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Comunidade integrada à World Community for Christian Meditation
Celebração
do Natal

Eventos
Jan. 31/2015 – Caminhada silenciosa no Jardim
Botânico, a partir das
9 horas.

Programada para o dia 13
de dezembro próximo,
constará de Missa a ser
realizada no Mosteiro de
São Bento, às 17 horas,
na Capela de Emaús, celebrada pelo monge Dom
Paulo Coutinho, seguida da confraternização,
para a qual os meditantes
poderão colaborar com
doces, salgados.

Fev. 28/2015 – Manhã
de convivência no Jardim Botânico, com
meditação, troca de
experiências e lanche,
iniciada às 9 horas.
Mar. 28/2015 – Caminha silenciosa no
Jardim Botânico, no
mesmo horário.

Os meditantes poderão
também contribuir com
alimentos não perecíveis
para crianças atendidas
por instituição filantrópica ligada ao Mosteiro.

Reuniões a serem programadas estão previstas para o Centro
Cultural João XXIII, à
rua Bambina, 115 em
Botafogo.
Nuvens de nascimento de estrelas. Fotografia do telescópio Hubble (NASA)

“O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz.
Brilhou uma luz sobre os que habitavam uma terra sombria.
Multiplicaste teu júbilo, fizeste expandir-se a alegria.
Eles se alegram em tua presença, como quem se alegra na colheita,
como os que se regozijam na divisão da presa.
Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado.
Ele tem a soberania sobre seus ombros e será chamado
Conselheiro admirável, Deus forte, Pai para sempre,
Príncipe da Paz.” Isaías 9, 1, 2 e 5.
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Grupo do Leme – depoimentos
Teresa Maria – coordenadora. Nosso
grupo do Leme se reúne em nossa casa desde 2003. Somos ao todo seis meditantes:
Ana Maria, Maria Lúcia, Maria Helena,
Neusa, eu mesma e Lis, a mais nova, que
veio trazer juventude para nossa comunidade. Reunimo-nos todas as segundas-feiras,
às 19 horas. É um grupo em que reina
amizade, respeito mútuo, sem cobranças.
Percebemos que todos somos importantes,
seja na troca de experiências ou na prática
da Meditação Cristã.
Cada sessão se desenvolve a partir da
leitura do Evangelho do dia e em seguida
meditamos 30 minutos; estamos preparadas para viver a semana.
Creio poder testemunhar que a Meditação
veio complementar o que faltava em minha
experiência espiritual na religião católica.
Maria Helena Prates. Poderia
dizer que minha reaproximação e uma
nova apreciação do Cristianismo se deu nos
meus 60 anos ao ler, fortuitamente, o livro
de John Main, Word into Silence, ou seja,
na edição da Editora Paulus, A Palavra que
leva ao Silêncio.
Este livro precioso – e os muitos que se seguiram a ele, na mesma linha – fizeram-me
descobrir que a “Pérola de grande Valor”,

que eu tanto buscara em práticas orientais,
estava ali, à minha porta, dentro da maravilhosa tradição cristã em que fui criada.
Viva a Meditação Cristã!
Maria Lúcia Americano. O grupo
de Terezinha, que venho frequentando,
é um grupo estável: há anos as mesmas
pessoas se encontram no mesmo lugar e
horário para meditar. Além disso, é um
grupo sério, não se trata de uma reunião
social de amigas. Ali de fato existe uma
comunhão de cristãos que se reúnem para
aprofundar sua vida espiritual.
Vânia Couto. Embora até hoje não
tenha sido a praticante perfeita que gostaria
de ser, a Meditação Cristã abriu para mim
uma porta especial em meu caminho espiritual. Vejo hoje o mundo e as pessoas de
maneira mais compassiva, mais paciente e
sinto que me tornei uma pessoa um pouco
melhor. Continuo tentando.
Pratico a Meditação há cerca de 10 anos.
Meu grupo atual é o do Leme, que é um
pequeno grupo, porém muito vivo, participativo e fiel.
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Apoio ao Boletim. Considerando que, desde o
nº 59 (dezembro), o boletim nacional e o internacional são veiculados apenas em versão digital, pela
internet, encarecemos aos meditantes que, a critério
de cada um, enviem as contribuições para colaborar
em sua produção, depositando-as no Banco Itaú,
Ag. 8418, conta corrente: 01038-8, cuja titular é a meditante Ana Fonseca.
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.

Meditação Cristã (página brasileira):
www.wccm.com.br

Endereço na Internet para localizar grupos de meditação no país e respectivos
coordenadores:
<http://www.wccm.com.br/grupos>

Blog da Meditação Cristã do Brasil:
http: wccmbr.blogspot.com

Oração Centrante/Lectio Divina (Brasil):
www.oracaocentrante.org

Meditação Cristã (Centro Internacional):
www.wccm.org

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)

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

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

Laurence Freeman
no Rio de Janeiro
Em sua visita a comunidades de Meditação Cristã na América do Sul, em novembro passado, Dom Laurence dirigiu o retiro
nacional em São Paulo e, no Rio, esteve
com a comunidade local durante dois dias,
reunindo-se com coordenadores de grupos
e proferindo palestras no Centro Cultural
João XXIII, da Sociedade de Jesus, a partir
do tema: “Recuperando a alegria – a arte da
oração em um mundo estressado”.
Destacamos alguns tópicos dessas palestras, com base em cuidadosas anotações
da meditante Sônia Freire:
“Para meditar, temos de saber primeiro
quem somos nós; precisamos do autoconhecimento que antecede o conhecimento
de Deus. Temos aqui mais uma questão
do ser que a do conhecer.Trata-se de um
caminho de alegria que é preciso experimentar, tão presente em nós como o próprio
Reino de Deus.
O Reino dos Céus é semelhante a um
homem que descobriu um tesouro, e logo
após o enterrou de novo. Mas, por que ficou
tão alegre ao enterrá-lo no campo? Esse
campo equivale à alegria que provém da
renúncia ao tesouro, da leveza do despossuir. A experiência revela que ficamos mais
leves quando abrimos mão das coisas, ao
nos desapegarmos delas. Quando viajamos,
por exemplo, é penoso carregar as malas
até o aeroporto, fazer o check-in. Viajar
sem muito peso é bem mais prazeroso.
Por que colocar na mala o que não vamos
precisar?
Para entrar no Reino dos Céus é preciso
ter metas claras, leves, abertas a tudo que
nos rodeia. O tesouro de que fala a parábola
deu ao homem a possibilidade de abandonar suas posses. Que tesouro é esse capaz
de gerar alegria e liberdade? Certamente
estará na alegria de despossuir e na liberdade de ser. Urge viver isso em nossa vida.

Será preciso observar a maneira como
oramos e a maneira como vivemos. Na Meditação podemos nos modificar na prática
da quietude e na plena atenção. Ela pode
transformar nossa vida. Vivemos acumulando hábitos, atitudes, pressupostos, sem
nos dar conta de seus condicionamentos
sociais e psicológicos. Em geral, só tarde
demais nos damos conta de quanto somos
condicionados...
A criança, por sua vez, vive quase sempre numa alegria, numa confiança e espontaneidade enormes. Larga uma experiência
com muita facilidade. Por exemplo, medita
depois do recreio com toda simplicidade.
Para o adulto é mais difícil livrar-se do
passado (uma perda, uma injustiça, uma
frustração). Precisamos deixar o passado
ir embora. E nos fixarmos no presente.
Na alegria de ser. Com frequência substituímos essa alegria pela satisfação de
um desejo, mas não ficamos alegres por
satisfazer algum desejo. Sentimos desejos
antes de estarmos conscientes deles e é
preciso ter essa consciência porque eles
podem inconscientemente nos dominar.
Urge transcendê-los, inclusive o desejo de
Deus, observou São João da Cruz.
Nossa imaginação opera com ideais,
fantasiamos a noção do ser perfeito. Mas a
alegria de ser, somente é obtida abraçando
a imperfeição em nós e permitindo que a
graça e a luz penetrem em nós. Perfeição
de modo idealizado nos leva a perder a
graça. É bom lembrar que a luz entra em
nós através de nossas imperfeições.
Em geral, somos obcecados por perfeição e sucesso. Em níveis mais profundos
somos condicionados pela ideia grega de
perfeição; nela, nada há de imperfeito.
Imaginamos a ideia de um casamento
perfeito ou de uma vida de sucesso. São
concepções ligadas a ideais, não ao mundo
real. Na concepção bíblica, somente Deus
é perfeito. Mas, apesar de todas as nossas
imperfeições, podemos participar da vida
perfeita de Deus. Nossas imperfeições
permitem que a graça penetre em nós. A
luz entra pela ferida, por nossas rachaduras,
como intuiu o poeta Leonard Cohen:
Toque o sino que ainda pode soar.
Se o sino pode soar, vamos tocá-lo.
Aceite o que você tem.
Esqueça a perfeição da oferenda.
Não existe oferenda perfeita.
Há uma rachadura nas coisas,
Nela penetra a luz”

Edith Vargas,
nova coordenadora da Comunidade
para a Meditação Cristã
no Rio de Janeiro
Liberada em junho de 2014 da responsabilidade de presidir a Fundação Darcy
Vargas para o pequeno jornaleiro, após 21
anos, pensei em dar meu tempo de serviço
à comunidade da Meditação Cristã.
Angela Reis, a coordenadora, preocupada em estruturar a vinda de Dom
Laurence ao Rio, percebeu que as exigências
da coordenação eram incompatíveis com
o tempo de que necessitava para avançar
no seu aprimoramento profissional e em
carta assim se manifestou a Dom Laurence.
E eis-me no olho do furacão, em plena
organização da vinda de Dom Laurence
e ciente da posição demissionária da
coordenadora.
Havia me decidido por ajudar a coordenação sem assumir responsabilidade
maior. “Eis que chega a roda viva e carrega
o destino pra lá” e o Espírito veio no
domingo, 16 de novembro, no Evangelho
do dia e na solicitação de Dom Laurence.
Uma grande paz desceu sobre mim,
senti que tinha que absorver esta nova
responsabilidade e assumi-la com alegria.
Minha intenção é a de ajudar a revitalizar a Comunidade do Rio de Janeiro,
Comunidade que foi a primeira a se
estruturar no país em 1995 e que precisa
revigorar-se para garantir sua continuidade
e transmiti-la às novas gerações, para que
os benefícios que a meditação traz sejam
estendidos a bem mais pessoas: a fim de
que os jovens saibam que há um espaço
para meditar segundo suas tradições
cristãs; que as crianças tenham acesso a
essa prática nas escolas; para auxiliar os
presos pela justiça/injustiça/violência/
entorpecentes, em suma, a todos nós que,
de alguma maneira, conhecemos estas
prisões da alma.
“A messe é grande, mas os operários
são poucos” Mt. 9, 37. Sei que já conto
com a participação ativa dos coordenadores
anteriores, com o trabalho estrutural da
Evangelina Oliveira, a supervisão da Ana
Fonseca e o apoio de Roldano Giuntoli.
Creio que muitas outras participações virão,
na medida em que os frutos da meditação
amadurecerem no interior de cada um.
Precisamos estimular esse florescimento.
Contudo, “Não vos preocupeis, pois, com
o dia de amanhã. A cada dia basta o seu
cuidado” Mt. 6,34.
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Thomas Merton**
A Igreja de início não considerava o
Evangelho como uma história estritamente
científica, mas como narrativas querigmáticas¹ que encarnavam a verdade infalível
da revelação. Ela não questionava os fatos
ou a sinceridade dos que os narravam – era
a sua própria sinceridade! Ela não refletia,
de maneira consciente de si, sobre as narrativas para determinar até que ponto eram
históricas, até que ponto eram poéticas.
Estava interessada em uma verdade – a
revelação do amor salvífico de Deus pelo
homem. A revelação dessa verdade estava
ligada à experiência relatada por aqueles
que tinham testemunhado o acontecimento
ou tinham participado dos primeiros frutos
do Espírito dados à comunidade fiel. O
Evangelho da Natividade, proclamado
hoje à assembleia dos fiéis, torna de novo
presente a consciência que a Igreja tem de
sua salvação na Palavra encarnada e de sua
união com ela. É a sua confissão e a sua
celebração desse grande fato.
O Evangelho da Natividade é, portanto,
não apenas a simpática e reconfortante história de uma Virgem Mãe e de um gracioso
bebê deitado na manjedoura, uma história
que comove nossos corações e nos traz de
volta, uma vez por ano, à nossa própria infância perdida. É uma proclamação solene
de um acontecimento que é o ponto crucial
de toda a história: a vinda do Messias, o
Rei Ungido e Filho de Deus, a Palavra-feita-Carne, armando sua tenda entre nós.
Com a vinda do Filho do Homem, a
Igreja anuncia o remate do plano de Deus.
O nascimento do Filho de Deus é, então, como bem compreenderam os autores
monásticos da Idade Média, seguindo os
Padres da Igreja, o nosso próprio nascimento para uma nova condição, a elevação
do homem à filiação divina, a abertura de
possibilidades inteiramente novas para
a humanidade em Cristo, em Deus e no
Homem.
É nesse sentido que a mensagem do
Natal é escatológica: é a revelação e a
celebração de uma nova era na qual vivemos, na qual nossa humanidade foi-nos
devolvida, desembaraçada e desenredada,
em Cristo. O sentido de novo nascimento e
de infância, que é comunicado pela perfeita
maestria literária de Lucas, transmite-nos
essa verdade. Ao ouvir o relato da Natividade em Lucas, somos despertados não só
pela qualidade literária das palavras, mas
muito mais pelas sugestões teológicas de

sua profunda mensagem que é, de fato,
completamente revolucionária e que só
a Igreja pode compreender plenamente:
somos criados de novo na encarnação da
Palavra. Nossa humanidade foi apreendida
e assumida pela pessoa da Palavra.
Se Lucas se sentou ou não e escreveu,
conscienciosamente, tudo o que foi ditado
pela Bem-aventurada Mãe, dificilmente
saberemos; mas resta o fato de que há um
aspecto feminino na narrativa da Natividade segundo Lucas. Essa ternura (tão bem
expressa nos ícones umilenyei² da Igreja
russa) preenche o quadro teológico da
misericórdia de Deus para com os homens
na Encarnação. O termo amor maternal é
inseparável de toda a teologia de Maria,
Mãe de Deus.
Podemos discutir, até o dia do juízo,
se o anjo que apareceu a Maria entrou
pela janela ou pela parede, se era meia-noite ou dez horas da manhã, ou se de
fato houve mesmo um anjo (não seria
só uma ideia brilhante?). Resta o fato de
que, nesse relato do nascimento milagroso
virginal do Senhor, tal como narrado pela
Igreja primitiva, temos uma revelação
da infinita compaixão maternal de Deus
pelos homens, uma revelação que não só
é absolutamente sem erro, mas que, em
razão do arranjo especialmente “feminino”
de sua expressão literária, nos diz algo
absolutamente único, que de outro modo
nunca aprenderíamos.
Este, então, é o nosso ponto principal:
os Evangelhos da Natividade nos dizem,
antes de tudo, que a vida nova nos é dada
em Cristo, o Senhor, a Palavra encarnada
(ver especialmente Jo 1). Ao nos anunciar
isso, a mensagem do Evangelho também
nos capacita, pela maneira como é expressa, a experienciar algo da realidade misteriosa que é anunciada e que jamais pode
ser reduzida a uma terminologia objetiva e
precisa. Essa percepção torna-se acessível
a nós, não em virtude de dons especiais ou
de formação técnica (embora essa coisas
possam ter um grande valor para a expansão de nossa compreensão), mas, acima
de tudo, pela fé. O verdadeiro teólogo é
“homem de oração”. É pela Bíblia, acima
de tudo, a Bíblia lida na assembleia sagrada
ou sobre a qual se medita na intimidade da
oração silenciosa, que esse conhecimento
de Cristo se abre para nós.
Cristo é Deus e Homem. É a revelação
de Deus no homem. Também é a revelação

do homem em Deus. Se eu aceito a revelação de Deus em Cristo, tenho de aceitar
igualmente a revelação do homem em
Cristo, compreendendo que, do ponto de
vista dos Evangelhos, sem a Cruz e sem a
Ressurreição, não há nenhum sentido pleno
na vida do homem. Se a Cruz é o “Não”
de Deus à arrogância mundana, nossa decisão por Cristo tem de ser uma renúncia
a qualquer confiança no poder mundano.
Portanto, o Evangelho da Natividade
permanece como um Evangelho da renovação, e podemos, sem estender demais a
ideia, chamá-lo de Evangelho do aggiornamento³. A vida nova que a Igreja busca
hoje é precisamente esta: a vida de Cristo, a
vida “do espírito”, não no sentido de “mais
espiritualidade”, mas no sentido de ser
possuído e ungido pelo Espírito, o Espírito
de Cristo, o Espírito Santo.
Encontramos aqui de novo, especialmente no Evangelho de Lucas, a presença
do Espírito Santo pairando sobre a Virgem
Mãe na nova criação, assim como Ele tinha
pairado sobre o abismo da matéria informe,
na primeira criação. Embora o Espírito devesse ser dado à Igreja somente por ocasião
da Ressurreição e em Pentecostes, já está
presente no relato da Natividade feito pela
Igreja. Nossa aceitação do dom que Deus
faz de Si mesmo a nós em Cristo significa,
em última análise, nossa aceitação do Espírito Santo, por quem Cristo nasce em nós,
vive em nós, cresce em nós, sofre, morre
e ressuscita em nós.
*Destaques de capítulo do livro Amor e Vida,
publicado em São Paulo, pela editora Martins Fontes,
em 2004.
**Monge cisterciense da Abadia de Getsêmani
nos Estados Unidos, falecido em 1968, com vários
livros publicados no Brasil, como A Montanha de
Sete Patamares, Na Liberdade da Solidão, O Homem
Novo, O Pão do Deserto, editados pela Vozes.
¹Do grego Kérigma, anúncio, núcleo central e
essencial da mensagem cristã. Que tem a função de
querigma.
²Palavra que expressa a piedade terna de ícones
ortodoxos russos.
³Atualização. Expressão utilizada pelo Papa
João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II,
com o propósito de trazer a Igreja Católica para os
novos tempos.
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ESTANTE de meditação

GRÜN, Anselm. Viver o Natal. São Paulo:
Edições Loyola, 2006. Preço: R$ 9,00.

Neste opúsculo
em que analisa
13 recortes da
cena da Natividade de Jesus, Anselm Grün nos
presenteia com a melhor maneira de
viver o Natal. Logo de início nos fala
sobre como Deus sonhou a criação e
no centro dela o ser humano, que frustrou tal sonho por sua desobediência,
escondendo-se d’Ele e fechando-se em
si mesmo.
Deus não desistiu de seu sonho,
investiu novamente e desta vez o sonho
se concretizou em Jesus Cristo. Houve um reinício. Jesus veio restaurar a
“imagem original do ser humano”. É o
que celebramos no Natal: a visibilidade
de Deus em Jesus Cristo. O ser humano
na sua essência pura presente em Jesus,
ressaltando sua origem divina.
Segundo Grün, um sinal nos foi
dado por Deus: seu filho nasceria de
uma virgem, para que o ser humano desabrochasse “em sua beleza original”,
plantando em nós a semente de Deus,
“semente imperecível”, definindo-nos
“a partir de Deus”, de modo que “em
cada ser humano Deus estabelece um
novo início. Está em Jesus Cristo a
verdadeira imagem que Deus sonhou
para nós”.
Ao comentar o amor de Deus pelos
homens, referindo-se à carta de Paulo
a Tito, Grün afirma que antes de Cristo
não tínhamos saída. De Jesus Cristo
nos vem a salvação e a liberdade, ou
seja, somos refeitos. A imagem do ser
humano também mudou e apareceu
aquela verdadeira e original criada
por Deus para nós, adquirimos então
nova beleza.
Com base no Evangelho de Lucas,
o autor assinala que Jesus já nasceu a
caminho. Parece que o destino de todo

ser humano é estar sempre a caminho,
sempre em êxodo, em fuga de perseguições ou em busca de algum ideal; também aqui Jesus foi solidário conosco.
Ele nasceu fora de sua terra, obrigado
ao desconforto desde muito cedo, tanto
assim que seus pais se viram obrigados
a fugir para o Egito. Afinal, onde fica
nossa casa? Para o autor é onde Deus
mora. No Natal, as casas são enfeitadas
“porque o próprio Deus está morando
conosco, porque quer nascer até no
mais íntimo de nós mesmos... Então
o céu se abre sobre a terra e a toca no
ponto onde estamos”.
A hermenêutica de Anselm Grün
é flagrante em várias passagens deste
opúsculo; ele recoloca nossa caminhada ao lado da caminhada que Jesus
vem fazendo ao longo da história da
salvação. A iniciativa amorosa para que
tal possa acontecer é sempre divina.
Sempre parte de Deus a proposta para
caminharmos com Jesus, pois, para
tanto Ele nos foi enviado.
Ao assinalar o nascimento de Jesus
entre animais, ao invés de um palácio,
ocorre-nos a advertência do Papa
Francisco aos bispos em sua passagem
pelo Rio de Janeiro: “Não sejamos
príncipes”; essa pose de príncipe é
incompatível com uma autêntica vivência cristã.
Enquanto psicanalista, Anselm Grün
não poderia deixar de citar Jung e toda
a simbologia pertinente a Jesus na manjedoura, um lugar nada limpo, cheio de
maus odores que nada tem a ver com a
assepsia da medicina contemporânea.
Quanto aos pastores no campo,
destaca sua arte de escutar e de admirar.
Eles escutam os ruídos da noite, já que
o ouvido nunca dorme, citando Joachim
Ernst Berendt, para quem a capacidade
de escutar é uma qualidade feminina,

Imagem da capa: Oratório mineiro, papier mâché,

Natal, um Renascer do Homem

Regina Fernandes
e Jader Britto

acrescentando a fala do filósofo existencial Heidegger: “aquele que sabe
ouvir e ouvindo obedece está atento,
não distraído e dividido, mas em casa
consigo mesmo”. Por sua vez, os gregos
sempre consideraram a escuta o sentido
mais cheio de afeto, passando por ela os
sentimentos.
Sobre o brilho do anjo visto pelos
pastores, assinala que a luz de Deus
“se irradia em suas trevas”. E quando
vigiamos como os pastores, deixando de lado o sono de nossas ilusões,
quando acordamos para a realidade,
será possível perceber o anjo que nos
acompanha a cada dia.
Do Evangelho de Mateus, comenta os
sonhos de José, trazendo para hoje o cuidado com a criança que existe em cada
um de nós, que nenhum poder exterior
venha impedir que a criança divina nasça
em nosso interior. Do mesmo Evangelho,
traz o significado simbólico dos presentes na adoração dos Magos: para o Filho
de Maria, o ouro, pois se trata do filho
de um rei, o próprio Deus. Também para
esse mesmo Filho/Deus, o incenso que
abre o céu sobre nossa vida. E a mirra,
o símbolo desse menino homem/Deus,
e com ela será capaz de curar nossas
feridas, sobretudo a chaga da morte.
Anselm Grün conclui sugerindo
que nossa tarefa seria tornar viável
para o ser humano o sonho de Deus
que se torna realidade em Jesus Cristo.
No Natal, Ele está nascendo em nós.
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ESCUTA ECUMÊNICA E INTERRELIGIOSA

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

GUERRAS
DE RELIGIÃO?*

Marco Lucchesi**

Com o fim da Era dos Extremos e das Torres Gêmeas,
postas de pé, eis-nos diante de um novo pluralismo. O mapa
mundi das religiões assiste a uma espécie de mutação transgênica. Los Angeles é uma das maiores cidades budistas. O
catolicismo cresce de modo vertiginoso na Ásia. A Inglaterra
deve igualar em breve o número de muçulmanos e anglicanos, ao passo que o hinduísmo e o judaísmo realizam um
conjunto de aproximação e trocas simbólicas.
O estrangeiro bate à nossa porta. Não há outro caminho
senão o diálogo: na energia crescente, no vínculo de relação
que o constitui. O diálogo é um tesouro precioso, uma zona
de aventura, espanto e inquietação.
O diálogo deve ser uma zona de passagem, um espaço
potencial, uma cartografia inacabada, a que aderem as partes,
ciosas de sua identidade, convidadas a pensarem sob uma
nova luz. Sem proselitismo. Não para reduzir o outro, não
para o convencer de que está errado, mas para aprender com
ele, num caminho novo. O diálogo é um ponto de luz, uma
porta de saída para o impasse, um gesto solidário.
E o centro do diálogo reside na acolhida, na beleza do
rosto que contemplo, no olhar do outro que me indaga e me
convida a mover os lábios. Penso no teólogo iraniano Saeid
Edalat, quando atribui a Jesus uma santidade incomparável,
como reza a tradição muçulmana, de que se afastam os extremistas do Boko Haram, na Nigéria, e do assim chamado
Estado Islâmico. Penso no monge cristão Henri le Saux,
que foi buscar no hinduísmo um profundo manancial de
sabedoria, buscando a nascente do Ganges. Gosto de pensar

no Dalai Lama, quando acolhe um repertório de elementos
caros ao mundo judaico. Ou quando Eugenio Scalfari, editor
do jornal italiano “La Repubblica”, conversa, encantado,
com o Papa Francisco, sem renunciar um só milímetro de
seu ateísmo.
Em todos esses casos, o diálogo encarna a virtude maior
entre as culturas: a hospitalidade. Pois é preciso abrir as
portas da casa, oferecer ao hóspede o quarto mais arejado
e luminoso. O diálogo nasce entre dois rostos, entre duas
casas, entre duas tradições. E contribui para uma cultura da
paz, promove as condições ideais para um ambiente aberto
e seguro. Não há fórmula ou estratégia anterior ao diálogo.
Antes dele não existe nada. Depois dele, tudo começa a
tomar forma ou destino.
Penso todas essas coisas como se estivesse falando, nesta
primeira semana de dezembro, com meu saudoso amigo
Luiz Paulo Horta, porque o diálogo entre vivos e mortos
não desaparece. Ao contrário: é como se o silêncio adquirisse uma nova e estranha espessura. Seu último livro foi
inteiramente dedicado ao Papa Francisco, poeta do diálogo,
desde a matriz do Judaísmo até a floração do Islã. Para Luiz
Paulo, Francisco seria talvez o símbolo de um mundo novo,
que brota dos escombros do século XX. Uma pequena luz
para formar uma constelação futura, nascida para o diálogo.
*Publicado no jornal O Globo, de 3/12/2014.
**Escritor, professor da pós-graduação da UFRJ, tradutor, membro da Academia Brasileira de Letras, com vários livros publicados, como Faces da Utopia,
A Paixão do Infinito, Poemas à Noite, O Sorriso do Caos.

Papa Francisco no Oriente Médio
Visitando a Turquia em fins de novembro passado, o
Papa Francisco esteve no Diyanet – a Presidência para
os assuntos religiosos, mais elevada autoridade islâmica
sunita no país – proferindo discurso em que manifestou
preocupação “com milhares de pessoas retiradas a força de suas casas, que tiveram que abandonar tudo para
salvar suas vidas e não renegar a fé”, pedindo diálogo
e condenando fundamentalismos e encarecendo ajuda
internacional.
No segundo dia da viagem, visitou em Istambul a
Mesquita Azul, onde, descalço, se manteve em adoração
silenciosa, voltado para Meca.

No terceiro dia, dedicou-se ao diálogo com o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, mantendo vários
encontros com o Patriarca Bartolomeu I, líder da Igreja
Ortodoxa. Ambos ressaltaram os avanços para uma
comunhão plena e denunciaram a dramática situação
de cristãos e muçulmanos, vítimas no Oriente Médio
da violência terrorista e do fundamentalismo do Daesh,
o chamado Estado Islâmico.
Nessa ocasião, o Papa Francisco esteve na Igreja de
São Jorge, associando-se à Festa de Santo André, Patrono
do Patriarcado de Constantinopla.

