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Uma carta de Dom
Laurence Freeman, OSB

Um importante diplomata escreveu
recentemente uma espécie de nota de
apoio a Bonnevaux e iniciou dizendo,
de maneira nada diplomática, “o mundo está uma bagunça”. Acrescentou
que nunca houve tanta necessidade de
centros de clareza, inclusão e paz como
oramos que Bonnevaux venha a se tornar, com a ajuda de Deus (e de vocês).
A vida contemplativa foi deturpada durante séculos. Sempre foi apresentada
como uma opção, em geral uma escolha muito egoísta, para uma paz privativa e reclusão, fuga do mundo e de seus
problemas. Muitas pessoas que evitam
o trabalho do silêncio para si mesmas,
mas são enredadas no tumulto do mundo, viram os centros de contemplação
como fugas utópicas.
Mas, se encararmos a contemplação
como uma maneira de viver no presente, com mentes e corações bem abertos
na racionalidade e na compaixão, a verdade é bem diferente. A vida contemplativa é comum, ordinária, tão comum
quanto nossas falhas frequentes e nossos fracassos e nosso comprometimento inato com a esperança de um mundo
mais pacífico e justo. Assim como é
comum, em outras palavras, nosso entendimento do significado radical e universal do nascimento de Jesus quando
todas as camadas de sentimentalismo e
comércio foram eliminadas.
A encarnação é a maior das revelações na mais simples embalagem. Ilumina não o institucional, mas o núcleo
do significado da contemplação, a visão
de Deus mais do que a observação de
Deus, o ato de ver realmente, e não apenas olhar. Mostra a todos que a observam que a jornada humana é a evolução
de cada pessoa, sejam quais forem seus
dons ou sua experiência anterior, para
um estado que é simplesmente divino.
“Deus se fez homem para que os seres
humanos pudessem se tornar Deus”,
cantaram todos os maiores mestres
do Cristianismo antes que o sistema

de castas retornasse e as estruturas de
poder obscurecessem a verdade que
resplandeceu em Belém.
Não apenas os diplomatas sentem
que o mundo de hoje está com prob-

to que ele se refira a todos os que temos
um grau de conforto e privilégio comparado com aqueles que lutam para
sobreviver à guerra e às migrações ou
para alimentar suas famílias nas partes

lemas. “Democracia ha-ha-ha”, como o
grafiti doloroso no metrô brasileiro, impresso aqui na capa, declarou, é difícil
de definir e, atualmente, mais difícil ainda para muitos de acreditar. Depende
de um delicado equilíbrio de forças. Requer níveis de autodomínio e civilidade
que a torna facilmente sequestrada por
populistas, cínicos e bufões. Um referendo hoje, portanto, parece ser um
coquetel particularmente volátil para
o processo democrático. Para restabelecer um equilíbrio que está em tamanho risco, precisamos de mais do que
chavões e mudanças superficiais. Nos
tempos atuais, é necessária uma mudança de atitude mais radical e valiosa,
como a que o Papa Francisco iniciou na
Igreja Católica.
Um amigo do mundo financeiro me
escreveu depois da eleição, refletindo
sobre a instabilidade e a tristeza no
mundo, em que “há gente demais que
não participou do admirável mundo
novo que nós criamos”. Por “nós”, acredi-

sombrias de nossas cidades. Particularmente, acho que ele se referiu aos
responsáveis pelas grandes decisões
relacionadas a dinheiro e poder. Sem
dúvida, suas decisões tornaram o mundo um lugar mais rico. Mas também
estão criando uma margem cada vez
maior entre os que possuem absurdamente demais e aqueles que mal têm o
mínimo necessário. Jesus disse que “os
pobres sempre os tendes convosco”. É a
disparidade entre pobres e ricos, acima
de tudo, que produz a trágica desordem.
Como a contemplação, despertada
através da meditação, no trabalho do
silêncio, nos ajuda a restabelecer o
equilíbrio que é a base das virtudes, da
justiça, paz, saúde e felicidade? Como
podemos ensinar e partilhar este dom
que é de graça e deve permanecer de
graça como uma ponte de impecável
confiança?
A meditação é o meio mais simples
e universal de despertar a mente con-
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templativa e, assim, elevar o nível de
sabedoria no mundo. Ao agir com uma
visão desequilibrada das coisas, porém,
podemos transformar uma fonte ancestral de sabedoria em apenas um novo
ingrediente, moda passageira, produto
de nossa cultura tecnológica. Apesar de
todos os milagres e conveniências que
a ciência despejou sobre nós e apesar
de poder cruelmente desvalorizar o humano e confundir a identidade humana
com a máquina, ela não consegue substituir o ser humano. O ser humano é o
processo de mudança através do qual o
divino encarna mais plenamente, Deus
se torna humano, não um sistema ou
um computador. A meditação, então,
é sempre melhor compreendida como
um relacionamento, não como uma
técnica. É mais como votos conjugais
ou monásticos ou como qualquer maneira sincera de viver do que como um
curso ou um app.
Depois que a novidade da prática se
desgasta, a disciplina começa a se enraizar, as sessões de meditação começam
naturalmente a se entrelaçar na vida cotidiana. Tudo se torna natural e comum.
Mas também se torna transfigurador,
um agente permanente de mudança
que revela a dimensão profunda de todas as coisas, à medida em que abre e
integra os níveis mais sutis de nossa natureza. Ao se iniciar esta jornada, uma
questão difícil, mas necessária, de se
lembrar é que não se trata de nada semelhante a qualquer outra experiência
com a qual estejamos familiarizados. É
mais de deixar acontecer do que agarrar – algo particularmente difícil e contra a cultura de hoje, para nossas mentes, sempre ocupadas, enxergarem. No
fim da vida do Buda, perguntaram-lhe o
que ele tinha ganho com a meditação.
Ele respondeu: “Nada… mas perdi muito.” Jesus também enfatizou que não
podemos encontrar sem perder e que o
discipulado, a mais encarnada das relações humanas com o divino, requer que
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abandonemos “todas as vossas posses”.
Se ao menos fosse uma experiência
como as outras. Seria mais fácil vender e
controlar. Mas então não iria nos impulsionar adiante, na direção que nossas
vidas naturalmente buscam e necessitam seguir. A expriência da meditação é
de um relacionamento sempre se aprofundando e autorrenovando. Quando
a pessoa pensa que se exauriu, ele dá
uma volta e ganha vida nova.
Uma frase famosa de John Main diz
que “nada acontece na meditação e,
se acontecer, ignore”. Talvez não seja
a melhor maneira de vender alguma
coisa, mas o meio mais realista de levar
as pessoas a começarem e continuarem
neste caminho de graças. O que ele quis
dizer, é claro, é o que a sabedoria contemplativa sempre ensinou. A experiência, como normalmente a compreendemos, é sempre uma coisa passada, um
instantâneo ou um conceito de algo
que nos aconteceu sem que soubéssemos do que se tratava, simplesmente
por estarmos tão envolvidos no momento. Não havia nenhum um pouco
de nós nas laterais, registrando e avaliando o ocorrido. Nós estávamos, é verdade, dentro na experiência, mas a experiência não estava compartimentada
em nós. A descrição, e até o significado,
vieram depois, pois a experiência se
torna apenas um vestígio na memória.
Nossa fome de experiência e, é claro, de
novidades e o prestígio relacionado a
elas, vão contra a todo o significado da
contemplação. Por compreender isso,
John Main disse que “o significado mais
importante para as pessoas modernas
redescobrirem é o do silêncio.”
Infelizmente, não é o que a igreja
ensinou nos últimos tempos. Trabalhou no marketing do sobrenatural, do
extraordinário e das “experiências da
graça”, porque sempre haverá mercado para este tipo de coisa e por outras
razões menos orientadas ao serviço
religioso. Mas isso exaure o espírito re-

ligioso genuíno e o deixa dependente
de imagens, não da realidade; na superficialidade, não na real profundeza de
Deus. É também abstrato, intangível exceto na imaginação, e falsamente capaz
de realizar a encarnação.
Se, nos primeiros dias de meditação,
pudermos achar a ajuda de que precisamos para fortalecer nossa prática
e enfrentar estes desafios iniciais, assim como controlar nossa ânsia por exepriência, em breve descobriremos o
trabalho real e maravilha do silêncio.
O silêncio é criativo, renovador, curativo e desintoxicante. No princípio,
porém, pode parecer negativo e assustador. Permanecer em verdadeiro silêncio parece significar desaparecer por
completo. Mas quando vemos que o
silêncio é alcançado por meio do exercício da pura atenção, e não de atenção
a um objeto, adentramos este território.
Percebemos como a contemplação é
realmente uma experiência expansiva
de amor. Tudo o que antes chamávamos de amor é redesenhado. Somos
arrebatados para cima, muito além de
nossa pequena autoconsciência e crescendo, num plano maior, surge a verdade.
O silêncio é verdadeiro. Nada é mais
importante para nós em nosso mundo
da pós-verdade e das notícias falsas e
manipuladoras decepções em massa
do que se lembrar o que é realmente
verdadeiro. Merton disse uma vez:
“Faço do silêncio monástico um protesto contra as mentiras dos políticos,
propagandistas e agitadores”. Isso é verdade e Bonnevaux será parte deste protesto monástico ancestral pela verdade.
Mas hoje temos de ver que o monaquismo está relacionado não a monastérios, mas ao monge dentro de todos e
de cada um de nós, esta parte de nós
que “verdadeiramente busca Deus” e
sabe que a solidão, o isolamento são
condições para o relacionamento real.
Uma comunidade familiar, monásti-
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ca, global, é tão forte quanto todas as
solidões que a compõem.
Para a mente viciada em barulho
e novidade, o silêncio vai parecer um
vazio negativo. Na verdade, é um vazio
preenchido com o grau de potencial
que se iguala ao nível de silêncio alcan
çado. Enfim, até cairmos para fora dos
limites, numa “ordem sem ordem”, na
liberdade que é a vida do Espírito, no
silêncio que é Deus. Meister Echart descreveu isso, na linguagem mística do
paradoxo.
Na contemplação, nos tornamos prenhes de nada e, no nada, Deus nasce.
Deus gera Seu Filho em nossa alma.
Deus gera a mim como Seu Filho.
Ser humano é mudar. À medida
em que a consciência contemplativa
cresce, é a nossa percepção que muda.
Não é que nos tornemos “melhores na
meditação”, mas que percebemos que
a “experiência” verdadeira se revela não
meramente como algo que observamos e sentimos durante a meditação,
mas através de todas as dimensões e
em cada recanto e fenda da vida. Em
todos os aspectos, nos tornamos mais
comprometidos, menos ambíguos. A
fé, e não a força de vontade, assume o
controle e nos surpreende pelo modo
como remove montanhas, sempre
começando por reduzi-las a morrinhos. O mistério então emerge mais do
comum do que descendo dramaticamente dos esteios superiores. Nossa
ideia sobre Deus (sejamos crentes ou
agnósticos) também mudará e, com ela,
todo nosso acervo de crenças e valores.
Deus se torna mais manifesto por nossa
descoberta deste significado através do
rescente senso de conexão com todos
ao nosso redor. Inclusive aqueles que
se opõem a nós, aqueles que vivem em
outros mundos, fora do radar de nossas
zonas de conforto. Em todas estas formas, a contemplação cresce em direção
à ação e à coragem política.
Hoje nos sentimos compreensivelmente assustados pela velocidade da
mudança. Mal conseguimos nos adaptar às novidades antes que sejam su-
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plantadas pela chegada de um novo
rompimento. Sentimos que estamos
perdendo o controle, somos movidos
pelo medo, correndo atrapalhados
atrás daqueles que erroneamente acreditamos que podem controlar melhor
as coisas. O catalisador da boa mudança
– mudança que nos leva em direção ao
objetivo humano – é, de fato, primeiro
interior e depois exterior. Mudanças
exteriores são fases passadas. A mudança interior ocorre definitivamente,
à medida em que o autoconhecimento
se desenvolve. Como ocorre com o significado de “experiência”, o entendimento contemplativo do autoconhecimento enxerga distinções importantes
referentes a autoconhecimento. Não se
trata essencialmente do que sabemos a
nosso respeito ou pensamos sobre nós
mesmos – auto-confiança ou insegurança, por exemplo; mas de que somos
nós mesmos no silêncio mais profundo
e não reflexivo. Não se trata do que
aprendemos sobre nós nas revistas. É o
que perdemos e encontramos em nossa solidão.
Este tipo de auto-conhecimento
não pode ser colocado em palavras ordinárias ou conceitos. É percebido por
seus efeitos, nas mudanças que opera
em nossas vidas. Quando estamos realmente imóveis e o comando do ego é
afrouxado, as coisas se transformam
da forma como devem se transformar.
Gentilmente, surge uma espécie de
conhecimento que talvez jamais tenhamos percebido antes e ainda, como
na história do encontro de Elias com a
divindade na montanha, com uma quietude e simplicidade mais intensas do
que o terremoto ou a tempestade.
Ao descobrir o poder verdadeiro do
conhecimento, vemos este tipo de mudança como a mais saudável, recuperamos a sabedoria da imobilidade. Hesychia. São João Clímaco soa quase como
um consultor financeiro moderno vendendo atenção plena quando ele fala
sobre “hesychia (como) o conhecimento
acurado e controle dos próprios pensamentos. Imobilidade da alma é a ciên-

cia do pensamento e da mente pura. O
pensamentos corajoso e determinado é
amigo da imobilidade. Mantém vigília
constante nas portas do coracão.” Não
há nada anti-intelectual em deixar de
lado os próprios pensamentos ou em
conduzir a mente a entrar no coração
pelo caminho da imobilidade. O medo
de que a imobilidade signifique a morte
logo desaparece e descobrimos, em seu
lugar, um novo brilho e amplo alcance
da vida. Todas as organizações, inclusive a democracia, trabalham melhor
quando as pessoas têm mentes mais
claras e calmas e estão aptas a identificar a diferença entre notícias falsas e a
verdade.
Andar no “caminho estreito que leva
à vida”, de Jesus, no “caminho do meio”,
de Buda, ou no “nada em excesso” de
São Bento exige equilíbrio. O equilíbrio
da moderação exige vigilância para evitar cair em extremismos. A moderação
pode levar a menos episódios novos
e itens excitantes, mas é, na realidade,
mais emocionante, porque desperta
os sentidos e a inteligência para níveis
mais altos. Evita o tédio e conquista a
alegria da verdade. No mundo das finanças, a “estabilidade” é vista como
uma coisa necessária para o investimento e a produtividade. Em geral isso
significa não mais do que “a paz que o
mundo dá”, a facilidade das soluções
imediatas e provisórias. A paz de Cristo,
porém, surge do coração da realidade,
e não de suas tendências passageiras
superficiais. É necessário um contato
consciente (não apenas uma experiência de autoconsciência) para transmitir
esta paz à humanidade, do próprio
coração. Política, finanças ou religião,
sem coração, são incapazes de tornar o
mundo um lugar melhor.
Todos nós desejamos mudanças,
mas nos nossos próprios termos. Nossa imagem do que queremos mudar é
limitada pelo que nós desejamos. Nos
tornamos nada mais do que criaturas
do desejo. E então, nos conectamos ao
sofrimento, à tristeza e ao sofrimento,
frutos do ciclo de desejo, satisfação e
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desapontamento. Caímos na armadilha
de um reino de imagens e abstrações.
O problema de restringir a mudanca ao
que desejamos é o desejo em si. Nunca
desejamos o suficiente. A festa da Epifania nos recorda como o potencial total,
a glória do destino humano, se manifesta na pessoa de Jesus e agora, através
do cosmo, no Corpo de Cristo. A glória
está sempre pronta para se manifestar
através das coisas comuns da vida e
nos pertmitir, mesmo dentro das limitacões presentes, ver o mundo como um
paraíso.
A meditação age na transfiguração
do desejo: no princípio, por meio dos
dois períodos diários onde nos compometemos de todo o coração com a
pobreza de espírito a renunciar ao desejo. Num crescendo, à medida em que
a mudança se enraiza mais profundamente em nós, vemos como o desejo
muda em todas as áreras. O que e como
desejamos não é mais controlado cegamente pela ilusão. Eventualmente
chegamos a entender do que os místicos realmente estavam falando ao dizer
que deveríamos desejar apenas Deus.
No princípio, isto pode parecer uma
rejeição amargurada do mundo e de
todas as suas belas manifestações do
divino. Pessoas religiosas com pouco
coração se atêm a esta linguagem e a
distorcem para reprimir e controlar os
desejos naturais e a alegria de viver.
Mas, quando o processo de transfiguração está a caminho, percebemos seu
verdadeiro significado. Desejar apenas
Deus significa ressoar em harmonia
com todas as coisas que são reais.
A mudança é a única coisa que não
muda. No coração de Deus encontramos nosso mais profundo senso de
pertencimento e transcendemos nossa
auntoconsciência. Isto é uma mudança
eterna (o significado de “vida eterna”)
e se torna eterna agora, a imobilidade
na qual o divino autoconhecimento
do amor emerge e nos transforma. No
I Ching, o “Livro das Mudanças” chinês,
sabedoria é a habilidade para reconhecer, em qualquer momento, onde es-

5

tamos no ciclo perpétuo de mudança.
No hexagrama 20 sobre contemplação,
isto é mostrado levando ciclicamente
ao interior do mistério da realidade,
assim como cada nascimento leva a
uma série interminável de mudanças
e experiências. No texto da sabedoria
chinesa, a contemplação é descrita
como o espaço “entre a ablução e a oferenda”. De forma semelhante, na palavra
latina contemplatio, templum se refere
não à estrutura construída, mas ao espaçao no qual ela é erigida. Acho que
é por isso que, quando as pessoas vêm
a Bonnevaux, não apenas a construção,
mas o espaço se revela a elas como uma
entrada para a contemplação e a paz.
Se o caminho para casa neste espaço
é tão simples e evidente, por que parece que tão poucos o escolhem? A vida
é uma escolha contínua, geralmente
entre o menor de dois males, como nas
eleições democráticas. Mas estamos
sempre encarando uma escolha entre
certo e errado, o melhor parceiro de
vida, uma nova senha ou carreira. Escolhas demais criam ansiedade. Escolhas
que só nós podemos fazer levam-nos
a nos sentirmos solitários. Sem dúvida, é por isso que, à medida em que
nosso mundo se enche de escolhas e
complexidade, surge uma necessidade
complementar por simplicidade. Em
vez disso, procuramos economia de esforços, a situação com o mínimo de escolhas onde consentimos mais do que
optamos. Mas por que algumas pessoas
querem meditar e outras não? Por que
aqueles que querem meditar precisam
competir com uma parte de si mesmos
que resiste a isso?
Talvez seja porque acreditamos que
se trata apenas de uma escolha nossa.
Porém: “vós não me escolhestes, eu vos
escolhi”, nos disse Jesus. Ele acrescenta
que a escolha dele é tal que podemos
partir e sua paciência terá resultados
– não apenas experiências que vêm e
vão, mas uma transfiguração contínua
que começa realmente quando nós
mesmos começamos a encarnar. O conhecimento de ter sido escolhido nos de-

sestabiliza. Ameaça nosso controle do
ego e sempre nos força a uma relação
combativa com aquele que acreditamos ter feito a escolha. Mas, por meio
do aprendizado (através da disciplina)
e do consentimento (através de deixar
acontecer), com o modo contemplativo
de ver, percebemos que ser escolhido e
consentir com a escolha é a maior liberdade.
São Tomás de Aquino dizia que o que
há de novo no Novo Testamento é a graça do Espírito Santo operando no coração. Não escolhemos isso, mas dizemos
sim a isso. Dizer sim é parcialmente
uma escolha, mas, principalmente, um
ato de fé no qual nos supreendemos
numa absoluta igualdade. Não é isso o
que celebramos por Deus estar conosco
em Belém? Se encaramos este fato por
meio da iluminação contemplativa, encontramos a chave para nosso dilema
atual. Encontramos o caminho sábio
para a simplicidadde radical. Aprendemos por muito tempo como celebrar a
diversidade em vez de temer os estranhos e como nos entrosarmos em vez
de nos separarmos. A contemplação é
necessária ao nosso próximo passo evolutivo.
Todos os que trabalham na comunidade em nossa equipe internacional
unem-se a mim desejando a vocês, e a
todos com quem vocês trabalham, uma
época santa e feliz do nascimento do
Senhor e da epifania. Por favor, mantenham Bonnevaux em seus coração de
um jeito especial, como um espaço futuro de contemplação e união para servir ao que tentei descrever nesta carta;
rezamos para poder lhes dar as boasvindas lá algum dia.
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