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TEMPO DE FARTURA
“Não temas, terra,
escuta e alegra-te,
porque Iahweh fez grandes coisas!
Não temais, animais do campo!
Porque reverdeceram as pastagens da estepe.
Sim, a árvore carrega o seu fruto,
a figueira e a vinha dão sua riqueza.
Filhos de Sião, exultai,
alegrai-vos em Iahweh, vosso Deus!
Porque ele vos deu
a chuva do outono, conforme a justiça,
e fez cair sobre vós a chuva,
a chuva do outono e a chuva da primavera, como outrora.
As eiras se encherão de trigo,
as tinas transbordarão de vinho e de óleo novo
Eu vos devolverei os anos
que o gafanhoto devorou,
o pulgão, a cigarrinha e a lagarta,
meu grande exército
que enviei contra vós.
Comereis até fartar-vos,
louvareis o nome de Iahweh vosso Deus,
que vos tratou de modo maravilhoso.
Meu povo não se envergonhará nunca mais!”
Joel, cap. 2, 21-27

A PALAVRA INSPIRADA DA BÍBLIA
A Igreja Católica convida a comunidade, especialmente no mês de setembro de cada ano, a dedicar um tempo,
diariamente, à leitura, estudo, reflexão dessa Palavra constante dos textos do Antigo e do Novo Testamento.
Tal prática se tornou rotina nas reuniões dos grupos de Meditação Cristã, assim como a Lectio Divina, que se
faz nos grupos de Oração Centrante. Propõe-se que ela seja constante na vida de cada um. E, sobretudo, que
sua transmissão se realize mediante palavras e ações, testemunhas da fé. A propósito, vale recordar a passagem
da Carta de Tiago quando alerta para o fato de que “a Fé sem as obras é morta”, assinalando a necessidade de
coerência entre o que dizemos e o que fazemos.

Eventos do período
Set. 29 – Palestra do Padre Francisco de Assis e Oliveira na
Igreja Cristã de Ipanema, às 15h30. Tema: A árvore da vida.
Out. 27 – Manhã de convivência Jardim Botânico, às 9 horas.

Nov. 24 – Palestra na Igreja Cristã de Ipanema às 16 horas.
Dez. 15 – Manhã de convivência no Jardim Botânico, às
9 horas.
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notícias da comunidade
35º Seminário John Main
Com sede em Bruges/Bélgica, realiza-se de 20 a 23 de setembro corrente o
seminário programado para este ano a fim
de debater o tema “Uma resposta contemplativa para as crises em mudança”, indo
ao encontro das tensões que ocorrem em
várias direções do planeta. Informações
com <roldano@wccm.org.br>

Sob a direção do meditante Carlos Siqueira, realizou-se nesta cidade do interior
paulista de 14 a 16 do corrente mês, retiro
contemplativo no Mosteiro da Encarnação,
a partir do tema “Perder para encontrar”,
título de livro de Dom Laurence editado
pela Vozes.

Divino Pai, ajudai-nos a discernir a
silenciosa presença do Espírito de Vosso
Filho em nossos corações. Conduzi-nos
àquele misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que invocam:
Maranatha. Vinde Senhor Jesus! 		
John Main

Retiro Nacional em São Paulo

Cuidado com o bem público

Prece para finalizar

Ante a sofrida perda com o incêndio do
patrimônio histórico, científico e arqueológico do Museu Nacional do Rio de Janeiro
impõem-se iniciativas responsáveis, com
vistas à preservação dos bens culturais do
país, como a Biblioteca Nacional do Rio,
o Arquivo Nacional, o Museu Nacional
de Belas Artes e tantas outras instituições
das esferas pública e privada que guardam a memória da identidade brasileira.
Urge ação solidária.

Que este grupo seja um verdadeiro
lar espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem
sós, um guia para os que estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos que
chegam e receber cada um como se fosse o
próprio Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo sofrimento, a violência e a confusão do mundo
encontrem o poder que consola, renova e
eleva o espírito humano.Que este silêncio
seja uma força que abra nossos corações à
visão de Deus e que assim eles se abram,
uns aos outros, no amor e na paz, na justiça
e na dignidade humana. Que a beleza da
vida divina preencha este grupo e o coração
de todos os seus membros com uma alegre
esperança. Que todos que chegam aqui, sob
o peso dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que é a
vida humana. Fazemos esta prece por Jesus
Cristo Nosso Senhor.

Presidido por Dom Isidoro, abade do
Mosteiro de São Bento/SP, está programado para 30/11 a 02/12/2018, na Casa
de Siloé, do Mosteiro de São Bento em
Vinhedo/SP, o retiro anual da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã
que abordará o tema “Fé e silêncio”.
Inscrições com <roldano@wccm.org.br>
Jornada Contemplativa
à Terra Santa
Sob a direção de Dom Laurence,
a jornada está prevista para fevereiro
do próximo ano, a partir do dia 15.
Informações com <roldano@wccm.org.br>
16º Retiro da Sociedade de Amigos
Fraternos Thomas Merton
Previsto para 19 a 21 de outubro próximo, no Centro de Estudos do Sumaré,
Rio de Janeiro, o retiro estará centrado no
tema “Oração contemplativa”, tendo como
palestrante Dom Bernardo Bonowitz. Informações pelo site: <merton.org.br>
Palestra na Univ. Federal Fluminense
Washington Oliveira, coordenador da
Meditação Cristã em Niterói/RJ, proferiu
recentemente palestra nessa Universidade,
apresentando aos estudantes universitários
um panorama da Meditação Cristã, sua
história, seus princípios, sua prática.

Retiro em Mogi das Cruzes

Como meditar
Sente-se relaxado, mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente
os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de igual
duração. Ouça-a à medida em que a pro
nuncia, suave, mas continuamente. Não
pense nem imagine nada – nem de ordem
espiritual, nem de qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens afluírem
à mente, serão distrações que ocorrem
na hora da meditação; continue tentando
apenas repetir a palavra. Medite toda
manhã e toda tarde, de vinte a trinta
minutos.
Laurence Freeman

MEDITAÇÃO CRISTÃ

Prece para iniciar
a Meditação

Laurence Freeman

Papa Francisco:

“Quando a vida interior se fecha nos
próprios interesses, deixa de haver espaço para
os outros, já não entram os pobres, já não se
ouve a voz de Deus, já não se goza da doce
alegria de seu amor, nem fervilha o entusiasmo
de fazer o bem.”
Exortação apostólica: A Alegria do Evangelho.
São Paulo: Paulinas, 2013, p. 4
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A BÍBLIA – uma abordagem

de cientista*

Qualquer coisa que façamos na vida,
as experiências que tivermos, tudo irá
realçar nossos pensamentos e moldar
nosso modo de pensar. Passei 30 anos
de minha vida trabalhando como físico
teórico, tentando usar a matemática para
compreender alguns dos belos padrões e
ordens do mundo físico. Bem ou mal (e
sem dúvida é uma mistura de ambos), isso
afeta o modo como penso sobre todos os
tipos de coisa. Gosto de caracterizar meus
hábitos de pensamento dizendo que sou
um pensador “de baixo para cima”.
Quero dizer com isso que gosto de
começar pelos fenômenos, pelas coisas
que aconteceram, e depois tentar construir uma explicação e um entendimento
a partir daí. “Começar com casos particulares e só então tentar compreender o
que está acontecendo no geral” é meu
lema. Se você for um pensador “de cima
para baixo” gosta de seguir no sentido
contrário: começar com algumas grandes ideias gerais e usá-las para explicar
eventos particulares.
O pensamento de baixo para cima é
natural a um cientista por duas razões: uma
é que estamos procurando ideias cujas razões tenham suporte; essas razões estarão
nas provas que examinarmos, nos acontecimentos que motivarem nossa crença. A
segunda é que aprendemos que o mundo
é cheio de surpresas. Isto significa que é
muito difícil supor antecipadamente quais
devem ser as ideias gerais corretas. Apenas a experiência pode nos dizer isso. Na
verdade, esse elemento de surpresa é uma
das coisas que fazem a pesquisa científica
valer a pena e ser tão empolgante. Nunca
se sabe o que se encontrará mais adiante.
Vou dar apenas um exemplo dessas
surpresas científicas. Em todos os dias
de minha vida de trabalho como físico
teórico, usei as ideias da mecânica quân-

John Polkinghorne**

tica. Essa teoria descreve como as coisas
se comportam em uma escala muito pequena, do tamanho de átomos ou menores
ainda. Acontece que o comportamento
do muito pequeno é muito diferente do
modo como experimentamos o mundo
na escala de metros e centímetros da
vida cotidiana. Parecemos viver em um
mundo que é confiável e representável.
Sabemos onde as coisas estão e o que elas
estão fazendo. Tudo isso muda quando se
desce para o nível dos átomos. Tome-se
um elétron, um dos componentes de um
átomo. Quando se sabe onde ele está, não
se pode saber o que está fazendo; quando
se sabe o que ele está fazendo, não se
sabe onde ele está! (Isto é chamado de
princípio da incerteza de Heisenberg.)
O mundo quântico é indistinto e irrepresentável. Não podemos imaginá-lo
dentro dos padrões cotidianos. Ainda
assim, podemos compreendê-lo, usando
matemática e o conjunto especial de
ideias quânticas que aprendemos a partir
de uma abordagem de baixo para cima
dos fenômenos atômicos.
Ninguém poderia ter adivinhado
antecipadamente que a matéria se
comportaria dessa maneira tão estranha
quando examinada subatomicamente.
Na verdade, muitas pessoas extremamente inteligentes levaram 25 anos para
descobrir o que estava acontecendo. Se
você quiser entender a natureza, tem que
deixar o mundo físico lhe dizer como
ela é. É preciso começar de baixo, no
comportamento em si, e a partir daí desenvolver uma teoria adequada.
Ora, se o mundo físico é tão cheio de
surpresas, seria estranho se Deus também
não superasse nossas expectativas de maneiras muito inesperadas. O bom senso
por si só não seria adequado para nos
dizer como ele é. Temos de tentar descobrir a partir de como ele de fato se deu a
conhecer. É por isso que procurei pensar
na Bíblia como uma fonte de evidências
como Deus agiu na História e, acima de
tudo, em Jesus Cristo. É uma estratégia
natural a ser seguida por um pensador de
baixo para cima.
Você perceberá, na verdade, que, em
minha opinião, há muito em comum entre

o modo como eu busco a verdade na ciência e o modo como a busco na religião.
As pessoas às vezes surpreendem-se por
eu ser físico e clérigo. Essa surpresa surge
porque não perceberam que a verdade é
tão importante na religião quanto na ciência. Há uma concepção atual estranha de
que fé é uma questão de fechar os olhos,
cerrar os dentes e acreditar em coisas
impossíveis, porque alguma autoridade
inquestionável diz que é preciso fazer
isso. De forma alguma! O salto da fé é
um salto para a luz, não para a escuridão.
Envolve o compromisso com o que compreendemos para que possamos aprender
e compreender mais. É preciso fazer isso
na ciência. É preciso confiar que o mundo
físico faz sentido e que sua teoria atual lhe
dá algum ideia de como ele é, a fim de
que se possa fazer progressos e conseguir
mais entendimento e uma teoria melhor.
Você nunca verá nada se não se arriscar
um pouco! É necessário fazer o mesmo
na busca religiosa da verdade. Nunca teremos Deus impecavelmente embalado. Ele
sempre excederá nossas expectativas e se
mostrará um Deus de surpresas. Sempre
há mais a aprender.
Há uma diferença, porém, entre
crença científica e crença religiosa. A
crença religiosa é muito mais exigente
e mais perigosa. Acredito ardentemente
na física quântica, mas essa crença não
traz consigo uma ameaça de mudar
minha vida em qualquer aspecto significativo. Não posso, porém, acreditar em
Deus sem saber que devo ser obediente
à sua vontade a meu respeito quando
esta se torna conhecida por mim; Deus
não existe apenas para satisfazer minha
curiosidade intelectual; ele existe para
ser honrado, respeitado e amado como
meu Criador e Salvador. Atenção! Agora
vou fazer uma advertência, ou melhor,
promessa de saúde teológica: “Ler a
Bíblia pode mudar sua vida”.
*Destaque da introdução do livro Um cientista lê a
Bíblia, de John Polkinghorne, traduzido do inglês.
São Paulo: Edições Loyola, 1994.
**Clérigo anglicano e físico teórico, formado pelo
Trinity College da Universidade de Cambridge. Além
do livro acima citado, publicou estes: One World,
Science and Creation e Science and Providence
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JOÃO cassiano
John Main**
Ao longo da história cristã, homens
e mulheres de oração
desempenharam uma
missão especial ao levarem seus contemporâneos
e até gerações posteriores,
ao mesmo saber, ao mesmo
renascimento no espírito que
Jesus pregou. Um desses
mestres, João Cassiano,
do sec. IV, tem a fama de
ser um dos mestres mais
influentes na vida espiritual
do Ocidente. Sua particular
importância, como mestre
e inspirador de São Bento,
de todo o monaquismo
ocidental, provêm do papel
que desempenhou ao introduzir
a tradição espiritual do Oriente na
experiência viva do Ocidente.
A peregrinação de Cassiano começou com sua busca
de um mestre de oração, um mestre que não conseguia
encontrar em seu mosteiro de Belém. Assim como,
nos dias de hoje, milhares de jovens empreendem sua
peregrinação rumo ao Oriente em busca de sabedoria
pessoal, também Cassiano e seu amigo Germano viajaram pelos desertos do Egito, onde se encontravam os
homens espirituais mais santos e famosos do século IV.
Em seus Institutos e Conferências, o próprio Cassiano
dificilmente aparece como uma personalidade distinta,
tal como São Bento faz em sua Regra que é, em tão
grande parte, atribuída a João Cassiano.
As qualidades especiais que lhe conferem tanta
autoridade são sua capacidade de escutar e seu dom
de comunicar o que ouviu e assumiu do fundo de seu
coração. Ele se mantinha à escuta, com total atenção
aos ensinamentos do santo abade Isaac; e foi assim
que Cassiano pela primeira vez se sentiu inflamado
de entusiasmo pela oração e resolveu com firmeza
nela perseverar. O abade Isaac falava com eloquência
e sinceridade, mas como conclui Cassiano em sua primeira Conferência, “com essas palavras do santo Isaac
nós ficávamos mais deslumbrados que satisfeitos, pois

percebíamos que, embora a excelência da oração já nos
houvesse sido mostrada, ainda não tínhamos entendido
sua natureza e a força que podia ser alcançada e conquistada, mediante a perseverança nela”.
Cassiano e Germano humildemente voltaram ao
abade Isaac, depois de alguns dias, para fazer-lhe uma
simples pergunta: “Como devemos rezar? Ensina-nos
isto, mostra-nos isto”. A resposta do abade, que se
encontra na décima Conferência de Cassiano, teve
influência decisiva na compreensão ocidental da oração
até nossos dias. Ela mostra que a oração é simultaneamente conhecimento e experiência de nossa própria
pobreza, de nossa evidente dependência de Deus que
é a fonte de nosso ser. Mas é também a experiência de
nossa redenção, de nosso enriquecimento pelo amor
de Deus em Jesus.
“A mente deve manter-se incessantemente agarrada
ao mantra”, escreve Cassiano, “até que fortalecida pelo
seu uso contínuo, afaste e rejeite a ampla matéria de
todas as espécies de pensamento e se limite à pobreza
de um único versículo...Os que compreendem e realizam esta pobreza chegam com grande facilidade à
primeira das bem-aventuranças: “Bem-aventurados
os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus”.
Para Cassiano, a séria perseverança na pobreza do
versículo único constitui uma páscoa. Perseverando,
passamos da tristeza para a alegria, da solidão ou do
isolamento para a comunhão.
Assim como o mantra é o sacramento de nossa
pobreza na oração, também no seio da comunidade a
honestidade e a franqueza absolutas em nossos relacionamentos recíprocos, sobretudo com nosso mestre,
são os sinais e os meios de realizar a páscoa que é a
passagem do medo para o amor.
Mas, como podemos por em prática o mandamento
de Jesus “Vigiai e orai”? (Mt 26, 41).Cassiano trouxe a
resposta para o Ocidente, tirando-a da antiga tradição
da oração cristã.
* Destaques do capítulo com o título acima, do livro A Palavra que
leva ao Silêncio, de John Main, publicado pela editora Paulus, São
Paulo, 1987.
** Monge beneditino falecido em 1982. Fundador da experiência de
meditação na ótica cristã. Além desse livro, dele foram publicados
pela Paulus: O momento de Cristo – a trilha da meditação e pela
Vozes O caminho do não conhecimento.
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ESTANTE

A pALAVRa

inspirada do Reino
Jader Britto

N

esta 1ª edição do 2º volume do
Novo Testamento, Frederico Lourenço
conclui a tradução deste livro sagrado,
com a mesma preocupação de ser fiel
ao texto original em grego, língua
de que é professor na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra.
Vale ressaltar que o prof. Lourenço
recebeu o grande prêmio de tradução
do Pen Clube Português, bem como da
Associação Portuguesa de Tradutores
pela tradução da Odisseia de Homero,
diretamente do grego.
Informa o autor que, durante o
advento do estudo histórico-crítico do
Novo Testamento no século XIX, houve especial interesse das universidades
pelos manuscritos mais antigos, sendo
utilizado o texto grego da edição Nestle
-Alend “N-A” que os privilegia, edição
esta devedora do trabalho pioneiro de
Westcott e Alend, que serviu de base a
esta tradução.
Quanto a esses manuscritos do séc.
IV ao V, relaciona o Codex Siniaticus, o
Vaticanus, o Alexandrinus e o Ephraemi, existentes hoje em diferentes museus do Velho Mundo. E se reporta ao
contexto do século IV, quando ocorre o
Concílio de Niceia, presidido pela Imperador Constantino, tempos difíceis
para a Igreja, marcados pela preocupação com a ortodoxia e não menos
com as heresias, levando cristãos a
perseguirem os próprios cristãos.
No capítulo inicial em que apresenta
o cânone do Novo Testamento, composto de 27 livros – os quatro evangelhos,
todos anônimos, porque não há identificação de autor em nenhum deles: o
livro de Atos dos Apóstolos, atribuído
a Lucas, mas sem registro do nome;

13 cartas atribuídas a Paulo, sendo 6
delas pseudoepigráficas, talvez escritas
em nome do apóstolo; 1 carta anônima
aos hebreus; 1 carta atribuída a Tiago,
mas sem garantia de seu autor; 2 cartas
atribuídas a Pedro, mas sem confirmação de autor; 3 cartas atribuídas a João,
também sem garantia de autenticidade
e 1 carta cujo autor seria Judas, irmão
de Tiago, sem confirmação. Segue-se
o livro do Apocalipse, atribuído a João,
mas questionado.
Os Atos são considerados documento fundamental para reconstituição
dos primeiros tempos do Cristianismo.
Escreve Lourenço: “Trata-se de obra
superlativamente bem escrita que,
para lá das magníficas qualidades literárias (diria mesmo cinematográficas)
tal é a vivacidade pictórica da narrativa
carregada de suspense e povoada de
personagens retratadas com estudado
realismo, vivendo situações extremas
de perigo, pranto e exaltação”.
No entanto, o autor desta tradução
anota significativas discrepâncias entre
os registros pertinentes a Paulo nos
Atos dos Apóstolos e as informações
que o próprio Paulo expõe em suas
cartas sobre seus passos. Por outro
lado, causa certa estranheza a citação
do Espírito Santo no original grego
em letra minúscula, como ocorre, por
exemplo, no capítulo 2 desse livro sobre Pentecostes. A Bíblia de Jerusalém,
traduzida também a partir do original
grego por uma equipe de especialistas,
escreve todas as citações relativas à 3ª
pessoa da Trindade com iniciais maiúsculas, nome próprio, não comum.
A dimensão comunitária dos primeiros tempos do Cristianismo é assim
descrita nos Atos: “Todos os crentes viviam juntos e tinham tudo em comum,
vendiam tanto os haveres como os bens
e dividiam-nos com todos, segundo a
necessidade de cada um”.

Em notas introdutórias para todos
os livros do NT é sempre colocada a
questão da autoria. Com relação às
epístolas de Paulo, os especialistas
reconhecem como autênticas a 1ª Carta aos Tessalonicenses (considerada
o primeiro documento fundante do
Cristianismo), a 1ª e 2ª Carta aos Coríntios, a Carta aos Gálatas, a Carta aos
Filipenses, a Carta a Filêmon e a Carta
aos Romanos, sua última epístola,
considerada o texto mais relevante do
NT, escrita em tempos de Nero. Dela,
Lourenço destaca o cap. 11, 33-36:
“Ó profundidade de riqueza, de
sabedoria e de ciência de Deus! Como
são insondáveis suas decisões e impenetráveis seus caminhos. Porque
é d’Ele, por Ele e para Ele que tudo
existe.”
Todas estas cartas teriam sido ditadas a um secretário. A 1ª Carta aos
Coríntios é vista como uma obra prima
literária.
Sobre o Apocalipse, o tradutor
ressalta sua originalidade, a concepção
poética, uma das obras primas literárias da Bíblia, admitindo sua inspiração a partir das profecias de Ezequiel,
Zacarias, Joel e Daniel. Sua autoria
é também questionada, lembrando a
existência de outros livos com o mesmo título de autores diversos.
Além do valor poético-litérário é
destacada sua arquitetura conceitual
elaborada “que ora nos leva a antever a
futura aniquilação pela guerra nuclear,
ora a contemplar o rio de cristal que
flui do próprio Deus”.
Ceio que será leitura imprescindível para quantos pretendam realizar a
viagem espiritual a esse reino de Deus.
LOURENÇO, Frederico. Bíblia – Novo Testamento – Apóstolos, Epístolas, Apocalipse .II
volume .Tradução do original grego. São Paulo:
Companhia das Letras, 2018.
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O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO
NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO*
Faustino Teixeira**

Um

dos fenômenos característicos de
nosso tempo e que produz impactos decisivos
sobre a religião é o dado da globalização,
entendida como a afirmação de uma nova
consciência global e planetária, que incide
sobre a sociedade e os indivíduos. Trata-se
de uma globalização intensificadora, que não
se restringe a uma dimensão econômica, mas
diz respeito “à transformação de contextos
locais e até mesmo pessoais de experiência
social” (GIDDENS, 1995, p. 13). Atividades
locais e cotidianas passam a ser influenciadas
ou mesmo determinadas por acontecimentos
que ocorrem do outro lado do mundo, bem
como hábitos ou estilos de vida.
Esse fenômeno incide igualmente sobre
os sistemas de crença, cujos confins simbólicos não conseguem mais controlar suas
“fronteiras”. Os símbolos religiosos transgridem seus confins originários e passam a
circular livremente, podendo inclusive ser
utilizados por atores religiosos distintos.
Com a globalização ocorre um “processo
de decomposição e recomposição da identidade individual e coletiva que fragiliza os
limites simbólicos dos sistemas de crença e
pertencimento” (PACE, 1997, p. 32).
Diante da “contaminação cognitiva”
favorecida pela globalização e a insegurança
exercida pelo fato do pluralismo sobre as
estruturas de plausibilidade dos sujeitos
concretos, dois desdobramentos podem
ocorrer. De um lado, a demarcação de
identidades particulares, ou seja, o refúgio
em universos simbólicos que favoreçam a
impressão de uma unidade coerente e compacta da realidade social. De outro, a abertura à “mestiçagem cultural”, a negociação
ou intercâmbio cognitivo com o horizonte
da alteridade (PACE, 1997, p. 32).
A dinâmica atual da globalização e da
pluralização correlata provoca a emergência de uma “ordem social pós-tradicional”
(GIDDENS, 1995, p. 13), na qual as
tradições, sem perder o seu sentido de
identidade, mudam de status: são discursivamente forçadas a uma exposição. Numa
sociedade pós-tradicional, as identidades
religiosas são permanentemente provocadas a se declararem, a entrar em contato
e a se enriquecer com o diferente. Não há
como escapar do processo permanente de
redefinição da identidade e de reinvenção

da tradição (ressemantização do sentido)
numa sociedade plural.
As mudanças em processo provocam
um sério questionamento às “certezas” de
fé enrijecidas ou cristalizadas. Não se trata,
porém, de abandonar a tradição, mas de
“reinterpretá-la” criativamente, adequando-a à situação contemporânea. Nessa nova
perspectiva, as tradições são colocadas
diante de uma dupla opção: a recusa do
engajamento discursivo e da comunicação
ou a abertura dialogal. A escolha da primeira
opção implica muitas vezes a assunção do
fundamentalismo, que consiste na “defesa
da tradição de forma tradicional” (GIDDENS, 1955, p. 14), em reação às novas
circunstâncias da comunicação global. A
segunda opção, da comunicação dialógica,
impõe-se hoje como um dos desafios mais
fundamentais da humanidade.
O exercício de uma comunicação dialógica implica necessariamente um deslocamento de fronteiras. Trata-se de um tema crucial
para os próximos decênios: como trabalhar
a questão das fronteiras com as outras tradições religiosas, ou melhor, como exercer
a “arte de transpor fronteiras” (WILFRED,
1999, p. 10-11). A “conversação” inter-religiosa é uma realidade não só possível
como fundamental no momento presente.
Quando realmente autêntica, uma conversação exige abertura à mútua transformação.
Exige ainda a capacidade de reconhecer
“semelhanças na diferença”. Entrar em conversação é estar disposto a “arriscar toda a
sua autocompreensão atual e levar a sério as
posições do outro que reclama para si igual
reconhecimento de autenticidade e verdade
em sua autocompreensão” (TRACY, 1997,
p. 142; ver também p. 139-141).
A conversação constitui um dos mais
essenciais imperativos de manutenção
do sentido para os sujeitos. É mediante a
conversação com os “outros significativos”
que os indivíduos se apropriam do mundo,
como é igualmente por ela que o mundo
construído se mantém ou reconstrói sua
plausibilidade (BERGER, 1985, p. 29-30;
1973, p. 202-204).
Segundo a perspectiva da ideologia do
conhecer, trabalhada por Humberto Maturana, é na conversa que o ser humano se
constitui como tal na história evolutiva. É

na interação com os outros, na aceitação da
singularidade dos mesmos junto a nós, no
emocionar-se com eles, que brota o amor,
que é fundamento do fenômeno social. “A
origem antropológica do Homo sapiens
não se deu através da competição, mas sim
através da cooperação, e a cooperação só
pode se dar como uma atividade espontânea
através da aceitação mútua, isto é, através
do amor” (MATURANA, 1997, p. 185;
ver também p. 174-175). Um dos maiores
entraves para o diálogo inter-religioso é o
sentimento de predomínio sobre os outros
ou a competição cega que apaga a sua
singularidade única. A original reflexão de
Maturana nos ajuda compreender que toda
competição abafa a possibilidade do amor,
gerando a cegueira e reduzindo a dinâmica
de criatividade e as circunstâncias da humana convivialidade. O amor implica gratuidade. Trata-se de um “anseio biológico que
nos faz aceitar a presença do outro ao nosso
lado sem razão, nos devolve à socialização
e muda a referência de nossas racionalizações. A aceitação do outro sem exigências
é o inimigo da tirania e do abuso, porque
abre um espaço para a cooperação. O amor
é inimigo da apropriação” (MATURANA,
1997, p. 186). Não pode haver diálogo
inter-religioso sem essa gratuita aceitação
do outro, de seu envolvimento no espaço
aberto do amor.
*Transcrição parcial do 2º tópico do artigo “O diálogo
inter-religioso na perspectiva do terceiro milênio”, publicado pela revista Horizonte – Ferramenta de Leitura.
Puc/Minas/ Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Religião, vol. 2, n. 3, 2º semestre de 2013.
**Teólogo com pós-graduação pela Universidade
Gregoriana de Roma. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade
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