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Prólogo do Evangelho
de São João
“No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio Ele estava com
Deus.
Tudo foi feito por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
O que foi feito n’Ele era a vida
e a vida era a luz dos homens;
e a luz brilhou nas trevas,
mas as trevas não
a apreenderam.
Houve um homem enviado
por Deus.
Seu nome era João,
ele veio como testemunha,
para dar testemunho da luz,
a fim de que todos cressem
por meio dele.
Ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho
da luz.
Ele era a luz verdadeira
que ilumina todo homem;
Ele vinha ao mundo.
Ele estava no mundo
e o mundo foi feito por meio
d’Ele.

Jaeger, Clarice. Pastor com o Cordeiro, 2016.

Mas o mundo não O reconheceu.
Veio para o que era seu
e os Seus não O receberam.
Mas a todos que O receberam
deu o poder de se tornarem filhos de
Deus:

aos que creem em Seu nome,
eles que não foram gerados
nem do sangue, nem de uma
vontade da carne,
nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós;
e nós vimos a sua glória,
glória que tem junto ao Pai
como Filho único,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele
e clama:
– Este é Aquele de quem eu
disse:
O que vem depois de mim
passou adiante de mim,
porque existia antes de mim.
Pois de Sua plenitude
todos nós recebemos
graça por graça,
porque a lei foi dada
por meio de Moisés:
a graça e a verdade
vieram por Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu Deus:
o Filho unigênito
que está no seio do Pai,
Este o deu a conhecer.”

“Uma voz clama no deserto: Abri um caminho para Iahweh,
na estepe aplainai uma vereda para nosso Deus” Isaias 40, 3
Eventos do período
Dez. 9 a 11 – Retiro de Dom
Laurence Freeman sobre o tema:
“Escolhendo o bem – como a Meditação transforma nosso potencial
para preferir o perdão à vingança, a
verdade à mentira e a generosidade
à corrupção”. Local: Casa de Retiros Pe. Anchieta, no Alto da Gávea.

Jan. 7 – Celebração do Natal em
Epifania, com o Centro Gregório
de Nissa, na Capela de Emaús do
Mosteiro de São Bento, a partir das
15.30 horas.
Jan. 28 – Manhã de convivência no
Jardim Botânico, às 9 horas.

Fev. 18 – Palestra na Igreja Cristã
de Ipanema, às l6 horas.
Mar. 25 – Caminhada contemplativa com Via Sacra no Morro do
Leme, às 9 horas.

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 79

Pág. 2 – Dezembro de 2016

Depoimentos dE grupos de copacabana 3

ANA FONSECA (coordenadora de
dois grupos na Paróquia da Ressurreição)
Há exatos 20 anos iniciei a prática da
meditação em um retiro de Dom Laurence
Freeman e, desde então, tenho preservado
tanto na prática, como no desenvolvimento
de várias atividades na Comunidade de
Meditação Cristã; mas, dentre todas as
atividades que desempenhei e desempenho ainda hoje, como membro do Comitê
Executivo da WCCM, nenhuma delas me
dá tanta gratificação como a coordenação
destes dois grupos semanais na Paróquia da
Ressurreição, nos últimos dois anos.
A definição de John Main sobre a meditação se aplica à coordenação de grupos
semanais; é muito simples, mas não é fácil, pois exige uma disciplina maior: estar
presente em todas as reuniões e transmitir,
sem muitas palavras, os benefícios que a
prática contínua da meditação pode trazer
ao meditante.
Sabemos, por experiência própria,
que a meditação abre caminho para uma
oração mais profunda e mais distante das
distrações. Com ela podemos chegar ao
que chamamos de oração pura, livre de
pensamentos e imagens, também conhecida como oração do coração, porque, como
ensina Santo Agostinho: “O objetivo de
todo cristão é resgatar o olhar do coração”.
Muitos me perguntam se a participação no grupo requer algum curso ou
aprendizado, ao que sempre respondo: “É
só chegar e meditar, pois na meditação,
sempre somos iniciantes”. A prática é simples, apenas exige perseverança porque se
recomenda que seja diária, e o encontro
semanal do grupo nos ajuda a manter a
perseverança.
Por fim, agradeço a meus companheiros dos grupos da Ressurreição pela sua fidelidade que tanto me ajudam a continuar
na peregrinação espiritual e que tantos

benefícios me trouxeram: ganhei maior
serenidade e confiança, aprendo a viver o
momento presente. As alegrias e tristezas
ganham real dimensão. Mas é importante
saber que tudo é fruto da perseverança, não
vem em um dia, não é lógica, mas leva ao
aprofundamento da oração e da necessidade de se abrir à presença de Deus, porque
o amor de Deus foi derramado aos nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado, como ensina São Paulo (Rm 5, 27).
ANGELA LOYOLA
Aprendi que a Meditação Cristã propicia o encontro de nós mesmos com uma
força além de nós. Nesse percurso, as distrações são inúmeras e por vezes avassaladoras; mas há um momento em que o
econtro se avizinha.
Como diz Apolônio Carvalho: “Devemos silenciar todas as vozes dentro de
nós para ouvir a voz de Deus.” E aí vem a
gratificação do Alto.
ARNOLD PREGER
Nasci na Alemanha, ano de 1934.
Meu pai era um comerciante judeu, não
praticante. Minha mãe, católica, viera do
meio rural próximo a Königsberg. Entre as
poucas reminiscências da fase alemã, destaca-se o pinheiro de Natal, um deslumbramento em luzes e cores. O crescimento
da perseguição nazista tornou imperiosa a
emigração. Houve preferência pelo Brasil,
onde já morava meu tio paterno e padrinho, aqui chegando em 1939, pouco antes do início da guerra. Tive a educação
fundamental em colégios católicos: Notre
Dame e Santo Inácio, seguida de formação universitária na Faculdade de Medicina da UFRJ, praticando a profissão até
hoje. Casei-me com uma nordestina, católica, formando uma família brasileira com
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cinco filhos e cinco netos. Minha religiosidade foi profundamente marcada pela
influência inaciana, repleta de deveres e
obrigações. Tive algum entusiasmo pelo
Movimento de Cursilhos de Cristandade
até que este, no meu entender, perdeu o
rumo , tornando-se excessivamente paroquial.
Após um curso de Meditação Cristã ministrado por Ana Maria Fonseca, aderi a essa
prática com persistência, há muitos meses,
sentindo-me bem na minha religião que agora
me traz uma sensação de paz nunca antes
experimentada. Estou convencido, como
aliás defendem os maiores teólogos cristãos
modernos, que o cristianismo somente se sustenta na espiritualidade. É isto que buscamos
na oração profunda, procurando entrar em
sintonia com o fluxo de amor permanente
entre o Pai e o Filho em nosso interior.
O Espírito Santo agindo em nós e através de
nós. Quando nos reunimos semanalmente
para meditar em grupo, existe algo que nos
une, impossível de ser traduzido em palavras
e intuímos que a Graça está presente na Pessoa
do Cristo Ressuscitado. Manaratha.
IRENE VIEIRA
Meditar é concentrar-me no amor de
Deus. Na meditação encontro o verdadeiro
caminho que nos leva a Deus. À medida
que medito irradia-se em mim uma luz. E
essa luz é Deus que fala ao meu coração
através dessa energia.
Quando estou angustiada, a meditação
me acalma e traz paz. Tenho sido beneficiada com a meditação.
MIRIAM
O grande benefício por mim recebido
através da Meditação Cristã foi e continua
sendo minha posição frente aos problemas
e agressões sofridas.
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ADVENTO

Sentido do Advento

Laurence Freeman*

Somos criaturas de desejo
Temos esperado pelo Advento na
maior parte do ano (o Verbo se fez carne
em 25 de março, na Festa da Anunciação). Mas, como uma semente crescendo
silenciosamente no solo, dia e noite, este
silêncio começa a se fazer audível nas
quatro semanas do Advento. Se pudermos
escutar o aumento do volume do silêncio
da Encarnação durante essa estação de alta
expectativa, estaremos melhor preparados
para celebrar o Natal, da maneira como se
espera que seja celebrado.
A natividade em nosso mundo do
senso do humano divino e do Deus humano é infinitamente misteriosa – então
é facilmente perdida no alvoroço da
época natalina. Ela se revela e se oculta
simultaneamente. Durante o Advento,
começamos a sentir o quanto Deus deve
ser ao mesmo tempo ousado e tímido.
Como o Advento se desdobra em
quatro, vamos tratar da espera neste
mesmo número de etapas. A primeira é a
entediante consciência de que existe algo
a se esperar. Isto é mais sentido do que
percebido racionalmente. O sentimento de
espera, no entanto, aguça a consciência e
nos desperta para nós mesmos. É curioso
que sejamos despertados primeiro pela
falta, pela dor de não ter aquilo pelo que
ansiamos e que ainda não conseguimos
sequer nomear adequadamente. Mas o
Homo Sapiens é naturalmente descontente
e sempre faminto por algo mais. Nossas
satisfações são maravilhosas, mas não
duram muito tempo. O atendimento de um
desejo logo nos mostra que não se extinguiu aquela sensação de incompletude que
se apossa de nosso sempre mutável “eu”.
Antes que a espuma da onda de sucesso
atinja a praia, outra já está se formando
atrás dela.
Somos criatura do desejo. Assim,
instintivamente e fatalmente, interpretamos cada momento como doloroso ou
prazeroso.
Na medida em que percebemos isso,
amadurecemos e nos tornamos melhores
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na formação dos mais jovens. Nos torna
mais afetuosos e compassivos com eles.
Somos tocados e nos divertimos em relação a quão entusiasmados eles ficam
quando suas esperanças intensas, ainda
que singelas, são correspondidas. Contudo, isso também nos faz conscientes de
que devemos ao mesmo tempo ajudá-los
a modelar seus desejos e cumprir nossas
promessas. Vemos a sabedoria desafiadora
de colocar a felicidade do outro no mesmo
nível da nossa. As crianças demonstram
isso para nós.
Então, não é uma surpresa que quando
a sabedoria de Deus se materializa numa
forma humana, Ele venha como criança.
Temos que tomar conta d’Ele Curvarmonos diante d’Ele. Cuidar d’Ele, trocar
Suas fraldas, confortar Seu choro. A graça
que estivemos esperando preenche nosso
desejo em um grau que muda nossa atenção para nós mesmos.
Tenho visto adultos muito autocentrados e angustiados, atormentados pelos
desapontamentos de suas longas esperas,
serem transformados por um recém-nascido, sendo elevados a um tipo de felicidade
que jamais teriam atingido satisfazendo
seus desejos.
A humanidade também tem esperado,
desde que foi despertada por sua escravização ao desejo. Esperamos que Deus
rompa nossas imagens e desejos projetados em direção aos deuses que nós mesmos criamos. Deus nos surpreende. Chega
como uma criança desamparada, um bebê
que temos que alimentar e proteger para
que possa sobreviver e crescer. Atuamos
como pais de Deus. Mas o crescimento
que se segue, torna-se maravilhoso como
foi para Maria e José. Nossa chamada
“jornada espiritual”.
Já Maria guardava todas essas coisas,
refletindo sobre elas em seu coração.
Na contemplação, Deus nasce em
nós, não sabemos de que modo, mas, de
alguma maneira, sentimos a angústia do
nascimento e do crescimento substituindo
o ciclo do desejo.

O Advento faz sentido porque o crescimento representa a vida se revelando e se
desdobrando em novos níveis de experiência e sentido. Preocupações diárias, lidar
com as coisas, planejar contingências, fazer pausas para escapar do trabalho penoso,
tudo faz parte de um mesmo nível. É literalmente o nível em que sucesso e fracasso
são o que parecem por serem rotulados
desse modo pelos outros. Mas um outro
nível se manifesta onde todos esses
julgamentos e atividades também parecem
simbólicos, refletindo outra dimensão da
realidade, expressando uma nova maneira
de ser, uma autoconsciência renovada que
nos impulsiona, de um modo torturado,
pelo julgamento e pela insatisfação para
um reino repleto das maravilhas da troca
de graças e da inocência verdadeira, não
sentimental.
A construção de tudo isso requer paciência e a arte contemplativa da espera.
Nós perdemos esta arte da sabedoria prática no mundo moderno, mas a meditação
a restaura. Um Advento contemplativo
vai trazer de volta para nós o encanto do
Natal, nos poupando do tédio do puro
consumismo.
Tornamo-nos pacientemente conscientes de que estamos esperando, na medida em que se precipita sobre nós, através
dos espaços interestelares, acolhidos em
nós, ansiosos por nós, desejando-nos,
transformando nossa maneira de desejar
e o que desejamos à medida em que nos
tornamos mais conscientes disso, de modo
mais intenso.
Emily Dickinson se perguntava:
Como será que a Notícia se sente
enquanto viaja
se é que Notícia tem coração
aterrissando na moradia
até adentrar como um Dardo?
Somos humildes criaturas de desejo.
Então, nos limitamos a repetir o ciclo de
dor e prazer, até que compreendamos que
também somos desejados. O que realmente ansiamos, o que se fez do amor que nos
criou, já nos foi direcionado. É por isso
que ansiamos por ele. É o que ansiamos
porque Deus anseia por nós.
*Monge beneditino, diretor da Comunidade
Mundial para a Meditação Cristã. Autor de livros
sobre espiritualidade já publicados no Brasil, cabendo
destacar: Jesus, Mestre Interior (Martins Fontes),
À Primeira Vista – a experiência da fé (Vozes) e
A Prática Diária da Meditação Cristã (Paulus).

o Bailado cósmico*
A Palavra de Deus foi “o primogênito de toda criatura”. “Aquele em quem
subsistem todas as coisas” deveria não só
caminhar entre os homens, ao sopro da
brisa da tarde, mas se tornaria Homem,
convivendo com os homens como irmão.
Deus então se fez homem. Assumiu
a fraqueza e o que havia de comum no
homem e escondeu-se, tornando-se um
anônimo e um homem sem importância,
num lugar de nenhuma importância.
E, em toda ocasião, recusou-se o Senhor
a dominar os homens, a deixar-se fazer
rei ou chefe, nem procurou ser um Reformador ou, de qualquer maneira, Superior
em relação às outras criaturas. Não quis
ser outra coisa para os seus, senão irmão,
conselheiro, servo, amigo. O Senhor jamais foi, do ponto de vista humano, uma
pessoa importante, embora seja verdade
que desde sua vinda nós o fizemos a
Pessoa Mais Importante. Isso, porém, é
outra coisa; não há dúvida de que Cristo
é Rei e Senhor de tudo, o triunfador da
morte, o juiz dos vivos e dos mortos, o
Pantokrator. Contudo, Ele é também o
Filho do Homem, o oculto, desconhecido, o homem comum, vulnerável.
A presença de Deus neste mundo
como Criador não depende senão d’Ele.
Sua presença no mundo como Homem
depende, em certa medida dos homens.
Não no sentido de nos ser possível mudar
alguma coisa do mistério da Encarnação
em si. Mas podemos decidir se a nós
próprios e à parte do mundo que é nossa, caberá a consciência da presença de
Cristo, se será tudo consagrado por essa
presença e transfigurado em sua luz.
Temos a escolha de duas identidades: a máscara exterior, que parece real
e vive de uma autonomia que é apenas
uma sombra durante o curto espaço de
nossa existência terrestre, e o eu íntimo,
interior, oculto, que nos dá a impressão
de nada ser, mas que, em realidade, pode
entregar-se eternamente à verdade em
que subsiste. É esse ser interior que está
imerso no mistério de Cristo, por Seu
amor, pelo Espírito Santo, de maneira
que, em segredo, “vivemos em Cristo”.
De fato, se Cristo se fez Homem,
foi porque quis ser qualquer homem
e todo homem. Se cremos na Encar-

**Monge trapista falecido em 1968, deixando
numerosas obas sobre espiritualidade publicadas
no Brasil como A Montanha de Sete Patamares,
O Pão do Deserto, o Pão Vivo, publicados pela
Editora Vozes.

Como meditar

Thomas Merton**
nação do Filho de Deus, não haveria nenhuma pessoa neste mundo na
qual não estivéssemos dispostos a ver,
em mistério, a presença de Cristo.
Aquilo que os homens levam a sério
é muitas vezes trivial aos olhos de Deus.
O que em Deus poderia parecer-nos uma
“brincadeira” é talvez aquilo que Ele
considera mais sério. Seja como for, o
Senhor brinca e se alegra no jardim de
Sua criação e, se conseguíssemos livrar-nos da obsessão que temos em querer
dar um sentido a tudo, talvez pudéssemos
ouvir sua voz chamando-nos, e segui-lO, então, em seu bailado cósmico.
Pois o mundo e o tempo são o bailado do Senhor no vácuo. O silêncio dos
planetas é a música de um banquete de
núpcias. Quanto mais persistirmos em
nossa incompreensão dos fenômenos
da vida, quanto mais os analisamos,
emprestando-lhes finalidades estranhas
e complexas de nossa fabricação, tanto
mais mergulhamos na tristeza, no absurdo e no desespero. Mas isso pouco
importa, pois nenhum desespero nosso
pode mudar a realidade das coisas, ou
empanar a alegria do bailado cósmico
que permanece sempre. Na verdade, estamos nele envolvidos e ele está em nós,
pois, queiramos ou não, suas pulsações
se fazem sentir em nosso próprio sangue.
Contudo, a verdade é que somos convidados a nos esquecer de nós mesmos,
deliberadamente, a lançar aos ventos
nossa terrível solenidade e entrar no
bailado geral.
*Destaques do capítulo 39 do livro Novas Sementes de Contemplação, traduzido pela Ir. Maria
Emmanuel de Souza e Silva, OSB, em 2ª edição, Rio
de Janeiro: Editora Fisus, 2001.

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 pro
nuncia, 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.
Laurence Freeman
Prece para iniciar a Meditação
Divino Pai, ajudai-nos a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho em nossos corações. Conduzi-nos àquele misterioso
silêncio, onde vosso amor é revelado a todos
que O invocam:
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!
John Main

Prece 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.
Que a beleza da vida divina preencha este grupo
e o coração de todos os seus menbros com uma
alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que é a
vida humana. Fazemos esta prece por Jesus
Cristo Nosso Senhor.
Laurence Freeman
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estante de meditação

O segredo de um fascinante galileu
Faustino Teixeira
Em tempos de “inverno eclesial”, a leitura
do livro de José Antonio Pagola sobre Jesus
(Jesús, aproximación histórica. 8 ed. Madrid:
PPC, 2008)1 é reconfortadora e motivadora
de uma renovada perspectiva evangélica. Vivemos tempos difíceis no âmbito das igrejas:
de insulamento dogmático, fechamento
aos outros e sedução fundamentalista. Em
diversos segmentos, verifica-se um clima
de desconfiança no potencial transformador
das igrejas, muitas vezes fundado em razões
que são sólidas. Em recente artigo publicado
no jornal espanhol El País (01/03/2009), o
filósofo italiano, Gianni Vattimo lança seu
desencanto com as religiões. A seu ver, “em
muitos aspectos da vida atual, as religiões já
não contribuem com uma existência humana
pacífica nem representam um meio de salvação”. São, na verdade, “um poderoso fator
de conflito em momentos de intercâmbio
intenso entre mundos culturais diferentes”.
Pode-se discutir a validade da interpretação
desse renomado filósofo italiano, mas suas
palavras devem provocar, permanentemente,
nosso discernimento para uma atuação eclesial
mais viva e libertadora.
O livro de Pagola surge como uma brisa
refrescante nessa pesada conjuntura eclesiástica. Há que refletir sobre as razões do
sucesso dessa obra, que em apenas seis meses
conheceu oito edições. Vem responder a anseios abafados, a sonhos não concretizados e
teimosas esperanças de um horizonte eclesial
alternativo. Infelizmente, essa obra vem enfrentando duras resistências na Igreja espanhola: como exemplos, a carta pastoral de Mons.
Demetrio Fernández (bispo de Tarazona) e a
nota de clarificação da Conferência Episcopal
Espanhola (junho de 2008). O argumento é
conhecido: as presumidas deficiências doutrinais em torno da abordagem sobre Jesus e
seu afastamento da fé da Igreja. Vive-se hoje
um clima de desconfiança diante da reflexão
teológica, sobretudo quando ela ousa pensar o
cristianismo de forma aberta e corajosa. Como
assinalou o teólogo José Ignácio González
Faus, em artigo na revista Concilium (326
– 2008/3), “a Congregação para a Doutrina
da Fé resvala hoje perigosamente para um
monofisismo que, como já advertiu Rahner,
é a vertente mais fácil para falsificar a fé na
divindade de Jesus Cristo e ´está latente nas
cabeças de muitos cristãos`”.
No início de sua obra, Pagola apresenta
as razões de sua investigação histórica sobre
Jesus. Sua motivação maior é captar “o segredo que se encerra nesse fascinante galileu,
nascido há dois mil anos numa insignificante

aldeia do Império Romano”. Lança a questão:
“Quem foi esse homem que marcou decisivamente a religião, a cultura e a arte do Ocidente,
a ponto de inclusive impor seu calendário?”.
O objetivo do autor é lançar-se numa séria
investigação, a mais rigorosa possível, sobre
essa figura fascinante: sobre sua vida, suas
lutas e a força e originalidade de sua atuação
na história. E isso para saber quem está na
origem de sua fé cristã.
O livro começa com a investigação sobre
Jesus como judeu na Galileia, nas proximidades de Nazaré. Trata-se de alguém que nasceu
e se desenvolveu no meio de uma família
judia que habitava no campo. Ele “cresceu em
torno da natureza, com os olhos muito abertos
ao mundo que o rodeava”, e isso se expressa
na abundância de imagens que emprega em
sua fala, adornada com elementos de seu
espaço circundante: os pássaros do céu, as
anêmonas das colinas de Nazaré, as ramas
das figueiras, a beleza do sol e a força das
chuvas. Seu estilo de vida difere dos ascetas
do deserto, pois vem marcado pela vontade de
vida e pelo toque festivo. Com ele convivem,
sem discriminações, os pecadores, excluídos
e prostitutas. Todos se admiram com seu
potencial de alegria e esperança. Dedica-se
a algo que João Batista nunca fez: “curar
enfermos que ninguém curava; aliviar a dor
das pessoas abandonadas, tocar os leprosos
que ninguém tocava, bendizer e abraçar as
crianças e os pequenos”. Sua palavra-poesia
era um sedutor convite para “olhar a vida de
forma diferente”. Todos sentiam-se tocados
e fascinados com sua presença e mensagem.
Estavam diante de alguém que foi apoderado
pela força singular do reino de Deus. Pagola
define Jesus como um “buscador de Deus”,
um “profeta do reino de Deus”. É ao reino de
Deus que Ele dedica suas forças e sua vida
inteira: trata-se do núcleo essencial de sua
pregação, de sua convicção mais arraigada,
que movimenta sua paixão e atividade.
A mensagem profética de Jesus impressionava particularmente os excluídos. Sua
forma de apresentar e falar de Deus “provocava
entusiasmo nos setores mais sensíveis e despossuídos da Galiléia. Era o que necessitavam
ouvir: Deus se preocupa com eles”. Mediante a
linguagem poética, Jesus, na linha dos grandes
profetas, encontrava a força e o vigor para “sacudir as consciências e despertar os corações
para o mistério do Deus vivo”. Jesus apresenta
a todos um Deus compassivo, de entranhas de
misericórdia, que acolhe com alegria a todos
que necessitam de ajuda. Além de “poeta da
compaixão”, Jesus é também “curador da

vida”: alguém que contagia saúde e vida, e junto a Ele não há lugar para a tristeza ou solidão.
Em seu itinerário de defesa dos últimos, sublinha que o caminho que conduz a Deus passa,
sobretudo, pela compaixão com os pequenos e
excluídos. O código que marca sua vida é o da
compaixão: sua experiência de Deus não leva
à exclusão ou isolamento, mas à hospitalidade
e acolhida. Assim o fez com os pecadores e
publicanos, e também com as mulheres, que
sempre receberam d’Ele viva acolhida. As mulheres formavam parte do grupo que o seguia
desde o princípio e a ele permaneceram fiéis,
tendo uma presença bem significativa nos últimos dias de sua vida. Como assinala Pagola,
as mulheres permaneceram fiéis a Jesus todo
o tempo, assumindo um papel protagônico na
dinâmica da fé pascal.
Não há como explicar a atuação profética
de Jesus sem captar o mistério de sua relação
amorosa com Deus. Para Jesus, Deus não se
reduz a uma teoria, mas é uma Presença que
o transforma interiormente e faculta a tonalidade de sua vida de abertura e compromisso
com os outros. A Deus, como Pai, dedica
sua oração nos momentos cruciais de sua
caminhada. Jesus sempre se dirige a Deus
como “Pai”, com quem partilha confiança
e intimidade. É o Pai do céu, que “não está
ligado ao templo de Jerusalém nem a nenhum
outro lugar sagrado. É o Pai de todos, sem
discriminação nem exclusão alguma. Não
pertence a um povo privilegiado. Não é
propriedade de uma religião. Todos podem
invocá-lo como Pai”. O mistério de Deus
é vivido por Jesus de forma peculiar: nele
encontra o “melhor amigo do ser humano”
e o “amigo da vida”.
Viver hoje o seguimento de Jesus é dar
continuidade a esse sonho de fraternidade,
irmandade e comensalidade. Para tanto, faz-se
necessário colocar no centro de nossa mirada
o horizonte do reino de Deus, que é o único
absoluto. Nesse tempo de forte centralidade
eclesiológica, há que buscar uma “eclesiologia
negativa”, ou uma “teologia da igreja em tom
menor”, como bem mostrou o teólogo Edward
Schillebeeckx. Uma eclesiologia menos gloriosa e mais humilde, de modo a poder afinar
os ouvidos e o coração para se envolver na
rica melodia da alteridade. O belo livro de
Pagola é um sinalizador positivo desse novo
caminho a ser trilhado.
*Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de
Fora (MG). Pós-Doutor em Teologia na Pontifícia Univ.
Gregoriana de Roma. Pesquisador do CNPq.
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O REDESPERTAR DO ISLÃ*

“A Igreja nada rejeita
do que há de verdadeiro
e santo em outras religiões”

Hans Küng**
Uma coisa Atatürk (sultão turco) que
acreditava na Europa, jamais haveria de
esperar: um redespertar do Islã, como veio
a realizar-se após a Segunda Guerra Mundial. Os fatores decisivos são conhecidos:
• a libertação política dos países islâmicos da dominação colonial das
décadas de 1950 e 1960;
• e, na década de 1970, os êxitos militares e econômicos alcançados a
partir da guerra árabe-israelense, do
embargo do petróleo e da vitória do
aiatolá Khomeini sobre o Xá e sobre
os Estados Unidos em 1979.
Não menos cheio de consequências,
porém, do que esse aumento de autoconsciência e da consciência do próprio
poder foi, afinal de contas, o desengano
com o Ocidente: suas crises, sua unilateral
tomada de partido em favor de Israel, sua
imoralidade e seu ateísmo.
O despertar islâmico (como já no
século XIX o exigiam reformadores
islâmicos, como Jamaleddin al-Afghani,
em relação ao colonialismo europeu) não
pode, portanto, ser visto simplesmente
como uma reação militante contra a
política de colonialismo e imperialismo
europeu. Nem também somente como
um angustiante e ambivalente indicador
dos parcos resultados da política de
desenvolvimento por transferência de
tecnologia. E menos ainda como um
retorno reacionário e religioso contra a
fracassada onda revolucionária laicista
que em vão se levantou.
Aqui se trata, basicamente, de dúvidas
sobre o paradigma moderno, hoje muito
difundido também na Europa e na América. Por isso, muçulmanos e muçulmanos
de orientação islâmica veem hoje, no
estado islâmico¹, a grande alternativa
religiosa e política ao estado leigo de
Atatürk. Em face do largamente difundido materialismo irreligioso e amoral,
tanto no Ocidente como no Oriente, eles
procuram uma nova base espiritual para
economia, cultura e sociedade, através

do Deus único (tawhid) e na submissão
(islam) à sua vontade e a seus mandamentos. Mas outros, de mentalidade ”laicista”,
exigem mais do que nunca uma radical
separação entre religião e política. Em face
tanto da posição mais islamítica como da
secularista, coloca-se hoje para o futuro a
pergunta fundamental que segue...
É possível um Islã
pós-moderno reformado?
Na Turquia, os problemas do Islã
acumulam-se como no foco de uma lente. O país entra em meio a um processo
de transformação econômica, política
e social, lutando por uma reformulação
democrática. Na Turquia que, de qualquer modo conta com 71 mil mesquitas,
sem dúvida alguma são vividas também
profundas questões morais e religiosas:
em última análise, uma reflexão sobre
os fundamentos da nação no Islã, onde
está profundamente enraizado o mundo
espiritual desses povos. Menos ainda
que no Ocidente “cristão”, ocorreu no
Islã a “morte de Deus”, anunciada pelos
profetas do ateísmo europeu.
E não se pode contestar que os imperativos éticos do Alcorão se mostraram e
se mostram eficientes em favor de mais
justiça, honradez, reserva, moderação,
compaixão e perdão. Em tudo isso, os
reformadores islâmicos, de forma alguma,
rejeitam na íntegra a modernidade europeia. Mas, na modernidade, eles desejam
conservar a identidade islâmica. Pelo
menos em princípio desejam viver um
islamismo que rejeita a ocidentalização e
a total secularização, mas aceita o desenvolvimento e a modernização.
Como para o cristianismo católico,
antes do Vaticano II, também para o islamismo surge o problema de considerar o
futuro da religião: irá o Islã permanecer
apenas uma força conservadora e de
preservação, ou irá tornar-se uma força
progressista e libertadora? Até que ponto

há de ser possível uma renovação do Islã
que basicamente queira voltar-se para
o futuro, manter-se consciente dos problemas e disposta a mudanças? Até que
ponto chega a disposição para a mudança
no mundo do século XXI que agora se
incia? Será que, apesar da modernização
tecnológica, em parte espetacular, deve
o estado ser dominado ainda por instituições religiosas determinadas por uma
teologia, um direito e uma constituição
social medievais?
O Islã que se encontraria manchado
pelo terror de extremistas árabes e iranianos deveria ser introduzido com uma
fisionomia mais alegre no século XXI,
dizem por vezes os turcos. Isso é de se
esperar, mas pressupõe que os direitos
universais do homem recebam uma clara
fundamentação por parte do Islamismo e
que a questão dos curdos seja resolvida.
Os direitos humanos exigem e impõem
a igualdade jurídica, tanto de mulheres
como também de não muçulmanos.
Precisamos de construtores
de pontes
Quando nos encontramos diante desta
grande ponte suspensa sobre o Bósforo,
que antes ninguém teria considerado
possível, esta ponte entre Europa e Ásia,
entre o Ocidente e o Oriente, entre os
tempos antigos e novos, nós nos interrogamos: Qual há de ser o futuro para
esta cidade, para este estado tão cheio
de contrastes? Qual há de ser o futuro
para o Islã, aqui e em outros países?
Quais haverão de ser os herdeiros desta
religião e cultura que já tem 1.300 anos
de existência?
*Destaques do capítulo Islamismo do livro Religiões
do mundo – em busca dos pontos comuns, da Hans
Küng, publicado em Campinas SP, pela Verus, em
2004.
**Padre católico, teólogo renomado, dirigiu o Instituto de Pesquisa Ecumênica e exerceu papel central
na redação do documento final do Concílio Vaticano
II, (1962-65).
¹Cabe ressaltar que se trata de um texto datado:2004.

