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integrada à World Community for Christian Meditation
Lava-Pés: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a
hora de passar deste mundo para
o Pai, tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o
ﬁm. Durante a Ceia, (...) levanta-se da mesa, depõe o manto e,
tomando a toalha, cinge-se com
ela. Depois, derrama água numa
bacia e começa a lavar os pés dos
discípulos e a enxugá-los com a
toalha com que estava cingido.
Chega então a Simão Pedro que
lhe diz: “Senhor, tu lavar-me
os pés?” Respondeu-lhe Jesus:
“O que faço não compreendes
agora, mas o compreendereis
mais tarde” Disse-lhe Pedro:
“Jamais me lavarás os pés,” Jesus
respondeu-lhe: “Se não te lavar
os pés não tereis parte comigo.”

Simão Pedro lhe disse: “Senhor,
não apenas os pés, mas também as
mãos e a cabeça.” Jesus lhe disse:
“Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está
inteiramente puro. Vós também
estais puros, mas nem todos (...)
Depois que lhes lavou os pés,
retomou o manto, voltou à mesa
e lhes disse: “Compreendeis o que
vos ﬁz? Vós me chamais Mestre e
Senhor e dizeis bem, pois o sou.
Se portanto, eu o Mestre e o Senhor vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros.
Deixo-vos o exemplo para que
como o ﬁz, também vós o façais.”
Jo 13, 1-15.
Imagem: Lava-pés de vitral da Igreja
de Saint-Aignan, Chartres.

Mensagem do Papa Francisco para a Campanha da Fraternidade – Destaques
Neste tempo quaresmal, de bom grado, me uno à Igreja do Brasil para celebrar a “Campanha da Fraternidade
e a superação da violência”, cujo objetivo é construir a fraternidade promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho para superação da violência.
Desse modo, a Campanha da Fraternidade de 2018 nos convida a reconhecer a violência em tantos âmbitos e
manifestações e com conﬁança, fé e esperança superá-la pelo caminho do amor, visibilizado em Jesus Cruciﬁcado.
Esse tempo penitencial, onde somos chamados a viver a prática do jejum, da oração e da esmola, nos faz perceber que somos irmãos. Deixemos que o amor de Deus se torne visível em nossas famílias, nas comunidades,
na sociedade. O perdão das ofensas é a expressão mais eloquente do amor misericordioso e, para nós cristãos, é
um imperativo de que não podemos prescindir. Às vezes, como é difícil perdoar... deixar de lado todo ressentimento, a raiva, a violência e a vingança é condição necessária para se viver como irmãos e superar a violência.
Somos protagonistas da superação da violência, fazendo-nos arautos e construtores da paz. Uma paz que é fruto
do desenvolvimento integral de todos, uma paz que nasce de uma nova relação também com todas as criaturas.
A paz é tecida no dia-a-dia com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas
relações de trabalho, na relação com a natureza. São pequenos gestos de respeito, de escuta, de diálogo, de
silêncio, de afeto, de acolhida, integração que criam espaços onde se respira a fraternidade.

EVENTOS DO PERÍODO
Março 24 – Caminhada contemplativa e manhã de
convivência no Jadim Botânico – 9 horas.

Maio 19 – Páscoa da comunidade na Capela de Emaús
do Mosteiro de São Bento, às 15h30.

Abril 28 – Projeção de vídeo do Frei Richard Rhor,
franciscano e psicólogo sobe a oração contemplativa
com legendas de Roldano Giuntoli na Igreja Cristã de
Ipanema, às 15h30.

Junho 30 – Caminhada contemplativa e manhã de
convivência no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro,
às 9 horas.
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NOTÍCIAS DA COMUNIDADE
Retiro de D. Laurence
em Indaiatuba/SP
De 6 a 8 de abril próximo, realiza-se na
Casa de Retiros da Vila Kostka retiro de
silêncio sob a direção de D. Laurence Freeman, centrado no tema “Luz e Sombra”,
tendo em vista que “o tecido da vida na
Terra está cheio de uma brilhante luz, mas
por vezes, ao mesmo tempo, de profundas
trevas”. Isso se reﬂete em nossa jornada
pessoal. A Meditação nos ensina a nos
mantermos ﬁrmes em meio a essas mudanças. Também aprendemos que essa luz brilha no escuro e jamais poderá se extinguir.
Esse conhecimento contemplativo nasce
a partir da experiência e não nos modiﬁca
apenas, mas também o mundo.
Retiro de silêncio
em Lagoa Seca/Paraíba
Será também dirigido por D. Laurence no
Convento de Ipuarana, a 11 km de Campina
Grande, de 9 a 11 de abril, tendo como eixo
o mesmo tema do retiro de São Paulo.
Dados sobre D. Laurence Freeman
Nasceu na Inglaterra em 1951, recebendo
educação beneditina. John Main foi um de
seus mestres. Estudou literatura inglesa no
New College da Universidade de Oxford.
Antes de entrar para a vida monástica trabalhou na ONU em Nova York, em banco
e em jornalismo. É monge beneditino do
Mosteiro Christ our Savior, de Turvey,
Inglaterra, ligado à Congregação de Monte
Olivetto. É o diretor da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã (WCCM),
com vários livros publicados no Brasil,
como A Prática Diária da Meditação
Cristã, A Luz que vem de dentro (Paulus),

Jesus, o mestre interior (Martins Fontes),
Perder para encontrar; Primeira Vista – a
experiência da fé (Vozes).
Para informações, acessar o e-mail: roldano@wccm.org.br.
Bonnevaux em restauração
Com projetos de restauração em pleno
desenvolvimento, o Centro Internacional
para a Meditação Cristã tornou-se um canteiro de obras. Lá se encontra instalado um
casal de ingleses que pratica a meditação
diariamente. Várias pessoas têm se manifestado através do site de Bonnevaux. Chi
yu Chung, da comunidade de Hong-Kong,
declarou: “Como jovem meditante tenho
muita esperança no futuro da Comunidade
Mundial; que ela possa trazer a dádiva
da paz para as pessoas de minha geração
em todos os setores da vida. A meditação
realmente nos capacita e conduz ao reino
da paz. Bonnevaux constitui um momento decisivo de nossa comunidade e creio
que irá atrair a nova geração a abraçar o
dom da paz, de modo a enfrentar o caos
do mundo.”
COMO MEDITAR
Sente-se relaxado, mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente
os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de igual
duração. Ouça-a à medida em que a 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 ape-
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nas 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 do Espírito de Vosso
Filho em nossos corações. Conduzi-nos
àquele misterioso silêncio, onde Vosso amor
é revelado a todos que 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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A LUZ DE CRISTO*

John Main**

A

meditação poderia ser descrita
como um caminho de verdade.
A palavra grega usada para
signiﬁcar a aletheia, que vem
de “a-lethes”, que expressa algo que não
se acha oculto. Assim, aletheia sugere
que a verdade é uma revelação para nós.
É uma revelação da estrutura essencial
das coisas. Desejo falar pouco sobre a
meditação como caminho da revelação.
Como todos nós sabemos, começamos a meditar com toda a nossa confusão em torno de nós. Muitas vezes não
compreendemos bem por que estamos
meditando. Acho que muitos de nós começamos como meditadores relutantes.
Ouvimos falar dela e começamos de
maneira um tanto contrafeita. Gradativamente, porém, vem um lampejo de luz.
Desconﬁamos que possa haver algo nela.
As trevas ainda nos circundam, mas já
existe um leve lampejo de luz.
Quando isso acontece, o primeiro a
passo a ser dado consiste em começar
a meditar seriamente, não com meia
boa vontade, mas de coração totalmente
aberto. Isto signiﬁca reservar o tempo
necessário de revelação todas as manhãs
e todas as noites
Esta é a primeira coisa a ser feita.
O segundo passo é começar a comprometer-se (e isto leva tempo porque você
tem que ser paciente) a dizer o seu mantra
durante o tempo inteiro de sua meditação.
Você não deverá ficar desanimado se
constatar que é um principiante lento.
Para alguns de nós requerem-se uns
quatro ou cinco anos para chegar a este
estágio. Mas o que vocês descobrirão, por
meio de sua perseverança, é que dizer o
mantra é como que um diluir-se muito
suave e gradual das trevas.
O que há de maravilhoso na meditação é que esta revelação de que a luz
dominou as trevas e de que Jesus é a luz se

torna universal na sua experiência. Tudo
e todos se acham inundados, iluminados
com esta luz.
Na visão proclamada por Jesus, a
interpretação da condição humana é totalmente diferente. Para nós o salão do
banquete é o coração e é aí que se acham
as trevas quando começamos. No entanto, pela disciplina do nosso compromisso
diário, que é o nosso compromisso com
a luz, a despeito de nossa fraqueza, dos
nossos começos apenas com meia dose
de boa vontade e dos falsos começos,
podemos encontrar em nossos corações
a luz que também está fora de nossos
corações.
O maravilhoso na proclamação do
Evangelho de Jesus é que todos e tudo,
interior e exteriormente são iluminados
pela aurora universal da graça. É nisto que consiste o poder da cruz. É nisto
que consiste o poder da ressurreição de
Jesus. A alvorada universal surgiu e nosso
compromisso é com esta iluminação, esta
verdade e esta revelação. Estamos usando
a metáfora da luz. Que é a luz para nós
que aceitamos a revelação de Jesus?
A luz nada menos é do que a própria
consciência de Jesus. Acho que não estou enganado ao dizer que, enquanto a
buscamos, estamos sempre buscando a
coisa errada, porque nós, cristãos, sempre estamos procurando um objeto de
conhecimento distinto de nós mesmos,
mas a verdade é que já encontramos
Jesus Cristo. Encontramo-lo quando
compreendemos – isto é, quando sabemos plenamente – que aquilo que ele
alcançou para nós é a graça de vermos
tudo e todos dentro da sua visão. Vemos
com a sua consciência. Compreendemos
com a sua compreensão, porque o convite
que nos dirige é o de que nos unamos a
ele, o de que sejamos um com ele.
Não é correto dizermos que ele está
somente dentro de nós ou somente além
de nós. Ele está tanto dentro de nós
quanto além de nós; e a luz de Jesus
nos ilumina e ilumina a criação inteira.

O desaﬁo para nós – e o grande desaﬁo
para a nossa crença – consiste no fato de
que um mistério tão profundo não supera
a nossa experiência. Ele não é demasiado
difícil para nós, mas podemos conhecê-lo intimamente e fortemente, porém só
quando nos esquecemos. O que temos
que aprender em nossa meditação é que
a perda da autoconsciência nos capacita
a chegar à consciência plena. tanto com
ele quanto nele, com seu próprio autoconhecimento.
De que modo perdemos nossa autoconsciência? É muito simples. É muito
prático. O instrumento simples a que
recorremos é o de que podemos parar
de pensar em nós mesmos. É por isto
que temos que aprender a dizer o mantra. Quando aprendemos a dizê-lo com
atenção total, com um coração indiviso,
estamos no caminho que nos leva a ser
o que Jesus nos convida a ser, um com
ele como ele é um com o Pai. Na união
somos libertados e fomos libertados
pela revelação do próprio Jesus, porque
aquilo que ele nos revela é a glória, o
esplendor e o amor do Pai. Dentro desta
consciência e desta convicção, ouçamos
de novo São João:
“E quem me enviou está comigo. Não
me deixou sozinho, porque faço sempre
o que lhe agrada... Se permanecerdes
na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará...
Se, pois, o Filho vos libertar, sereis
realmente livres.”

Jo 8,29-31;32-36
* Destaques de capítulo do livro O Momento de
Cristo – a trilha da meditação, de John Main.
São Paulo: Editora Paulus, 5ª reimpressão,
2016.
**Monge beneditino, falecido em 1985. Fundador
da Comunidade Mundial para a Mediação
Cristã. Além do livro citado, foram publicados
no Brasil: Meditação Cristã, A Palavra que
leva ao silêncio (Paulus), e O Caminho do
não-saber (Vozes).
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MARANÁ THÁ*
São Paulo na conclusão de sua 1ª Carta aos Coríntios
repete e coloca nos lábios também dos coríntios uma
oração que surgiu nas primeiras comunidades cristãs
da área da Palestina: Maraná thá! que literalmente
signiﬁca “Vinde Senhor Jesus” (16, 22). Era a oração
da primeira cristandade e também do Apocalipse, último
livro do Novo Testamento, que termina com esta oração:
“Vinde Senhor!”
Podemos, também nós, rezar assim? Parece-nos que
para nós hoje, na vida que levamos em nosso mundo, é
difícil rezar sinceramente para que este mundo pereça,
para que venha a nova Jerusalém, para que cheguem o
juiz verdadeiro e o Juiz Cristo. Penso que se nós não
ousarmos rezar assim, sinceramente, por muitos motivos,
mas de modo justo e correto, poderemos nós também
dizer, com a primeira cristandade: “Vinde Senhor Jesus!”
Certamente não queremos que venha agora o ﬁm do
mundo. Mas também queremos que termine esse mundo
injusto. Queremos também nós que o mundo seja fundamentalmente mudado, que comece a civilização do amor,
que venha um mundo de justiça, de paz, sem violência,

Papa Bento XVI

sem fome. Queremos tudo isso. E como poderia acontecer sem a presença de Cristo? Sem a presença de Cristo
nunca chegará um mundo realmente justo e renovado.
E também de outra forma, totalmente e em profundidade, podemos e devemos dizer, também nós, com
grande urgência e nas circunstâncias de nosso tempo:
Vinde Senhor Jesus! Vinde ao vosso modo, da maneira
que conheceis. Vinde onde há injustiça e violência, Vinde
nos campos dos emigrados, no Darfur, no Kivu Norte,
em tantas partes do mundo. Vinde onde domina a droga.
Vinde também entre aqueles ricos que vos esqueceram,
que vivem só para si mesmos. Vinde onde sois desconhecido. Vinde à vossa maneira e renovai o mundo de hoje.
Vinde também aos nossos corações, vinde e renovai nosso viver, vinde ao nosso coração para que nós próprios
possamos tornar-nos luz de Deus, Vossa presença. Neste
sentido rezemos com São Paulo: Maraná thá, “Vinde
Senhor Jesus” e oremos para que Cristo esteja realmente
presente em nosso mundo e o renove.
*Destaque da alocução do Papa Bento XVI na audiência geral de 12/11/2008,
na Praça de São Pedro, em Roma. Copyright: Libreria Editrice Vaticana.

VIDA EM CRISTO*
Viver em Cristo é viver num mistério que equivale
ao mistério da Encarnação e a ele se assemelha. Pois
assim como Cristo une em uma só Pessoa as duas
naturezas, divina e humana, assim também, fazendo-nos amigos seus, ele habita em nós, unindo-nos intimamente a si. Habitando em nós, Cristo se torna, por
assim dizer, nosso ser superior, pois uniu e identiﬁcou
a si o que há de mais íntimo em nosso ser. Desde o
instante em que, pela fé e pela caridade, respondemos
a seu amor por nós, uma união sobrenatural de nossas
almas com a Pessoa Divina de Cristo, que habita em
nós, nos dá uma participação em sua ﬁliação e em sua
natureza. Um “novo ser” começa a existir. Torno-me
um “novo homem”, e esse novo homem, espiritual e
misticamente uma só identidade, é, ao mesmo tempo,
Cristo e eu. Os textos do Novo Testamento e a doutrina
da Igreja explicam à inteligência de quem crê que essa
união espiritual de meu ser com Cristo em um “novo
homem” é obra do Espírito Santo, o Espírito do Amor,
Espírito de Cristo.
A união das duas naturezas na Pessoa do Verbo, em

Thomas Merton**

Cristo, é uma união ontologicamente perfeita e indestrutível, união de essências em uma entidade pessoal que
é o Deus Eterno. A união de minha alma com Deus em
Cristo não tem esse caráter ontológico ou inseparável. É,
pelo contrário, uma união acidental; entretanto, é mais
que uma união moral ou um consentimento de corações.
A união do cristão com Cristo não é mera aﬁnidade,
semelhança de inclinações e sentimentos, um consentimento mútuo das mentes e das vontades. A união do
cristão com Cristo possui uma qualidade sobrenatural
mais misteriosa e radical: é uma união mística em que
o próprio Cristo se torna a fonte e o princípio divino de
vida em mim. Cristo, para empregarmos uma metáfora
baseada na Escritura, “respira” divinamente em mim,
insuﬂando seu Espírito em mim. A missão sempre renovada do Espírito Santo na alma que possui a graça
de Cristo deve ser entendida pela analogia natural que
renova, de instante em instante, nossa vida corporal.
O mistério do Espírito é o mistério do amor desinteressado, sem egoísmo. Recebemos o Espírito na “inspiração” secreta do amor e o transmitimos aos outros na
expansão externa de nossa caridade.
(Continua na p. 5.)

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 84

Pág. 5 Março / 2018

REINO DO PERDÃO*

Jesus compartilha seu conhecimento
do puro amor da misericórdia de Deus
intervindo no universo da experiência
humana. Intervenção não signiﬁca interferência impetuosa, ação ao acaso ou
tratamento preferencial. Deus não muda
sua mente; e assim, num certo sentido,
Deus nem sequer “age” sobre nosso
sentido temporal e relativo de ação.
Deus é. Na existência de Deus toda ação
é simultânea.
Perturba a mentalidade religiosa
institucional pensar nisso, mas este é
o ensinamento de Jesus: Deus perdoa.
Para expressar esse fato como uma escolha por parte de Deus, uma mudança
de mentalidade, uma demonstração de
piedade é apenas um antropomorﬁsmo
necessário. Somos incapazes de conceber o signiﬁcado total de um ato divino
ou de imaginar como um ato de Deus é
inseparável de toda dimensão do movimento divino que é o amor. O perdão não
pode ser completamente entendido como
apenas uma “reação” de Deus ao pecado.
Se Deus é a reconciliação de todos os
paradoxos, como aﬁrmou Nicolau de
Cusa, a dualidade da ação e da reação é
transcendida em Deus.
Deus não age nem reage em nenhum
sentido humano. Deus é “Eu Sou”.
Contudo, é só pelo perdão descrito na
parábola do Filho Pródigo ou na pintura
de Rembrandt sobre a mesma história
que podemos exprimir essa verdade sentida: que, quando penetramos no âmago
da realidade, o pecado e o carma são
destruídos. Nós nos sentimos perdoados. Somos libertados. É parte essencial
do ensinamento de Jesus o fato de que
deveríamos ser “perfeitos como o Pai é
perfeito”. Portanto, com Jesus podemos
aprender a ser co-redentores. Até nós, em
nossa semelhança com Deus, podemos
dissolver o carma por meio do perdão.
Perdoai os que vos ofenderam, disse
Jesus “setenta vezes sete” (para além de
qualquer medida) e evitai o julgamento
que fazeis dos outros.
A teologia cristã desenvolveu teorias
complexas sobre o pecado, alguns mor-

tais e alguns veniais, e sobre as diversas
maneiras de nos puriﬁcarmos nesta vida
e no purgatório.
Segundo Santo Agostinho e São
Tomás de Aquino, a punição para o
pecado está contida no próprio pecado.
O pecado é “a separação de Deus”. Isto
não diminui o consequente sofrimento
inerente à bagagem cármica de nós mesmos ou dos outros. Tampouco absolve o
indivíduo da responsabilidade pessoal de
transcender a tendência a repetir padrões
negativos. A Nuvem do não saber diz que
não deveríamos pensar nele de maneira
por demais abstrata. O pecado é algo que
podemos sentir, quase que ﬁsicamente,
em sua realidade.
Chamo de “pecado” a massa que o
compõe, e não apenas uma de suas partes
em particular, pois ele não é mais do que
nós mesmos. (The Cloud of Unknowing
and Other Works), cap. 36.
Onde sentimos essa “massa”? Não
apenas em nossas ações individuais. O
pecado é também encontrado nas instituições sociais e nas estruturas políticas
ou religiosas que perpetuam ou encobrem a injustiça. É encontrado em nossa
relação inconsciente conosco e na dinâmica da autorrejeição e da autoilusão,
no vício e na compulsão. Exprime-se
em todas as nossas relações, com nossos
amigos e também com nossos inimigos,
com relação a todas as formas de vida,
inclusive com relação aos animais e ao
meio ambiente. O pecado de devastação
deriva de sua natureza de um egoísmo
cego.
Jesus perdoou os pecadores e seus
próprios inimigos, mesmo quando estava pregado na cruz. Uma das maneiras
de ouvirmos sua pergunta (quem vocês
dizem que eu sou?) é seguindo seu exemplo de perdão aos que nos têm ofendido.
Perdoar é penetrar na realidade que Jesus
coloca no centro de seu ensinamento: a
experiência do Reino de Deus. O Reino
é o local fora do espaço, o momento fora
do tempo, em que o pecado e todas as
suas consequências foram totalmente
absorvidas para além dos efeitos do
medo e da dor. Poderíamos dizer que o
Reino é a forma pela qual Deus pretende
que vivamos. Ele é o nosso lar natural.
Jesus fala dessa experiência do Reino

Laurence Freeman*

como seus ancestrais falavam da Terra
Prometida ou do Messias, como um
mestre Zen fala da iluminação, ou como
o budista fala do nirvana. Ele também
incorpora o Reino como uma realidade
pessoal experimentada por meio do relacionamento.
Para ver Jesus em sua clara profundidade, devemos perceber como o Reino é
fundamental para sua visão da realidade.
Não se trata de um sistema moral. O
Reino não é um lugar para o qual vamos.
Tampouco é uma recompensa que recebemos por bom comportamento. Estar
no Reino signiﬁca estar em harmonia
com o Céu e a Terra, com o amigo e com
o inimigo, com o corpo e com a mente.
Signiﬁca viver com a consciência de
que vivemos e morremos sob a basileia
de Deus.
*Destaques do capítulo “O Reino do Perdão”,
do livro Jesus, o mestre interior de Laurence
Freeman, editado em São Paulo pela Martins
Fontes, 2004.

Vida em Cristo
(Conclusão da p. 4.)

Nossa vida em Cristo é, portanto,
uma vida que tem um duplo ritmo: o de
dar e o de receber. Recebemos de Deus
o espírito e no mesmo espírito, damos
de volta nosso amor a Deus, através de
nossos irmãos
Vida em Cristo é vida no mistério
da Cruz. Não é apenas participação
sobrenatural, oculta na vida divina, na
eternidade, porém, participação num
mistério divino, numa ação sagrada, em
que o próprio Deus penetra no tempo
e, com a cooperação dos homens que
responderam a seu chamado e se uniram
numa santa assembleia, a Igreja, realiza
a obra de redenção da humanidade.
*Destaques do capítulo do livro Novas Sementes
de Contemplação, de Thomas Merton, publicado
no Rio de Janeiro pela Fisus Editora em 2001,
em tradução da Ir. Maria Emmanuel de Souza e
Silva, OSB.
**Monge cisterciense da Abadia de Gethsemani,
falecido em 1968, com vários livros publicados
no Brasil como A ontanha de Sete Patamares,
O Pão do Deserto, O Pão da Vida e vários outros.
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AS POTÊNCIAS CÓSMICAS*
Será que há outros seres além de nós
também dotados do poder de escolher?
Em toda tradição religiosa há uma crença
num mundo de espíritos acima do homem
– os deuses dos gregos e romanos, os “devas” do hinduísmo (a palavra “deva” em
sânscrito é aparentada ao “Zeus” grego e
ao “Deus” latino), os “ahuras” do zoroastrismo persa, os anjos (do grego angeloi
– mensageiros) da tradição judaico-cristã.
São estes as “potências” da natureza.
É uma ilusão imaginar, como nos
ensina a instrução cientíﬁca, que o mundo que nos rodeia é puramente material.
A matéria como a concebemos é uma
abstração da realidade total do ser. A organização da matéria, com sua precisão
matemática, é evidentemente obra de
uma inteligência, e os anjos do mundo
muçulmano, assim como a tradição cristã,
sempre foram concebidos como “inteligências”. São as “potências cósmicas”
de São Paulo (por ex., em Gal. 1,3), as
forças que atuam na evolução do cosmos
e da humanidade.
Entre o mundo físico como o conhecemos, observado pela ciência, e o mundo
espiritual, da realidade divina, existe um
nível intermediário – o mundo psíquico ou
astral”. A tradição indiana distingue entre
os sentidos grosseiros e os sutis, entre a
matéria grosseira e a sutil. Os sentidos sutis
se acham presentes em todos os homens,
mas não estão desenvolvidos na maioria
dos indivíduos de hoje. Nossos hábitos
científicos de mente nos ensinaram a
concentrar-nos na matéria grosseira e em
sua análise racional, e assim os sentidos
sutis, com sua percepção intuitiva, ﬁcaram
atroﬁados.
No entanto, as provas vão se acumulando mais e mais, tanto na experiência
passada como na presente, da existência
deste mundo “psíquico” da chamada “percepção extra-sensorial”, ou seja de sonhos
e visões, telepatia e telecinese, curas espirituais e controle da mente sobre o corpo.
seus milagres de caminhar sobre a água,
de curar os doentes e “expelir demônios”,
profetizar o futuro e por ressuscitar dos
mortos, estava demonstrando não só os
poderes de Deus, mas na natureza humana.
São poderes que o homem, libertado do
pecado e transformado pelo Espirito que
nele habita, está destinado a realizar. Com
o nome de siddhis, estes poderes têm uma

longa história na Índia e são o efeito bem
reconhecido das práticas mais adiantadas
de Yoga.
Será que as potências cósmicas são
boas ou más? Em si são boas – são uma
criação de Deus, manifestações da divina
Sakti. O universo estelar, com seus milhões
de galáxias e sóis, movendo-se a imensas
velocidades e irradiando luz e calor, é um
reﬂexo no tempo e no espaço das hostes
dos anjos. Na terra também, com suas
miríades de seres vivos, a biosfera é um
produto de tais forças. reﬂetindo a luz e
calor do sol.
Há anjos por toda a parte – inteligências puras regendo os movimentos das
estrelas, organizando o crescimento dos
seres vivos na terra. Também há anjos presentes na vida humana, vigiando o destino
de nações e indivíduos.
Mas nem todos esses anjos são bons.
As forças de conﬂito na natureza e no homem são potências demoníacas. Quando
o anjo está sujeito à lei de Deus e reﬂete
a luz divina, torna-se um instrumento
para o bem na ordem do universo. Mas
quando ele passa a centralizar-se em si,
convertendo-se numa lei para si, converte-se numa força de conﬂito e desordem.
As forças destruidoras da natureza e as
que têm um papel desintegrador na alma
humana são poderes demoníacos que se
separaram de Deus e da ordem universal.
Um Hitler ou Stalin é um homem
possuído por estas potências, e todos eles,
em graus diferentes, são agentes do mal.
Nenhum de nós pode escapar da inﬂuência
das forças angélicas ou demoníacas que
atuam no inconsciente. São justamente os
que se imaginam emancipados de “superstições” que se acham mais decididamente
sob seu poder. A mente racional, liberada
de qualquer lei superior e imaginando-se
imparcial e objetiva – a mente do cientista
e estudioso – está sempre exposta a estas
inﬂuências demoníacas. Somos parte integrante de um todo cósmico e ninguém
pode escapar a suas leis.
Não há outra alternativa: ou seguimos
o governo da Lei universal (dharma dos indianos), da Razão eterna, ou nos deixamos
arrastar pelas forças demoníacas. É por isto
que homens de gênio desprovidos de “sabedoria” como Lutero e Calvino, Voltaire
e Rousseau, Marx e Freud, desencadeiam
tantas forças incalculáveis do mal.

Divulgação

Bede Grifﬁths**

É claro que estas forças destruidoras
também se acham presentes na Igreja.
Logo depois de dizer a Pedro, segundo
Mateus – “És Pedro e sobre esta Pedra
ediﬁcarei minha igreja, e os poderes da
morte não prevalecerão contra ela”, Cristo
voltou-se para ele e exclamou: “Afasta-te, Satanás!” (16, 18 e 23). Assim, Cristo
e Satã sempre se acham presentes tanto
na Igreja quanto no mundo, e tal conﬂito
continuará até o ﬁm dos tempos. A única
garantia que temos é que “os poderes da
morte” nunca prevalecerão.
O mesmo se aplica a todas as religiões.
No hinduísmo, budismo, como no Islamismo, bem e mal – potências angélicas
e demoníacas – sempre estão presentes.
Nesta esfera de “dualidade” não há vitória ﬁnal. Mas em cada religião também
reside a verdade divina – o Uno além de
toda dualidade, o Inﬁnito, o Eterno. Cada
religião, desde a mais primitiva à mais evoluída, é um caminho válido para esse Uno.
E realizá-lo acima de todas dualidades,
conhecer o Ser, é a meta de toda religião.
*Capítulo do livro Retorno ao Centro – o
conhecimento da verdade – o ponto de reconciliação de todas as religiões, de Bede Grifﬁths,
tradução de Vamberto Morais – São Paulo:
Ibrasa, 1992.
**Monge beneditino, nascido a 17/12/1906
em Waton sobre o Tâmisa, perto de Londres e
falecido em 13/5/1993, na Índia. De família de
classe média, foi educado em escola da Igreja
Anglicana. Com uma bolsa de estudos ingressou na Universidade de Oxford, onde estudou
Filosoﬁa e Literatura inglesa, graduando-se
em jornalismo. Após uma fase agnóstica,
em 1930 converteu-se ao Cristianismo e em
1932 ingressou na comunidade beneditina da
Abadia de Prinknash. Viveu na Índia desde
1955.Mudou-se para o ashram (mosteiro)
de Saccidanada, (Floresta da Paz) em 1968.
Estudou profundamente a religião e a cultura
Hindu, tornando-se um dos pioneiros do diálogo
interreligioso. De sua ampla produção escrita,
dois de seus livros foram publicados no Brasil:
além do citado acima, Rio de Compaixão – um
comentário cristão ao Bhagavadgita, lançado
pela Realizações Editora, de São Paulo, em
tradução de Roldano Giuntoli, em 2011.

