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Caros amigos uma carta de Laurence Freeman, OSB
Durante a nossa peregrinação à Terra Santa
há alguns anos, passamos certo tempo e
meditamos no Jardim do Getsêmani. Lembro-me
de olhar para a oliveira que, disseram-nos, tinha
cerca de 2500 anos. Mesmo quando Jesus estava
lá em oração em sua última noite, enquanto seus
três discípulos mais íntimos adormeceram, esta
árvore deve ter parecido a ele velha e retorcida, e
ainda assim, brilhando com aquele mesmo belo
verde oliva prateado. Eu queria vê-la como ele a
tinha visto. Temos que esforçar-nos, nós e nossa
imaginação, para além da nossa habitual visão
egocêntrica do mundo, para ver as coisas como
os outros as veem. Mas temos que fazê-lo sem
esforço –- só então poderemos ver as coisas
como realmente são.
Quando abri os olhos após a meditação, e
olhei em torno deste quieto lugar sagrado, que
teve a profundidade de presença que senti em
Lourdes, Bodhgaya e Auschwitz, vi tapetes de
flores vermelhas cobrindo o chão, olhando para
mim. Eu me dei conta que eram as mesmas
flores - os “lírios do campo” - que cobriam a
encosta que visitamos na Galileia, onde Jesus
proclamou seu grande ensinamento. São, de fato,
anêmonas palestinas, papoulas escarlates que
florescem por um dia depois da chuva e cuja
beleza é maior, disse Jesus, do que a glória de
Salomão. Depois de seu breve brilho, quando
murcham, elas eram queimadas para elevar a
temperatura dos fornos de argila.
Se Deus veste assim a erva dos campos, que
hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo,
quanto mais a vós, homens de pouca fé? (Mt 6,
29).
Esforcei-me para imaginar o que Jesus teria
sentido se tivesse olhado para estas flores ao luar
e lembrado de como elas tinham revestido a
encosta no grande dia de seu ensino na Galileia.
Que abismo de fracasso e rejeição separava-o na
noite, antes de sua execução, daquele momento
quando deve ter parecido que as pessoas o
tinham compreendido.
Mas quem sabe o que ele pensou? Nossa
mente anseia por encontrar conhecimento
concreto de suas intuições e percepções, mas
também esbarra continuamente contra as paredes
de suas próprias limitações. Quando alcançamos
o que não podemos saber, temos de aprender a

arte de desconhecer, para encontrar o real, para
além de pensamentos e imaginação; senão
derivamos para a fantasia, o uso errado da
imaginação.

Minha mente estava fazendo essas conexões
bem arrumadas entre Jerusalém e Galiléia sobre
muito pouca evidência. Mas nós sabemos, pelos
evangelhos que, nesse Jardim, Jesus foi
mergulhado em um abismo de desconexão
quando enfrentou a iminência de sua
mortalidade.
Minha alma está triste até a morte (Mt
26:33).
O significado é a experiência e a consciência
da conexão. Mas há passagens em nossas vidas
em que somos levados a contragosto a níveis
mais profundos de experiência e conhecimento,
mesmo quando estamos desconectados - e
forçados a beber o cálice do vinagre da falta de
significado - antes que um novo mundo de
conexão possa emergir.
Ele caiu de bruços no chão e entregou sua
vontade ao Pai. Nós não podemos fazer isso em
uma crise sem uma sacudida interior e inversão
traumática. Quando ele voltou para seus amigos
buscando ser confortado, descobriu que estavam
dormindo; e viu com amarga tristeza como o
humano está sempre em conflito entre a carne e
o espírito, entre o nosso anseio dolorido por
verdade e amor e nosso terror de encontrar o que
procuramos.
Ele aconselhou-os a “vigiar e orar”, que é o
que especialmente tentamos fazer durante a
Quaresma. Um conhecido meu fez isso tentando
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ser bom com o seu pessoal no trabalho.
(Sabendo que eu não poderia fazer isso, eu só
desisti das sobremesas). Mas, como S. Bento nos
lembra, a vida do monge é uma perpétua
Quaresma, por isso temos de continuar tentando
ficar acordados e alcançar aquele nível de
oração, em que não existe mais um “eu” - o meu
velho "eu" – ou seja, onde a carne é absorvida no
espírito.
Após uma terceira tentativa de se conectar
com seus discípulos, Jesus retirou-se para uma
solidão ainda mais profunda e orou “dizendo as
mesmas palavras”. Neste nível de impotência
humana, as palavras e os pensamentos que elas
revestem, fenecem e têm de ser queimados. Eles
não podem nos dar o que estamos procurando e
que precisamos para sobreviver ao abismo. Eles
são bons - e isto é uma boa coisa - apenas para
levar-nos ao silêncio. É então que as muitas
palavras que Jesus nos disse para evitar na
oração são reduzidas e canalizadas para aquela
“curta palavra” que a Nuvem do Não Saber
aconselha. É, aí, na kenosis – autoesvaziamento
de si mesmo –- que acontece a encarnação.
Então nos tornamos reais, como só podemos
fazê-lo no silêncio de Deus, para além do
pensamento e da imaginação, quando a palavra
se faz carne. Palavra no silêncio. Se não vamos
até o fim, quando desistimos ou recuamos
novamente para a consciência do ego, nós
adormecemos ou voltamos para a fantasia.

*

consciência embora afirme tê-la expandido. Não
admira que a nossa cultura esteja oscilando tão
violentamente entre os extremos e decaindo para
a barbárie e a autodestruição, traindo os jovens e
nossa casa
terrena.
Esta tecnociência
desumanizante ridicularizou e expulsou da
paisagem de nossa mente aquelas vastas
dimensões do conhecimento que constituem a
sabedoria do grande Sermão da Montanha e da
Agonia no Jardim.
Ela despreza o amor, considerado mera força
subjetiva e orientada para o ego que é irrelevante
para a nossa forma de ensinar, ganhar dinheiro
ou praticar a medicina. No entanto, apenas o
amor pode superar o abismo entre o caos e o
cosmo. E pode fazer mais: uni-los na
exuberância da criação.
Mas quem está fazendo isso e quais seriam
seus sinais? Estamos fazendo isso a nós mesmos,
é claro, porque todos participamos da cultura
que partilhamos. Não importa o quanto
reclamamos e condenamos, nós fazemos parte
dela. A ganância obscureceu o significado de
crescimento. A educação obscureceu o
significado de aprendizado. A medicina
obscureceu o significado de saúde. Os
maravilhosos avanços da ciência e do
conhecimento em todos estes campos foram
sequestrados pela falsa sensação de controle que
despertaram no ego coletivo. Há pecadores
individuais –- os banqueiros que se recusam a
ser responsáveis por seus malfeitos, educadores
que disputam posições nas avaliações, médicos
que veem no paciente algo que os distrai dos
resultados dos exames, o clero que lamenta sua
perda de controle sobre as massas. Mas
precisamos identificar o pecado entranhado, o
vírus desenfreado, e não bodes expiatórios.

É impossível imaginar o caos a que desceu a
mente de Jesus no Getsêmani. Nossas próprias
experiências disso – quando nossas esperanças
foram despedaçadas ou perdemos o que amamos
– dá-nos algum ponto de referência. É neste
ponto que podemos começar a nos conectarmos
Um dos sinais dessa crise cultural e global é o
a sua experiência e então, se pudermos, perceber
sofrimento
que causa. Contudo ela também
como sua experiência penetra e transforma a
nossa própria. Mas para isso, devemos, como produziu uma consciência do poder da
consciência em si. Por exemplo, o melhor
ele, desapegar-nos.
especialista do mundo em matéria de segurança
Isso é especialmente difícil para nós, pessoas médica adverte que a “consciência situacional” modernas que vivem em uma cultura de controle estar presente no momento - é o fator mais
cada vez mais absoluto. A ciência – a orgulhosa importante para reduzir as centenas de milhares
ciência dos tecnocratas, não a ciência humilde de pacientes que morrem anualmente por erros
dos exploradores nas fronteiras do conhecimento médicos evitáveis.
– na verdade, contraiu a extensão de nossa
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Mas o que seria essa consciência e como
poderia ela ser recuperada em uma cultura cuja
paisagem mental foi tão danificada? Até a
psicologia sofreu com o reducionismo da
ciência, com muitos nesta profissão afirmando
que a medicina da mente não difere da medicina
dos tecidos. A saúde mental é frequentemente
vista como uma questão biomédica; os campos
de relações, contexto, valores e significados são
vistos como distrações para a prática da
psiquiatria como neurociência clínica.

Há um único caminho de cura. A cura é o
anfitrião da hospedaria do si-mesmo. Como
Rumi, Simone Weil compreendeu que o hóspede
que chega inesperadamente pode estar vestido de
alegria ou de tristeza, de prazer ou de dor. Mas
“cada um foi enviado do além como um guia”.
Quando surgem problemas eles podem ser
resolvidos –- quando possível – mas sempre têm
de ser compreendidos, também. A consciência é
parte da cura. Tomar remédios para dor
continuamente, sem entender o que a dor
significa ou o que a causa, não é cura. Da mesma
O mundo e o si-mesmo são maiores do que
forma, esperar que toda cura venha de fora é
isso. Todo sofrimento tem muitas camadas. No
reducionismo e reflete uma confiança absurda
indivíduo, há níveis históricos e de gerações,
nas coisas exteriores.
bem como os contextos culturais que moldam
nosso senso do si-mesmo . O grande, espirituoso
Há muitos caminhos para a recuperação. Mas
e sábio poeta sufi Rumi viu o ser humano como existe um único poder de cura que surge da
uma hospedaria –- “cada manhã uma nova mesma profunda unidade e simplicidade do ser
chegada”. Não é um sistema informatizado em que é a estrutura profunda de toda a realidade.
que o ser humano está subordinado aos poderes Assim como o sistema autoimune tem muitas
de controle que visam a uma uniformidade cada surpresas – o “milagre de autocura” como diz o
vez maior, bem como a punição do que é poeta irlandês Seamus Heaney - uma cultura
pessoal.
*
Então, nenhuma solução reducionista, exceto
a que reduz o reducionismo a um absurdo, vai
funcionar. Quero dizer que, para responder de
forma eficaz e respeitosa à pessoa integral,
precisamos de uma simplicidade verdadeira, não
de um reducionismo fácil ou arrogante. A
simplicidade expõe o reducionismo como uma
tentativa de trazer tudo para o controle de um
sistema controlado. É uma ilusão absurda, é
claro, porque, como ocorre com tantos sistemas
de reducionismo atualmente em colapso, ele
fracassa enquanto alega que está obtendo
sucesso. Isso é muito parecido com a forma de
pensar do viciado, e nossa cultura tornou-se
viciada no reducionismo como um meio de
controle total. Quanto mais ele fracassa, mais
poderes de controle exige: não é este o
significado do vício? O controle é uma ilusão
(quando é que alguma vez realmente tivemos
controle?) e nossa busca desesperada é um
subproduto de nossa relutância de nos arriscar a
encarar a realidade.
Há, no entanto, um caminho: cura e
transcendência.

pode identificar soluções para os problemas que
ela inflige a si mesma. Os “movimentos de
consciência”, como são chamados hoje, refletem
esse impulso de autocura. No entanto, por vezes,
tornam-se parte do problema que estão tentando
resolver. Com frequência, essas soluções
oferecem um quadro incompleto, tanto do
problema quanto das pessoas que sofrem dele.
Tratam os sintomas do reducionismo – a

Meditamos para aprender que, tal
como somos, com nossos defeitos e
falhas, mesmo assim somos
atraídos para o vórtice divino
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amputação de membros essenciais da
consciência – com ferramentas reducionistas.
São soluções superficiais temporárias para um
problema de consciência profundamente
enraizado. Nossa escolha simples hoje, colocada

de maneira tosca, é entre integridade sábia e
reducionismo absurdo. Mas nós – e isto também
é um problema – temos que ver a escolha antes
de poder fazê-la.

A Suprema Corte do Canadá recentemente
resolveu legalizar a eutanásia e o suicídio
assistido. A tentativa reducionista de controlar
tudo é visível aqui. A lei é, por definição, sobre o
controle, o que devemos e o que não devemos
fazer. Porém, há uma diferença entre a lei fiscal
e uma lei que define o que está além da
definição, o mistério da vida e da morte, e como
reagimos a eles. Será que a eutanásia deveria ao
menos ser legal ou ilegal? A questão pode ser
reduzida a um estatuto?

e orai. Seja desperto e volte sua atenção de si
mesmo para o outro. Desenvolver a arte da
contemplação
leva-nos adiante em nossa
jornada evolutiva, não para trás no tempo, como
fuga do estresse do presente. Contudo, para
tanto, é preciso mais do que ser meramente
consciente no presente. Atenção plena (e o que
digo, muitos budistas também acreditam) não
nos leva suficientemente longe, embora possa,
certamente, começar o processo.

A sabedoria da dimensão dos cuidados
paliativos da medicina, enraizada em todas as
grandes tradições da sabedoria, afirma que
devemos matar o sofrimento, não o doente, o
que importa é a qualidade, e não a quantidade de
vida. Reduzir isso a “direitos” é equacionar o
dom da vida com o consumismo. Não ver isto
revela uma ignorância do que a ciência médica –
a serviço da integridade – aprendeu em décadas
passadas e o que ela faz diariamente para
proteger os mais vulneráveis na sociedade, que
são colocados em maior risco por essa
legislação. Alguma dimensão vital da paisagem
mental está faltando em uma cultura que pode
produzir tal situação.
*

Mas, para fazer isso, todas as tradições
espirituais em nossa cultura devem ser gratas aos
professores da atenção plena secular. Ela abriu a
porta para uma dimensão que o movimento
reducionista parecia ter fechado na cara da
meditação, que é a simplicidade radical. No
entanto, a atenção plena, sem meditação, muitas
vezes permanece bloqueada na abordagem
reducionista ao excluir o contexto maior em que
a consciência se expande, a grandeza e
transcendência do espírito.
Tornando-nos conscientes no presente – de
nossos sentimentos, estados de espírito e
respostas – podemos dar o primeiro passo.
Todavia, os processos mais profundos e
transformadores começam quando passamos
para a meditação propriamente, e aprendemos a
mais simples, entretanto a mais exigente de
todas as artes humanas: retirar a atenção de nós
mesmos. Por uma profunda empatia, a história
que nos absorve neste tempo litúrgico, o
sofrimento, morte e ressurreição de Jesus,
mostra-nos o que isso significa: deixar para trás
o si-mesmo e encontrar-nos em Deus, através de
uma transformação de nossas relações com os
outros.

O espírito tem dimensões materiais e o
material tem uma dimensão espiritual. Jesus
experimentou isso em Getsêmani e expressou-o
integralmente no jardim da ressurreição. Ele
continua no corpo místico de Cristo. Esse corpo
espiritual não pode ser reduzido a uma fórmula
de doutrina porque existe em um universo de
experiência em expansão. O Corpo de Cristo é,
em última análise, todo o mundo material,
incluindo o pico evolutivo alcançado na
*
consciência humana. Ele se tornou radiante com
Existe, ainda, um medo do explicitamente
a experiência consciente de que a sua própria
espiritual e mais ainda de qualquer associação
fonte, trajeto e destino são um.
com as tradições religiosas em instituições
Como podemos recuperar o que perdemos, seculares modernas. Este é o legado de ambos os
sem perder o que ganhamos? Como na extremos da religião – a religião morna, externa,
segurança hospitalar, a resposta é simples: Vigiai do passado e o fundamentalismo violento do
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presente. Se esta redução da religião a uma força
social fracassada nos condena a não ir mais
longe no caminho da consciência do que estar
conscientes de nós mesmos, não teremos energia
suficiente para impulsionar-nos para fora da
crise cultural que atravessamos.

compulsão de ser perfeito, bem sucedido e
aprovado.
Porque a terra se encherá do conhecimento
da glória do Senhor, como as águas enchem o
mar (Hab 2:24).

As grandes tradições da sabedoria – como a
morte e ressurreição de Jesus ilustram –
oferecem-nos uma maneira de morrer, pelo
desapego de tudo – agora - em cada meditação e,
cada vez mais, em todos os momento do dia. E
então a “segunda morte” – quando expiramos
em termos biomédicos – não terá poder sobre
nós. Livres do medo da morte, tornamo-nos
livres para viver plenamente. O caminho para
tanto não é aquele prometido pelo reducionismo
– o controle sobre tudo, levando, desmontando
A prática da meditação fala ao coração das tudo. É um caminho mais estreito, porém, nos
pessoas modernas, que definhamos nos baixios conduz à vida.
do consumismo e disfunção social. Podemos
O caminho para a auto-realização é o
começar a meditar por motivos que mais tarde
caminho do autoesvaziamento. No Getsêmani e
na jornada parecerão egocêntricos; nossas razões
no Calvário, Jesus adentrou o grande
para perseverar serão diferentes daquelas que
autoesvaziamento que tinha sido seu próprio
nos fizeram começar. À medida em que a
nascimento. Como Deus teve que desapegar-Se
experiência nos ensina, através da prática, e em
de Si mesmo, para que a Palavra se fizesse
que a consciência da comunidade a nossa volta
carne, assim Jesus teve de desapegar-se
cresce, vamos relacionar-nos de forma diferente
humanamente, a fim de voltar e abrir o caminho
com a tradição. Não precisaremos dos textos
para nós seguirmos.
escritos do passado, exceto para afirmar e
explicar o que já estamos aprendendo por nós
Para onde vou... seguir-me-ás mais tarde (Jo
mesmos. Não estaremos buscando – como tantas 13:36).
É por isso que esta é a era da contemplação,
algo que os grandes cientistas intuíram antes de
muitos líderes religiosos. Ela vai ajudar a trazer
a ciência para sua próxima fronteira de tempo e
espaço. Mas, com ou sem religião, devemos
adentrá-la. Esta é a era do coração pleno, a
integração da consciência de ambos ao centro do
si-mesmo, quando a mente é introduzida no
coração e todo o nosso ser se engaja na radical
simplicidade do amor.

A simplicidade expõe o reducionismo
como uma tentativa de trazer tudo
para o controle de um sistema
controlado
vezes acontece com as pessoas religiosas –
experiência de segunda mão, nem seremos
voyeurs do espiritual. Seremos exploradores.
Culturalmente, veremos que a meditação nos
leva a uma consciência contemplativa que
transforma corpo e mente. Não é, como nossas
mentes super-ativas temem, a extinção do simesmo no final do pensamento. Distrações e
desejos continuarão. Mas vamos aprender com
eles o desapego. Ela vai nos levar a aquela
pobreza de espírito – não possessiva, liberdade
não controladora – que é o fundamento da paz,
da justiça e da ação compassiva. Vamos provar o
deleite da cessação do desejo e da liberdade da

A experiência contemplativa transforma a
religião, porque torna óbvio como Deus é
humilde. Ele não precisa do nosso louvor,
apenas o nosso amor. E este transforma o mundo
porque nos restaura à experiência direta e
pessoal de Deus. Em Jesus, vemos como Deus
sempre toma o lugar mais baixo. A religião
contemplativa expõe – como faz o ocasional
grande líder religioso – a redundância das
hierarquias, dos sistemas de controle e poder que
são regularmente construídos sobre aquela a
humildade divina, encobrindo-a. O que o
reducionismo não entende, mas a pobreza de
espírito sim, é que a maior potência do cosmo
vem da impotência, da
kenosis,
do
autoesvaziamento.
Por que as pessoas são atraídas para a
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meditação? E por que é tão importante ensinála? Porque nos alimenta de verdade, e não de
ilusão. E porque mostra que não meditamos
impulsionados pelo desejo de ser iluminados.
Meditamos para aprender que, tal como somos,
com defeitos e falhas embaraçosas, somos
atraídos para o vórtice divino. Somos

transformados naquilo que viemos ver. O ego
encolhe. O reducionismo pelo qual tentamos
controlar o mundo é reduzido a cinzas no fogo
do amor. E então as cinzas que usamos na
Quarta-feira de Cinzas terão servido a seu
propósito.
Laurence Freeman OSB

JMS 2015

David Tacey: "Religião e Espiritualidade podem se ligar novamente e a
WCCM participa desse propósito”
O Seminário John Main 2015 reuniu cerca de 220 pessoas de 10 países em janeiro, na Universidade
Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia. Este é o evento anual mais importante da WCCM e, mais
uma vez, revelou-se uma oportunidade maravilhosa de vivenciar o silêncio, a comunidade e
assimilar as reflexões do palestrante, o Professor Emérito David Tacey, de Melbourne, Austrália. O
tema foi "Espiritualidade e Religião em uma Era Secular". D. Laurence Freeman conduziu um retiro
antes do seminário, sobre "A meditação como um caminho espiritual moderno".
David Tacey e o JMS 2015
Uma das coisas a dizer sobre a "revolução espiritual"
é que ela recebe um monte de jargões positivos,
particularmente dos jovens. Mas, por trás destes
jargões, muitos deles estão realmente perdidos, e uma
das razões pelas quais estão perdidos é que eles não
têm raízes. Nenhuma base ancestral. Nenhum solo
rico em que possa crescer a planta de sua
espiritualidade. Raízes são tradição. Sem tradições, muito da espiritualidade e muitos jovens vão
fenecer como flores em um vaso. É preciso algo mais. Contudo, o que eles estão experimentando,
creio que é genuíno. Não é apenas fantasia de uma nova era, é o retorno do Espírito em uma era
secular. Assim, havendo esboçado a situação da espiritualidade e da religião, não me parece que a
situação seja permanente ou irremediável. Imagino que espiritualidade e religião possam
aproximar-se novamente e a meu ver a WCCM é parte disso, com papel destacado na vanguarda
da reconciliação desses dois continentes separados, religião e espiritualidade. E é por isso que
fiquei tão feliz com o convite para falar aqui, porque sinto que este é um dos principais sinais
positivos da direção para onde precisamos nos transpor.
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Comentários sobre o Seminário:
Foi uma experiência admirável para mim, como líder
do seminário. Ela me proporcionou uma chance de
organizar meus pensamentos sobre uma gama de
temas de que me ocupei por muitos anos. Ela me deu
um foco para esses pensamentos, e fiquei encantado de
encontrar tantos companheiros de viagem com mente
aberta e coração receptivo. Foi meu primeiro
envolvimento com a Comunidade Mundial de
Meditação Cristã, e espero que não seja o último. Para mim, o ponto alto do Seminário foi a
maravilhosa, espontânea manifestação da waiata (canção) Maori no final de minha palestra sobre
espiritualidade na juventude. Constituiu um momento de graça para mim, do qual vou lembrar e
guardar no coração. (David Tacey)
Foi um verdadeiro salto de fé, sediar o Seminário John Main 2015 em Hamilton, Nova Zelândia.
Sabíamos desde o início que, para o evento ser um sucesso, um número significativo de
participantes teria de vir do exterior. Cerca de 270 pessoas se inscreveram, das quais quase metade
veio de outros países. Estar com meditantes cristãos de 10 nações me fez perceber, mais do que
nunca, que somos uma comunidade baseada no amor, na esperança, e na repetição daquela palavra
sagrada, Maranatha. Foi uma experiência incrível! (Vincent Maire, Coordenador Nacional da
Nova Zelândia)
Uma semana de reflexão silenciosa, estimulação espiritual e impecável hospitalidade NeoZelandesa (Richard Cogswell, Austrália)
Durante o seminário e ao longo das meditações na Nova Zelândia, na condição de meditante desde
novembro de 2004, ocorreu-me certa semelhança com a experiência de Saulo de Damasco: um raio
de luz perfurando e aquecendo minha alma: os dois continentes ali, um de racionalidade e outro de
ansiar pelo Senhor, dissolveram-se em um só no amor do Senhor, e meus medos, dúvidas e
incertezas foram superados. Deo Gratias! (Lina Lee, Hong Kong)
Neste JMS revisitei meus estudos anteriores de literatura e filosofia, para integrá-los à minha
jornada espiritual hoje. Foi também uma oportunidade para perceber que espiritualidade e religião
constituem um todo, ou seja, duas faces da mesma moeda. Por um lado, é melancólico ver sua
separação na atualidade. Por outro lado, é bom saber que a meditação cristã será a caminho para
essa reunião. (Celina Chan, Hong Kong)
Senti a "consciência de comunidade" em nossa Comunidade de Meditação (WCCM) no JMS em
Hamilton. Ela realmente se fez visível com os resultados frutíferos do Seminário e Retiro:
companheirismo e organização total; elogios à equipe Neo-Zelandesa. Só pode ser o poder interior
de amor e criatividade operando a partir das meditações diárias. Mesmo na Peregrinação pós -JMS,
ficamos confortáveis em poder repousar como uma comunidade, sem barreiras. Louvemos o Senhor.
(Patrick Prakash, Singapura)
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O Seminário John Main é sempre um momento para atualizar a experiência de meditar em
comunidade, aprofundando o estudo e o conhecimento. Esta foi a quinta vez em que participei, e
sempre me surpreendo com a generosidade das pessoas e a riqueza da diversidade cultural. David
Tacey nos deu muitos insights e, para mim, reforçou o papel da Meditação Cristã no mundo.
(Leonardo Corrêa, Brasil)
Fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de participar do Seminário. O local era excelente, com
edifícios modernos em um campus espaçoso e com belos dias ensolarados. D. Laurence destacou a
necessidade de criar o ambiente certo para estarmos alertas e atentos na preparação para a
meditação. Ele também enfatizou que a Meditação nos permite estar permanentemente ligados à
presença do Espírito de Jesus que está dentro de nós.
A experiência do Professor Tacey de viver com os aborígenes na Austrália ajudou-o a esclarecer que
"ocidentais" têm o conhecimento de crenças religiosas em suas cabeças, e os aborígenes têm suas
crenças em seus corações. Ele sugeriu que “conhecer com a cabeça”, e não “conhecer com o
coração”, provavelmente é a causa da queda da frequência às igrejas no mundo ocidental. (Sam
Eathorne - Fiji)

On-line
Todas as palestras (Retiro Pré-Seminário e JMS) estão disponíveis em áudio e vídeo acessando para:
http://tiny.cc/jms2015_AV
Em nosso mundo moderno secular, facilmente esquecemos de que temos uma origem divina, uma
fonte divina; que a energia incandescente de nosso próprio espírito emana do Espírito de Deus.
John Main

Notícias
Fr. Laurence se encontra com
Mãe Mangalam
No dia 21 de janeiro, aniversário de
John Main, D. Laurence visitou a Pure
Life Society (Sociedade de Vida Pura)
em Kuala Lumpur. Este foi o lugar onde
John Main primeiro aprendeu a meditar,
há 60 anos. Acima, D. Laurence e Mãe
Mangalam, Presidente da Pure Life
Society. Após a visita, D. Laurence
conduziu um retiro em Penang sobre o tema: “Os oito grandes problemas da vida”.
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Canadá
Fr. Laurence visitou o Canadá em fevereiro e pôde apreciar a expansão do trabalho de ensinar
meditação a crianças, especialmente em Hamilton, Ontário. Ele conduziu um seminário para mais
de 250 diretores, professores e líderes educacionais, dirigiu um retiro para Conselhos Escolares e
proferiu uma palestra em St Jerome, Waterloo University. Você pode assistir a um vídeo (com
legendas

em

espanhol)

sobre

a

Meditação

com

Crianças

em

Ontário

acessando:

http://tiny.cc/children_canada

Polônia
A WCCM Polônia realizou um Retiro de Meditação Cristã em novembro de 2014, com 120
participantes de todo o país. O tema foi Silêncio: O Deserto, o Mosteiro e a Arte Moderna. O retiro
foi conduzido por D. Bernard Sawicki (OSB), ex-abade do Mosteiro Beneditino em Tyniec.

Mudanças em nossa equipe
A Coordenadora Nacional da Suíça, Catherine Charrière transmitiu o cargo de Diretor de Ligação
para Comunidades Nacionais a Kath Houston, da Austrália. Kath ressalta: “Espero apoiar os
Coordenadores Nacionais no trabalho que fazem para a missão da Comunidade, conhecê-los melhor
pessoalmente e fortalecer as relações entre os coordenadores nacionais, a fim de fortalecer nossa
visão de futuro para a Comunidade Mundial”.
Outras mudanças no Escritório Internacional em Londres: Rachel Sharpe (Diretora de
Desenvolvimento) e Jeroen Koppert (Coordenador IO) completaram seus mandatos e deixam um
legado duradouro para a Comunidade, pelo qual todos nós seremos gratos.

Milestones [Marcos]: nova série no Centro Meditatio
O Centro Meditatio em Londres realizou a primeira palestra da série “Milestones” em 18 de
fevereiro, quarta feira de cinzas. D. Laurence Freeman falou sobre o tema “Infância”. Você pode
assistir ao vídeo da palestra ou baixar o áudio em: http://tiny.cc/childhood_LF.
As outras palestras serão: Amadurecimento

(21 de maio), Maturidade (03 de setembro) e

Transformação (03 de novembro). Mais informações sobre inscrições no site Meditatio:
www.wccmmeditatio.org
Todas as palestras desta série serão transmitidas ao vivo, em webcast (detalhes de como você pode
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participar estarão disponíveis em www.wccm.org

Notícias
Jean Vanier
Retiro
Jean Vanier, que recentemente recebeu o Prêmio Templeton 2015, e
Laurence Freeman vão conduzir juntos retiro de uma semana em
Trosly, o Centro Internacional de Arche, França, sobre o tema: Entrar
em Oração Silenciosa. Para informações sobre este retiro, veja
http://tiny.cc/trosly

Meditação na tradição monástica
Santo Anselmo, Roma, 28 June - 5 Jul
Esta semana excepcional é aberta a
todos, que – como lembra São Bento –
estão
Deus”.

“verdadeiramente
Reúne

monges,

buscando
oblatos,

estudiosos e uma ampla gama de
pessoas preocupadas com a integração
das dimensões contemplativa e ativa da
vida. A cada dia articula estudo e
prática, silêncio e discussão, solidão e
comunhão. O dia seguirá o ritmo
monástico do Ofício Divino, Eucaristia
e períodos de meditação que serão incorporados a esses tempos de oração. Haverá também tempos
de lectio e silêncio comunitário. Entre os palestrantes estão: Laurence Freeman OSB, Bernard
Sawicki OSB, Joseph Wong OSB, Paolo Trianni, Ir. Lorella Fracassa, Stefan Reynolds, Tim Casey,
Guidalberto Bormolini e a Rev. Dra. Sarah Bachelard. A palestra de abertura será proferida pelo
Abade Primaz Notker Lobo OSB.
Para mais informações e inscrições visite http://tiny.cc/SAnselmo_WCCM
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Novas caras na Casa Meditatio, em Londres
A Casa Meditatio recebeu recentemente
dois novos membros: Agostinho e Fr.
Sergio Mancini. Da esquerda para a
direita:

D.

Laurence,

Agostinho

(China), Henriette (Holanda), Andrew
(Austrália), Fr. Sergio (Argentina) e
Fabio (Brasil).

Retiro Escola – Reino Unido,
em setembro
A Comunidade no Reino Unido está organizando seu Retiro/Escola de 4 a 11 de setembro de 2015,
nos Yorkshire Dales. “A localização é uma parte bela e tranquila da Grã-Bretanha, famosa por seus
passeios notáveis.

A semana será liderada por Kim Nataraja e ficaríamos muito felizes em

compartilhar esta oportunidade com a comunidade em geral”, ressalta Jacqueline Russell,
Coordenadora da Escola de Meditação do Reino Unido. Para mais informações, contactar
Jacqueline pelo e-mail jacqrussell3@gmail.com. O Retiro/Escola é adequado para pessoas que já
meditam seriamente há algum tempo em nossa tradição.
O Retiro/Escola Internacional será realizado este ano em São Francisco, nos Estados Unidos, de 6 a
13 de dezembro.

Artigo
Por Denise McMahon smsm, Coordenadora Nacional, Fiji

Meditação Cristã nas Escolas Fiji
Apesar de sucessivas gerações de crianças, que vivem perto do Centro de Oração, terem aprendido a
meditar, e nós termos notado os visíveis efeitos positivos que isso teve sobre elas, a Meditação
Cristã nas escolas em Fiji levou um bom número de anos para ser aceita e apreciada. Meditação nas
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escolas foi introduzida pela primeira vez pela Irmã Maura Hennessy SM, em uma escola interna na
ilha de Ovalau, mais de 15 anos atrás, e por alguns anos fez parte do programa escolar diário.
Lamentavelmente, a prática foi abandonada vários anos mais tarde, com a chegada de um novo
diretor. Ao mesmo tempo em Suva, uma equipe liderada pelo padre Denis Mahony SM, com
autorização do Diretor de Educação Católica, realizou seminários sobre Meditação Cristã para o
corpo docente das escolas primárias e secundárias em Suva. Esta iniciativa foi decepcionante, e não
teve maiores consequências. Talvez os professores não acreditassem que as crianças pudessem ficar
silenciosas e quietas. Foi o fim do trabalho nas escolas por alguns anos, exceto para a Escola
Marista, onde o Ir. Sam Eathorne FMS introduziu-a como prática diária, e Padre Denis começou
aqui no Centro de Oração um grupo de meditação para crianças que se reunia durante vinte minutos
depois de cada missa dominical.
Então, cerca de seis anos atrás, o Padre e eu fomos convidados para ensinar meditação em várias
escolas primárias e secundárias em Suva. Desta vez, adotamos uma estratégia diferente, pedindo
para ensinar as crianças em suas salas de aula e insistindo na presença em classe dos professores,
durante o ensino. Nós também pedimos a oportunidade de falar com os professores como um grupo
acerca da meditação e de sua importância para as crianças. Os professores começaram a ver como
era fácil para as crianças gostarem da meditação, e os bons efeitos que ela trazia. As crianças
pareciam se interessar. Todas aquelas escolas dispõem agora de tempos diários de medicação, e
várias delas reservam dois tenpos de meditação, no início e no fim do dia escolar. Algumas escolas
instalaram sistemas de som, de forma que a
meditação possa ser coordenada a partir do
centro

da

administração,

com

os

professores se revezando para liderá-la.
Este ano, a equipe de meditação escolar
expandiu-se,

pois

vários

professores

aposentados generosos juntaram-se a nós.
Revisitamos as12 escolas onde a meditação
já está implantada como um prática diária,
e fomos a seis novas escolas primárias e
secundárias, que agora têm meditação
diária. Limitação de tempo não nos permite
aceitar alguns convites para escolas em
outras ilhas de Fiji, mas esperamos fazê-lo
agora em 2015.
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Diálogo interreligioso
Um acontecimento interconfessional motivador ocorreu em novembro de 2014: a abertura de um
Centro de Meditação Universal no Swami Vivekananda College, uma grande escola secundária
gerida pela Missão Rama Krishna. Este projeto foi realizado para promover a harmonia entre as
várias religiões em Fiji e para ensinar meditação aos cerca de 1000 estudantes do Colégio, segundo
suas respectivas tradições de fé. A abertura oficial incluiu um simpósio sobre a meditação nas
tradições do Islã, do Cristianismo e do Hinduísmo, bem como sobre a importância da meditação
para os jovens. Nosso arcebispo, Peter Loy Chong, me pediu que falasse sobre meditação na
tradição cristã. Foi um grande privilégio participar e estarmos envolvidos no diálogo interreligioso
neste nível. Swami Tadananda, o superintendente do projeto, acredita que a meditação é importante
para os jovens para a sua própria felicidade e bem-estar, mas traz também uma importante
contribuição a dar para a formação de líderes do futuro, para a nação e o mundo. Estamos muito
gratos à WCCM pelo apoio que temos recebido ao longo dos anos, o que nos ajudou a compreender
o ensino e, em seguida, fazer parte dessa maravilhoso trabalho de ensinar às crianças e aos jovens
como meditar, um dos maiores presentes que se lhes pode oferecer.

Em Foco
Andrew McAlister
Há uma estrada que vai da minha cidade natal, Bathurst, na
Austrália, para uma pequena aldeia chamada Perthville. Parte
desse caminho de 10 km (seis milhas) já foi coberta por
árvores enormes. Em um dia de verão brilhante, era como
entrar em uma caverna. Durante o outono, era como dirigir
em uma pintura de Van Gogh. Uma parte profunda em mim
canta ao se lembrar deste pequeno trecho de estrada.
Nunca consegui me livrar dessa parte de mim que canta.
Como resultado, sempre fui uma espécie de contemplativo “desajustado” em meu caminho ao longo
da vida – como uma bola redonda entrando e saindo de buracos quadrados. Dar as costas a esse
lugar interior significaria para mim uma morte em vida.
Entretanto, assim como as árvores bloqueavam o sol na estrada para Perthville, o medo muitas vezes
bloqueou a minha experiência desse lugar profundo. Mas a luz do sol sempre encontra um caminho.
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Tenho levado grande parte de minha vida na busca desses raios, frágeis transparentes; e por demais
tem sido através da escuridão.
Eu não dediquei minha vocação contemplativa à igreja estabelecida do modo que outros, antes de
mim, o fizeram. Sou grato por isso. Acredito que agora é o momento para a vida contemplativa em
geral ser uma presença profética no Corpo de Cristo. Uma vocação contemplativa tem a ver
simplesmente com crescer no amor e sermos nós mesmos. E assim, todos podem ser místicos.
Muitos são, e simplesmente não sabem.
Em meados dos anos noventa, um colega também desajustado apresentou-me à Meditação Cristã. A
WCCM era nova, recém-criada no Seminário John Main em New Harmony, EUA. Fui
imediatamente atraído para meditação como uma nova maneira de viver uma tradição estabelecida.
Ao mesmo tempo, no entanto, eu desconfiava da WCCM e me mantive longe dela.
Comecei o desafio de permanecer fiel a uma prática, sendo encorajado pelo Espírito. Por algum
tempo, meditei fora da WCCM.
Quando passei dos 30, continuei a sentir o desafio da meditação, às vezes de forma aguda. Durante
esse tempo lutei para sobreviver, às voltas com depressão e ansiedade. Certa manhã, um frágil raio
de luz aqueceu-me, inspirando-me uma convicção: continue meditando, não pare agora. Era vida e
morte, um momento de “escolha a vida”, como em Jeremias (21: 8) ou na camiseta do grupo
Wham! Esta convicção muitas vezes retorna de imediato, antes de algum aprofundamento da minha
prática (como aconteceu então).
Hoje, minha prática de meditação mantém-se firme na graça que a desordem mental permitiu na
minha vida. Meu ego desistiu de dominar o mundo – Deus seja louvado. Ele simplesmente não é
suficientemente forte.
Sete anos atrás fui a um grupo de meditação de “jovens meditantes” em Paddington, subúrbio de
Sydney. Eu tinha finalmente cansado de meditar sem um grupo. A rotina daquele grupo, de “uma
vez por semana, e uma vez por mês para o publico”, era atraente. As pessoas do grupo foram uma
bênção.
Entrar em contato com esse grupo levou-me a entrar em contato com a comunidade de meditação
australiana e a WCCM em geral. E por sua vez foi determinante para um contato com os oblatos da
WCCM. Para minha surpresa e preocupação, vi-me sendo atraído para ser um oblato.
Eu segui este atração, este convite. Logo descobri que as pegadas de Jesus que eu tentava seguir
também tinham dentro de si as pegadas de Bento. Eu me descobri como um monástico vivendo
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contemplativamente no mundo.
Agora eu estou vivendo na Casa Meditatio, em Londres. Como oblato da WCCM, e nesta casa
comunidade, eu estou achando um lar longe do Lar. Um buraco redondo.
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Recursos
Livros
Food For the Journey [Alimento para a viagem]
Kim Nataraja
Este livro é composto por três ciclos anuais dos Ensinamentos Semanais.
Como observa D. Laurence OSB: “Os Ensinamentos Semanais formam
uma série contínua que se acumula em um sólida fundação da tradição
em que meditamos.” O livro pode ser usado como o elemento de ensino
em um grupo semanal, ou fazer parte da discussão após a meditação.
Preço e encomendas: veja em www.meditatiostore.com

CDs
The Essential Therapy of the Soul [Terapia Essencial da Alma]
Laurence Freeman OSB
D. Laurence apresenta a meditação como uma disciplina espiritual, uma
forma de cura e de integridade. A meditação é a terapia essencial da alma.
Seu ensinamento simples, com respostas lúcidas para perguntas frequentes
vão inspirá-los a começar e encorajá-los a perseverar.
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The Eight Big Problems of Life [Os oito grandes problemas da vida]
Laurence Freeman OSB
Os sete pecados capitais foram formuladas pela primeira vez pelos Padres
do Deserto como os oito defeitos principais: ganância, gula, luxúria,
tristeza, raiva, acédia, orgulho, vaidade. Estes defeitos podem ser
superados pela ascese e disciplina da meditação.

Preço e encomendas: entre em contato com o centro de recursos mais próximo de você
(quadro abaixo)

Blog sobre a Regra de São Bento
Um novo blog foi criado pela Comunidade da Casa Meditatio em Londres. Andrew, que vive na
comunidade e participa da discussão diária sobre a Regra na vida cotidiana entre seus membros a
cada manhã, acolhe sua participação: “Qualquer um que esteja interessado na relação entre
meditação e estilo de vida beneditino é bem-vindo para ler e contribuir para este blog”.
Leia em http://tiny.cc/blog_rule
Para encomendar livros, vídeos e cds em inglês:
Visite a Página da Meditação Cristã na Amazon: http://astore.amazon.com/w0575-20
Outras opções:
UK e Região
CANADÁ: www.wccmNova Zelândia:
www.goodnewsbooks.net
canada.ca
Pleroma Christian Supplies
email:
email:
orders@goodnewsbooks.net christianmeditation@bellnet.ca www.christiansupplies.co.nz
tel: +44 (0) 1582 571011
Tel: +1-514-485-7928
email: order@pleroma.org.nz
EUA: www.contemplativelife.org
email:
contemplativewisdom2@g
mail.com
Tel:+1-520-882-0290

ASIA e Região
email:
enquiries@mediomedia.com
Tel: +65 6469 7671

Tel: 0508 988 988

Austrália:
jpanetta@ausgrid.com.au
Tel: +61 2 9482 3468
(ou, também) Rainbow
Book Agencies
rba@rainbowbooks.com.au
Tel: +61 3 9470 6611
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