MEDITAÇÃO CRISTÃ
Nº 62 – Ano XVII – setembro/ 2012
BOLETIM DO RIO DE JANEIRO – Emitido pela Meditação Cristã

Comunidade autônoma integrada à World Community for Christian Meditation

Ecos do Seminário John Main/2012
Leonardo Boff:
“Até hoje exploraram o capital
material daTerra.
Então, qual o legado da crise?
A descoberta de que podemos
viver outro capital:
o capital espiritual”.
“Cuide e ame a Terra-Mãe”

Frei Betto:
“É fácil ter fé em Jesus. Difícil
é ter a fé de Jesus”.
“Desvios da Meditação:
narcisismo espiritual, fuga da realidade e tomar a Meditação como fim,
não como meio”.
SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA
“Eis que virão dias – oráculo do Senhor – nos quais, quem semeia estará próximo de quem colhe.
Quem pisa as uvas, de quem planta; as montanhas destilarão mosto e todas as colinas derreterão.
Mudará a sorte do meu povo, Israel, eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão;
plantarão vinhas e beberão o vinho; cultivarão pomares e comerão os frutos”... Profeta Amós, 9. 11-13

Eventos programados:
27/10 (9h) – Meditação contemplativa no Jardim
Botânico. Local de encontro;: Café Botânica.
24/11 – Reunião anual da Comunidade do Rio de
Janeiro, iniciada com Meditação no Jardim
Botânico, mesmo local de encontro e hora. Encarecemos a presença dos coordenadores dos
grupos.

8/12 (16h) – NATAL – Celebração conjunta do Círculo
Gregório de Nissa e da Comunidade de Meditação
Cristã do Rio de Janeiro. Igreja a ser definida e
comunicada oportunamente.
Sugerimos doces, salgados, refrigerantes para a
confraternização. E alimentos não perecíveis para
as famílias carentes da paróquia.
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade/
Bairro

Coordenador(a)

Distrito Federal
Brasília
Brasília

Genil
Geysa

Telefone

(61) 3208-3782
(61) 3443-6841

Estado da Bahia
Feira de Santana 	 Padre Arnaldo     	
Salvador
Antônia Lúcia
Salvador
Mª Cristina
		
Salvador
Mª Angela
Salvador
Marilene
		
Salvador
Burity
		
Salvador
Mistrô  	
		
Simões Filho
Gisa
V. da Conquista
Rosa
		
Xique-Xique
Frei Gilvan

(71) 9617-0684
(71) 3328-0834
(71) 3451-4506
(71) 8887-6099
(71) 3321-5957
(71) 3248-6373
(71) 8104-4407
(71) 3247-9477
(71) 9987-8311
(71) 3245-2404
(71) 96016069
(71) 3301-6424
(77) 3421-1271
(77) 8725-3179
(74) 3661-4745

Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

(85) 3281-1085
(85) 3494-4384

Pe. Domingos
Auremília

Estado de Goiás
Itimbiara      
Hélio
                          		
Itimbiara      
Carlos
                               		
Estado do Maranhão
Balsas
Marlene Garcez
Pastos Bons
Ir. Diva
São Luiz
Mª Braga

(64) 3404-5231
(64) 9992-6009
(64) 3204-2010
(64) 8121-7174
(99) 3541-3131
(99) 3555-0007
(98) 3243-1048

Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte
Pe. André
Belo Horizonte
Eliana Sales

(31) 3344-3831
(31) 3344-2601

Estado da Paraíba
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa
João Pessoa

(83) 3224-5489
(83) 3225-1039
(83) 3227-7188
(83) 3221-2768

Otávio
Pe. Virgílio
Pe. Waldemir
Sebastião

Estado do Paraná
Curitiba – Doris – (41) 3013-3014

Cidade/
Bairro

Guarapuava
Germán
Estado de Pernambuco
Gravatá
Alice
Olinda
Glória
Paulista
Etiene
Recife
Marília
Estado do Piauí
Teresina

Telefone

Coordenador(a)

Fr. AfonsoTemme

(42) 3035-5210
(81) 3533-0546
(81) 3432-3281
(81) 3436-1534
(81) 3268-2138
(86) 3211-7577

Estado do Rio de Janeiro
Capital:
Barra
Jari Furtado
		
Botafogo 1
Mª Regina
Botafogo 2
Sônia
Copacabana1
Jader
Copacabana 2
Ana Perrota
Copacabana 3
Ana Fonseca
Copacabana 4
Hileana
Ipanema 1
M. da Glória
Ipanema 2
Edith
Jardim Botânico
Jorge Pedro
Laranjeiras
Sara
Leblon 2
Angela Reis
Leme
Teresa
Santa Teresa
Arlinda
Santa Teresa
Martha
São Conrado
Carlos Eduardo
Tijuca
Vera

(21) 2439-7920
(21) 9146-9517
(21) 2542-9204
(21) 2527-1875
(21) 2255-6707
(21) 2235-1924
(21) 2523-5125
(21) 2236-1431
(21) 2523-2380
(21) 2287-8645
(21) 2294-7313
(21) 2265-6509
(21) 8881-1847
(21) 2543-6011
(21) 3079-7506
(21) 2242-9341
(21) 3322-2902
(21) 2268-1288

Outras cidades:
Niterói (Santuário) Ana Lúcia
Niterói (Academia) Ana Lúcia

(21) 3604-4559
(21) 3604-4559

Estado do Rio G. do Norte
Natal
Pe. Magno Jales

(84) 3313-5116

Estado do Rio Grande do Sul
Capital:
Alto Petrópolis
Elena 		(51) 9991-6975
Floresta
Marcelo 		(51) 9654-5100
Glória
Orphélia
(51) 3219-8471
Lindóia
Roberto 		(51) 3084-5740

MEDITAÇÃO CRISTÃ
Nº 62 – Ano XVII – setembro/ 2012
BOLETIM DO RIO DE JANEIRO

Editado pela Comunidade de Meditação Cristã
Fundador: Sérgio de Azevedo Morais
Editor: Jader Britto
jaderbritto@gmail.com
Conselho Editorial: Ana Maria Fonseca, Angela
Reis, Evangelina Oliveira, Hileana Carneiro, Maria
da Glória de Assis e Regina Coeli Fernandes.
Endereço: Rua Siqueira Campos 143, bloco A,
apto. 1503 – CEP 22031-070 – Rio de Janeiro, RJ.
Projeto gráfico: Cecília Jucá de Hollanda
cjhollanda@gmail.com
Revisão: Ana Maria Perrotta.

Apoio ao Boletim. Considerando que, desde o
nº 59 (dezembro), o boletim nacional e o internacional
são veiculados apenas em versão digital, pela internet,
pedimos aos meditantes que, a critério de cada um,
continuem a enviar as contribuições para colaborar
em sua produção, depositando-as no Banco Itaú, Ag.
8418, conta corrente: 01038-8, cuja titular é Ana Fonseca,
coordenadora nacional da Meditação Cristã.
Confirme sua doação por e-mail ou pelos telefones:
(21) 2255-6707 / 2523-5125 / (fax) 3389-7717.
Para sugestões e colaborações:
rj.meditacaocrista@yahoo.com.br
ou para o endereço anteriormente citado.

Cidade/
Bairro

Coordenador(a)

Telefone

Outras cidades:
Bento Gonçalves Angelita
(54) 3468-0086
Gravataí
Lia
(51) 3488-2116
São Leopoldo
Morgana
(51) 3037-2246
Torres
Adriana
(51) 9733-1382
Estado de Santa Catarina
Chapecó
Pe. Zanella 		(49) 3322-1400
Chapecó
Margarete		(49) 3335-0359
Laguna
João Carlos 		(48) 3647-2566
Maravilha
Celestina 		(49) 3664-1007
			(49) 9988-9244
Planalto Alegre
Ilda Irene		(49) 3335-0105
Estado de São Paulo
Capital:
Alto da Lapa          José Henrique     
(11) 9976-4803
Alto do Sumaré      Taynã                 
(11) 8633-1408
Bela Vista (1)         	 Sonia Mari          
(11) 3288-2767
Bela Vista (2)         Amélia                
(11) 5579-0175
Bela Vista (3)         Inês                    	
(11) 3889-7780
Centro (S. Bento)   Ana Alves             	
(11) 5584-6598
Centro      «            Paulo Montoro     
(11) 3887-5692
Centro      «           	 D. Alexandre        	
(11) 3328-8799
Centro      «            Maria Wanda       
(11) 9879-1891
Centro (LSF)          Joseph                 	
(11) 5521-8301
Cerqueira César
Cristina
(11) 9651-8852
Jardim Marajoara   	 Roldano                	
(11) 8194-8840
Santo Amaro          	 Maria Auxiliadora  	 (11) 5686-3082
Saúde                    Pe. João Maria     
(11) 3275-4223
Tatuapé                  Márcia                 
(11) 8214-6422
                                                        
(11) 2097-5493
Vila Beatriz            Tayna Bonifácio    	
(11) 8633-1408
Vila Clementina      Ir. Conceição    marilza_twf@hotmail.com
Vila Maiana            Cynthia                
(11) 5078-6816
Outras cidades:
Araçatuba            
Jacareí                 	
Mogi das Cruzs    
Ribeirão Preto      
Ribeirão Preto
Santos                
S. José dos Campos
Sorocaba             
Suzano                
Taubaté                
Taubaté                
Santos
Sorocaba             

Lúcia Lemos         
(18) 3608-1504
Carlos                   
(12) 9763-4741
Eduardo                
(11) 9975-2256
Zaíra
(16) 3623-4553
Mário Palumbo       	 (16) 9994-7222
Silvana                  
(13) 3222-3131
Carlos               	
(12) 3952-8812
Sandra                  
(15) 3278-2393
Eduardo                
(11) 9975-2256
Maria Helena          mh.goffi@uol.com.br
Phil Dwyer            
(12) 8180-9999
Silvana
(13) 3222-3131
Sandra
(15) 3228-2393                

Estado de Sergipe
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju

Fernando
Consuelo
Gema
Guida

(79) 3214-8911
(79) 3222-7795
(79) 3246-2014
(79) 3211-6588

Sites
Meditação Cristã (Centro Internacional):
www.wccm.org
Meditação Cristã (página brasileira):
www.wccm.com.br
Blog da Meditação Cristã do Brasil
http:/wccmbr.blogspot.com
Oração Centrante / Lectio Divina (Brasil):
www.oracaocentrante.org
Oração Centrante (Internacional):
www.centeringprayer.com

Prece de John Main
para iniciar a Meditação
“Divino Pai, ajudai-me a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho
em meu coração. Conduzi-me àquele
misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que O procuram.”
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 62

Pág. 3 – Setembro / 2012

Jesus e o Cristianismo*
Foto: Hileana Carneiro

Laurence Freeman**

Entre as religiões do mundo, o
Cristianismo é a responsável por
transmitir o Evangelho de Jesus.
Os cristãos estão particularmente
encarregados de afirmar como ele
permanece conosco até o fim dos
tempos. Não é uma responsabilidade pequena para os seres humanos
pecadores, embora divinamente
guiados, que brigam e discutem o
tempo todo.
Um rabino certa vez ensinou que
é impossível orar quando se está
com raiva. Assim, como poderão as
instituições religiosas, perturbadas
pela raiva, transmitir paz se não estiverem continuamente orando em
níveis ainda mais profundos do que
os dos melhores pensamentos e das
palavras mais nobres? Elas não podem reivindicar que falam em nome
de Jesus. Podem falar em seu nome
apenas na medida em que transcenderem seu próprio egoísmo. Caso
contrário, será o próprio nome delas
mascarado com o de Jesus. Esta é
a responsabilidade de falar a partir
da experiência de união com Ele.
Quando a experiência é autêntica,
torna-se manifesto que é Ele quem
está falando através de seu Espírito.
A sociedade tem o direito de
esperar esse tipo de autoridade
do Cristianismo – caracterizada
pela tolerância, pela compaixão,
pela humildade e pela coragem.
Ela não provém da política, mas
da prece. É o fruto da abnegação
e da humildade da prece, e não da
afirmação de si e da competição.
Defender a integridade teológica
e interpretar a tradição são tarefas
necessárias. Não deixará de haver

novos livros; e assim que um atalho
é descoberto, já é imediatamente
questionado e precisa ser redefinido. Mas esse trabalho da mente
deve estar o tempo todo ancorado
na prece do coração.
O Cristianismo é uma das instituições religiosas misteriosas da
família humana que, apesar de todas
as suas falhas, exerce o papel de
mestre da sabedoria. Através dos
séculos e das culturas, ele traz uma
mensagem que busca novos meios
de expressão. Os que amam sua
Igreja a amam porque percebem
nesta tarefa, humanamente impossível, um potencial extraordinário
para servir e unir a humanidade.
Amamos a Igreja até mesmo devido
a suas falhas, quando essas são confessadas humildemente. No final,
não podemos estar unidos a Jesus
e, ao mesmo tempo, pertencer a
uma igreja que exclua ou condene,
sem demonstrar nenhum amor a
qualquer pessoa. É isso que torna
a Igreja essencialmente católica e,
em última instância, mais do que
qualquer fenômeno sociológico.
Em todas as suas formas, ela é
única e universal. Contudo, por
mais importantes que possam ser as
formas da Igreja, Jesus não pode ser
equiparado ao Cristianismo. Esta é

a constatação cristã mais surpreendente, embora libertadora. É a
perturbadora liberdade do espírito
cristão. Sua transcendência de si.
Sua participação na transcendência
de Jesus como o Logos que é encontrado em toda parte. Afinal, a Igreja
não é o Reino. Esta é a humildade
da Igreja.
Contudo, ouvir a pergunta de Jesus à humanidade e o que Ele é para
a humanidade, nos coloca inevitavelmente em relação com a religião
que, ao levar seu nome, O representa
através da História e da Cultura.
A tensão entre Jesus e as igrejas é
um paradoxo que revela a natureza
verdadeira de ambos. As ideias ou
o sectarismo não nos levam a essa
verdade. Abrir os olhos do coração
leva. É na experiência da conversão
que a união de Jesus com o indivíduo
e com seu corpo, a Igreja, torna-se
clara e plenamente consciente.
*Transcrição parcial de capítulo com o título
acima, do livro do autor Jesus, o mestre interior.
São Paulo: Martins Fontes, 2004.
** Monge beneditino, diretor da Comunidade
Mundial de Meditação Cristã. Autor de livros
como Prática diária da Meditação Cristã, A
Luz que vem de dentro, Perder para encontrar e
recentemente publicado pela Vozes A Primeira
vista – a experiência da fé. Anualmente, Dom
Laurence tem vindo ao Brasil para dirigir retiros
da Comunidade e proferir pelestras.

Como Meditar
Sente-se relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente os olhos. Em silêncio, comece a dizer interiormente uma única palavra.
Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas
de igual duração. Ouça-a à medida em que a pronuncia, suave, mas continuamente. Não pense nem imagine nada – nem de ordem espiritual nem de
qualquer outra ordem. Se pensamentos e imagens afluírem à mente, serão
distrações que ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas
repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde, de vinte a trinta minutos.
(Texto extraído do livro A Luz que vem de dentro, de Laurence Freeman,
Ed. Paulus, 3a.Edição – p.11)
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Retiro em Itaici
a caminhada contemplativa pelos
luminosos claustros da Vila Kotska,
seguindo-se um período de meditação
na capela que se repetia por mais três
vezes, começando por breve leitura e
canto de um mantra ao violão pelo meditante Leonardo Correa. Pela manhã e
a tarde, após as palestras, havia prática
de Yoga. Na noite que antecedeu o
final do retiro, D. Laurence celebrou
o Memorial do Cristo, havendo o concelebrante, Pe. Arnaldo, meditante da
Bahia, lido no ofertório poema-síntese
de evocação do retiro, de que destacamos esta estrofe: “Se mergulharmos
cada vez mais no mundo/ nos defrontamos com nosso ser/ Somos o barro
evoluindo e se transformando/ com as
camadas da consciência do crescer.”
Na livraria do retiro, livros de John
Main, Laurence Freeman (inclusive
A Primeira Vista – A experiência da
fé, último lançamento em português),
de Cassiano, Thomas Merton,Thomas
Keating e de outros mestres de espiritualidade.

Fotos: Darcy Brega

Dirigido por D. Laurence Freeman,
o retiro se estendeu de 13 a 16 de
agosto último, na Vila Kotska, casa
dos jesuítas no bairro de Itaici/Indaiatuba/SP. Participaram 117 meditantes
brasileiros, vindos de vários estados e
25 do exterior, procedentes dos cinco
continentes. A cordenação geral esteve
a cargo de Roldano Giuntoli, a que dedicou o melhor de seus esforços.
Ao longo de seis palestras, D. Laurence
desenvolveu o tema “Seja quem você
é”, numa ótica sintonizada com o tema
do seminário John Main, que se realizaria logo após o retiro, o que se verificou
na 1ª palestra ao citar a observação de
Clemente de Alexandria no II sec. d.C.
de que “nada do que é natureza pode
ser contra Cristo”. Ao indagar “quem
somos” assinala que a natureza de cada

pessoa é a sua verdadeira identidade e
que ela é parte integrante da natureza
de todas as coisas, ressaltando que a
reflexão sobre a relação da natureza
humana com o meio ambiente estava
no centro do encontro. E que se pretendermos realmente investigar essa
ligação, entenderemos melhor nossa
própria natureza. Destacou o papel
central do silêncio nesse período de
recolhimento, linguagem do espírito,
segundo São Paulo. As palestras que
se sucederam enfocaram nessa mesma
diretriz características dos estágios da
consciência: episódica, mimética, mítica, teórica, detendo-se na 6ª palestra no
tema da beleza. Lembrou que o homem
mais primitivo era artista ao desenhar
nas cavernas, não estava pensando em
sua refeição, mas em sua obra de arte.
E que a beleza poderia estar presente
na formação de uma família, no funcionamento de um grupo de meditação,
tanto na harmonia do cosmos quanto
nas formas culturais, sendo o começo
de transfiguração, de divinização.
A dinâmica do retiro se iniciava com
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Seminário John Main

Em seguida ao retiro, realizou-se o Seminário John Main – pela primeira vez
na América Latina – na mesma sede, de
16 a 19 de agosto, com a participação
de 124 brasileiros e de 36 estrangeiros
que acompanharam com especial interesse as exposições do prof. Leonardo
Boff e do Frei Betto (monge dominicano), relacionadas ao tema: “Meio
ambiente e Espiritualidade”.
Em suas palestras Leonardo Boff
apresentou sua concepção das quatro
ecologias: ambiental, política e social,
mental e integral, ilustrada com a
projeção de DVD que visualiza didaticamente a proposta. Alertou que
vivemos num mundo sem alma, dominado pelo materialismo consumista,
capaz de acarretar grandes catástrofes.
Em contraponto, destacou a força da
espiritualidade oriunda daquela Fonte
de Energia que habita todos os seres.

Lembrou o desafio lançado pela Carta
da Terra, de que participou, nascida de
consulta ao mundo inteiro, advertindo:
a Terra está doente! Para salvar a vida
na Terra propõe articular duas forças
poderosas da humanidade: as religiões
e a tecnociência. Para Boff urge uma
revolução espiritual silenciosa, que só
obteremos grandes mudanças se resgatarmos a razão sensível, a razão cordial,
a razão emocional, a razão do coração.
Para tanto, a prática da meditação será
capaz de agilizar as energias interiores
das pessoas.
Frei Betto, nos dois últimos dias do
Seminário, partiu de sua história pessoal para desenvolver sua reflexão.
Em Tereza de Ávila e João da Cruz
encontrou o caminho para praticar a
meditação: estar a sós na presença do
divino. Meditar é deixar Deus orar
em nós. Citou Santo Agostinho para

quem Deus é mais íntimo a mim do
que eu a mim mesmo. Defendeu uma
ecobiologia para assinalar: A preservação do meio ambiente depende de
um comportamento contemplativo do
homem, ou seja, de uma veneração
saudável da natureza.
O Seminário terminou com uma sessão
de perguntas e respostas, com a participação de Dom Laurence e do Frei
Betto. No dia seguinte, 18 meditantes
estrangeiros e 13 brasileiros iniciaram
uma peregrinação contemplativa a Foz
do Iguaçu.
Em todo o evento, cabe um registro ao
apoio dos colaboradores, com destaque
para Ana Fonseca, coordenadora nacional, assim como Cristiane Ferraz – tradutora das comunicações em inglês – e
Evangelina Oliveira, no atendimento e
registro das inscrições.

Retiro contemplativo do
Círculo Gregório de Nissa

Regina Coeli, no Rio de Janeiro. Informações com Angelina: (21) 2226-1864.
Coordenação: <gnissa.rio@terra.com.br>

Professores, dirigido por D. Laurence
Freeman, que aprofundará o tema do Ensinamento Essencial na prática da Meditação
Cristã. A participação de coordenadores de
grupo seria, em princípio, bastante oprotuna. Informações podem ser obtidas com
Roldano Giuntoli: Tel. (11) 8194-8440.
E-mail: <rgiuntoli@uol.com.br>

Centrado no tema “Nele vivemos, nos
movemos e temos nosso ser”, o retiro será
pregado pelo Pe. Barry William Mallone,
SM, realizando-se de 26 a 28 de outubro
próximo, na Casa de Retiros e Eventos

Ensinamento Essencial
Realiza-se em São Paulo, de 9 a 11 de
novembro vindouro, retiro da Escola de
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ENTREVISTA
Leonardo Winck Correa, jornalista, integra desde 2008 a
Comunidade de Meditação Cristã do Rio Grande do Sul, havendo
realizado em Londres, durante um ano, a formação para tornar-se
oblato beneditino. Novo diretor de comunicação da Comunidade
Mundial, gentilmente concordou em dar suas impressões relativas
à experiência vivida e seu trabalho nesta nova função.
1. A partir de sua temporada na
sede da Comunidade Mundial de
Meditação Cristã, durante um período de preparação para a oblação
beneditina, que destaques faria dessa
experiência?
Viver em comunidade é um pouco viver
em família. A diferença acho que é que
você tem que se adaptar às pessoas
e ao ambiente quando chega. Para
mim foi um desafio porque cheguei
em Londres com um nível de inglês
dos tempos de colégio e alguns cursinhos. Além disso, foi uma mudança
brusca de rotina, convivendo em uma
casa onde há meditação três vezes ao
dia, todos os dia. Em média éramos
três pessoas residentes na casa e os
hóspedes, que são frequentes na casa
em Londres. Então essa adaptação
foi gradual e a grande diferença acho
que é o apoio de todos da comunidade,
uma verdadeira comunidade de amor.
Aos poucos fui me dando conta de que
somos muito mais do que a identidade
que construímos. Somos mais do que
a profissão e o histórico de vida. No
final das contas somos todos filhos de
Deus, peregrinos em busca de sentido
e de paz. Encontrei muitos, muitos por
lá que compartilharam essa caminhada
comigo. Foi enriquecedor conhecer
gente de várias partes do mundo, de
diferentes igrejas cristãs, não-cristãs
e mesmo pessoas que preferiam nao
confessar nenhuma religião mas, ainda
assim, estavam na busca. Uma busca
que no final das contas está no coração
de todos nós humanos. A amizade, os
laços de relacionamento e a disciplina
que construí vivendo em comunidade é
algo que trouxe de volta comigo e espero que me ajude a seguir no caminho.
2. Considerando que a expressão co-

munidade implica atenção ao outro,
serviço às pessoas, como percebe a
atuação da Comunidade Mundial,
especialmente na América Latina?
Sim, a experiência em comunidade nos
ensina a servir. Servir de diferentes maneiras, usando nossos dons ou usando
apenas o carinho, um olhar ou palavra
de acolhimento a seja quem for. Sobre
a atuação na América Latina, acho
que a atuação da Comundiade é muito
promissora. Percebe-se florescimento
e entusiasmo em diferentes partes, na
Venezuela, na Argentina, Paraguai,
Brasil, entre outros. O fato de termos
recebido o Seminário John Main, e a
maneira como ele se realizou, demonstra que nosso continente deve dar muitos frutos ainda no que toca a meditação
cristã. Apoio e esperança por parte da
Comundidade Internacional não faltam.
3. Na condição de novo diretor de
comunicação, que diretrizes foram
definidas e que iniciativas pretende
realizar?
Abracei o serviço de diretor de comunicação com alegria de poder unir
meus dons profissionais com um
propósito ao qual realmente acredito.
Quem medita sabe que essa simples
prática pode transformar as pessoas.
E transformando as pessoas podemos,
silenciosamente, fazer um mundo
melhor. Ainda estou me adaptando a
uma função na qual tenho o desafio,
tanto de viajar algumas vezes, quanto de trabalhar “remotamente”com
pessoas ao redor do mundo. Isso é
entusiasmante mas também assustador algumas vezes. Como o caráter
da nossa comunidade é realmente
internacional, tenho trabalhado prin-

cipalmente para usar a internet como
ferramenta de disseminação da «Pérola de Grande Valor». Então, daqui para
frente deveremos ter mais iniciativas
envolvendo esta «hipermídia», desenvolvendo e produzindo material em
áudio, vídeo, multimídia, transmissões ao vivo e uso de redes sociais. O
objetivo não é ficar apenas no virtual,
mas usar o virtual para proporcionar
o encontro das pessoas e grupos. E
ajudar a Comunidade a continuar crescendo. Todas as ideias são bem vindas
e peço que me passem e contatem pelo
email leonardo@wccm.org
4. Que perspectivas e obstáculos
distingue no desenvolvimento da Meditação Cristã nesses novos tempos?
Enfim, a Comunidade vem crescendo nos útlimos tempos. Isso é fato e,
como diz Dom Laurence, precisamos
cuidar para que o rápido crescimento
de nosso jardim não se torne como
uma floresta caótica. Acho que o
principal desafio é crescermos sem
nos institucionalizar demais, mas
ao mesmo tempo sem perdermos
a identidade da Meditação Cristã.
Acho que o segredo é se manter
simples. Simples como a prática
que temos, de sentar duas vezes ao
dia por 25, 30 minutos. Passar essa
prática como um caminho (e não o
único caminho) é a nossa meta, a
qual não podemos perder de vista.
Dialogar sim com tantas outras crenças e com o mundo secular. Mas sem
perder a identidade. É uma questão
de encontrar o equilíbrio. Uma via
muito beneditina.
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A BÍBLIA NA A LITERATURA*

O texto bíblico
não foge à lei geral
que afeta as obras
literárias clássicas,
cuja leitura varia de
leitor para leitor e
de época para época,
incorporando ao texto
novos significados e
novas perspectivas,
de acordo com o
espectro cambiante
dos valores no correr
do tempo. Se admitirmos com Auerbach¹
que o conteúdo do Velho Testamento
“vive durante milênios na vida dos homens
europeus, em incessante e ativa evolução;”
e se concordarmos com Bloom² que as
histórias de Iaweh e dos patriarcas, apesar
de nos serem por demais familiares,
ainda não conseguimos esgotá-las porque
“fazemos parte de uma tradição que nunca
lhes pode assimilar a originalidade;” então
não teremos dificuldade em constatar que
o legado judaico-cristão das escrituras
sagradas atravessa toda a extensão de
nossa cultura e está presente em todos os
momentos de nossa vida cotidiana. O foco
de minha fala aqui e agora vai girar em
torno de algumas obras arbitrariamente
eleitas para ilustrar esse onipresente
fenômeno. Para começar, devo dizer
que a Bíblia contém todos os gêneros
literários: narrativos, poéticos, reflexivos,
dissertativos, descritivos. Comecemos
por um poema lírico elegíaco conhecido
de todos – o salmo 136 – que registra o
lamento dos hebreus exilados na Babilônia.
Os que já leram Camões, se lembram do
longo poema “Sóbolos rios que a atroz
Babilônia/banhando lá vão,/choramos
saudades da terra distante,/da pátria
querida, da bela Sião”... Podemos ir
mais adiante e dizer que as redondilhas da
“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias,
repercutem os versículos do salmo 136:
“Minha terra tem palmeiras/onde canta
o sabiá./As aves que aqui gorjeiam/não
gorjeiam como lá!” Nosso poeta romântico
pode até inconscientemente ter imitado
o salmo, substituindo os salgueiros pela
palmeira e o som da lira pelo canto do sabiá.

O Cânticos dos Cânticos talvez seja o
livro do Antigo Testamento mais reproduzido,
parodiado, quer em seu aspecto sensorialerótico, quer no sentido alegórico da
interpretação teológica, quer na sublimação
mística. O Cântico, já no título, define o
gênero literário do texto. Trata-se de uma
cantiga de amor dialogada entre os amantes:
ele, Salomão (a quem se atribui a autoria do
poema), ela, Sulamita, decantada em imagens
e metáforas de sublime beleza. Pode ser lido
como um belíssimo poema de amor. Desde
a tradição hebraica, existia a interpretação
mística do poema, isto é, a aspiração da alma
de viver em comunhão com Deus.
O poema El Cântico Espiritual de
São João da Cruz, na Espanha católica e
barroca do sec. XVI é o exemplo supremo
de transfiguração mágica conseguida pela
palavra poética em seu estado puro e a mais
alta expressão simbólica da relação do amor
da alma com Deus. Também no Canto III de
Os Lucíadas, onde Camões narra o episódio
de Inês de Castro, o poeta constrói imagens
que se assemelham às do Cântico.
Já Machado de Assis, no conto O Cônego ou metafísica do estilo, faz uma
originalíssima paródia, transpondo a
busca apaixonada dos amantes mediante
duas figuras alegóricas: Sílvio e Sílvia que
representam o substantivo e o adjetivo
que, no inconsciente caótico do cônego, se
buscam atraídos pelo desejo das núpcias da
perfeita combinação verbal. Na abertura, a
primeira citação do Cântico dos cânticos
desce do plano de sublimidade e excelência
em que estava inscrito no contexto sagrado
das Escrituras, para se encaixar no ambiente
gracioso-irônico da alegoria: Vem do

Líbano, esposa minha,
vem do Líbano, vem...
As mandrágoras
deram o seu cheiro...
/Eu vos conjuro filhas
de Jerusalém, que
se encontrardes meu
amado, lhe façais
saber que estou
enferma de amor...
O Livro de Jó,
uma das obras primas
das Escrituras, foi
muito apreciado, lido e imitado por grandes
escritores como Guimarães Rosa, cuja
interferência fica patente à leitura de “A
hora e a vez de Augusto Matraga”, último
conto de Sagarana. A narração começa
com um prólogo, dizendo que Jó era um
servo de Deus, rico e feliz. Deus permite
que Satanás insinue o mal em sua vida para
provar sua fidelidade. Primeiro priva-o
de todos os bens e seus filhos, depois
o atormenta com doença repugnante e
dolorosa. Após este prólogo, segue-se o
grande diálogo poético, que forma o corpo
do livro e dele participam três sábios, o
próprio Jó e finalmente Iaweh. O livro de
Jó toca diretamente numa questão crucial
ao pensamento antigo e moderno, que é
a origem e compreensão do problema do
mal. Já Santo Agostinho refletindo sobre o
problema diz que o mal é carência do ser.
O mal se confunde com o não-ser, índice de
imperfeição deste mundo. Assim a doença
é ausência de saúde. Dostoievsky, Camus,
Guimarães Rosa esbarraram nessa questão
enleando-se num labirinto sem saída.
O que mais aproxima o conto de
Rosa do livro de Jó é a parte narrativa.
É só comparar as desgraças anunciadas
no prólogo do texto bíblico com o texto
roseano para constatar as analogias.
Os últimos capítulos do Gênesis (37-50)
narram a biografia de José, o primogênito
de Jacó e Raquel que, à maneira de
Jacó, usurpa a bênção paterna e divina,
despertando a inveja dos outros irmãos. A
partir daí se desenvolve toda a sua história,
narrada à maneira de uma biografia. Essa
história singular é uma obra prima da arte
de narrar, apreciada por grandes talentos
(Continua na p. 8)

Gustave Doré. José se revela a seus irmãos. Detalhe

Ivo Barbieri**
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ESCUTA ECUmênica E INTERRELIGIOSA

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

CARLO MARIA MARTINI*

Declaração Nostra Aetate, Concílio Vaticano II

A ÉTICA PRECISA DA VERDADE*
Carlo Maria Martini

A

rtífice do diálogo
interreligioso e ecumênico, o cardeal e
arcebispo emérito de Milão
Carlo Maria Martini faleceu a 31de agosto último,
privando a cristandade de
uma das vozes mais lúcidas e
compreensivas na percepção
do mundo contemporâneo.
Nascido em Turim no ano
de 1927, ingressou na Companhia de Jesus em 1944,
ordenando-se sacerdote em
1952. Formou-se em Teologia
Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma, da qual foi
reitor, iniciando em 1962 a atividade
docente no Pontifício Instituto Bíblico
que veio a dirigir. Foi nomeado arcebispo
de Milão em 1980 pelo papa João Paulo
II, que o elevou ao cardinalato em 1983.
Embora cogitado para sucedê-lo, sentiu-se impossibilitado pelo mal de Parkinson
que o acometera. Deixou vários escritos,
destacando-se a correspondência com
Umberto Eco e outros intelectuais italianos, publicada no Brasil pela Record
com o título “Em que crêem os que não
crêem”. Sobre o perfil de um pastor sugere: “Ser paciente, misericordioso, pronto
a dar esperança a quem sofre, capaz de
ouvir todos, inclusive não-crentes, separados, divorciados e homossexuais”.
Destacamos de Retomada, III parte desse
livro, o seguinte tópico:

Divulgação

“Quase ninguém contesta que hoje,
mesmo os não-crentes parecem, em geral, propensos a tecer o elogio da ética.
Mas a ética sozinha será suficiente?
Constitui o horizonte único do sentido
da vida e do verdadeiro? Parece empreendimento inútil fundar o ético apenas
em si mesmo, sem remissão ou ligação
com um horizonte global e, portanto, com
o tema da vida. Mas qual a essência do
verdadeiro? Pilatos fez a pergunta a Jesus,
mas não esperou a resposta porque tinha
pressa e talvez também porque não estivesse realmente interessado no problema.
A questão da ética remete ao problema
da verdade; talvez seja este um sinal das
sérias dificuldades que assolam o pensamento contemporâneo, exatamente por
afirmar que nada pode ser fundamentado
e tudo pode ser criticado.

A BÍBLIA E A LITERATURA
como Goethe que disse: “A história de
José é tão bonita, pena que seja tão curta”.
Thomas Mann, genial romancista alemão,
de sangue português e brasileiro, inspirado
na Bíblia ao recriar a história de José e seus
irmãos em quatro volumes, produziu um
dos mais valiosos monumentos da ficção
do século XX. De dez anos de trabalho,
resultaram os quatro livros: As histórias
de Jacó (1933), O jovem José (1934),
José no Egito (1936) e José o provedor
(1943). A leitura dos quatro volumes deixa
patente o gigantesco trabalho de pesquisa
que precedeu a elaboração do romance.

Em que crê quem não crê? É
preciso pelo menos crer na vida,
em uma promessa de vida para
os jovens, não raro enganados
por uma cultura que os convida,
pretextando liberdade, a todo tipo
de experiência que pode depois
concluir-se em derrota, desespero, morte, dor. Faz pensar o fato
de que em muitas intervenções
esteja ausente a interrogação
sobre o enigma do mal; e isto
só se acentua na medida em que
podemos considerar que vivemos
em uma época que conheceu as
mais terríveis manifestações da maldade.
Um certo clima de otimismo fácil, segundo o qual as coisas se arranjam mais ou
menos sozinhas, não apenas mascara a
dramaticidade da presença do mal, mas
apaga também o sentido de que a vida
moral é luta, combate, tensão agonística;
de que a paz só se alcança ao preço do
dilaceramento sofrido e superado.
Por isso pergunto-me se as ideias inadequadas sobre o mal não estariam ligadas
às ideias insuficientes sobre o bem; se o
iluminismo não estaria falhando ao não
perceber ou ao menosprezar o elemento
dramático inerente à vida ética.”
*Destaque do livro Em que crêem os que não crêem,
traduzido do italiano In cosa crede chi non crede, publicado no Rio de Janeiro pela Editora Record, em 2000.

(Conclusão)

Mann investigou profundamente história,
geografia, economia, etnografia do antigo
oriente com seus mitos, religiões, culturas
que interferiram na concepção das figuras
dos patriarcas bíblicos, buscada desde as
raízes agropastoris da Caldeia, das culturas
fenícia, babilônica, egípcia, hebraica.
A saga e a história meio lendária de Jacó,
suas viagens, sonhos, o ajuste com Labão,
o grande logro e sua indômita paixão por
Raquel que Mann narra ao longo de 300
páginas, Camões compactou em um dos
mais famosos sonetos da língua portuguesa,
de que destacamos o primeiro quarteto:

Sete anos de pastor Jacó servia/ A
Labão, pai de Raquel, serrana bela/ Mas
não servia ao pai, servia a ela/ Que a ela
só por prêmio pretendia.
*Destaques de palestra proferida em 31/3/2012 para a
Comunidade de Meditação Cristã do Rio de Janeiro.
**Professor de Literatura Brasileira, tendo sido reitor
e titular dessa disciplina na Universidade Estadual do
Rio de Janeiro. Participa de bancas examinadoras de
pós-graduação e seminários.
¹AUERBACH, Eric. Mimesis: a representação da
realidade na literatura ocidental. São Paulo: Perspectiva,
1971.
²BLOOM, Harold. Abaixo as verdades sagradas. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.

