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Laurence Freeman reflete em como a meditação restaura a
sabedoria que perdemos na ligação entre ascese e amor

A primeira fase da vida em comunidade
na Abadia: olhando para trás e para frente
(p 6-7)

Seminário John Main 2020
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Um coração, Uma Esperança: A
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Uma carta de Laurence Freeman OSB

Há uma cena memorável no filme
“Os dois papas”, que descreve a crise
da Igreja Católica através das personalidades conflitantes do Papa Bento e
seu sucessor, Papa Francisco. Apesar
das profundas diferenças de opinião
e temperamento, eles descobrem
um tipo único de amizade, um interesse comum pela Igreja ferida e uma
maneira de colaborar com seus dons
contrastantes para sua cura. A cena
que tenho em mente acontece na
porta dos fundos do Vaticano, onde
Bento XVI se despede do futuro Francisco, após lhe ter dito que pretendia renunciar e, assim, abrir caminho
para um líder novo e radicalmente
diferente. Ambos são homens idosos. Impetuosamente, o argentino de
sangue quente pega o rígido intelectual alemão em seus braços e o ensina
a dançar tango, enquanto os guardas
suíços observam com espanto divertido.
Mudança real ocorre, não com
solene pomposidade, apegando-se
a todos os nossos antigos tipos de
auto importância, mas em um ímpeto espontâneo de abandono, onde a
alegria nos leva de forma imprudente
ao longo de um momento divisor de
águas. Mal ousamos acreditar que
poderíamos sobreviver. Mas o fizemos
e tudo o que sabíamos mudou.
Para mim, essas linhas de W.H.
Auden capturam algo do alívio e da
liberdade de uma redenção inesperada e imerecida:
Nos desertos do coração
Deixe a fonte de cura começar,
Na prisão de seus dias
Ensine o homem livre a louvar.
Como podemos nos aproximar desta nova década com esta liberdade de
espírito e esperança e ainda estarmos
enraizados no realismo nítido? Hoje
há muito sobre o qual devemos ser intelectualmente pessimistas - porque,

caso contrário, flutuamos em negação e em falsas esperanças. Mas há
também uma fonte de otimismo encontrada apenas através da verdade,
ou seja, sempre surpreendente, a fé
nasce e renasce através da dúvida e
da luta.

da evolução humana, podemos nos
recentrar, reunindo convicção e intensidade, para reformar não apenas a
Igreja, mas a humanidade?
***
Esta é a época do ano, após o consumo excessivo de feriados, quando
há um surto no número de membros

Numa época em que tantas pessoas não têm raízes e desconfiam de
todas as crenças, podemos encontrar uma nova inocência, uma maneira de acreditar e de pertencer? É
uma questão importante. (Um jovem
visitante me disse recentemente que
havia crescido em um lar confortável
que também era um ‘orfanato espiritual’.) Se não ouvirmos a pergunta, poderemos entrar no cinismo e no isolamento subjacentes a grande parte da
amargura e da auto destrutividade
do nosso tempo. Auden escreveu os
versos acima por ocasião da morte de
WB Yeats, o poeta que viu, na desolação da civilização após a Primeira
Guerra Mundial, a origem de nossa
crise cultural:
As coisas despedaçam-se; o centro não poderei se sustentar;
Mera anarquia é solta sobre o
mundo ...
Os melhores carecem de toda convicção, enquanto os piores
Estão cheios de intensidade
apaixonada.
Neste período perigoso e caótico

nas academias. Boas resoluções são
abundantes. Estamos preocupados
com escolhas de estilo de vida concorrentes. Como podemos nos tornar mais saudáveis e felizes? Essas
escolhas fabricadas criam produtos
que nos incorporam ainda mais ao
consumo, o que é uma grande parte
do problema que eles estão tentando
resolver.
Um estilo de vida saudável pode ou não - incluir exercícios, dieta e mudanças de carreira. Mas deve incluir a
dimensão espiritual. Com isso, quero
dizer aquele aspecto da experiência
humana, que é aberto ao transcendente enquanto permanece enraizado no mundo material e no corpo. A
experiência espiritual é traída se se
tornar um produto de consumo, uma
ferramenta ou um estilo de vida. Se
realmente reconhecermos o reino
espiritual, nossa vida em todos os aspectos será transformada. Não ‘construímos’ um estilo de vida autêntico
ao escolher um corte de cabelo ou
um carro novo. Nós encontramos.
Ele nos encontra. Encontrar acontece
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quando arriscamos. Quanto maior o
risco, maior a autenticidade. Se não
estivermos preparados para perder a
vida (esse é o risco), podemos procurar, por engano, refúgio na vida e nos
padrões sociais de outras pessoas.
Fugazmente, pode parecer um bom
ajuste, mas não encontramos nossa
própria vida, nosso verdadeiro eu. Fé
é outra palavra para esse risco existencial de nós mesmos, em obediência ao chamado à totalidade, à transcendência e ao autoconhecimento,
que está no cerne de toda a identidade humana.
O estilo de vida cristão, então, não é
uma marca. É tudo exigente e gratificante. Ao nos arriscar, encontramos o
tipo de vida que podemos e devemos
seguir, o tipo para o qual somos mais
adequados, mesmo que não seja o
mais fácil. Optando por isso, podemos lidar com as inevitáveis dúvidas e
falhas que seguem todas as opções.
Mas também descobrimos que tudo
o que precisamos para concluir o processo já está dado, geralmente saindo
de trás de nós e nos dando um tapinha no ombro. Quando nos viramos,
encontramos o que estamos procurando. E aquilo que precisamos. Nesse
caminho, encontramos os professores
de que precisamos. Conhecemos colegas peregrinos e descobrimos não
apenas novos amigos em abundância, mas novas formas de amizade que
nem imaginávamos anteriormente.
Além disso, descobrimos o trabalho
que devemos fazer.
Hoje, a geração mais jovem parece
mais capaz de compreender esses aspectos da vida cristã do que seus pais.
Eles podem ter uma visão inspiradora
na revelação do evangelho, mas estão
menos interessados em ortodoxia ou
crença do que em ortopraxia, ação
correta que se harmoniza com a fé.
Eles se conectam a uma visão da in-
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teireza e do significado humano em
uma transcendência encarnacional
que leva Deus e a humanidade não
apenas ao relacionamento, mas à
união. Há vislumbres disso nas comunidades da igreja primitiva, no
movimento monástico e na variedade de pessoas santas que ilustram
isso - seres humanos que se tornaram
plenamente seus “eus únicos, santos
como São Bento ou São Francisco,
Madre Teresa, Simone Weil ou John
Main.
Não existe uma marca única de
cristianismo. Não é uma ideologia.
Ele permite que a verdade surja. Não
compete: completa. Mas, com toda
a bagagem institucional e convulsão
social, como podem ser liberadas as
marés espirituais do Espírito Santo?
Não por uma igreja que esteja de

os jovens que vêm para cá, Sinto que
se trata de uma parceria que não tem
nada a ver com os estereótipos das
gerações que se dedicam à cultura do
consumo. Construir uma ponte sobre
as gerações é essencial se buscamos
continuidade, continuidade através
do rio do tempo, proporcionando estabilidade com mudanças radicais.
A colaboração entre experiência
e inocência gera diferentes fluxos de
sabedoria - a sabedoria dos jovens (o
tema do retiro de Monte Oliveto deste
ano) complementando a sabedoria
dos anciãos. O mundo precisa de
ambos, um especializado em risco,
o outro em perdão e recuperação.
Nosso mundo é terrivelmente deficiente em todo o tipo de sabedoria. As
principais religiões devem ser canais
de sabedoria, elevando-se a partir da

acordo com o modelo corporativo
e gaste suas energias com as trivialidades da política religiosa. A busca
espiritual pode rapidamente se transformar em reclamações e discussões.
Ramana disse: ‘As pessoas vêm ao
ashram à procura de iluminação. Dentro de duas semanas, eles estão preocupados com a política do ashram.
O que Bonnevaux me ensinou
nos últimos meses é que o caminho
a seguir é um novo estilo de colaboração entre as gerações. Não se trata
de ‘estender a mão para os jovens’ ou
‘passar a mensagem para eles’, como
é frequentemente descrito. Ouvindo

dimensão ilimitada da interioridade,
falando do silêncio e, ainda assim,
derramando-a em nossa realidade
mundada cotidiana cheia de métricas
e limitações.
***
Em Bonnevaux, temos várias fontes. Uma delas, a qual me sinto especialmente presente fica no final do
vale, além do que chamamos de Árvore da Páscoa. Ela borbulha através
de uma pequena abertura no chão; é
visível apenas como uma perturbação
menor, trazendo pequenas partículas
de terra com ela ao invadir o mundo
visível. É contínua e é a fonte de uma
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corrente que flui. Uma presença antiga reside ali com sinais residuais
de construção humana ao seu redor,
porque deve ter atraído pessoas para
lá, como a própria sabedoria, além da
memória.
As religiões em que a fonte da
sabedoria foi bloqueada tornam-se
meras estruturas de dogma e ritual,
competindo entre si ou secretamente
pensando uma na outra como inimigas. Jesus falou profeticamente - e pagou um preço alto por fazê-lo - contra
essa religião. No entanto, ele não rejeitou o ritual ou os sistemas de crenças da religião em si: ele não teria dito
‘eu sou espiritual, não religioso’. Precisamos de símbolos vivos e clareza
intelectual para nos guiar à beira do
penhasco do silêncio. Nessa fronteira,
o silêncio os absorve. Mas Jesus nos
chamou para ‘adorar em espírito e
em verdade’ como um objetivo mais
elevado, como ele colocou, do que
‘esta montanha ou aquela montanha’.
O meditador, praticando qualquer
tradição religiosa, inevitavelmente
chega a entender essa verdade e se
esforça para equilibrar o contemplativo com as formas externas. Em Bonnevaux, por exemplo, simplificamos
o Ofício Divino, que é a estrutura em
que meditamos durante o dia. - Exceto pela primeira meditação do dia,
que começa por si só e termina apenas com o som da sineta. Nas outras
sessões, temos cantos e leituras curtas
das escrituras, das tradições bíblicas e
outras tradiçoes, para destacar que
a meditação está dentro da tradição
contemplativa. John Main disse que
entramos nessa tradição toda vez que
sentamos para meditar.
Bonhoeffer disse que hoje precisamos nos concentrar intensamente na
oração e na ação justa. O modelo em
colapso do cristianismo institucional
é uma oportunidade de fazer disso

uma reorientação transformadora.
O colapso e a transformação são inegáveis e imprevisíveis. Mas eles não
são instantâneos e, portanto, temos
tempo para selecionar sabiamente
o que precisamos salvar e o que precisamos deixar de lado. Algumas
coisas são essenciais para a continuidade. Mas os apegos nostálgicos às
antigas formas religiosas não são a
mesma coisa que o cerne eterno. Em
nosso período da história cristã, estamos aprendendo a separar o joio do

trigo, para que uma nova e potente
expressão da unidade cristã possa
emergir. Os antigos rótulos denominacionais em que tanto ego religioso
ainda é investido parecem desatualizados, até mesquinhos, ao lado do
panorama do Cristo universal, que já
aparece como o próximo estágio de
nossa evolução.
Cristo influencia o curso da história:
não pela interferência sobrenatural
com as leis do cosmos, mas pela intervenção não agressiva de sua presença através das fontes de sabedoria.
Onde quer que haja uma corrente de
sabedoria viva, Cristo está ativo. Entra
no nosso mundo de tempo e espaço,
especialmente através do exemplo e
da profunda e silenciosa paixão das
pessoas de fé e boa vontade. Estes
são os verdadeiros professores de
sabedoria, a maioria deles ocultos.
Eles não buscam aclamação, segurança ou status ou mesmo certeza.
Eles vivem o segredo da liderança
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servil, que é a única maneira de exercer poder de uma maneira que não
faz mal. Eles encarnam o discipulado
como o mais íntimo e completo dos
relacionamentos humanos e, através
do autoconhecimento, veem como
somos escolhidos antes de podermos
escolher. Eles aprendem a lidar com
a incerteza com humor, confiança e
alegria. Mesmo no sofrimento, eles
não estão totalmente separados da
eterna alegria do espírito. E quando se
arriscam em total comprometimento,
encontram o conjunto único de habilidades e talentos que lhes permite florescer além das limitações de seu ego.
Nem todo mundo tem o mesmo
grau de talento, mas cada pessoa tem
o gênio da singularidade e uma capacidade ilimitada de altruísmo. Isso
é descoberto não no auto cultivo de
um estilo de vida, mas pela escuta
ao chamado que nos une exclusivamente ao todo. Ao aceitar nosso
chamado, encontramos nosso autêntico estilo de estar no mundo e de
trabalhar com os outros para um bem
maior. Dificilmente podemos ser nós
mesmos fora da comunidade de buscadores que chamamos de corpo de
Cristo. “Ele vem até nós oculto e a salvação consiste em reconhecê-lo”. Para
esse reconhecimento, precisamos
sentir a conexão entre amor e ascese.
O que frequentemente chamamos
de amor pode ser o desejo faminto de
nossa solidão por conforto e posse.
Quando esse desejo é decepcionado
- seja lá a quem o projetamos - nosso
“amor” egocêntrico pode rapidamente se transformar em raiva e desespero. Para navegar além desse ciclo,
precisamos de ascese, a disciplina pessoal de exercitar nossa capacidade de
atenção. Eventualmente, essa capacidade se torna amor transformador
do ego. Prestar atenção ao real, não
à nossa versão ilusória da realidade,

Meditatio Newsletter Janeiro 2020

ilustra por que a verdade nos liberta,
igualmente para amar e ser amado.
A conexão entre a meditação
(a ascese essencial da vida cristã)
e o amor (a fonte e o objetivo da
sabedoria) é como um cordão que
abre uma cortina em uma sala escura e permite que a luz divinizante de
uma nova santidade seja inundada.
Uma nova santidade para o nosso
tempo é o reconhecimento de Deus
em todas as condições de nossa era,
sem nostalgia e sintonizado com tudo
o que aprendemos sobre a natureza
humana e as leis do universo. É uma
santidade universal, não paroquial.
Não depende da aprovação humana,
mas do reconhecimento mútuo que
ocorre entre nós e Deus no estado
contemplativo. Sua prole é o ecumenismo de todas as fés.
Com base no padrão da história,
podemos adivinhar que a renovação
da vida cristã será alcançada quando
uma massa crítica de discípulos tiver
aprendido a navegar na tempestade
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política do “olho por olho, dente por
dente” que mina a justiça, a fraude do
evangelho da prosperidade que blasfema contra aquele que é Santo.
O que nos permite comprometernos com o caminho da verdade e renovar o dom de nós mesmos? Como
começamos um bom trabalho e impedimos que o ego o sequestre?
Descobrindo a verdadeira natureza
do amor. Não podemos encontrar isso
sem entrar no deserto da solidão, renunciando à possessividade e triunfando sobre o demônio da solidão.
Com o tempo, esse é o trabalho da
contemplação que nos leva através
do fracasso à humildade. A meditação nos leva diretamente à sabedoria
do processo gêmeo de transcendência e encarnação. Se fosse menos do
que isso, todo mundo não meditaria
apenas pelos benefícios que obtêm
disso? É descobrir o quanto podemos
ganhar que não pode ser possuído,
quanto podemos deixar para trás e
nos libertar, o que torna a peregrina-

Celebração de Natal em Bonnevaux

perfeita de nossa atual crise. A crise
é a nossa oportunidade de avanço.
Ver isso nos permite vislumbrar o processo de reforma que se desenrola
no colapso das estruturas antigas. Ele
constrói confiança para lidar com os
poderes massivos das trevas, porque
vemos não apenas sua capacidade de
causar estragos, mas também sua superficialidade e falsidade intrínsecas:
a descarada negação da verdade, a

ção desafiadora. A meditação restaura a sabedoria que perdemos do elo
entre a ascese - o treinamento na disciplina da atenção altruísta - e o amor.
Este é o acorde perdido na música
da humanidade que temos que continuamente ecuperar. De maneira
bem simples e direta, aprender a
meditar ensina a descobrir que precisamos perder. Para conhecer a verdade que nos liberta da ilusão, pre-
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cisamos nos ver nos outros e os outros
em nós mesmos. Jesus insiste que
não há nada a temer nisso. Rumi também viu quando escreveu: “Na ruína
do coração partido, você encontra o
diamante da paixão divina que pode
ressuscitar os mortos”. Se as diferentes
gerações da família humana puderem
dar as mãos, colaborando neste tipo
de trabalho mais profundo e humano,
restaurando o significado de um bom
trabalho, uma revolução acontecerá.
A revolução interior-exterior que Jesus iniciou será levada para o próximo
estágio. Para destacar isso, chamamos nosso novo Podcast semanal do
WCCM de ‘Revolução Contemplativa’
porque não é menos que isso.
John Main disse que a maior necessidade de nosso tempo é de homens e mulheres de profunda oração.
A meditação cria a comunidade na
qual jovens e idosos podem reaprender o significado da oração pura. Com
apoio mútuo, podemos começar e
concluir todas as etapas de uma jornada de transformação pessoal que
leva à transformação do mundo. Em
graus e em velocidades diferentes,
para ter a certeza - mas com certeza.
Que nossa prática diária neste
novo ano de 2020 nos forneça discernimentos diários sobre o que a
sabedoria está fazendo ao nosso redor e para nós. Em nossos grupos de
meditação e de todas as maneiras que
compartilhamos o presente , podemos nos tornar um pouco mais sábios,
para o bem dos outros, à medida
que aprendemos, através do amor, a
abraçar a graça do discipulado, que
nos liberta de nós mesmos, para que
possamos ser nós mesmos.
Com muito amor,

Laurence Freeman OSB
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Bonnevaux
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Visite (em Inglês e Francês): www.bonnevauxwccm.org

Retrospectiva 2019

A primeira fase da vida comunitária na Abadia

Bonnevaux e os Jovens

Desde o seu início, Bonnevaux começou um projeto de um lugar onde a visão da
Comunidade Mundial de Meditação Cristã pudesse ser encarnada: uma casa física para um “Mosteiro sem paredes”. Também um “Centro de Paz” e para a paz no
mundo. Em 2019, esta visão tornou-se mais concreta com a abertura da Abadia e
os primeiros eventos e retiros.

Como um lugar para plantar as
raízes para o futuro da Comunidade,
Bonnevaux também concentra um
cuidado especial com os jovens.
Um grupo representando 15 países
participou do primeiro retiro para
adultos jovens durante o verão, com
Dom Laurence palestrando sobre o
tema “Viver diferentemente”. Foi um
tempo de silêncio, meditação, vida
comunitária, trabalho, compartilhamento e amizade. Após o retiro, um
grupo menor de 11 pessoas participou de 5 dias de caminhada na parte
francesa do Caminho de Compostela. O mesmo retiro e uma caminhada similar estão sendo planejados
também para acontecer em Julho e
Agosto de 2020.
O segundo semestre foi um tempo quando Bonnevaux começou a
realizar eventos, retiros e a receber
visitantes de uma forma mais consistente. Mesmo sem a estrutura ideal
para acomodar as pessoas, os retiros
aconteceram com algumas pessoas
ficando na Abadia e outras numa
acomodação nos arredores. Houve
um workshop de aquarela e contemplação conduzido por Tide Carsen.
Também um Retiro sobre Aprender
a Meditar e outro chamado Final de
Semana de Conhecimentos Essenciais, conduzido pela comunidade
francesa. Outros retiros: De Advento; Retiro de Yoga; uma peregrinação e retiro da Comunidade de
Hong Kong. Aconteceram também
reuniões e visitas de grupos pequenos e de indivíduos. Muitos visitantes sentiram realmente Bonnevaux
como um lugar de paz e de cura.

Vida nova na Abadia

Vigília Pascal

Março e abril foram tempos dinâmicos: a Casa Comunidade da Meditatio em Londres mudou-se para Bonnevaux. Um pouco antes do Retiro da

Semana Santa, a comunidade núcleo
- que estava morando de uma forma
provisória no que chamaram de “casa
da fazenda” - mudou-se para a Abadia.
Bonnevaux hospedou pela primeira
vez o Retiro de Páscoa que em poucos anos passados tinha acontecido na
Ilha de Bere. Um grupo de vinte pessoas participaram do retiro que compreendeu as falas de Dom Laurence;
Yoga; liderada por Giovanni Felicioni
e todos os rituais litúrgicos da Páscoa
que foram conduzidos de uma maneira
especial - as Estações da Via Sacra em
volta do lago e a procissão de vigília
desde a “Árvore da Páscoa” até a Capela.

Dia da Bênção
O dia de celebrar (comemorar) a
bênção da Fase 1 das reformas foi um
momento de reunir os meditantes de
longe, os vizinhos, os amigos e a comunidade núcleo. Foi um ato coletivo
como enfatizou Dom Laurence: “Uma
bênção não é apenas uma coisa que
vem externamente, mas vem de dentro. Eu acho que estamos todos aqui
para abençoar este lugar de oração,
este lugar de hospitalidade, este lugar
de cura.” A cerimônia foi conduzida
pelo Arcebispo de Poitiers, Monsenhor Pascal Wintzer e também o Abade
de Ligugé, Christophe Bettwy. O Mosteiro de Monte Oliveto, casa materna
(ou primeiro mosteiro?) de Dom Laurence, foi representado por Dom Ugo
de Sangro. Durante o dia, os visitantes

tiveram passeios em volta da Abadia.
Outro importante momento foi o
plantio de rosas no jardim de trás de
Bonnevaux. Dom Ugo plantou uma
roseira francesa e Peter Ng (Coordenador Nacional de Singapura) plantou uma roseira inglesa em memória
de sua amada Patrícia.
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Bonnevaux
Trabalho em andamento

Comunidade e Projeto de Renovação
Bonnevaux é mais que um centro de
retiro. É uma casa para a comunidade
WCCM e para a Comunidade residente
vivendo no Espírito de trabalho, meditação e hospitalidade. O grupo também evoluiu ao longo do ano, amadurecendo, encontrando seu caminho na
missão do serviço. Muitos voluntários
compartilharam na vida e no trabalho
da comunidade. A comunidade residente se responsabiliza por diferentes
áreas: Dom Laurence (Diretor); Giovanni
Felicioni (Diretor Associado); Catherine
Charrière (Gerente da Abadia e de Programas); Sébastien Brissette (Gerente

de Projetos Especiais); David Simpson
(gestor da propriedade); Henriette Hollaar (Liturgia); Mary Katherine Allman
(Hóspedes) .
Uma boa notícia de 2019 foi o desenho para Bonnevaux pela DP Arquitetos ter sido agraciado com o título
de Prêmio de Design de Londres. A
Abadia foi concluída e o Centro de
Conferências será aberto em Janeiro.
O próximo objetivo é terminar o trabalho no Centro de Retiros que estará
pronto na segunda metade de 2020.
Para mais informações, visite o site:
Bonnevauxwccm.org

Programa de 2020

Estes são alguns dos próximos eventos em Bonnevaux:
(visite bonnevauxwccm.org para saber mais):
A Corda Bamba da Moderação - Retiro da Quaresma:- de 24 de fevereiro a
primeiro de março. A quaresma é um tempo sagrado que nos dá a oportunidade
de encontrar e adquirir a alegria do equilíbrio - bom para nós e bom para o
mundo. Conduzido por Dom Laurence Freeman e Giovanni Felicioni.
O Paraíso num Grão de Areia: o Universal e o Particular: 20-22 March:
De 20 a 22 de Março. Durante esta semana, o renomado professor de
Budismo Alan Wallace será um Professor-em-residência em Bonnevaux.
Com Eva Natanya e Laurence Freeman, ambos professores cristãos, Alan
Wallace conduzirá conversas propondo um diálogo entre ambas as tradições
místicas que pode levar à grande unidade que o mundo deseja.
Superando o Medo - Retiro de Semana Santa: de 5 a 12 de abril.
Conduzido por Dom Laurence Freeman. Por meio de palestras, discussões
e meditação, juntas e os antigos rituais da Semana Santa, os mistérios da
morte e ressurreição, a vida de Cristo recebem uma maior intimidade nas
nossas próprias vidas.
Seminário Meditatio sobre Meditação e Ecologia:- 21-24 May: de 21 a 24
de maio. Este evento único é organizado pela comunidade francesa da WCCM
em Bonnevaux e é aberto a todas as pessoas preocupadas com o nosso mundo. O evento dará ênfase à emergência que o planeta enfrenta, por meio de
uma experiência de beleza natural, meditação e solidariedade. A contemplação não será uma fuga da verdade, mas uma maneira de clarear e apoiar o
tipo correto de resposta ativa e apropriada para cada um de nós.

O Centro de Conferências

Foto: Axel Brintzinger (CC BY-SA 4.0)

Alan Wallace
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O Seminário John Main 2020, no México, refletirá sobre a
Sabedoria indígena e o futuro da humanidade

Foto: Enrique Carrasco SJ

O Seminário John Main 2020 será realizado na Cidade do México (22 a 25
de outubro) com o tema “Um Coração,
Uma Esperança - Sabedoria Indígena e o
Futuro da Humanidade”. Como sempre,
D. Laurence Freeman liderará o retiro
pré-seminário, de 19 a 22 de outubro.
O seminário explorará a sabedoria e a
espiritualidade das culturas indígenas,
para avançar no entendimento comunitário e construir um terreno comum
para o futuro. Oradores experientes de
todo o mundo compartilharão ideias e
costumes espirituais praticados e sustentados por pequenos grupos ainda
presentes, mas geralmente ignorados
em nosso mundo. Esses grupos incorporam, de maneira vibrante e corajosa,

sua própria sabedoria, única para eles,
mas tremendamente relevante para o
resto do mundo. Durante o seminário
também serão oferecidas oficinas.
O P. Alex Zatyrka SJ será o orador principal. Além de doutor em teologia, ele é
também mestre em economia agrícola.
Seu foco no Seminário será:
Os povos nativos vivem imersos na realidade de que o amor divino nos leva
a ser um, “sem divisão e sem confusão”.
Eles compreenderam essa verdade
fundamental da condição humana,

exercendo-a plenamente e estão profundamente preocupados em transmitila a cada nova geração. É como se eles
vivessem o paradoxo de “nós sou” ou “eu
somos” em sua forma mais verdadeira e
completa. Isso ecoa o mistério trinitário,
do Deus que fala no singular e no plural
ao mesmo tempo (Gn 1: 26). Em nossas
reflexões, tentaremos mergulhar nessa
perspectiva, que nos ajuda a aprofundar o mistério do Deus cristão como
uma comunidade de amor.

Outros oradores são:
Vanessa Eldridge (Ngāti Kahüngunu e Rongomaiwahine): da Nova Zelândia.
Ela gerencia os Serviços Diários no Mary Potter Hospice em Wellington;
Pe. Pedro Arriaga Alarcón SJ: do México, que dedicou a maior parte de sua vida
a defender os direitos das pessoas mais pobres;
Puleng Matsaneng: da África do Sul, membro do Instituto Jesuíta. Investigador
da espiritualidade inaciana em um contexto africano;
Ana María LLamazares: da Argentina, Antropóloga (UBA);
Rev Ron Berezan: do Canadá, é professor de permacultura e agricultura orgânica;
Ivan Rosypskye: do Canadá, artista e membro da Primeira Nação Heiltsuk;
Tau Huirama, Tainui: da Nova Zelândia, treinador cultural maori;
Fr Enrique Carrasco SJ: do México, padre jesuíta e fotógrafo;
Fr Laurence Freeman OSB: monge beneditino e diretor da WCCM
Para mais informações visite: www.johnmainseminar.org

Visita de Laurence Freeman a África do Sul
Em setembro, D. Laurence visitou a
África do Sul por dez dias e participou
de doze eventos, com mais de 800
participantes. Ele fez várias palestras
públicas e também dirigiu-se a públicos específicos, tais como professores
e líderes empresariais. Segundo Paul
Faller, coordenador da WCCM na África
do Sul, D. Laurence também visitou
três bispos: Stephen Brislin (Cidade do
Cabo), Cardeal Wilfrid Napier (Durban)

e Bispo Auxiliar Duncan Tsoke (Joanesburgo). Todos reconheceram o valor da
meditação. Ele também visitou três escolas. Em Durban (Holy Family College),
e em Pretória (Loreto Convent School)
reuniu-se com a equipe. Ele meditou
com estudantes do Holy Family College
e do St. Henry’s Marist College, ambos
em Durban. D. Laurence também falou
em um fórum de diretores das escolas
católicas de Pretória.
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Notícias
Catherine Scott, Chefe de Operações da WCCM

Catherine Scott começou em novembro como a nova Chefe de Op-

erações da WCCM. Ela tem uma longa
história de trabalho com organizações
católicas de desenvolvimento, incluindo 23 anos em várias funções no
Instituto Católico de Relações Internacionais / Progressio e mais de 20 anos
atuando nos Comitês de Programas
Asiáticos e Internacionais da CAFOD.
Ela é uma ex-membro do conselho da
Campanha de Direitos Humanos da
Indonésia e do Fundo Ai Kameli e, mais
recentemente, gerente voluntária da
Missão de Caridade Papal (Inglaterra e
País de Gales). Ela viajou amplamente

com o CIIR / Progressio, particularmente no Sudeste Asiático e na África,
apoiando os programas de advocacia
e compartilhamento de habilidades
das organizações. Ela é a mãe de Natalie, de 21 anos, aluna da Universidade
das Artes de Londres. Catherine pertence a três corais e relaxa nadando.
Ela faz parte de uma pequena família,
extensa e unida e cuida da mãe de
82 anos. Catherine apoiará Laurence
Freeman gerenciando ambos os escritórios de operações e funcionários.

Mudanças de liderança nas comunidades da França e do Reino Unido

Pascale (à esquerda e Sandrine)

Em novembro, o WCCM Frances
organizou uma reunião com os líderes do grupo em Bonnevaux. A
Comunidade confirmou a mudança
para um novo Coordenador Nacio-

nal: Pascale Callec substitui Sandrine
Vinay. Sandrine: “Me senti muita
afortunada em ter feito parte de
uma equipe com pessoas tão bonitas. Tentei infundir o senso de comunidade internacional e estou feliz
por ter feito parte da equipe inicial
de Bonnevaux ”. Pascale: “Só espero
seguir o Espírito, graças à meditação
e à comunidade de amor que ele
constrói. Espero servir e continuar
trabalhando em um ambiente colaborativo, para organizar a Meditatio Ecologia, implementar novos desenvolvimentos na Escola, fortalecer
a rede de grupos e criar laços mais

Meditação nas escolas em Timor-Leste
A Comunidade em Timor-Leste está desenvolvendo o trabalho de ensinar
meditação nas escolas. A pessoa de contato do WCCM em Timor-Leste, Salvador J Ximenes Soares, apresentou a Meditação Cristã a professores, alunos e
funcionários de escolas administradas pela Fundação Cristal. Salvador tem o
prazer de anunciar que, após as últimas séries de reuniões, a Fundação anunciou a decisão de incorporar oficialmente a meditação na sala de aula a partir
de 2020, e também de formar grupos de meditação para professores.

fortes com Bonnevaux. ”
REINO UNIDO
Richard Broughton deixou o cargo
de Coordenador do Reino Unido no
final de 2019. A Comunidade terá um
Grupo de Ação que tomará a frente até
um novo Coordenador ser apontado.
Richard: “Deixo o cargo no momento
em que o Reino Unido está muito vibrante. Novos grupo se formam e novas pessoas estão se colocando à disposição.
Pessoalmente esse tempo de serviço
aprofundou minha fé a ampliou pespectivas; Conheci e trabalhei com pessoas
inesquecíveis e por isso sou muito grato.”
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“A divisão é ‘diabólica’, pois destrói nossa unidade central em
Deus”, diz Laurence Freeman em Conferência Australiana
Por Roland Ashby
A unidade está no cerne do ensino de Jesus, e é desse conhecimento da unidade que o mundo tem
sede, disse Laurence Freeman em
Melbourne, em outubro, na conferência nacional da WCCM Austrália:
“a coisa mais importante que devemos lembrar frente aos desafios
deste tempo é a unidade que compartilhamos - o grande mistério da
humanidade. Apesar de nossa diversidade racial, cultural e religiosa,
existe uma unidade essencial e isso
é o mais central do ensino de Jesus
e de sua aspiração para a humanidade ”.
Como ele disse, isso está expresso no discurso de despedida de Jesus, no qual ele ora “para que todos
sejam um, assim como tu, Pai, estás
em mim e eu em ti”. Mas saber que
somos um, não é apenas conhecimento teológico ou intelectual, é
essencialmente contemplativo. “Só
podemos conhecer essa unidade
no conhecimento contemplativo,
na consciência que transcende o
dualismo do ego e que [nos permite] conhecer - de dentro - essa experiência de unidade. Não podemos saber isso a partir de fora. Saber
isso significa que temos que entrar
em um silêncio em que a mente
dualista é, por assim dizer, deixada
para trás ou integrada. “O conhecimento contemplativo não é dogma,
nem fruto do pensamento analítico
ou especulativo, ele vem da experiência da própria unidade, que
é simplesmente a experiência que
nos permitimos viver ... na meditação.” “[Meditação] é uma sabedoria

simples, que pode ser praticada
por todos, que desperta em nós
esse conhecimento de unidade, e
é desse conhecimento experimentado que nasce a comunidade”. É
dessa consciência contemplativa,
desse conhecimento de unidade,
que o mundo “está sedento … e
de que precisa com mais urgência
... estamos todos bem cientes dos
problemas que enfrentamos neste
momento da evolução humana ...
quão des-unidos estamos, quão
distantes estamos coletivamente
desta verdade de nossa natureza
humana, que Jesus revela ... que
somos essencialmente um. Apesar
das aparências, ele afirma que essa
é a nossa verdadeira natureza, por
isso não desista.”
D. Laurence disse que é muito
desafiador, neste momento, acreditar na unidade da natureza humana, “e na possibilidade de que
os seres humanos possam amar,
perdoar, ser justos, abster-se da
violência.” “É muito difícil acreditar
nessa natureza e potencial divinos
da humanidade, quando vemos
como nos comportamos e as falhas
dos líderes que assustadoramente,
às vezes, parecemos merecer ... e
[quando] tantas das estruturas que
nos davam a sensação de segurança, política, religiosa e econômica,
estão se dissolvendo e entrando em
colapso ao nosso redor.” É por isso
que precisamos de uma consciência contemplativa “e porque precisamos, como cristãos, respeitar
nossas tradições indígenas – que
nos lembram de quão antiga, pro-

funda e essencial é essa sabedoria
contemplativa – e também ver [que
essa sabedoria] constitui o coração
e a alma de nossa própria tradição.”
A divisão destrói a unidade
porque, “como a palavra sugere, é
diabólica, ela parte”, disse ele. “A
intenção de dividir e conquistar, o
jogo político das pessoas sem escrúpulos ... não pode ser de Deus
... porque Deus é um”. “Deus não
está fragmentado em um panteão
de pequenos deuses competindo
entre si, que são projeções de nossa
própria imaginação, desejos e medos. Mas as três grandes religiões
irmãs, apesar de todas as suas diferenças e conflitos, entenderam ...
e crescem a partir de uma mesma
percepção da natureza humana e
divina, de que Deus é um. Para D.
Laurence, a unidade profunda do
ser humano “vem de Deus dentro
de nós - Cristo em nós, diz São Paulo”, e “essa unidade dentro de nós
mesmos, dentro de nossa natureza
... é a única maneira de curarmos as
feridas da violência e da divisão.” A
meditação é o trabalho de descobrir
essa unidade dentro de nós e entre
nós, é o trabalho de “ser, e tornar-se,
plenamente humano, descobrindo
a glória de Deus em nós”. Depois da
palestra, perguntaram-lhe “como,
nesta era de “fatos alternativos”, os
cristãos podem incorporar a unidade com aqueles que acreditam
nas alternativas?” Ele respondeu:
“temos de falar, de falar a verdade
no amor ... [mas] sem raiva ... e sem
demonizá-los ou polarizar ainda
mais a situação”.
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Em Foco

Edward O’Connor, Nova Zelândia
Foto: Enos Mantoani

Edward O’Connor, Nova Zelândia.
Venho praticando a Meditação Cristã
há cerca de14 meses. Isso transformou completamente minha vida.
Eu seguia uma prática budista por
alguns anos antes de retornar ao
cristianismo e continuo fortemente
influenciado pelas tradições orientais. No papel, a meditação cristã não
é diferente de outras iterações: você
se senta, fecha os olhos e concentra
sua atenção em algo que não seja
seus pensamentos. Isso não é fácil.
Quando olho para o logotipo do
WCCM, vejo a pomba da mão direita
(interna) mergulhando na mesma
piscina de água que está disponível
para todos, independentemente da
religião. É a universalidade da meditação que a torna tão importante em
nossos tempos fragmentados. Você
não pode discutir durante a meditação pela mesma razão que você não

pode discutir debaixo d’água.Tentar
separar diferentes formas de meditação é como tentar isolar diferentes
seções do oceano; você vai perder
muito tempo e potencialmente se
machucar no processo. Morrer é o
que mais tememos, mas, na minha
experiência, é o renascimento que
causa toda a dor. Voltar ao cristianismo tem sido uma experiência dolorosa para mim. Tudo começou no
meio de um retiro budista com uma
profunda, inesperada e inegável experiência cristã. Isso levou a um realinhamento drástico de como eu
me percebia e percebia minha experiência do mundo. Pensava que
estava no controle da minha vida e
de repente constatei que era uma
ilusão. Eu me debati com isso por algum tempo e ainda poderia estar assim se não tivesse tropeçado no site
da Escola de Meditação e iniciado
uma prática regular de meditação
cristã.
Devo fazer uma correção: não foi a
meditação cristã que mudou minha
vida, mas a meditação dentro de um
contexto cristão. É por isso que a
pomba esquerda (externa) é tão importante quanto a direita; é aquele
que simboliza sua orientação para o
mundo e outras pessoas. Vejo agora

Meditatio Newsletter é publicada quatro
vezes ao ano pelo Escritório International da Comunidade Mundial para a
Meditação Cristã, St Marks, Myddelton
Square, Londres, Reino Unido (EC1R 1XX).
Tel: +44 (0) 20 7278 2070

que meu budismo não era realmente
budismo. Era uma maneira de eu ter
uma prática espiritual, mantendo a
espiritualidade genuína à distância.
Minha pomba interna estava mergulhando na piscina enquanto a pomba
externa estava focada em controlar
a realidade para corresponder às
minhas preferências pessoais. Estava
orientado para conseguir o que queria e promover minha própria agenda. Eu tinha recorrido à meditação
como um meio para concentradamente (mindfully) viver uma existência auto centrada.
Minha jornada de meditação cristã foi focada no desenvolvimento
de um relacionamento entre minha
pomba interna e externa. Minha
prática diária me alinha com o momento presente e pergunta o que é
exigido de mim agora? Este tem sido
um processo gradual de desapego
e sinto que apenas comecei. Iniciar
uma prática de meditação cristã coincidiu em ter deixado meu trabalho,
mudado de cidade, concluído um
Mestrado em Literatura e viajado
para Bonnevaux. Eu nunca teria feito
isso se não confiasse em Deus para
me guiar pelo caminho, e nunca confiaria em Deus se não estivesse meditando.

Editor: Leonardo Corrêa
(leonardo@wccm.org)
Design Gráfico: Gerson Laureano
Você gostaria de contribuir para a
próxima edição? Mande sua sugestão até 10 de Março.
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Material de ap

Calendário 2020

Áudio e CDs
Mudanças na série de CDs
Meditatio em 2020

O calendário do WCCM com citações de
John Main e fotos de Laurence Freeman
agora está online e você pode adicionar
seupróprios eventos particulares. Visite
agora: http://wccmcalendar.org

O formato de distribuição trimestral da
Série Meditatio será alterado em 2020. A
partir de junho, as palestras não serão mais
enviadas em CD. Forneceremos maneiras
simples de acessar os arquivos de áudio
para uso pessoal e em grupo: através do
site e do nosso aplicativo WCCM. Você
poderá clicar num link e reproduzir as palestras ou fazer o download das palestras
com antecedência para uso em locais sem
Internet. Forneceremos instruções claras
sobre como acessar em muito em breve.

A mais recente CD da série
Meditatio.
Ouça ou baixe as faixas:
http://tiny.cc/Med2019D
Faça o download da transcrição:
http://tiny.cc/grcaw

A Escola de Meditação:
página de novos recursos

Livros
do programa, incluindo modelos que podem ser adaptados para atender a circunstâncias específicas. As diretrizes abrangem metodicamente todos os aspectos
do trabalho, desde a preparação até a
apresentação final. As diretrizes são claras
e precisas, mas permitem flexibilidade e
espontaneidade suficientes para fazer a
apresentação do final de semana pessoalmente enriquecedor.
Este manual é um guia passo a passo
para conduzir um final de semana de ensino essencial (ETW). O livro oferece todos
os materiais necessários para a execução

Meditação Cristã: Fim de Semana
de Ensinamento Essenciais
Manual para Apresentadores
por Laurence Freeman
Mais informações: https://tinyurl.com/

theschoolofmeditation.org/resources/

A seção de recursos no site da Escola de Meditação agora está dividida
em três partes: Meditação, Ensino e
Contemplativos em Ação, onde você
encontrará uma seleção para apoiar a
jornada da meditação.

Programa Centro
Meditatio 2020
O Centro Meditatio de Londres lançou o Programa 2020.
Você podefazer o download e
fazer reserva para eventos online:
https://tinyurl.com/MedCLondp20

Compra de livros (em inglês): encontre um centro de distribuição mais próximo
Visite a livraria online da WCCM (em inglês): https://mediomedia.com/
Reino Unido e Europa
www.goodnewsbooks.co.uk
email:
orders@goodnewsbooks.co.uk
Tel: +44 (0) 1582 571011

EUA
www.contemplative-life.org
email:contemplativewisdom2@gmail.com
Tel: +1-520-882-0290
CANADA
www.wccm-canada.ca
christianmeditation@wccm-canada.ca
Tel: +1-514-485-7928

ASIA
email: mmi@wccm.org
Tel: +65 6469 7671
AUSTRALIA
jopanetta@gmail.com
Tel: +61 2 9482 3468

NOVA ZELÂNDIA
www.christiansupplies.co.nz
email: order@pleroma.org.nz
Tel: 0508 988 988
(Within NZ Only)

