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O MENSAGEIRO QUE ANUNCIA A PAZ

Giotto. Última Ceia (detalhe). Afresco. Capela Scroveni. 1306

“Como são belos, sobre os
montes,
os pés do mensageiro que
anuncia a paz,
do que proclama boas novas
e anuncia a salvação;
do que diz a Sião: “Teu Deus
			
reina”.
Eis a voz de tuas sentinelas,
ei-las que levantam a voz.
Juntas lançam gritos de alegria,
porque com seus próprios olhos
veem Iahweh que volta a Sião.
Regozijai-vos, juntas entoai
cantos de alegria,
ruínas de Jerusalém,
pois Iahweh confortou seu povo,
resgatou Jerusalém.
Iahweh descobriu seu braço santo
aos olhos de todas as nações;
para todos os confins da terra
vejam a salvação de nosso Deus.”
		 Isaías 52: 7,10

FRATERNIDADE E JUVENTUDE

RETIRO DE D. LAURENCE NO RIO

Atenta à dimensão social da Quaresma, a caminho da Páscoa, a Igreja no Brasil promove a cada
ano a Campanha da Fraternidade. E, inspirada na
Jornada Mundial da Juventude Rio/2013, definiu
como temática “Fraternidade e Juventude”.

Está confirmada para 8 de dezembro vindouro a
presença de D. Laurence, quando dirigirá breve retiro
da Comunidade de Meditação Cristã do Rio de Janeiro,
no colégio Regina Coeli, localizado no Alto da Tijuca.
O próximo número deste boletim trará as informações necessárias.

Tem-se em vista as desafiadoras realidades
vividas pelos jovens em seus diversificados contextos socioeconômicos, que frequentemente se
tornam graves ameaças a um desenvolvimento
harmonioso. Nessa perspectiva, a Campanha
da Fraternidade deste ano pretende despertar a
sociedade, instituições públicas e particulares,
sobretudo as famílias, para a responsabilidade
social que lhes cabe.

EVENTOS PROGRAMADOS
27/4 – Páscoa da Comunidade, a ser celebrada na Capela
da Casa da Criança às 16 horas, seguida da habitual
confraternização. Meditantes de comunidades irmãs
estão convidados a participar desse ágape.
25/5 – Manhã de convivência, com Meditação e partilha de
experiências no Jardim Botânico, às 9 da manhã.
29/6 – Palestra do teólogo Ricardo Lengruber sobre o tema:
“Um olhar contemporâneo da Ressurreição. Local: Casa
da Criança, situada à rua Fernandes Guimarães, 85 –
Botafogo, às 16 horas.
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Grupos de Meditação Cristã e em Formação
Cidade
/Bairro

Coordenador(a) Telefone

Distrito Federal
Brasília
Genil
Brasília
Geysa
Brasília
Glória
		
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
Estado do Ceará
Fortaleza
Fortaleza

Pe. Domingos
Auremília

(61) 3208-3782
(61) 3443-6841
(61) 3367-2181
(61) 9967-3345
(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
(85) 3281-1085
(85) 3494-4384

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

(62) 3241-9939
(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

Coordenador(a) Telefone

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

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 1
Jari Furtado
		
Barra 2
Gerson
Botafogo 1
Botafogo 2
Copacabana1
Copacabana 2
Copacabana 3
Copacabana 4
Ipanema 1
Ipanema 2
Jardim Botânico
Laranjeiras
Leblon 2
Leme
Recreio

Mª Regina
Sônia
Jader
Ana Perrota
Ana Fonseca
Hileana
M. da Glória
Edith
Jorge Pedro
Sara
Angela Reis
Teresa
Dalva

Santa Teresa
São Conrado
Tijuca

Martha
Carlos Eduardo
Vera

(21) 2439-7920
(21) 9146-9517
(21) 3326-3947
(21) 8392-8796
(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) 9945-7484
(21) 3074-9979
(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
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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             Lúcia Lemos         
(18) 3608-1504
Jacareí                 	 Carlos                   
(12) 9763-4741
Mogi das Cruzs     Eduardo                
(11) 9975-2256
Paraibuna
Regina Reis
(12) 3974-0230
		
(12) 9769-5996
Ribeirão Preto       Zaíra
(16) 3623-4553
Ribeirão Preto
Mário Palumbo       	 (16) 9994-7222
Santos                 Silvana                  
(13) 3222-3131
S. José dos Campos Carlos               	
(12) 3952-8812
Sorocaba              Sandra                  
(15) 3278-2393
Suzano                 Eduardo                
(11) 9975-2256
Taubaté                 Maria Helena          mh.goffi@uol.com.br
Taubaté                 Phil Dwyer            
(12) 8180-9999
Santos
Silvana
(13) 3222-3131
Sorocaba              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
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MEDITAÇÃO COMO CONVERSÃO*
John Main**

Para São Bento, uma das principais qualidades necessárias visando
a uma verdadeira vida cristã era o
que descrevia como uma conversão
contínua. É de boa ajuda e mesmo
necessário pensar na meditação
como esse processo de conversão
contínua.
Bento percebia a vida cristã não
em termos de um assentimento intelectual a certas proposições, porém
muito mais como um compromisso
integral e permanente para com
a verdade. A seu ver, a conversão
verdadeira tinha necessariamente
de envolver a pessoa como um
todo, levando uma vida completa.
Creio que nós também precisamos
entender a conversão como uma
chegada à perfeição na luz de Deus.
É um processo de iluminação e,
chegando à luz de Deus, deixamos
de ter o holofote da consciência
focado sobre nós mesmos. Nossa
consciência é convertida à medida
em que ela se volta para Deus e notamos que o holofote é sempre sua
luz. Toda vez que meditamos, nós
entramos com mais determinação
nesse movimento de conversão, e
então descobrimos mais claramente
em que isso consiste. A conversão
é para a vida espiritual o que a
revolução ou a reforma são para a
vida política. Ela é o princípio que
garante o frescor, a honestidade e a
integridade, de modo que as melhores revoluções são pacíficas.
Na vida espiritual aplica-se o
mesmo tipo de princípio. Não precisamos ver a conversão de forma
dramática ou histriônica. Tudo o
que precisamos é o retorno ordeiro
e diário ao devido processo da lei
espiritual; o processo pelo qual nosso ângulo de visão é alterado para

podermos ver claramente a base de
toda a soberania, para sabermos por
conhecimento e convicção próprios
que Jesus é o Senhor. Pela conversão diária, aprendemos a viver, não
em função de nossos estados emocionais, de nossas ideias e sentimentos, mas aprendemos a ter emoções,
pensamentos e sentimentos iluminados pela luz pura e constante de
Deus. Por isso se diz, às vezes, que
conversão é viver segundo a vontade de Deus e não segundo nossa
própria vontade. Porém, a meu ver,
o que descobrimos na meditação é
que a conversão é muito mais um
processo em que aprendemos a ver
como Deus vê. Ou seja, aprender a
ver não apenas na superfície, mas a
partir das profundezas. Da mesma
forma, é o processo de aprender a
amar como Deus ama.
A meditação é importante para
todos nós porque, para entrar nesse
processo importantíssimo de conversão, para mudar nosso ângulo de
visão e aprender a amar, precisamos
fazer certos ajustes significativos.
Precisamos ajustar-nos ao fato de
que Deus é a base e o centro de todo
ser, de nosso ser e, por isso, precisamos aceitar que somente n’Ele
poderemos ser verdadeiramente
nós mesmos. Não há nenhum ser
humano que não precise aprender
que temos de abandonar todos os
compromissos que fizemos com
a verdade, ver e saber que nosso
destino é chegar à plena luz de Seu
amor. Apenas nessa luz seremos
capazes de saber quem soms, o que
a realidade é, quem Deus é.
A meditação é o processo tradicional e simples pelo qual aprendemos a deixar todos os medos para
trás, porque eles são expurgados

por um amor cheio de verdade. Ela
é a pura abertura do coração, um
estar energizado pelo amor infinito
de Deus.
Os cristãos são conhecidos por
falarem bastante sobre o pecado. O
que é realmente importante saber é
que, se somos pecadores (e todos
nós deveríamos saber que de fato
o somos) nossos pecados não são
levados em consideração. Eles não
podem existir porque são inteiramente obliterados na luz do amor
de Deus. Sob esta luz, eles simplesmente não são. E esta é a confiança de que todos precisamos se
quisermos responder à visão da vida
cristã, à visão proclamada por Jesus.
Precisamos responder a essa visão
com confiança suprema no poder da
redenção, no poder de nossa salvação contínua, no poder de seu amor
sempre presente e ativo. Precisamos, em suma, acordar, “Desperta,
tu que dorme. Levanta-te dentre os
mortos e Cristo te iluminará” (Ef.
5,14). Acordar significa abrir os
olhos do coração para o que São
Bento chama de “luz divinizante”.
O que vemos nesta luz, assim como
o que vemos através dela, transforma, converte quem nós somos; e
cada vez que meditamos, damos um
passo adiante em direção a esta luz,
que é uma nova vida.

* Transcrição parcial do capítulo “Meditação
como Conversão”, do livro de John Main:
O Caminho do não conhecimento, publicado
pela Vozes, 2009, traduzido do inglês por
João Mendonça.
** Monge beneditino, mestre fundador da experiência contemplativa de Meditação Cristã
e autor de outros livros como A Palavra
que leva ao silêncio, Meditação Cristã e O
Momento de Cristo – A Trilha da Meditação
Cristã, publicados pela Editora Paulus.
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A IDENTIDADE DE SIMONE WEIL*

N

Laurence Freeman**
inguém entendeu melhor

sua identidade cristã como
marginal do que Simone Weil. E ninguém viu, de maneira mais lúcida, os
perigos da institucionalização dentro
da religião cristã. Sua conversão é
peculiarmente moderna, pois, em termos institucionais, nunca aconteceu.
Ela viu Jesus, mas recusou o batismo.
Como consequência, foi chamada
de a mais pós-moderna das santas,
a padroeira dos excluídos. Como
seu grande contemporâneo Dietrich
Bonhoeffer, ela lutou contra o Cristianismo enquanto estrutura social
que (como sentiam os dois autores)
tragicamente falhou em sua missão e
em seu potencial. Ambos morreram
vítimas da guerra, ele enforcado pelos
nazistas e ela quase por suas próprias
mãos, pois, solidária com seus compatriotas, recusou-se a comer mais do
que as rações permitidas na França
ocupada. Como seu Mestre, ambos
morreram antes dos 40 anos de idade.
Conhecemos a vida espiritual da
Simone Weil, assim como a de São
Paulo, principalmente por meio das
cartas que ela escreveu a frei Perrin,
seu amigo e orientador. Ela nasceu em
Paris em 1909, numa família judaica
de classe média. Sua inteligência
excepcional foi logo reconhecida.
Seus escritos, a maioria dos quais foi
publicada na Inglaterra depois de sua
morte em 1943, consagraram-na como
uma das maiores mentes filosóficas
do século. Ela era impulsionada por
uma paixão arrebatada e altamente
idiossincrática pela verdade e por uma
sede de integridade que às vezes a faz
parecer, ao mesmo tempo sublime e
quase absurda.
Pensava menos numa vida após a
morte do que na vida guiada pela verdade. Mas desde a infância “acreditava
que o momento da morte é o centro e
o objetivo da vida”. Aos 14 anos, uma
noite escura recaiu sobre sua alma,
“um desespero infinito”, pois achava
que seus talentos eram apenas medíocres, comparados com os de seu irmão
brilhante, mais aclamado.

ela decorou e muitas vezes recitou
como mantra.
Eu costumava achar que o estava
recitando meramente como um belo
poema, mas, sem que me desse conta,
a recitação tinha a qualidade de uma
prece. Foi durante uma dessas recitações que o próprio Cristo desceu e
apossou-se de mim. (WEIL, Simone.
Waiting on God, p. 35)

Logo após esse período sombrio
de sua vida, ela se apaixonou por São
Francisco de Assis. Achava que, como
ele, estava destinada a ser errante. Em
sua santidade brilhava um egoísmo
puro e que, por vezes, se rejeitava
severamente, levando-a a declarar-se
uma pessoa à qual não era recomendável que ninguém unisse seu destino.
Ela se identificava com os excluídos, os pobres, os marginalizados e
os rejeitados eram o centro compassivo de sua fé e de seu pensamento.
Seu sentido de pertencer aos que
não pertenciam a nenhum lugar
era às vezes intensificado quando
trabalhava com os operários numa
montadora de carros, com os pescadores de uma vila litorânea de
Portugal, ou com os apanhadores de
uva itinerantes dos vinhedos franceses. Em 1937, passou dois dias em
Assis, onde, segundo ela, pela primeira vez caiu de joelhos em oração. Em
seguida, passou dez dias na época da
Páscoa no mosteiro beneditino francês
de Solesmes. Ali, embora padecesse
de agonizantes dores de cabeça, foi
levada pela beleza do canto gregoriano
e da liturgia, a entender como Deus
pode ser amado em meio à aflição.
Ali também conheceu um jovem
inglês católico que a apresentou ao
poema Amor de George Herbert, que

Uma experiência de oração similar
ocorreu enquanto estava trabalhando
no vinhedo. Ela havia desenvolvido o
hábito de recitar o Pai Nosso em grego,
enquanto colhia uva.
Apesar de sua experiência do Jesus
Ressuscitado, Simone Weil recusava
firmemente o batismo. Dizia que estava
mais disposta a morrer pela Igreja do
que nela entrar enquanto a instituição
rejeitasse os excluídos e reprimisse seus
próprios membros. Sua decisão de permanecer cristã fora da Igreja exprime a
intensidade peculiar de sua fé em Cristo
e sua disposição de abraçar o sofrimento. Sua vocação era para ser sempre
solitária e anônima. Só assim poderia
“se misturar à massa da humanidade
comum”. A única maneira de estar em
Cristo e com os outros era permanecer
uma excluída fiel e perfeita.
Ela afirmava que amava Deus,
a fé católica, os santos, seis ou sete
católicos de espiritualidade genuína
que conhecia, a liturgia católica, os
hinos, a arquitetura e todos os ritos e
cerimônias católicos.
Talvez, somente uma inteligência
tão francesa em seu idealismo e um
caráter cultural judeu tão ambivalente
quanto às suas origens pudessem conviver com essa contradição.
O que mais a assustava era a Igreja
como estrutura social. Esta significava a instituição que conseguia negar
os sacramentos aos pecadores e aos
espiritualmente necessitados, que
perseguia os hereges e que se recusava
a confessar seus próprios pecados do
passado e do presente.
O que torna sua relação com Jesus tão moderna? Talvez o fato de se
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originar da solidão de sua experiência
mística e de ela se sentir tão estranha
à Igreja institucional. Não precisamos
concluir a partir daí que a experiência
espiritual aliena automaticamente as
pessoas da Igreja. Existem inúmeros
exemplos de homens e mulheres
cristãos com a mesma integridade
de Simone Weil, para quem este,
concretamente, não é o caso e amam
a Igreja, as imperfeições e tudo mais.
Contudo, para Simone, com relação à
Igreja do período da guerra, experiência e instituição eram incompatíveis.
Afirmava que se recusar a pertencer
à Igreja não significa abrir mão do Cristo. Também pode significar que, como
excluído, pode-se seguir os preceitos
de Jesus, divulgar seu espírito, honrar
seu nome quando surge a ocasião e
até estar disposto a morrer por Ele. A
autoridade solitária de seu cristianismo
tem a fragrância de sua resposta intensamente única à pergunta de Jesus (E
vós, quem dizeis que eu sou? Mt 16:15)
A prece profunda, ou como ela
chama “a atenção”, fundamenta seu
tipo de discipulado, da mesma forma
que “discipulado secreto e íntimo”
de Bonhoeffer, que, segundo ele,
devia ser restaurado na vida cristã
e subjacente à sua visão profética
do Cristianismo numa cultura pós-religiosa. A atenção é concentrada
através das lentes da solidão e do relacionamento, uma unicidade incondicional, redimida do distanciamento de Deus por meio da consciência
do pertencer e da participação. Os
dois tipos de consciência derivam da
prática “contemplativa” da atenção.
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Poucos escritores modernos descreveram com maior paixão e clareza
do que Simone Weil o reconhecimento do Jesus Ressuscitado. Sua conversão ajuda os cristãos do terceiro
milênio a entenderem o significado
cristão essencial da santidade. A santidade, como ela a vê, só é alcançada
por meio de uma sinceridade total e
sacrifical conosco, em cooperação
com a graça. Enquanto relação completa conosco, com os outros e com
Deus, a santidade é o segredo contido
na pergunta redentora que Jesus faz
à humanidade.
A vida e o pensamento de Simone
também enfatizam a centralidade da
consciência contemplativa para a
identidade cristã moderna. Tendo há
muito sido relegada à periferia da vocação cristã e limitada a especialistas
da vida monástica ou de eremita, hoje
a dimensão contemplativa do discipulado cristão está sendo empreendida
e praticada pelas pessoas em todos os
momentos da vida. A crença de Karl
Rhaner de que o cristão do futuro seria
místico ou não existiria mais repercute
o exemplo de todos os grandes profetas cristãos do século XX. (RHANER,
Karl.Christian of the Future. Nova
York, Herder & Herder, 1967)
*Destaque do capítulo “A Conversão” do livro
Jesus, o mestre interior, de Laurence Freeman,
traduzido do inglês por Valter Siqueira e editado
em São Paulo pela Martins Fontes, 2004.
** Monge beneditino, Diretor da Comunidade
Mundial de Mediação Cristã e autor dos livros A
Prática Diária da Meditação Cristã, A Luz que
vem de dentro, A Primeira Vista – a experiência
da Fé e outros.

QUE RUMOs TERÁ A BARCA DE PEDRO?
Consumada a renúncia de Bento XVI, 115 cardeais – procedentes
de todos os continentes, o que expressa a dimensão globalizadora da
Igreja Católica – reúnem-se na Capela Sistina para eleição do novo
Bispo de Roma.
Renascem então as esperanças de que a ação pastoral da Igreja
se torne cada vez mais sintonizada com o ideário evangélico que preconiza:
Despojamento, Libertação dos oprimidos, Partilha dos bens,
Solidariedade aos que sofrem.
Uma ação vocacionada para a Justiça e para o Serviço às pessoas,
sobretudo as mais necessitadas.

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)

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!

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, saiam dando
graças pela maravilha que é a vida
humana. Fazemos esta prece por Jesus
Cristo Nosso Senhor.

Dom Laurence Freeman
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Física Quântica e

ESPIRITUALIDADE II*
Princípio da Incerteza de Heisenberg
Outro ponto fundamental da física
quântica é o chamado Princípio da
Incerteza.
Como qualquer partícula, um
elétron parado é conhecido de forma
precisa quanto a seus atributos – sua
massa, carga e spin –, mas quando em
movimento (e o elétron constituinte
do átomo está sempre em movimento
com uma velocidade próxima à da
luz), seu comportamento difere completamente do de qualquer partícula
do nosso mundo e é comandado pelo
chamado Princípio da Incerteza.
No mundo da física clássica, o
mundo que compreendemos, em qualquer momento podemos determinar a
velocidade e a posição de um objeto
em movimento, isto é, sua trajetória,
mas quando se procurou determinar
a posição e a velocidade do elétron
em torno do núcleo, foi verificado
que quanto mais apuradamente se
procurava determinar sua posição mas
incerta se tornava sua velocidade, e
vice-versa...
No mundo quântico existe, além
da complementaridade onda-matéria,
uma complementaridade de posição e
velocidade, isto é, nunca poderemos
determinar a posição e a velocidade
de uma partícula com certeza. Se uma
partícula está aqui num instante, sua
velocidade não é bem determinada
e, portanto, não podemos determinar
com certeza onde estará um instante
depois, isto é, não podemos determinar sua trajetória.
Esta incerteza é devida à natureza ambígua do elétron pois como
onda não se localiza em posição
definida: o elétron pode estar em diversas
possíveis posições, espalhadas segundo determinada distribuição de probabilidade.
A trajetória precisa da física clássica
foi substituída na física quântica por

Werner Heisenberg (1901-1976), físico alemão

uma equação – função de onda – que
nos diz qual a probabilidade, não a certeza, do elétron ser encontrada numa
posição particular em uma região em
torno do núcleo.
Segundo a física quântica o Princípio da incerteza é uma característica fundamental do universo por
mais estranho que pareça. A razão
de podermos determinar ao mesmo
tempo a posição e a velocidade de
qualquer objeto no mundo em que
vivemos é porque nos objetos com
que lidamos, constituídos de trilhões
de átomos, fantasticamente maiores
do que as partículas elementares, os
desvios se anulam tornando a incerteza na medição da posição desses
objetos fantasticamente pequena, o
que nos possibilita considerar como
exatas as posições dadas por nossas
medidas.
Essas duas características fundamentais da física quântica – a dualidade onda/partícula e a incerteza
sobre o resultado de uma medição
tornam estas partículas altamente
abstratas e Heisenberg escreveu “os

Gilda Ozenda**
átomos não são coisas”. Os elétrons
que formam a concha do átomo não
são simplesmente coisas, no sentido
da física clássica, coisas que podem
ser descritas segundo conceitos de
posição, velocidade, energia, dimensão” (propriedades de qualquer
partícula).
O que é um elétron? O elétron é
uma onda? Sim, se for observado
com um aparelho de medir ondas.
O elétron é uma partícula? Sim,
se for observado com aparelho de
medir partículas. Ao escolher o aparelho que vai usar, a pessoa escolhe como o elétron vai se revelar.
Antes da observação o elétron é
um verdadeiro paradoxo, um ente
incompreensível, uma sobreposição
onda-partícula. É a observação
que cria a realidade do elétron.
No nível atômico o mundo objetivo de espaço e tempo deixa de
existir, nenhuma descrição espaço-temporal é possível, não é possível
criar uma imagem das partículas
elementares.
O mundo quântico, o mundo dos
elementos ínfimos que constituem
os átomos, não tem realidade objetiva; ele não é o nosso mundo de
coisas e fatos, é um mundo estranho
cujos elementos não possuem identidade alguma e que não podem ser
considerados como “entes” individuais. Um mundo constituído das
puras probabilidades e estruturas
matemáticas, onde expressões matemáticas frequentemente representam o real. O mundo quântico
pertenceria ao mundo de Platão?
* Continuação da palestra efetuada para a Comunidade de Meditação Cristã do Rio de Janeiro em
25/6/2012.
**Bacharel em Química pela Universidade do
Brasil/UFRJ.
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ESTANTE DE MEDITAÇÃO
Jader
Britto
Jader
Britto

A EXPERIÊNCIA DA FÉ*
Entrevistado pelo programa
Conexão Internacional, transmitido
pela TV Manchete do Rio de Janeiro,
pouco antes de sua morte, Federico
Fellini afirmou, referindo-se a sua notável criação como cineasta, que “tudo que
o homem faz é autobiográfico”, ou seja,
projeta naturalmente sua experiência de
vida. Neste livro, tal conceito se aplica
literalmente. Abrindo os capítulos,
D. Laurence faz um retrospecto de sua
própria experiência de fé, que vai se delineando a partir da convivência, desde
os tempos escolares, com o novo professor de religião, o irmão John, até que
mais tarde, o agora monge beneditino
D. John Main – o místico inglês que
revalorizou a tradição contemplativa
no caminhar do Cristianismo – o iniciaria na prática da Oração Silenciosa,
a Meditação Cristã. Essa maneira de
estruturar o livro já ocorre em outro do
autor, Jesus, o Mestre interior. Na primeira parte de cada capítulo o registro
pessoal; na segunda, a reflexão sobre o
tema em análise. Em todas, o contexto
histórico em que suas vivências foram
se desenvolvendo após a II Guerra
Mundial, em tempos da guerra fria.
Lançado por ocasião do Seminário John
Main realizado em Itaici/Indaiatuba/SP em
agosto de 2012, com tradução fluente de
Roldano Giuntoli, coordenador nacional
da Comunidade de Meditação Cristã,
o livro se inicia com uma indagação:
“Quando começa a jornada da fé?”,
assinalando que os primeiros estágios
adquirem formas “em meio às brumas
das origens desconhecidas de nosso eu,
a partir do funcionamento da memória”.
O dado histórico permeia todo o livro.
Ficou-me a ideia de que se trata de uma
busca do significado da fé, tomando por
base a experiência pessoal do autor na
vereda da Meditação, que considera a
mais elevada oração de fé.

Observa que, no mundo atual, há uma
busca por uma forma de consciência
religiosa que surja “da verdade que nos
habita, de nosso eu mais real”; porém,
logo adverte quanto à ameaça de um
autocentramento, capaz de desvirtuá-la.
E faz uma pergunta-chave: “Que podemos fazer atualmente, em termos
espirituais, para entender a fé e colocar
esse entendimento a serviço das necessidades de nosso tempo?” Para ele,
a prática da Meditação é o caminho.
A propósito, o escritor católico François
Mauriac afirmou que se considerava feliz
no dia em que vivia um instante de fé...
Lembra o padre Laurence que,
pelo enfrentamento do princípio da
incerteza em nossa experiência de fé,
jamais saberemos alguma coisa com
certeza. E cita John Main quando este
afirma: “A Meditação é a oração da fé
porque temos que deixar nosso eu para
trás, a fim de que o Cristo apareça, sem
nenhuma garantia de que aparecerá”.
Lembra também que a fé não é uma
prisão, um complexo de segurança
máxima para impedir que situações
adversas nos ameacem. E reitera o
conceito de Bede Griffits, para quem
a fé é a nossa capacidade para buscar
a Transcendência, ou seja, irmos além
do ego, das prioridades autocentradas.
Segundo Laurence, a transcendência
da individualidade conduz ao crescimento no amor, à união com Deus,
“usina geradora de amor”.
Ao mesmo tempo, o autor assinala
que o diálogo, o respeito e a reverência
às crenças dos outros implicam mais
que tolerância, trata-se de procurar
compreender a verdade das crenças
alheias e tratá-las com o mesmo apreço
que dispensamos às nossas.
Em três capítulos são estudados os
estágios da fé: Purgação, Iluminação
e União, apontando o clássico chinês
I Ching – o livro das mutações que, a
seu ver, melhor descreve as características do ciclo de crescimento e declínio.
Percebe-se a vida como se estivesse

em contínua evolução. Para o autor, o
estágio de purgação pode ser fortemente
sentido no início da Meditação. Os estágios subsequentes seriam marcados
por mergulhos cada vez mais profundos
na solidão. Recorda que Santo Antão
em sua ascese se entregou aos quatro
grandes caminhos de serviço aos outros:
ensinar, curar os doentes, reconciliar
onde houver discórdia e conforto aos
infelizes.
A experiência pessoal dos estágios
se torna uma qualificação essencial
para que se possa dar orientação a esse
respeito, assinalando que a amizade
espiritual, em vez de direção espiritual
é a melhor maneira de entender o que
proporcionamos uns aos outros no caminho contemplativo. Segundo o padre
Laurence, o estágio purgativo tem tudo
a ver com reprogramação, entrega,
abandono da autorrejeição, da autodepreciação. Já no estágio da iluminação,
chegamos a um autorreconhecimento
mais claro. Nossa iluminação é possível
porque somos semelhantes a Deus. No
estágio de união, há o florescimento
da fé. Até lá, a prática contemplativa é
fundamental.
Em diversas passagens do livro, D.
Laurence reflete sobre a crise vivida
pela Igreja Católica que se tornou tão
evidente nesses tempos de conclave
para escolha do novo Bispo de Roma.
No pósfácio, ressalta que ter fé é
acreditar na jornada da vida, vista como
uma estrada para ela. E destaca o programa Meditatio como extensão da
Comunidade Mundial, através de Seminários sobre questões desafiadoras para a humanidade hoje, como
Educação, Saúde Mental, Liderança, Administração e Crise Ambiental.
Ressalta D. Laurence que fé não é crença. Fé integra e expressa a pessoa. A fé
cura, não fere. Um ato de fé nos integra
como pessoa.
* FREEMAN, Laurence. Primeira Vista – A experiência da fé. Traduzido do inglês pelo meditante Roldano
Giuntoli. Petrópolis: Vozes, 2012. Preço: R$ 40,00

Pág. 8 – Março / 2013

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 64

ESCUTA ECUmênica E INTERRELIGIOSA

Acolhida do pluralismo
religioso*

“A Igreja nada rejeita do que há de
verdadeiro e santo em outras religiões”
Declaração Nostra Aetate, Concílio Vaticano II

O

reconhecimento teológico
do pluralismo religioso
implica a assunção de uma
nova perspectiva teológica, capaz de
reconhecer o significado positivo das
diversas religiões no plano da salvação. Neste limiar do terceiro milênio
constata-se não apenas a vitalidade
das grandes tradições religiosas,
mas igualmente a consciência da
particularidade histórica do Cristianismo. Conforme dados recentes,
cerca de dois terços da população
mundial não conhecem Jesus Cristo;
a população restante, constituída de
cristãos, encontra-se dividida entre
si. Os católicos constituem somente
18% da população mundial, sendo
quase a metade na América Latina.
Os muçulmanos já ultrapassaram
os católicos em termos de presença
mundial.4
Este quadro atual suscita maior
realismo por parte das análises teológicas ou magisteriais ainda devedoras
de certa mentalidade de conquista,
típicas do século anterior, segundo a
qual a expansão geral do Cristianismo
e do Catolicismo seria uma questão
de tempo. Neste sentido torna-se difícil partilhar com João Paulo II a ideia
de que estaríamos todos reunidos no
ano 2000 “sobre as margens deste
grande rio: o Rio da Revelação, do
Cristianismo e da Igreja, que corre
através da humanidade, a partir do
que sucedeu em Nazaré e depois em
Belém, há dois mil anos.”5 A proposta de uma única religião mundial
contraria a hipótese aqui defendida
do pluralismo religioso de direito e,
em termos concretos, não passa de
uma ilusão deslocada da dinâmica
religiosa atual. Carecem hoje de
plausibilidade efetiva os projetos
teológicos ou pastorais que desconheçam o valor singular das outras

tradições religiosas ou que se limitem
a avaliá-las unicamente segundo os
parâmetros do Cristianismo. Há que
“respeitar os encaminhamentos particulares que procedem do destino de
cada ser humano, o qual, onde quer
que se encontre, pode ser solicitado
pela graça e pelo Espírito de Deus.”6
O pluralismo religioso vem acolhido como um fator positivo em
importantes trabalhos teológicos sobre tema da relação do Cristianismo
com as outras religiões. Ganha a nível
teológico uma plausibilidade “de
direito”, deixando de ser visto como
um dado conjuntural passageiro, uma
ameaça ou expressão da fragilidade
missionária da Igreja.7 Trata-se de um
fenômeno rico e fecundo que haure
sua razão de ser no próprio desígnio
de Deus, favorecendo ainda a transparência de toda “riqueza multiforme”
de seu mistério.8 Enquanto fator positivo, o pluralismo religioso sinaliza a
profunda generosidade com que Deus
manifestou seu mistério de modo diversificado à humanidade, bem como
as respostas pluriformais dadas pelos
seres humanos na diversidade de suas

Faustino Teixeira**
culturas à autorrevelação divina.
O levantamento teológico primário para o reconhecimento desse
pluralismo teológico de princípio é
apontado na fecunda e superabundante riqueza e variedade das automanifestações de Deus à humanidade 9. O
Deus uno e trino, que é mistério de
amor, não se encerra na incomunicabilidade, mas comunga seu mistério
plural ao gênero humano na história.
Trata-se de uma comunicação transbordante e diversificada. As tradições
religiosas da humanidade expressam
esses diversos modos (Hb 1,1) com
que Deus falou e se prodigalizou aos
seres humanos, muitas vezes em sua
história. Nelas se faz presente, não
simplesmente como um “anseio” descaracterizado, impessoal de um Deus
desconhecido, mas a presença real do
Deus de amor e misericordioso em
sua rica iniciativa de oferecimento
salvífico.
*Tópico do artigo “A experiência de Deus nas religiões”. Revista de Estudos e Pesquisa da Religião.
UFJF/MG, v. 3, n. 1, p. 111-148.
** Doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana
de Roma. Coordenador e professor da Pós-Graduação
em Ciência da Religião da UFJF/MG.
Notas:
4
F. LENOIR, Y. T. MASQUELIER (eds) Encyclopédie des religions, v. 2 p. 2422.

joão paulo ii. Terzo Millenio. Carta apostólica
sobre a preparação para o ano 2000, n. 25.

5

Claude Geffré. Como fazer teologia hoje, hermenêutica e teológica, p. 307.

6

No campo teológico e magisterial há muita
dificuldade em reconhecer este pluralismo religioso
como dado de princípio. Refletindo sobre o tema, o
cardeal Tomko assim se expressa: “O fato do pluralismo religioso e a nossa nova consciência sobre o
mesmo não podem tornar-se uma desculpa para evitar
ou retardar a proclamação da salvação dos homens
em Cristo Jesus”. (J. TOMKO. La missione verso Il
terzo millennio, p. 260).

7

8
Dentre outros teólgos que partilham essa mesma
perspectiva, podemos apontar: E. SCHILLEBEECKX. Umanitá la storia di Dio, p. 217; GEFFRÉ.
O lugar das religiões no plano da salvação, p. 116,
124. Os teólogos e bispos indianos foram pioneiros
nessa reflexão.
9

DUPLIS. Verso una Teologia, p. 520.

