MEDITAÇÃO CRISTÃ
Nº 68 – Ano XIX – março/ 2014

BOLETIM DO RIO DE JANEIRO – Emitido pela Meditação Cristã

Comunidade autônoma integrada à World Community for Christian Meditation

Eventos
29/3/14 – Leitura e reflexão sobre versão resumida
da Exortação Apostólica
“Evangelii Gaudium”, do
Papa Francisco. Local Casa
da Criança, rua Fernandes
Guimarães, 85 – Botafogo,
às 16 horas.
26//4/14 – Caminhada
contemplativa no Jardim
Botânico, às 9 horas.
10/5/14 – Páscoa da Comunidade de Meditação Cristã
do Rio de Janeiro,
na Capela dos Padres
Jesuítas, à rua Marquês

programados:
de São Vicente, às 18 horas.,
precedida de meditação.
31/5/14 – Manhã de
convivência no Jardim
Botânico, a partir
das 9 horas.
28/6/14 – Projeção do filme
sobre a Jornada Mundial
da Juventude no
Rio de Janeiro em 2013,
seguida de debate.
Local: Casa da Criança em
Botafogo, às 16 horas.
Ticiano. Noli me tangere. 1512. The
National Gallery, Londres.

“Cristo, na verdade, foi ressuscitado dos mortos como primícia dos que morreram.
Pois, da mesma forma como veio a morte por meio de um homem,
também por meio de um homem vem a ressurreição:
assim como todos morrem em Adão, em Cristo, todos receberão vida.”
(1Cor. 20 a 22).

Fraternidade e tráfico humano
Centrada nesse tema, desenvolve-se a Campanha
da Fraternidade de 2014, promovida pela CNBB.
Segundo o Pe. Luís Carlos Dias, secretário da Campanha, “o tráfico humano diz respeito a pessoas que são
escravizadas, em pleno século XXI, para finalidades
como o trabalho escravo, a exploração sexual e tráfico de órgãos. Trata-se de uma realidade geralmente
invisível para a maioria das pessoas, sendo praticada
por organizações criminosas, bem estruturadas e

globalizadas. Dados da ONU informam que cerca de
700 mil mulheres e crianças são traficadas anualmente
pelas fronteiras internacionais, além do tráfico interno
nos países”.
Dada sua gravidade, a questão desafia a consciência
social e espiritual das comunidades nacionais e agências internacionais, com vistas a uma ação conjunta,
capaz de enfrentá-la e abrir caminhos de superação.
A tomada de consciência é um passo nessa direção.
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade
/Bairro

Coordenador(a)

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
Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte
Pe. André
Belo Horizonte
Eliana Sales
Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

Tel.

(62) 3241-9939
(64) 3404-5231
(64) 9992-6009
(64) 3204-2010
(64) 8121-7174
(99) 3541-3131
(99) 3555-0007
(98) 3243-1048
(31) 3344-3831
(31) 3344-2601

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

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

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

Cidade
/Bairro
Guarapuava

Coordenador(a)
Germán

Tel.
(42) 3035-5210

Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília

(81) 3533-0546
(81) 3432-3281
(81) 3436-1534
(81) 3268-2138

Estado do Piauí
Teresina

(86) 3211-7577

Fr. AfonsoTemme

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
Laranjeiras
Sara
Leblon 2
Angela Reis
Leme
Teresa
Recreio1
Dalva
Santa Teresa
Martha
São Conrado
Carlos Eduardo
Tijuca
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) 2265-6509
(21) 8881-1847
(21) 2543-6011
(21) 9945-7484
(21) 2242-9341
(21) 3322-2902
(21) 2268-1288

Outras cidades:
Belford Roxo
João Paulo
Niterói (Santuário) Ana Lúcia
Niterói (Academia) Ana Lúcia

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

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

(84) 3313-5116

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena 		(51) 9991-6975
Floresta
Marcelo 		(51) 9654-5100
Glória
Orphélia
(51) 3219-8471
Lindóia
Roberto 		(51) 3084-5740
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Cidade
/Bairro
Outras cidades:
Bento Gonçalves
Gravataí
São Leopoldo
Torres

Coordenador(a)

Angelita
Lia
Morgana
Adriana

Tel.

(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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SIGNIFICADO DA RESSURREIÇÃO*

N

ão precisamos de muita sabedoria para entender que a pergunta de Jesus aos apóstolos:
“E vós, quem dizeis que Eu
sou?” Não é tão fácil como Pedro talvez
tenha pensado. Jesus não demanda uma
resposta rápida, fácil, nem mesmo uma
“resposta certa”. A análise teológica se
faz necessária, é claro, mas não é suficiente para o entendimento da verdadeira
razão da pergunta. Assim como em todas
as passagens do Evangelho, seu significado demanda um trabalho de atenção em
múltiplas camadas. Devemos, na verdade, prestar atenção à busca na pergunta.
À medida em que demanda uma clareza
de atenção profunda e sustentável, ela
também demanda silêncio. A prece isenta
de imagens e o silêncio ajudam a revelar
o significado que as histórias contêm. Os
milagres, as curas, os ensinamentos, a
Ressurreição não constituem apenas respostas factuais; expressam a verdade de
quem formula a pergunta, que se revela
no significado da pergunta.
Há ligeiras diferenças nos relatos do
Evangelho, acerca da ocasião em que Jesus formulou essa pergunta da máxima
importância. Há também discrepâncias
entre os Evangelhos na maioria das histórias e dos eventos relevantes da vida
e do ensinamento de Jesus. Os Evangelhos canônicos são como quatro janelas
voltadas na direção e para o interior dos
mesmos eventos. Eles foram escritos
para diferentes audiências; em diferentes
comunidades de fé, em diferentes momentos. Quem os lê precisa se conscientizar de estar lendo um documento inspirado pela experiência da Ressurreição e
do Cristo que vive em nosso interior; e
não um artigo de jornal ou os autos de
um processo legal. Os Evangelhos se
baseiam em tradições verbais e escritas
que nos conectam com eventos históricos que ainda possuem influência sobre a
consciência humana. Porém, a realidade
dominante é a do Cristo Ressuscitado no
presente espiritual. Por essa razão, sempre nos beneficiamos em perguntar por
que esse evangelista, em particular, incluiu tal história ou deixou de fora aquele detalhe. Ao longo de dois milênios, a
diversidade na fé conduziu a uma imensa
riqueza nas tradições teológicas e, talvez

Laurence Freeman**
sejam os comentaristas místicos, mais do
que os ideólogos, os que fazem as melhores leituras desses textos sagrados, no
nível em que foram redigidos e tal como
deveriam ser lidos.
A Ressurreição, é claro, é central
para qualquer entendimento de Jesus e
da natureza do discipulado cristão. Não
era a Ressurreição que era gerada pela
comunidade cristã; era o oposto. A comunidade cristã se formou por meio da
experiência da Ressurreição. No entanto, não há nos Evangelhos uma descrição específica de como aconteceu a
Ressurreição. Jesus aparece para as pessoas que, em geral, falham ou temem em
reconhecê-lo, mas não o vemos, de repente, sair da cova. Alguns evangelhos
apócrifos descrevem isso, mas não os
canônicos. Nem mesmo apenas o fato
de que a cova estava vazia é a prova de
que Jesus renasceu do meio dos mortos.
O “vácuo”, claramente, fez parte da tradição primitiva; mas, o que realmente
constitui a experiência da Ressurreição
é a surpresa do encontro com o Cristo
vivente, que é a mesma pessoa que era
antes; mas é uma pessoa, alguém que se
relaciona com os outros e conosco, de
uma maneira significativamente nova.
Novamente, fora de uma mente
orientada pela fé, ou mesmo fora de uma
comunidade de fé, não existe uma explicação fácil do que a Ressurreição significa, ou de como hoje experimentamos o
Cristo Ressuscitado. Por não haver prova científica para isso, a mente racional e
analítica se vê perplexa e se sente ultrajada. Tanto melhor, porque então se trata
de um “koan”¹ que nos leva à beira de
um abismo mental e nos convida a olhar
para o ilimitado espaço do espírito. Assim agem, de um mesmo modo, a beleza
de uma cantata de Bach ou o altruísmo
de um Bom Samaritano. A explicação teológica da cruz e da Ressurreição não é
definida e estéril; mas, o que significa dizermos que Jesus morreu “para nos salvar de nossos pecados”, ou que ele vive
e “habita em nosso interior”?
Uma resposta satisfatória a essas perguntas muito se beneficia pela maneira
com a qual encaramos Jesus, enquanto
um mestre da contemplação. Falamos
aqui tanto acerca do estilo de vida, dos

usos e dos costumes, quanto acerca do
pensamento. Precisamos retornar a seu
questionamento: “E vós, quem dizeis que
Eu sou?” Ao escutar essa pergunta e permitir que ela nos conduza ao autoconhecimento e a mudanças na maneira como vivemos e entendemos a vida, crescemos no
conhecimento espiritual dos mistérios: “O
teólogo é alguém que ora, e alguém que
ora é um teólogo” (Evágrio Pontico: The
Praktikos and Chapters on Prayer, ch.60.
* Destaque de capítulo do livro Jesus, de Laurence
Freeman, em tradução do meditante Roldano
Giuntoli, ainda não publicado no Brasil.
**Monge beneditino. Diretor da Comunidade
Mundial de Meditação Cristã. Autor destes livros
editados no País: Prática diária da Meditação Cristã,
A Luz que vem de dentro (Paulus); Jesus, mestre
interior (Martins Fontes); Perder para Encontrar e
À primeira vista – a experiência da Fé (Vozes).
¹ Na tradição Zen, um koan é uma história com
o propósito de ensinar, frequentemente irrealista,
paradoxal, não permitindo uma explicação lógica,
fazendo com que a mente se liberte da racionalidade.

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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o amor religioso*
John Main**

A

grande questão religiosa que
todos nós devemos enfrentar,
e que eu acredito ser a grande
questão de nosso tempo, é como cada um
de nós consegue descobrir seu caminho
em direção ao essencial da experiência
cristã. Como podemos realmente entrar
em nossa fé como algo presente e totalmente real, algo que nós conhecemos não
apenas como ideal, poético, admirável
ou perfeito, mas algo que podemos reconhecer como essencial? Essencial em
si mesmo e, portanto, essencial para nós.
Em outras palavras, temos que chegar a
perceber nosso desenvolvimento como
integrado ao nosso modo de viver. Não é
exagero dizer que, se não vivermos nossa
fé dentro do conhecimento de Cristo, nós
não conhecemos nada de valor essencial.
E, se não vivermos vivificados por sua
vida, não teremos vivido plenamente.
Este é o cerne do mistério cristão. Não
se trata de conhecimento conceitual, mas
de fé vivida, revelando a vida divina de
Deus. O que São Paulo proclamava era
a plenitude da vida, vida ilimitada, “vida
eterna”. Tudo mais, moral ou dogmático
no Cristianismo, flui a partir disso. Sem
aquela origem na força vital da experiência essencial, todo conhecimento religioso, toda prática religiosa carecem do
elemento essencial. É religião sem vida.
É perfeitamente claro, a partir do ensinamento de Jesus e da compreensão que os
apóstolos tinham desse ensinamento, que
seu chamado é para unir nossa vida à sua
vida. O chamado é para a união indiferenciada. Unindo-nos a Ele, quando toda
retenção egotista e toda agressão forem
silenciadas, nada jamais poderá rompê-la.
Um dos maiores problemas contemporâneos que o Cristianismo enfrenta é
o fato de que muita teologia está voltada
meramente para pensamentos sobre Deus,
não derivados da experiência, muitas vezes divorciados dela pela rejeição do valor
do conhecimento espiritual. O problema
não é abolir a teologia, mas infundir nela
experiência de vida espiritual, de forma a
torná-la uma teologia viva. O Cristianismo
moderno precisa de uma teologia forte, gerada na contemplação, que possa levar a
inteligência a dialogar com todas as ideias,

ARTE DE MEDITAR
Frei Betto

problemas e movimentos da consciência
moderna. Ele deve ser mais do que apenas palavreado reprocessado sobre Deus,
poses humanas frente ao Infinito. Deve ser
Deus falando na e através da experiência
humana, firmada na fé.
A primeira lição que devemos aprender na oração é que a Palavra é Deus
(não palavras sobre Deus) e que Deus é
Amor. Toda a teologia paulina enfatiza
que apenas o conhecimento que brota
dessa experiência de amor tem o poder
de redimir, revitalizar. É disso que cada
um de nós precisa: experienciar nossa
redenção e saber que nos tornamos livres pela graça e que somos vitalizados
pela consciência de fé.
E abrindo nosso coração ao amor no
nível mais profundo e mais silencioso
de nosso ser, não estamos reprimindo
o conhecimento humano, ou rejeitando
valores ou relacionamentos humanos.
Ao contrário, tudo isso é iluminado, nós
os vemos sob uma luz nova, transcendente. O extraordinário sobre a mensagem cristã é que esta luz é nada menos
que a luz de Cristo, a luz que é Cristo.
Somos chamados a entrar nesta luz, a
fim de que cada um de nós conheça, por
experiência própria, com os apóstolos
Pedro, Paulo e João, que não estamos
apenas lendo poesia ou imaginando
cenários religiosos para “devaneios”.
Eles estavam tentando comunicar-nos
o fato supremo e redentor de que a luz
de Cristo brilha em nosso coração e que
a primeira tarefa de nossa vida é estar
abertos a ela, banhar-nos nela, tornar-nos plenos nela e ver o mundo com ela.
A Meditação é a nossa jornada para
essa luz. Ela é importante porque nos
conduz ao nosso lugar no plano divino,
que é estarmos enraizados e fundados
em Cristo.
* Destaques de capítulo do livro O Caminho do não
Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2009.
** Monge beneditino, que resgatou a experiência
de meditação na tradição cristã. Falecido em 1985,
além deste, é autor de outros livros publicados no
Brasil como Meditação Cristã e A Palavra que leva
ao Silêncio (Paulus editora).

Meditar é fácil. É como nadar
ou andar de bicicleta. Para quem
não sabe, é tarefa arriscada. Depois
que se aprende, faz-se sem pensar.
Para aprender a meditar devemos
ter disciplina, reservar tempo. A
meditação é experiência amorosa.
Quem ama dedica tempo à pessoa amada. Sem agenda, pressa
ou telefone ligado. Devemos estar
conscientes de que nossa mente
egocêntrica não é capaz de entrar
no mundo da meditação. Medita-se
com o coração, não com a razão.
Devemos perder a mania de querer
tudo controlar com a mente. Precisamos nos despojar dela. Calá-la.
Meditar é mergulhar no mar. Não
podemos possuir ou reter o oceano.
Mas podemos nos banhar nele, deixar que nos envolva e carregue em
suas ondas. Se somos capazes de
mergulho, começamos a meditar.
O mar está sempre lá. Nós é
que devemos ir em sua direção. Ele
jamais se afasta, sempre pronto a
nos receber. Entramos no mar. Mal
sabemos nadar. De repente, percebemos que não dá pé. É quando se
inicia a meditação. A força da água
que nos envolve é maior que nossa capacidade de caminhar dentro
dela. Quanto mais fundo, mais
água nos envolve. Quanto mais
mergulhamos, maior a profundidade. Em torno de nós tudo é oceano.
Eis a meditação. Porém, se uma
ideia furtiva ou preocupação nos
atira na praia, não devemos nos inquietar. Pois é infinito o oceano da
meditação.
A meditação dilata nossa capacidade de nos abrir ao amor de
Deus e amar o próximo. E nos induz a não dar importância ao que
não tem importância, livrando-nos
de sofrimentos inúteis.
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HOJE: A RESSURREIÇÃO ESTÁ ACONTECENDO*
Leonardo Boff
Aquele que está em Cristo
é uma nova criatura.
O que é velho passou, fez-se um mundo novo.
(2Cor 5,17).

A Ressurreição não constitui um mero
fato passado que ficou no passado. Ela
marca o início do novo, define o triunfo da
vida não mais ameaçada pela morte. Por
isso é um dom supremo e inestimável. O
Senhor ressuscitado continua dentro da
história, vivo e inefavelmente presente no
mundo, em cada pessoa e nos processos
sociais.
A Ressurreição realiza a utopia do
Reino de Deus não universalmente, por
causa da recusa humana, mas pessoalmente no destino de Jesus. Na pessoa do
Ressuscitado entrevemos a que o cosmos e a humanidade estão chamados:
completa superação de tudo o que divide
e ameaça a vida; transfiguração da própria vida, agora plenamente humana e
divina, plenamente corporal e espiritual.
Deus não é derrotado pela capacidade de
rechaço dos humanos. Apenas troca de
meios, não de fins. Não renuncia a instaurar seu reino que será de comunhão
definitiva de todos com todos, numa reconciliação radical onde reinará a justiça
e sorrirá a fraternidade.
Agora o reino, por causa da Ressurreição de Jesus, é um dado novo dentro
da velha matéria do mundo. Ele está fermentando por todas as partes, fazendo
crescer os dinamismos de vida contra os
dinamismos de morte.
A Igreja, enquanto comunidade dos
que se reúnem para venerar a presença
do Vivente, Jesus ressuscitado, guardar

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 procuram.”
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!
John Main

Fachada da Igreja da Ressurreição, Rio de Janeiro.
Humberto Cozzo: escultura. Guacyr Aranha: foto

sua memória e viver um compromisso de
libertação, comparece como sacramento
das forças da ressurreição. Através dela
o Ressuscitado é sempre lembrado, celebrado e sua promessa continua sendo
proclamada e ouvida. Pela comunidade
cristã, Ele nos toca sensivelmente através dos sacramentos, comunicadores de
graça salvadora. Porém, o Ressuscitado
não restringe sua ação à comunidade
eclesial. Ele penetra o cosmos inteiro,
pervade o mundo e faz-se presente em
cada pessoa.
A Ressurreição é um processo que
começou com Jesus e se propagará até

conquistar toda a criação. Sempre que no
mundo cresce uma vida autenticamente
humana; sempre que triunfa a justiça sobre os instintos de dominação; sempre
que a graça supera a força do pecado;
sempre que os homens criam mediações
mais fraternas no convívio social; sempre que o amor supera o interesse; sempre que a esperança resiste ao cinismo
e ao desespero, então sempre se realiza
processualmente a Ressurreição. E ela
agirá por todas as partes até a transformação total do mundo na parusia definitiva do Senhor.
A quem crê na Ressurreição não é
mais permitido viver triste. A vida dolorosa do filho de Deus e de seus irmãos
pelos tormentos deste mundo tem um
sentido certo. Somos destinados e chamados a viver plenamente, alegres na esperança, confiados no amor e reconciliados com o mundo, com os irmãos e com
Deus. Já antegozamos a Ressurreição da
carne e da vida eterna.
*Transcrição parcial de capítulo do livro Via
Sacra – Para quem quer viver, de Leonardo Boff.
Petrópolis: Vozes, 2012.
**Teólogo de formação franciscana. Integrante da Iniciativa Internacional Carta da Terra.
Ex-professor de Ética e Filosofia da Religião na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Autor
de numerosos livros, cabendo destacar Ecologia:
grito da Terra, grito dos Pobres; Jesus Cristo Libertador; A Oração de São Francisco; O Casamento do Céu com a Terra; O despertar da águia;
Experimentar Deus – A transparência de todas as
coisas; As quatro Ecologias – Ambiental. Política
e Social, Mental e Integral.

Para finalizar
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, saiam dando graças pela maravilha que é a vida humana.
Fazemos esta prece por Jesus Cristo Nosso Senhor.
Laurence Freeman
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NOTÍCIAS DA COMUNIDADE
Angela Reis, nova coordenadora
da Meditação Cristã no Rio de Janeiro

Em nossa manhã de convivência no Jardim Botânico, a 22 de fevereiro último, oficializando indicação da
Comunidade, a meditante Angela Reis foi aclamada,
pelos 16 meditantes presentes, coordenadora da Meditação Cristã para o Estado do Rio de Janeiro, substituindo Alessandro Akil que, em virtude de circunstâncias imprevistas,
não pôde dar continuidade ao importante e desafiador projeto a que vinha
se dedicando: a criação de um Centro de Meditação Cristã na Rocinha,
favela de maior densidade demográfica do Rio de Janeiro e que recebeu
uma Unidade de Polícia Pacificadora, implantada pelo governo do Estado.
Em sua primeira manifestação como coordenadora, Angela, que coordena o grupo de meditação do Leblon, destacou como linha de trabalho
inicial a revitalização dos grupos, a começando por visitá-los.
Confraternização no Jardim Botânico

dos franciscanos, de Salvador. em estado
animador.
Missa do Padre França
Durante o próximo trimestre, o ofício litúrgico, celebrado às 18 horas no
segundo sábado de cada mês, precedido
de meditação às 17.30, será realizado
nos dias 12 de abril, 10 de maio e 14 de
junho. Como sempre, na Capela da residência dos padres jesuítas, à rua Marquês de São Vicente, 389 – Gávea.
Retiros de D. Laurence no Brasil
Em sua visita à América do Sul em
novembro vindouro, D. Laurence deverá
dirigir retiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Informa Roldano Giuntoli, coordenador nacional da Meditação Cristã, que o
de São Paulo será sediado em Itaici, de 14
a 16 de novembro. O do Rio de Janeiro,
segundo Angela Reis, coordenadora local,
está previsto para a segunda quinzena
desse mês, examinando-se no momento
espaço com instalações adequadas para
sua realização.
No boletim de junho daremos informações mais amplas sobre tema e
inscrições.
	Leituras sugeridas
1. Sobre a tradição do deserto:

Renasça pela Contemplação
Com esse título, acaba de ser lançado
em Recife novo livro do Frei Angelino,
que reúne textos de várias palestras proferidas por ele, tendo como fio condutor
a oração contemplativa. Cabe lembrar
que o Frei dirigiu dois retiros para a comunidade do Rio de Janeiro, além de
participar de reuniões de reflexão seguidas de meditação, por ocasião de breves
viagens ao Rio.
Os interessados podem comunicar-se com Maria José do Nascimento Neto,

principal responsável por essa edição,
através do celular:
(81) 8861-0241.
Preço de cada exemplar, incluindo
despesa de correio: R$ 36,00.
Os depósitos podem ser efetuados no:
Banco do Brasil
Agência 2365-5
Conta Corrente n‘ 23152-5
Os recursos que forem obtidos com
a venda do livro serão destinados ao tratamento médico do estimado Frei, que se
encontra em recuperação na enfermaria

CASSIANO, João. Da oração. Petrópolis:
Vozes, 2008.
___. Conferências. Juiz de Fora: Mosteiro
de Santa Cruz, 2003.
GRÜN, Anselm. Os padres do deserto.
Petrópolis: Vozes, 2009.
WILLIAM, R. Silence and honey cakes.
Oxford: Lion Hudson, 2004.
2. Sobre o diálogo interreligioso:
FREEMAN, Laurence. Common ground.
Nova York: Continuum, 2000.
KUNG, Hans. Religiões do mundo – em
busca de pontos comuns. São Paulo:
Verus Editora, 2004.
MARTINI, Carlo Maria. Em que creem
os que não creem. Rio de Janeiro:
Record, 2000.
TEIXEIRA, Faustino e DIAS, Z. M.
Ecumenismo e diálogo intrreligioso
– a arte do possível. Rio de Janeiro:
Santuário, 2008.
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Páscoa*
Jean Yves Leloup**
Tomar sua cruz ou a passagem da
argila vermelha
“E quem não pega sua cruz e não me
segue, não é digno de mim.”
Essa é a tradução das palavras de Jesus no
Evangelho de Mateus (Mt 10,38),
apresentada na Bíblia de Jerusalém.
Se examinarmos mais atentamente o
texto grego, envolver-nos-emos em outra
tradução que acabará tendo implicações
concretas em nossa vida cotidiana e em
nossa maneira de encarar o Cristianismo.
A palavra cruz – em grego, stauros
vem do verbo “ficar de pé”. Aliás, os
verbos to stand; stehen; e instaurer, em
francês, derivam da mesma raiz. Tomar
sua cruz não é, portanto, suportar passivamente sua vida, tornar-se escravo
de um destino tirânico, mas enfrentá-lo, ficar de pé, recebê-lo de braços
abertos, livrar-se dele, ou ainda, “aceitar o inaceitável”, dizia Graf Dürkheim,
não para se comprazer nele, mas para
atravessá-lo.
Passar de uma vida suportada
para uma vida escolhida
Eis a primeira páscoa que temos de
viver, a primeira passagem (em hebraico
pessah) da argila vermelha (em hebraico
adamah) para a terra branca de nosso ser
desperto, ressuscitado.
“Quem não pega a sua cruz e não me
segue, não é digno de mim.”
Desta vez a tradução é incorreta: no
texto grego, não há negação (acoluthei
apiso mou), o que evidentemente modifica

Ler os textos da Paixão
no deserto.
Numa Sexta-Feira Santa
é ainda algo demais.
É um barulho de cidade, de templos,
de sacerdotes, de traidores.
Diz-se que o Evangelho,
		
nesta sexta-feira,
fala demais do traidor.
Mas aqui o traidor está em toda parte.
É o próprio sol
que às três da tarde
nos deixa sufocados

muito o sentido: “Aquele que não pega sua
cruz e me segue, não é digno de mim.” Ou
seja, quem se torna seguidor e imitador de
Jesus não é digno dEle.
Aquele que fica atrás, em vez de andar ao lado, de ser seu acólito (acoluthei
dará a palavra acólito), renuncia a ser ele
próprio, desincumbe-se de si mesmo sobrecarregando o outro que ele segue; portanto, não é digno dEle que É aquele que
Ele é, literalmente não tem peso próprio
(cf. a palavra aksios – ponderável, digno,
que significa “equilibrar a balança”, como
foi bem observado por Marie Balmary¹ e
outros intérpretes.
E eis nossa segunda páscoa: deixarmos
de “seguir” o Cristo para “estarmos com”
Ele. Passarmos de uma vida de imitação,
para uma vida própria. Passarmos da fala
do outro, repetida, incompreendida, para
a fala do outro, integrada, tornada nossa
fala própria, Passarmos do desejo do outro
a meu respeito, para meu verdadeiro desejo, do qual me torno responsável a seu
lado.

Jesus
O almirante louco
da esquadra do amor.
De pé em seu grande mastro
recebe no rosto o sol.
Como uma mulher tuaregue
surpreendida na fonte,

De novo há uma passagem da argila
vermelha para a terra prometida, uma páscoa que é a passagem do velho Adão – o
adamah, o velho homem em nós – passagem das programações arcaicas de nosso
paleoncéfalo para uma nova informação,
uma vida não bloqueada pela imitação do
outro, nem pela repetição do passado, uma
vida aberta ao Desconhecido, ao inaudito
do ser não bloqueado pela morte.
Aquele que não assume livremente seu
destino; aquele que não fica de pé (stabat mater) diante do inaceitável; aquele
que se torna seguidor, imitador, repetidor
de alguém e não assume sua fala nem seu
desejo, então, esse tal não equilibra a balança. Ele não possui a insondável leveza
d’Aquele que incessantemente passa do
“ser-para-a-morte” ao “ser-para-o-Amor”.
Não consegue passar da vida suportada
para a vida escolhida; seu “eu sou” está
sem “eu”.
Esse “eu” capaz de “dar sua vida” quando tudo parece desejar tirá-la dele²
Nosso “eu” pascal.
¹

BALMARY, Marie. La divine origine. Paris:
Grasset, p. 306ss.

²

Cf. João 10,18: “Ninguém me tira a vida, mas Eu
a dou por própria vontade.”

* Transcrição parcial de capítulo do livro A Arte da
Atenção – para viver cada instante em sua plenitude, de Jean Yves Leloup. Traduzido do francês.
Campinas: Verus, 2002.
**Padre ortodoxo (hesicasta), com doutorado em
Psicologia Transpessoal e em Teologia pela Universidade de Estrasburgo/França. Fundador da
Universidade Holística Internacional de Paris e
orientador do Colégio Internacional dos Terapeutas. Autor de numerosas obras de espiritualidade
publicadas na Europa e no Brasil.

Cada um vinha aqui para se descobrir
a si mesmo.
E eis que o Self nos consome.
O próprio traidor também se vê traído.
O eu está enforcado,
Uma gota d’água,
um olhar benevolente bastaram
para lhe estrangular a sede.

levanta o véu.
Há uma sombra sobre a terra.
Aí virão descansar os rebanhos.

Poemas de Jean Yves Leloup, constantes do livro
“Deserto Desertos”. Em tradução de Ephraim
Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 78 e 79.
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Desafios ao
Diálogo Interreligioso I*
Tânia Mara Vieira Sampaio – Teóloga e pastora da Igreja Metodista
O diálogo interreligioso é um desafio que requer constantes
indagações sobre nosso lugar nas tradições em que construímos
a experiência religiosa. Esta contribuição apresenta o lugar de
onde falo, que é o do olhar indagador à nossa tradição bíblica
cristã e suas possibilidades de aproximações novas e de revisões
de leituras consagradas.
As expressões e vivências de fé construídas durante a Jornada
e nos tempos anteriores a ela, indicam que cada pessoa tem buscado uma possibilidade de diálogo interreligioso. Há um conjunto de
ações e reflexões que, apesar de parecerem simples e óbvias, deveríamos repeti-las como caminho necessário. Creio que para iniciarmos
qualquer diálogo é fundamental reconhecer que há diferença entre os
interlocutores, que há uma identidade particular e distinta das partes
e que diálogo implica escuta e reflexão sobre a fala e experiência da
outra pessoa e não mera superposição ou supressão de idéias.
Um jeito do corpo de se apresentar ao diálogo
Nesse sentido, há um conjunto de disponibilidades convidativas ao diálogo que, por se apresentar como interreligioso, não poderá ser pensado como diálogo apenas entre cristãos de diferentes
denominações e tradições. O que precisamos então como ponto
de partida? Entre algumas possibilidades de caminho está a sensibilidade para falar e para ouvir. É preciso que haja a abertura
para compartilhar; mas, também é necessário deixar-se interrogar pelo diferente; que a gente considere as perguntas e falas da
outra pessoa muito em sério, para re-visitar o que já sabemos e
aquilo que acreditamos. É fundamental alimentar o desejo do
novo em nossa experiência. É preciso assumir o lugar de onde
falamos e de onde escutamos. Falamos e entramos em diálogo a
partir de nossa experiência. Muitos e muitas de nós, aprendemos
a experiência de fé na tradição cristã, protestante ou católica e
é desse lugar concreto que saímos ao encontro do outro para
o diálogo. Sem dúvida, esse caminho exige que consideremos
nossa visão e experiência de Deus como uma possibilidade de
aproximação do Mistério, não a única - ainda que para nós seja
verdade e faça sentido para nossa experiência. A consciência da
parcialidade de nossa experiência diante da totalidade do Mistério de Deus é fundamental para o diálogo. Reconhecer essa
dimensão de localização da experiência nos permite estar com o
ouvido aberto; o coração, os olhos, o corpo pronto para perceber
a beleza da pluralidade de nossas experiências diante do Mistério. Nem sobre, nem do Mistério mas, acima de tudo, em atitude
aprendente: diante de.
Diálogo interreligioso e interfé: dimensões diferentes
Há uma diferença importante a ser mencionada neste início
de conversa, trata-se da diferença entre o diálogo interreligioso e
o diálogo interfé. Há o diálogo entre as lideranças das estruturas
e das matrizes de nossas tradições religiosas (que seria o diálogo
interreligioso). E há o diálogo das diferentes experiências de fé
que muitas vezes ocorrem por motivos concretos de nosso cotidiano. Um diálogo que começa não a partir de uma conversa
propriamente sobre religião – o que eu acredito e o que você
acredita – mas por questões bem concretas se trava a experiência

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

da luta pela vida, da luta pela terra, pela saúde, pela educação,
pela creche, pela moradia, pela preservação do meio-ambiente...
e, nesse chão, nos descobrimos como pessoas que agradecem a
Deus pelas conquistas, que pedem a Deus força e companhia... e
nesse momento, começamos a rezar e a orar, percebemos, então,
que as pessoas dão distintos nomes a Deus, expressam seu pedido e sua gratidão de um jeito diferente (a partir de referenciais
de tradição distintos), têm rituais, símbolos variados para dizer
da companhia do transcendente no cotidiano. A experiência,
portanto, do diálogo interfé que acontece nas lidas cotidianas
muitas vezes não é acompanhada pelas estruturas religiosas, pelas lideranças religiosas das tradições nas quais nos localizamos
e fazemos nossa experiência de sentido e fé.
Um elemento importante a frisar é que para acontecer o diálogo interreligioso é preciso que a gente perceba que nossa verdade,
a verdade de fé, que é importante para minha experiência, para a
tradição de onde venho, não é a única verdade. Ela não é a verdade
absoluta e imutável. A experiência humana e religiosa responde às
questões de seu tempo e contexto. Estamos desafiados a um movimento de abertura, de sensibilidade ao outro. A Teologia pode,
assim como fez ao longo da história, aprender muito com o diálogo
e a abertura de horizontes. Várias áreas do conhecimento humano estão fazendo a pergunta pelas mudanças em seus paradigmas.
Estão percebendo que suas formulações de verdade são instáveis,
provisórias e precisam ser alteradas. A Física, que era tão rígida, há
anos formulando verdades imutáveis e absolutas, está se abrindo
para a perspectiva das incertezas e provisoriedades em suas formulações. Hoje em dia estão nos dizendo que mesmo os objetos que
parecem estáticos (como um rocha, por exemplo) não o são. Dizem
que dentro dela há um movimento das pequenas partículas. Ora se
a rocha está em movimento e é dinâmica, imaginem a experiência
humana diante de Deus não poderia ser diferente.
O físico Ilya Prigogine em seu livro O fim das certezas.
Tempo, caos e as leis da natureza faz uma nova formulação das
leis da natureza dizendo que esta “não se assenta em certezas,
como as leis deterministas, mas avança sobre possibilidades”.
Se não mais podemos nos assegurar nas certezas antigas, estamos em um momento no qual se pode “avançar sobre possibilidades”. Estamos sendo instigados a viver um tempo de possibilidades ao fazer a experiência do diálogo interreligioso: isto é
vamos assumir esse tempo como um “tempo de possibilidades”.
Não há como afirmar, senão provisórias e incertas certezas.
Importa considerar que nosso aprendizado sobre Deus (isto é,
a Teologia) é um discurso humano, um jeito humano, em linguagens disponíveis nas culturas e saberes de uma sociedade e que, por
conseguinte, não podem ter a pretensão de saber tudo sobre Deus.
A Teologia não pode fechar a fala sobre Deus ou a revelação sobre
Deus, ela é menor que o transcendente em quem cremos, ou não é?
As linguagens são precárias, as vezes frágeis para captar
toda a experiência de fé que fazemos, por isso as verdades que
nos alimentam conseguem aproximar-se do transcendente mas
não resumi-lo às suas formulações.
(Continua no próximo número)
* Transcrição parcial de palestra na Jornada Ecumênica realizada em Mendes,
RJ – de 11 a 14 de julho, 2002.‑

