
A
MEDITAÇÃO
E O CLIMA
COMO  COORDENAR  UM  GRUPO  DE

MEDITAÇÃO  COM  FOCO  NA  CR ISE

CL IMÁT ICA  

DURANTE A PRÓXIMA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES
UNIDAS SOBRE O CLIMA (COP26) E NA SEMANA
ANTERIOR, CONVIDAMOS TODOS OS GRUPOS DE
MEDITAÇÃO DA WCCM A MEDITAR PELA TERRA – NO
MUNDO TODO!

É muito fácil fazer isso! Apenas aproveite seu grupo de
meditação semanal habitual, mas incentive o foco no clima.
Talvez você queira transmitir informações sobre o que está
acontecendo na sua região. Você pode encontrar muitas
informações aqui: 

wccm.org/outreach/nature-and-the-environment 

PRONTO! Um lembrete das datas: 
MEDITAR PELA TERRA COM O SEU GRUPO:
25-31 DE OUTUBRO 
MEDITAR DURANTE A COP26: 1-12 DE NOVEMBRO 
Procure sessões especiais de meditação online:
www.onlinemeditationwccm.org

Esperamos que considere as recomendações deste
folheto úteis para sua meditação. 



A oração contemplativa desperta o nosso senso de conexão e responsabilidade pela e para a maravilhosa criação da qual fazemos
parte. Como a meditação cura o individualismo excessivo da nossa cultura e restringe o seu egocentrismo inerente, podemos

verdadeiramente enxegar a relevância de uma espiritualidade profunda para a cura do nosso ambiente ferido. Laurence Freeman

A quietude e o silêncio da meditação como prática espiritual muda o mundo porque nos muda, é uma forma de nos conectarmos a
uma consciência para além do eu [...] uma consciência mais profunda. Unimo-nos na nossa necessidade comum de proteger a terra.

Uma prática diária de meditação pode ser o catalisador de uma ação contínua e sustentável em prol do meio ambiente. 
Laurence Freeman 

Na meditação, criamos uma amplitude da mente para nos dar a capacidade de experimentar uma realidade diferente e uma
capacidade de enxergar de forma diferente. Laurence Freeman 

Quando os seres humanos se colocam no centro, dão prioridade absoluta à conveniência imediata e todo o resto se torna relativo [...]
A rejeição de qualquer forma de egoísmo e egocentrismo é essencial se queremos verdadeiramente cuidar dos nossos irmãos e irmãs e

do meio ambiente natural... Papa Francisco

Qualquer pessoa que medita na fé sabe que a jornada para dentro de nós nos tira de nós próprios. Quanto mais fundo penetramos no
nosso interior, mais estabelecemos contato com os outros e com a multiplicidade e diversidade da criação. John Main

A meditação muda a nossa experiência de quem somos [...] não identidades separadas, mas relacionadas, como células num só corpo
[...] um movimento do ego para o verdadeiro eu em relação a uma fonte e solo comum do ser. John Main

Aprender a meditar não é aprender a fazer, é aprender a ser. É aprender a ser você mesmo, a entrar no dom do seu próprio ser [...]
aprender a aceitar o dom do seu próprio ser, da sua própria criação. Estar em harmonia com o seu próprio ser e com a sua criação

contínua é também estar em harmonia com toda a criação que nos rodeia, é estar em harmonia com o criador. John Main 
 

Através da meditação cristã ajudamos na grande transformação dos corações e mentes humanas que conduz a comunidade humana
e a comunidade terrestre a uma única comunidade sagrada. Charles Brandt 

Realizar a nossa unidade com todos os seres e assim deixar o mundo da dualidade talvez seja o passo mais importante que podemos
dar para travar a destruição ambiental que está ocorrendo na terra [...] assim entramos em silêncio e quietude, expondo a

consciência humana à consciência humana ressuscitada, glorificada, infinitamente transcendente de Cristo e através dele somos
levados até o Pai. Charles Brandt

Para viver, devemos diariamente partir o pão e derramar o sangue da criação. Quando o fazemos de forma consciente, amorosa,
hábil, reverente, é um sacramento. Quando o fazemos de forma ignorante, gananciosa, desajeitada, destrutiva, é uma profanação.

Em tal profanação condenamo-nos à solidão espiritual e moral, e condenamos os outros à falta de vontade. Wendell Berry 
            

 FPARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE MEDITATIO@WCCM.ORG OU VISITE O
WEBSITE https://wccm.org/outreach-areas/nature-and-the-environment/
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