Ouvir com
o meu coração essas questões foi um
doloroso processo de cura, principalmente porque eu tinha acabado de abandonar o seminário e a igreja que eu
costumava frequentar.
O retiro de silêncio seguinte foi
realizado no Rio de Janeiro, um ano
depois, em 2000. Fui com Genil, e
mais uma vez senti que havia “a long
and winding road”[uma longa e tortuosa estrada] diante de mim, mas eu
estava na viagem de volta para casa…
No entanto, não demorou muito
para que eu me sentisse como se, mais
uma vez, estivesse sozinho, e sem saber o rumo de casa. Minhas feridas
não melhoraram só porque eu estava
meditando. Mas beber demais e usar
drogas fizeram meu caminho parecer
com veludo liso. Antes que eu me matasse, decidi passar um ano sabático
nos Estados Unidos com a minha família (meu irmão e minha mãe vivem
lá). Três anos mais tarde, eu estava de
volta no Brasil. Vim para o Rio de
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Email: welcome@wccm.org
(Copyright The World Community
for Christian Meditation)

Janeiro a fim de casar. Encontrei D.
Laurence novamente no Rio, desta vez
com a minha esposa. Depois daquele
encontro, senti que estava pronto para
me envolver mais com a Comunidade.
Comecei a traduzir as Reflexões da
Quaresma. Como voluntário, também
traduzi os Ensinamentos Essenciais.
Em 2008, eu estava em outro retiro, e
como a pessoa que fazia a tradução
consecutiva [Maria Helena Prates]
teve um problema de coluna, pediramme para substituí-la. É claro que eu
não me senti confortável com isso,
mas servir à comunidade já estava em
meu coração.
Outro marco na minha jornada foi
passar três meses em Londres, aprofundando minha prática e conhecendo mais
a comunidade. Porém muito mais do que
isso aconteceu. Eu me submeti a um tratamento do meu coração e de minha alma. Tenho certeza de que um processo
de cura começou na Casa Meditatio e
quatro pessoas abençoadas pegaram minha mão e me apoiaram durante a “noite
escura da minha alma”. Mike, Henriette,
Cristiana e D. Laurence. Seu amor iluminou o meu caminho; seu amor foi o amor
de Cristo que se fez carne…
Minha temporada na Casa Meditatio
também me deu a Regra de São Bento, e
me levou ao noviciado como oblato da
comunidade, lembrando-me, diariamente, do meu compromisso com a meditação.

Editor: Leonardo Corrêa (leonardo@wccm.org)
Projeto Gráfico: Gerson Laureano
Tradução:Evangelina Oiveira
Arte Final:Ângela Reis
Revisão:Jader Britto
Coordenadora Internacional: Pauline Peters
(paulinepeters2@gmail.com)
Coordenadora, Centro Internacional, Londes: Susan Spence
(susan@wccm.org)
Página Web da Comunidade: www.wccm.org
Página Web Medio Media: www.mediomedia.org

Gostaria de contribuir para o Boletim Meditatio? Nosso próximo prazo é 5 de dezembro.
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Simplicidade Radical:
Meditação para todos, por
John Main.

Meditação & Diálogo
Interreligioso

Música

Neste livro, Laurence Freeman,
Diretor da Comunidade Mundial
para a Meditação Cristã, descreve
um caminho contemporâneo mais
avançado para aqueles que se sintam
comprometidos com a amizade entre
tradições religiosas: um novo tipo de
diálogo, alimentado igualmente pelo
silêncio e pelas palavras.
PREÇO: US $ 3,00

Uma viagem musical
pelo Ofício Diário
Margaret Rizza

Officium Divinum:

Vídeos
Raízes do Misticismo
Cristão
John Main tinha o dom espiritual
da simplicidade. E assim, seu ensinamento sobre meditação, nascido da
tradição cristã, é universal. Esta coleção de sua sabedoria prática é especialmente destinada a um público
secular.
PREÇO: US$ 5,58 (Livro e CD £ 10,50 )

Meditação & Adição
Este livreto é um guia para os
interessados no papel que a meditação pode desempenhar para ajudar as
pessoas a se recuperarem de todos os
tipos de vícios. Contém informações
e incentivos para aqueles que querem recuperar sua liberdade pelo
exercício diário dessa disciplina espiritual.
PREÇO: US $ 3,20

Três sessões do curso que está
sendo realizado no Centro Meditatio,
em Londres, já estão disponíveis em
vídeo: Jesus – Um Mestre da Contemplação, por Laurence Freeman
OSB, As Origens da Tradição Mística Cristã - Irineu de Lyon, pelo Metropolita Kallistos Ware, e Dionísio
e a Espiritualidade Vitoriana Medieval, pelo Dr. Peter Tyler.
PREÇO: US $ 5, cada sessão

Officium Divinum é a mais recente grande obra de Margaret Rizza, qua acaba de ser publicada por
The Royal School of Church Music.
Além do livro de música, uma gravação deslumbrante, feita pelo Convivium Singers, regidos por Eamonn
Dougan, também já está disponível.
Este novo volume de dezesseis peças
corais compostas por Margaret Rizza
segue a jornada de oração diária,
desde a hora de acordar, ao romper
do dia, até a de fechar os olhos, no
final do dia. A maioria tem acompanhamento de órgão e/ou instrumental
e geralmente tem arranjos flexíveis
para auditórios modestos, acessíveis
a coros paroquiais, bem como igrejas
maiores e até catedrais.
PREÇO:CD - £ 10,00 - Livro e
CD - £ 20,00

Visite a Página da Meditação Cristã na Amazon: http://astore.amazon.com/w0575-20
Outras opções:

