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Editorial
O que nasce do teu silêncio
Conta-se que os Padres do deserto, quando
chegava alguém de novo, não falavam. Recebiam o outro em silêncio.Porque
pensavam:"se o meu silêncio não o conseguir iluminar, quanto mais a minha palavra". "Ama o silêncio acima de tudo, ele
transporta um fruto que a língua é incapaz
de descrever. No nosso silêncio nasce alguma coisa que nos atrai ao silêncio. Que
Deus te conceda compreender e acolher o
que nasce do teu silêncio". É isso que hoje
te peço Senhor. Que eu guarde o Teu
silêncio com confiança e que ele abra,
pouco a pouco, o meu coração à escuta não
só do presente,das necessidades do presente,mas também daquilo que há-de vir.
J. Tolentino de Mendonça

SITES DE INTERESE NA
INTERNET:
Meditação Cristã Portuguesa
http://www.meditacaocrista.com
Meditação Cristã (centro Internacional):
www.wccm.org
Meditação cristã para crianças
www.meditationwithchildren.com
Dedicado a jovens 17-30 anos
www.thespiritualsolution.com
Meditação Cristã (página brasileira):
www.wccm.com.br
www.paroquias.org.meditação.com
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Carta de Laurence Freeman OSB
Director da Comunidade Mundial de Meditação Cristã
Queridos Amigos,
Há algo de muito belo e particularmente humano quando um grupo de pessoas se levanta da cama de
manhã cedo, fecha a porta do quarto sem barulho para
não perturbar o silêncio e se junta num espaço comum de
oração. Dirige-se à sua cadeira ou almofada do costume
– somos todos criaturas de hábitos – e se senta esperando
pelo toque do gong. Seja num mosteiro ou num retiro,
onde se forma uma comunidade temporária, este propósito comum de silêncio e unanimidade é profundamente
revelador. Mostra como, animais que somos, - reparem
nos bandos de pássaros que se juntam à noite e emigram
no inverno ou nos mamíferos que partem para caçar e
alimentar a suas crias. Reconhecemos algo de nós próprios neste comportamento natural. No entanto, convergir
antes da caçada ou da reunião do dia, simplesmente para
rezar, é também reconhecermo-nos como humanos e expandirmo-nos em autoconhecimento.
Em Monte Oliveto, o retiro anual tornou-se uma
tradição. É sempre diferente. A química das nacionalidade – 12 este ano – as pessoas que chegaram sozinhas ou
os grupos de amigos que se juntaram para vir, a personalidade do mestre espiritual convidado (todos gostaram de
D. Lorenzo alegre e atento) as novas metáforas do Giovanni nas suas aulas de ioga (“os nossos membros fluem
como o azeite”), as festas litúrgicas (“a procissão do
Corpus Christi à volta da igreja à qual nos juntámos para
embaraço de alguns e nostalgia de outros): tudo é cíclico
e no entanto não se repete. Lugares e ritmos de vida são
como velhos amigos. Reconhecemo-los com grande satisfação e alívio porque se mantêm connosco. Toda a
alegria se reconhece nisso. A vida é não só nova mas,
ainda mais significativamente, renovável. Alcançamonos uns aos outros e assim lembramo-nos de quem somos, avançando um pouco em consciência cada vez que
reconhecemos um velho amigo.
Na primeira meditação do dia a que chamamos
opcional para que as pessoas não se sintam culpadas se
não forem, quase toda a gente está lá, a horas, aquietando-se, esperando pelo toque do gong, como corredores
numa corrida. Algumas pessoas que tossem vão precisar
de serem lembradas de ter cuidado; mas geralmente o
instinto para estar em silêncio juntos é muito forte. Então, quando toca o gong e começamos o trabalho de silêncio, percebemos como o mundo barulhento tentará
visitar-nos através das janelas abertas da sala de meditação: andorinhas, pombas, um cuco distante mas omnipresente, os gongs a acordar os monges para os seus rituais,
um Fiat ruidoso que transporta a senhora que fala alto e
trabalha na horta e a quem o diretor espiritual treinou, na
última semana, para falar mais baixo durante a oração da
manhã. A sinfonia do ruído lado a lado com o trabalho do
silêncio
Mas, como qualquer meditante experiente sabe,
não é o ruído externo que nos distrai mas as nossas distrações internas que se tornam no ruído que esconde o
silêncio. Estamos a meditar e a nossa mente está dispersa. Agarramo-nos ao mantra como a um corrimão num
barco numa tempestade, evitando as exigências constantes dos nossos problemas, dores ou ilusões. Então uma
porta bate ou uma voz aguda penetra na sala do exterior

ou alguém se agita perto de nós, e sobe a irritação e culpamos o barulho ou o movimento que nos torna o trabalho mais difícil. Mas, se ao meditar formos transportados
para um estado de paz e atenção, encontramos algum
grau de claridade ou quietude e estamos livres por um
momento dos nossos pensamentos e emoções constantes.
Então uma porta bate e alguém tosse . Mas isso não nos
causa zanga. Pode ser aceite como o cuco intruso simplesmente pelo que é. Não há culpa. A compaixão é mais
forte do que a zanga.
Este ano o nosso tema era “o livro do coração” e
os estádios da viagem contemplativa. Pode ser difícil
medir o espiritual, mas os mestres da vida espiritual perceberam como é útil ter o mapa e o sentimento dos degraus por que passamos. O tempo de que precisamos
para cada degrau varia para cada pessoa; e não há nenhuma pílula para apressar o processo, apenas o remédio
da fé que nos salva de perder tempo.
A catedral de Chartres no norte de França é ela
mesma um livro de pedra com as histórias e doutrinas da
nossa tradição, ilustradas com grande beleza numa harmonia poderosa de arte e fé que a mente moderna raramente percebe. Numa época pré-escolarizada era assim
que as pessoas aprendiam. Os vitrais e as esculturas eram
os livros de quadradinhos da época, mas também uma
das maiores realizações da civilização. No portal oeste do
edifício, inserida entre muitas pequenas esculturas, que
expressam as ideias e crenças mais importantes que davam sentido à vida das pessoas, há uma sequência especial de seis esculturas. Elas mostram uma mulher de véu,
sentada, que segura um livro de várias maneiras, representando os estádios da contemplação.
Eram estas as imagens que informavam a nossa
conferência diária, durante os dias quentes do retiro de
Monte Oliveto. Depois da meditação, o pequeno almoço
e o ioga, continuava o mesmo silêncio, nesta altura na
Sala São Bento, o salão de conferências em que entrávamos, um pátio de tijolos vermelhos que vem absorvendo
o sol há séculos. Para manter as pessoas acordadas mas
também para lembrar que a nossa mente e corpo juntos
são os nossos órgãos de percepção, fazíamos um intervalo no meio de cada conferência. Dirigíamo-nos para o
pátio e fazíamos exercícios simples de despertar os sentidos, tocando as paredes antigas e lisas de pedra, ou espreguiçando-nos para o azul do céu. Regressando depois,
refrescados e sorridentes, para a segunda metade da conferência.
Na primeira escultura da sequência, a mulher
está num estado pré-contemplativo. Assim que começamos a viagem da meditação, tomamos consciência desta
falha de atenção. Até que esta atenção surja, estamos
realmente perdidos. Talvez mais tarde nos lembremos
disso como uma fase, não tão distante, onde não podíamos perceber ou sentir interesse no que queria dizer contemplação ou meditação. Encontrávamo-nos ou demasiado ocupados, ou demasiado assustados. Poderíamos ter
andado à procura desse algo que esperávamos que satisfizesse ou justificasse a nossa existência, sem realmente
saber o que era esse mais a que aspirávamos. Ou poderíamos ter estado desiludidos ou deprimidos, não acredi-
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tando que esse algo mais, para além do que éramos ou
tínhamos na nossa vida, realmente existisse.
A mulher tem um olhar vago e amplo. Ela agarra
um livro fechado na sua mão esquerda. A sua mão direita
está escondida. Os aspectos activo e contemplativo da
pessoa ainda não estão integrados ou sequer têm a consciência um do outro. Neste estádio pré-contemplativo, é
difícil para nós ver porquê devemos mudar, já para não
dizer como. Ou, se pudermos, a mudança é um pensamento que atiramos para um futuro imprevisível. Às vezes
esta atitude é apenas negação, como o alcoólico cuja vida
está a ser arruinada pela sua adição e diz não ter problema,
e mesmo que tivesse, poderia controlá-lo. Ou é simples
resistência à mudança porque mais vale um mal conhecido
do que aquele que desconhecemos. Grande parte da vida,
décadas, podem passar, infrutiferamente, bloqueados neste
estado. Só mais tarde poderemos ver o significado das
oportunidades que perdemos e perguntar durante quanto
tempo o nosso coração foi, na verdade, um livro fechado
para nós.
O livro aqui é um símbolo, não de conhecimento
conceptual, mas do coração que tem razões que a razão
desconhece. Na segunda escultura “lady Gaga” torna-se
na “lady Contemplação”. A sua expressão é mais viva e
empenhada e é um sentimento de exploração e descoberta
que acompanha receber e abrir um novo livro.

São Bernardo dizia que a primeira fase é `considerar constantemente o que Deus quer, o que lhe é agradável e aceitável’. Isto é linguagem codificada para a maioria das pessoas hoje em dia e então temos que a parafrasear. Descobrir a vontade de Deus só é possível quando –
como diz S. Paulo – estamos num processo de transformação de consciência, no qual todos os nossos modos de
conhecimento se estão a expandir. ‘Deixem as vossas
mentes ser refeitas e a vossa inteira natureza assim transformada’ e então saberão o que Deus quer. Psicologicamente, isto quer dizer que temos que desbravar a selva e
os arbustos dos nossos desejos e fantasias em conflito e
penetrar no que realmente queremos.
Assim, Bernardo diz que quando começamos a
abrir o livro do coração não devemos desistir no meio da
selva. Simplificamos e purificamos a essência do coração,
para conectar com a própria ‘vontade de Deus’ e não, meramente, com o que egoisticamente nos afeta. Esta mudança da nossa abordagem habitual egocêntrica é a grande
transformação na consciência e na vida diária. Podemos
pressentir que alguma coisa misteriosa está a acontecer
dentro de nós. Outras pessoas podem apenas achar-nos
mais fáceis de conviver.
Mestre Eckhart disse que a carapaça tem que ser
quebrada e o que está dentro tem que sair. Como o pintai-
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nho tem que picar a casca para sair do ovo, assim só nós
próprios podemos abrir o livro e começar a viagem do
autoconhecimento. Infelizmente, ninguém nos pode dar
este autoconhecimento. Ao princípio, porque é tão diferente, sentimo-nos desorientados. O tempo abranda, o
espaço muda – a ciência neurológica parece ter encontrado as partes do cérebro onde esta experiência se passa -.
Mas o que acontece não é facilmente explicável. Estamos
a evoluir em consciência, à medida que abrimos o livro e
começamos a aprender o que ele tem para nos ensinar.
O cap. 44 de “A Nuvem do não saber” diz que,
às vezes, podemos sentir uma tristeza profunda. Não é, de
modo nenhum, uma depressão psicológica ou um estado
negativo. De facto, a tradição mística diz que é bom para
nós chegar a esta tristeza. Não se trata do que temos e não
gostamos ou do que não temos mas desejamos. Tem a ver
com um sentimento imaturo de separação, a sombra posta
pelo ego entre nós próprios e tudo aquilo com que nos
relacionamos. A Nuvem diz que esta tristeza limpa o coração não só do pecado, mas também da dor (Karma) que o
pecado instalou. E o que faz esta tristeza intermitente suportável, é que ela nos revela o que mais profundamente
queremos e programámos encontrar.
Isto não é a espiritualidade consumista. Falar de
uma dor purificadora parece estranho, mas reflete verdadeiramente a experiência da viagem da meditação. Nesta
fase aprendemos o que o Bhagavad Gita quer dizer quando nos diz que temos que fazer o nosso trabalho, sem nos
prendermos aos seus frutos. Ou o que a parábola dos trabalhadores da vinha nos diz sobre a distância entre nós e
Deus (a percepção egoica das coisas e o conhecimento do
amor) que é ligada, não pela exigência dos nossos direitos
mas pelo ministrar da graça.
S. Tomás de Aquino gostava de fazer perguntas.
E perguntava ‘será que a atenção é realmente necessária
na oração?’. Ele também gostava de respostas de escolha
múltipla. Assim 1) A atenção não é necessária para ganharmos o mérito básico pelo tempo que dedicamos à
oração. Como nalguns trabalhos confortáveis, pagam-te só
por aparecer. Há pessoas que se sentem relativamente satisfeitas se apenas disserem as suas orações. 2) A atenção
não é necessária nem para ganhar os favores de Deus. Alguns benefícios aparecem apenas com a prática. O colesterol, o stress, todos melhoram. 3) Mas a atenção é absolutamente necessária para ‘o refrescar da alma’. A transformação mais radical e duradoura, a abertura para as profundezas vivificantes e luminosas do livro do coração vem
do trabalho de atenção, que é a essência da oração, pelo
menos da ‘oração pura’. Como com qualquer livro, podemos lê-lo por alto e trocá-lo pelo entretenimento fácil da
televisão. Mas um bom livro presenteia o trabalho da leitura e pode mudar a nossa vida.
Isto é o que acontece na terceira escultura. A
mulher pega no livro com as duas mãos, profundamente
concentrada e atenta. Ela está imersa nele. Lembrança
(atenção) é o termo usado para descrever o estado em que
tanto recordamos o que esquecemos como tomamos atenção profunda à presença de Deus aqui e agora. Entre os
dois está o que os investigadores da memória chamam ‘o
ponto Tot’, o momento na ponta da língua, onde podemos
lembrar um nome ou uma cara, mas não conseguimos
exatamente completar o processo. A mesma investigação
cerebral mostra, não surpreendentemente, que é mais difícil para nós lembrar coisas que nos aconteceram quando a
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nossa atenção estava dispersa. Quanto mais atenção damos, mais fácil é tornar as coisas conscientes.
Como é que interpretamos este estado de atenção? Como trabalho árduo, como fazendo revisões para
um exame, como sendo absorvido sem esforço nalguma
coisa maravilhosa? As crianças aderem tão facilmente à
meditação, penso eu, simplesmente porque gostam dela.
Um dos nossos coordenadores para o projeto de meditação nas escolas disse-me, recentemente, que tinha ficado
atulhado por tantas cartas de crianças – que aprendem a
meditar na escola – e que também praticam meditação
sozinhas em casa. Isto tem tido um impacto notável em
muitas famílias e nas suas relações interpessoais. Não
foram poucos os pais que começaram a meditar como
resultado disto.
Uma criança gosta de brincar e leva a brincadeira
muito a sério. O jogo é observável em pássaros e mamíferos devido ao longo período de tempo que têm de passar
na dependência completa dos pais. Talvez seja do jogo
que a cultura humana e a religião se desenvolvem. No
desporto o jogo é regido por leis e as próprias crianças
também reforçam as leis nos seus jogos inventados. Quebrar as regras para ganhar é humano, mas considerado
universalmente errado. E se nós abordássemos a meditação como uma forma de jogo sagrado, com regras simples
e claras, regendo o que se passa no espaço e tempo destinado a isso? As regras são herdadas como parte de uma
tradição, em que funcionaram eficazmente por muito tempo e que as torna mais facilmente confiáveis. Elas têm que
ser aceites livremente – nenhuma disciplina que seja ferozmente imposta funciona a nível espiritual. Mas a questão é jogar bem, ter alegria no jogo, sacudir, pelo menos
por um tempo, o peso da autoconsciência e egoísmo.
A meditação é o trabalho que fazemos, o jogo
que jogamos para receber a dádiva da contemplação. A
contemplação é o conhecimento nascido do amor. Levanos a uma viagem de proporções internas mais vastas do
que uma viagem intergaláctica. O destino é um grau infinito de amor. Uma vez, um dirigente de futebol disse sobre o ‘o belo jogo’, o futebol não é uma questão de vida e
morte. É mais importante do que isso.
Só na alegria podemos ver como uma coisa é
realmente séria.
A ‘Lady Contemplação’ agora passa ao silêncio.
O livro está novamente fechado no seu colo. As mãos estão juntas e ela parece estar em completa harmonia e serenidade. Por esta altura já deixou de lado os seus pensamentos, mesmo boas ideias e intuições, e encontrou a paz
da mente que abre naturalmente à paz de espírito. Ela está
com Deus mais do que pensando em Deus. Neste estado
de oração pura, um trabalho real e profundo está a ser
realizado, embora o meditador possa não se sentir ativamente envolvido nele. As raízes dos estados negativos de
pensamento - que os monges do deserto chamavam os
pecados principais – estão a ser retiradas. Mas o nosso
conhecimento de Deus está também a ser refeito, juntamente com a nossa consciência de nós próprios. As imagens formatadas, familiar e culturalmente, de Deus podem
aparecer agora irrelevantes e falsas para a experiência de
Deus que, silenciosamente, se nos abriu a um nível mais
profundo que o pensamento e imaginação.
Fora dos tempos de meditação esta nova teologia
tem que ser confrontada. Pode ser perturbador, ou mesmo
sentirmos que estamos a perder a nossa fé, quando de fac-
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to estamos a aprofundá-la. A alma, disse mestre Eckhart,
tem que se tornar ‘vazia e livre’ para poder atingir a pureza de uma virgem ‘no cerne do seu ser’. O estado virginal
é uma metáfora, claro, para um modo de ser inocente e
puramente aberto ao abraço conjugal com a realidade, o
casamento espiritual. A união com Deus é sempre a primeira vez. Podemos experienciar isto em momentos fugazes, ou nem sequer ter consciência de que passámos por
estes estados – ou que eles passaram por nós. Mas eles
fazem cada vez mais parte da viagem que estamos a fazer
e mesmo que não tenhamos consciência deles, deixam
marca no modo como agimos e reagimos, nos aspetos
ativos da nossa vida diária.

Como na arte ou nas relações íntimas, assim é na
viagem contemplativa - que é ela própria a arte da intimidade – há momentos de êxtase. Na quinta escultura a alma
é mostrada neste estado em que estamos fora do nosso
corpo. O livro está novamente fechado na sua mão esquerda. A sua mão direita está levantada e ela está a olhar
para ela – quer num modo de saudação ou numa defesa
instintiva, não é definido. O lado esquerdo do cérebro não
pode explicar facilmente o que se passa no lado direito.
Não é apenas uma experiência de saída do corpo ou mesmo ‘uma experiência’ no sentido vulgar do termo.
Talvez não seja só êxtase, mas também um estado
de serenidade e de permanência dentro de si próprio. As
perspetivas orientais e ocidentais da contemplação reúnem-se nestes dois conceitos. Qualquer que seja o modo
de apreensão, trata-se menos de uma experiência particular que gostaríamos de repetir ou manter, mas mais da
revelação de todo um nível de experiência, que está continuamente presente e do qual raramente temos consciência.
E no entanto é aqui que se baseiam toda a nossa distração
e comportamento disfuncional, e se estes estados de consciência mais desordenados pudessem ser despertados para
a existência deste nível de realidade mais profundo, eles
seriam curados e acalmados.
Eu não quero nada. Eu não sei nada. Eu não sou
nada. Esta experiência de união com Deus é tão subtil de
descrever que é às vezes melhor evocada pela linguagem
da negação. Do mesmo modo, termos como pobreza de
espírito, quietude e silêncio têm de ser percebidos na relação com aquilo que tentam descrever de um modo especial. De outro modo, eles serão facilmente entendidos negativamente, como ausência dos seus opostos que incluem o
nosso estado habitual: de sobre-estimulação, hiperatividade e comunicação excessiva através de palavras e imagens.
Um outro termo que tenta fazer justiça ao quinto
estádio é desapego ou não-apego. Todas as espiritualidades profundas concordam que este é um estado que deve-
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mos abraçar e cultivar para iniciarmos a viagem à nossa
parte mais íntima, onde Deus, realidade última, brilha
serenamente. A união com Deus é impossível sem a união connosco próprios e assim a alma tem que se enraizar
antes que Deus aí possa nascer.
O desapego não é meramente escapar do mundo, mas um modo de viver a parte ativa da vida ao mesmo tempo que vivenciamos a parte passiva: a contemplação na ação, o silêncio no meio do pensamento. É
este o segredo da criatividade e resiliência. Ser capaz de
distanciar a mente dos seus padrões e preconceitos habituais, de todos os seus hábitos é o pré-requisito de pensar
autonomamente, vendo que é encantadoramente simples
e, no entanto, depois de ser visto, é absurdamente óbvio.
Isto explica porque é que a meditação precisa
de ser integrada na vida de todos os dias e porque é que
é na vida de todos os dias que veremos os seus frutos.
Tempos de retiro ou a participação no grupo semanal
ajudam-nos a conseguir isto. Mas é no campo da vida
real e do trabalho, nas relações e nas respostas, que a
realidade da união se pode ver. Como é que podemos
amar o Deus que nunca vimos quando não amamos a
pessoa que podemos ver? Ou, posto de outro modo, ao
entrar em união com esses que podemos ver, compreendemos a nossa união com Deus.
A última escultura mostra a meditante partilhando os dons da meditação com outros. É, embora não
exclusivamente, uma compreensão cristã essencial da
natureza e do significado de toda a viagem. É o teste da
santidade autêntica. Para o budista descreveria o ideal
bodhisattva, para o cristão contemporâneo também mostra a relação entre a contemplação e a evangelização.
O livro está fechado, perto dela e ela está a
olhar para fora, energizada e comprometida. Mas ela
aparece centrada e sem distrações na sua atividade. Maria e Marta ligaram-se. O ideal de compartilhar os dons
da contemplação está enraizado na compreensão cristã.
Contemplare et contemplata allis tradere é uma frase
antiga, que quer dizer contemplar e transmitir aos outros
os frutos da contemplação. Sim, a contemplação é um
fim em si próprio, o objetivo último da vida. Mas o fim é
infindável e assim há sempre mais desapego a vivenciar,
sempre mais a partilhar com os outros, como parte do
nosso caminho.
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Jesus, mais do que qualquer outro professor,
deu poder aos seus discípulos, dando-lhes o seu próprio
espírito, para continuar a sua missão no mundo. Isto é
um conceito tão avassalador, que precisamos da dimensão da contemplação mesmo para começar a desvendálo. De outro modo, iremos reduzi-lo a uma dimensão
meramente ativista e vê-lo como primeiramente preocupado com a expansão numérica dos membros da Igreja.
É mais do que isso, porque Jesus é mais do que o fundador de uma outra religião. O mistério da cristandade e o
paradoxo do próprio Jesus só nos são totalmente abertos
através desta dimensão.
Porque é que temos sequer que pensar nos estádios do caminho? Não para avaliar o nosso próprio progresso de um modo autocentrado, mas para aceder a uma
claridade mais desapegada e a um sentimento de ordem
no que estamos a fazer. O caminho é espiritual, e portanto não mensurável ou programável. E no entanto é um
processo espiritual humano e nós beneficiamos de um
sentimento de lógica e objetivo internos do que estamos
a vivenciar. A razão real para compreendermos este processo não é para o controlar mas para sermos capazes de
comunicar e partilhar melhor.
A nossa cultura, as nossas instituições estão a
descer a uma desordem cada vez mais profunda. A cultura das nossas instituições financeiras parece profundamente corrupta. Até as Igrejas parecem incapazes de
distinguir entre coisas temporais e espirituais. A educação, a medicina, o governo, a jurisprudência e a ciência
também mostram os mesmos sintomas de perca da dimensão espiritual da realidade – e até a perca da memória do que foi perdido. Ensinar meditação como uma
prática espiritual, hoje em dia, quer dizer estar consciente dos seus benefícios físicos e psicológicos mas, mais
ainda, dos seus frutos espirituais. Talvez seja esta a contribuição que cada meditante, a seu modo, pode fazer
para tornar a crise que se abate sobre nós num recomeço
para toda a humanidade.
Com muito amor

Uma palavra de John Main
O mantra é como um escultor que modela
um bloco de granito. Ele talha com pequenos golpes e, de cada vez que dizemos o
nosso mantra, a forma que Deus tem para
nós é nos revelada progressivamente.
(Fully alive)
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Leonardo Correa - leonardo@wccm.org
A minha caminhada no trilho da meditaçao tem pouco mais de três anos. Começou lá pelo segundo semestre de
2008. Voltava para casa após mais um dia de trabalho. Mochila nas costas, fones nos ouvidos, fazia as compras e
ouvia rádio. Ao trocar de postos, fui parar a rádio católica da minha cidade, Porto Alegre, sul do Brasil. Marcelo,
um médico que também é oblato, falava sobre a tradiçao da meditaçao cristã e sobre iniciar um novo grupo na cidade.
Como muitos e muitos cristãos pelo mundo, eu nunca tinha ouvido falar sobre meditação cristã. Meditaçao para
mim era a ideia de senso comum relacionada ao oriente, yoga, etc. Eu vinha de um backgroud católico, com experiencia em grupos de jovens e vivendo um período de "piloto automático" das minhas práticas religiosas. O ano nao
estava a ser muito tranquilo para mim, com insatisfações profissionais e o fim de um relacionamento amoroso. A
meditaçao surgia como uma perspectiva de mudança. Enfim, resolvi tentar. Juntei-me ao grupo e logo senti que era
algo natural para mim. Sempre gostei do silêncio e intuitivamente sabia que havia algo especial nele. Comecei a
comprometer-me mais, ajudando o Marcelo em cursos sobre meditaçao e participando em retiros nacionais com Fr.
Laurence. Li os livros básicos e consegui construir uma disciplina de duas meditaçoes diárias, sentindo rapidamente
que era algo que me fazia bem.
Em 2012, num dos retiros nacionais, Fr. Laurence falou-me sobre o projeto Meditatio, sobre a perspectiva do
caminho oblato e a possibilidade de passar um ano em Londres. Eu sabia que essa seria uma grande mudança . Pensei algum tempo e resolvi mais uma vez tentar. Larguei um emprego de 10 anos, aluguei o meu apartamento e fui
para a Meditatio House, em Londres. A vivencia em comunidade em Londres é algo que sigo assimilando. Uma
rotina de meditaçao tres vezes ao dia, de estudo da regra de Sao Bento, de trabalho pela comunidade nos mais
diversos âmbitos. De viagens, retiros e encontros de muita gente diferente. Diferentes culturalmente, com diversos
históricos religiosos, distintas realidades. Mas com a mesma, mesmíssima, prática de sentar imóvel duas vezes ao
dia para o trabalho da meditaçao. As coisas que a gente aprende num ano na Meditatio House nao são
facilmente colocadas numa lista, como um currículo acadêmico. Envolvem exercícios de relacionamento humano,
de desapego, de batalha com o nosso próprio ego, de autoconhecimento, de escuta e diálogo com Deus.
Ao final do meu ano oblato, dei-me conta que tinha muito a agradecer à comunidade. Se por uma lado eu tinha me
dedicado bastante naquele ano, eu tinha recebido muito, muito mais do que dei. Tinha principalmente criado
vínculos com essa "comunidade de amor", de que falava Fr. John. Então, apesar de estar a voltar para a minha
família e amigos no Brasil, sabia que agora tinha uma família e amigos espalhados pelo mundo. O "meu mundo"
tinha- se expandido.
Com isso, foi uma alegria a mais receber a oportunidade de trabalhar profissionalmente para a comunidade, para
ajudar a levar o dom da meditaçao às pessoas. Como "communication director" integro níveis da minha vida:
espiritual, profissional, pessoal, etc.
Sei que a minha caminhada nao terminou com o fim do ano oblato. Que, independente de onde eu etiver, os votos
de obediencia, estabilidade e conversao são algo para ser lembrado diariamente, assim como a prática da meditação. Muitas vezes é difícil explicar para os amigos o que é um oblato, ou mesmo o que é a meditação. Mas procuro nao me preocupar muito com isso. O importante é tentar viver de um modo que passe a mensagem de que a
meditação é um caminho que vale a pena. Que nos transforma e nos faz viver com mais plenitude.

Meditação, a Igreja Marginal e Emergente
Terry Doyle
Oblato, trabalha com adictos e marginalizados no Reino Unido.
Este espírito tem-se manifestado em mim desde há muitos anos, muito particularmente através do meu trabalho com toxicodependentes, sem-abrigo e transgressores.
O meu papel é ajudar a “ Promover a Reabilitação na Comunidade”, desafiar o estigma e a discriminação, desenvolver as opções de tratamento disponíveis aos utentes e
ajudar as pessoas a viverem as suas vidas de forma mais produtiva como parte da sua
comunidade e não fora dela.
Para mim é muito simples: se nós pudermos ajudar as pessoas a sentirem-se melhor
aceites, mais valorizadas, mais amadas, então estaremos a contribuir para o aumento
da sua autoestima, e a minha fé diz-me que somos todos Filhos Amados de Deus, pese
embora todos os erros que tenhamos cometido no passado. É por isso que a prática da Meditação Cristã é tão valiosa, pois ajuda-nos a todos a comunicar com um lugar bem fundo dentro de nós, que está para além da culpa, da ver-
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gonha ou de um sentimento de auto-desvalorização. E, com o tempo, a nossa prática disciplinada poderá ajudarnos a curar-nos até à totalidade e, se a doença se manifestar como uma adição a drogas, então essa cura vai-nos
permitir crescer para além da necessidade de nos enchermos com um agente externo para nos estontearmos,
adormecermos qualquer dor ou desistirmos de viver porque já não aguentamos mais.
A meditação aumenta o nosso sentimento de valor próprio, liberta-nos do sentimento de culpa e vergonha e
dá-nos força para dizer de novo SIM à vida.
Conheci disciplinas como o Tai Chi e o Chi Kung que fornecem um instrumento de apoio importante para o
estilo de vida tantas vezes caótico das pessoas, e podem ajudar a desenvolver os níveis de energia das pessoas, de
modo a que naturalmente se tornem capazes de ultrapassar os comportamentos negativos de dependência e comecem a fazer as suas escolhas mais sensatamente. Estas disciplinas também ajudam a encaminharmo-nos para a
quietude, ao aprendermos a nos focar na respiração e em certos movimentos do corpo, desenvolvendo assim a
nossa capacidade de estarmos presentes, de estarmos suficientemente focados e quietos para dizer o mantra, o
que é ainda mais difícil para aqueles cujos cérebros foram meio-destruídos pelo abuso de drogas.
Há um provérbio chinês que diz “ uma prática paciente e persistente traz grandes recompensas”, o que também
ajuda a vencer a necessidade do adicto de mudar o modo como sente e o mais depressa possível.
Também sabemos que há hoje em dia uma tendência crescente para a gratificação imediata, e por isso disciplinas
como o Tai Chi, Chi Kung, Ioga ou meditação têm um papel preponderante em nos dar força a todos, não só aos
toxicodependentes, para nos colocarmos no caminho certo e aprender a nos desapegarmos e nos abandonarmos
a Deus (let go and let God).
Presentemente, procuro arranjar recursos para construir um Centro numa zona carente no Norte de Inglaterra,
que será um lugar destinado à cura interior, à oração contemplativa, à “medicina energética” e à meditação, assim
como um espaço para ajudar os marginalizados a recuperarem a sua auto-estima e a comprometerem-se de novo
com a vida e com tudo o que ela tem para oferecer.
Penso que isto se poderia tornar numa forma de “igreja emergente” radical e à imagem de Cristo, que pode encorajar os marginalizados através da meditação e outras disciplinas, a “acordar” para eles próprios e para a sua Verdadeira Realidade, e, através da comunidade, “acordarem” para as injustiças das realidades políticas correntes, e
assim ajudar as pessoas a serem menos dependentes de agentes externos que façam as coisas por eles e mais capacitados através do Espírito a uma vida mais plena.

June e Bill: meditação com sem-abrigo em Houston
Nos anos 90, os oblatos June Holly, educadora social e o seu marido Bill Harrison, médico, fizeram parte da primeira equipa de saúde que ajudou a dar
início ao projeto Senhor das Ruas, um centro para os sem-abrigo e deslocados
de Houston na Diocese Episcopal do Texas. Ao nascer do dia de cada domingo, Bill e a sua equipa de estudantes de medecina davam consulta aos homens
e mulheres em estado de necessidade urgente de cuidados. June estava a seu
lado e ajudou a organizar um grupo de apoio a mulheres. Bill e June também
deram início a um grupo de meditação semanal para pessoas sem-abrigo,
grupo esse que se manteve a funcionar regularmente durante anos. Bill citava
frequentemente um desses homens, que lhe contou como eram importantes
para ele essas meditações semanais: “Quando meditamos juntos, em cada semana, é a única altura em que me sinto seguro para fechar os olhos. O resto do tempo não encontro nenhum lugar suficientemente seguro onde eu
possa descansadamente fechar os olhos, porque as minhas parcas coisas, por muito insignificantes que sejam, serão com certeza roubadas…mas aqui, neste lugar eu sinto-me seguro”.

PEREGRINAÇÃO À ÍNDIA E AO NEPAL

De 5 a 20 de Janeiro 2013
Para celebrar o aniversário da primeira peregrinação da comunidade à
India que iniciou o Caminho da Paz (Way of Peace) em 1998.
O itenerário é constituído pelas etapas Calcutá, Bodgaya, Bénarés, Katmandou (Nepal) Bombaim.
Ponto alto da viajem: um encontro intereligioso com o Dalai-Lama e o
Padre Laurence Freeman que terá lugar em Samath, onde o Buda pregou
o seu primeiro sermão .
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