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* Busca desesperada de sentido
“Estamos a testemunhar”, disse o Santo Padre recentemente, “uma
busca desesperada de identidade, a necessidade de vida interior e
um desejo de aprender novas formas e métodos de meditação e de
oração (…) em sociedades secularizadas, a dimensão espiritual da
vida está sendo buscada freqüentemente como um antídoto contra a
desumanização” (Redemptoris missio, n.38).
A desesperada busca de sentido no mundo de hoje a que se refere o
Santo Padre, assume muitas formas. Uma delas é o movimento da
Nova Era, ao qual estão associados nomes de americanos
proeminentes: Shirley MacLaine, Nancy Reagan, Bob Dylan,Tom
Cruise, John Brodie, para citar alguns. Livrarias em todo o país
incluem ampla exposição de literatura da Nova Era. Foi noticiado que
está sendo planejada a abertura de um parque desse tema, de 192
hectares e um bilhão de dólares, em Orlando, em 1993 (Maharishi Mahesh Yogi).
* Aspectos positivos e negativos da Nova Era
O movimento da Nova Era permeia todos os sectores da sociedade,
não só o espiritual e religioso, mas também o público e o político.
Advoga muitos dos ideais da Igreja: a paz, o humanitarismo, o
respeito pela dignidade da pessoa, a meditação e a preocupação com
a ecologia. Incorpora, porém, muitos outros elementos que são
totalmente incompatíveis com o cristianismo e com nossa fé católica.
O movimento da Nova Era, como o conhecemos, começou na
Califórnia, na década de 60, com a expansão das filosofias orientais,
especialmente o budismo, entre os norte-americanos brancos da
classe média, desiludidos com a guerra do Vietnam.
* Raízes da Nova Era
Diz-se que a Nova Era tem raízes em grande número de práticas e
disciplinas religiosas, filosóficas, teosóficas e outras (por exemplo,
uma certa preocupação com o ocultismo, evidenciada através do
medo de bruxaria e através do renascimento da astrologia, da
quiromancia e da cura mágica entre os primeiros colonizadores, ou
ainda através de crenças sincretistas, especialmente entre alguns dos
escravos negros da Louisiana e dos estados sulistas).
Várias outras preocupações dos séculos dezoito, dezanove e vinte com

o ocultismo parecem oferecer um cenário histórico ao movimento da
Nova Era como um esforço para a busca da luz interior e da verdade.
Entre essas, estaria a posição iluminista que foi uma reacção ao
movimento "das luzes", ao pensamento de Swendenborg, à
indução hipnótica do mesmerismo (que é tida como envolvendo o
subconsciente), ao espiritismo (crença em que os espíritos dos
mortos se comunicam com os vivos através de um médium), à
teosofia, à pesquisa em percepção extra-sensorial (ESP), à obsessão
com os objectos voadores não identificados (OVNIS) e à convergência
harmónica (crença em que o mundo anuncia uma nova era de
harmonia universal).
* O Que é a Nova Era
O movimento da Nova Era poderia ser descrito como uma sub-cultura
semi-religiosa que está difundida, mas que não está de modo algum
bem definida. Seu objectivo é ajudar as pessoas a entrar em contacto
com a luz de seu ser interior e com todas as manifestações do divino,
dentro delas e à sua volta, através de uma variedade de exercícios e
de técnicas que envolvem a mente.
Na verdade, esse movimento não concebe um Deus pessoal. Deus
está em todos e com todos. Os adeptos da Nova Era referem-se a isso
como uma "força divina" ou "consciência pura".
* Características
O movimento da Nova Era enfatiza que as polaridades tradicionais
entre masculino e feminino que precisam ser transcendidas. Suas
práticas incluem bruxaria, astrologia, renascimento (regressão, por
hipnose, à época do nascimento) e canalização (através de médiuns,
invocar as vozes dos espíritos dos mortos) . Seus membros acreditam
na reencarnação.
* Oposição ao racionalismo
A Nova Era exige uma mudança radical na forma de encarar a vida.
Questiona nossa abordagem ocidental e científica das coisas e,
propõe um caminho oriental, intuitivo, quase mágico. O fundamento
desse pensamento é a realização do potencial humano com o
resultado final do ingresso na "Era de Aquário".
- A realização é alcançada através da meditação, da psicologia
popular, do envolvimento com viagens extra-sensoriais, etc.
- A filosofia básica é que podemos ser o que quisermos ser. Todos
somos deus.
- Nossa personalidade e estilo de vida são determinados desde o
momento do nascimento pela posição dos astros.
- A moralidade é relativa. O pecado é igualado à ignorância, e a
iluminação ao panteísmo.
O carácter vago e a complexidade do movimento se reflectem no
grande número de conceitos, temas e interesses que estão
associados a ele ou de que ele se apropriou. Representam o sabor ou
o tom do movimento e as dificuldades que ele apresenta para uma
avaliação teológica.
* Aspectos positivos
É preciso reconhecer que há aspectos positivos no movimento da
Nova Era. Reflecte um comprometimento com o sagrado e com o
espiritual, uma redescoberta do transcendente que é uma reacção ao
racionalismo científico e ao secularismo de nossos dias.
- Busca a verdade como chave para todos os mistérios. - Reflecte a
busca em nossos tempos de uma experiência pessoal e viva de
espiritualidade.

- Reconhece o valor da expressão da espiritualidade através de sinais
e símbolos, como também o fazem os sacramentos.
- Fortalece a auto-estima como factor necessário na busca da
verdade.
- Está comprometido com a paz, com a felicidade humana, com a boa
vontade e com a benevolência.
- Há um optimismo ilimitado.
- Há uma certa vida de culto e de adoração através da qual os
membros se unem para vivenciar uma comunhão com a divindade.
Aspectos negativos
No entanto, como já foi colocado, muitos dos elementos do
movimento da Nova Era são totalmente incompatíveis com o
cristianismo.
- Há total omissão de um Deus pessoal. Há total omissão da revelação
de Deus através de Jesus Cristo, total ignorância do mistério do amor
de Deus, da encarnação de Deus feito homem em Jesus Cristo.
- Não há referência à Redenção através de Jesus Cristo, ao Espírito
Santo, à Igreja estabelecida por Jesus, ao julgamento após a morte, ao
céu ou ao inferno.
* Relativismo e superstição
Na Nova Era há falta de habilidade para a autocrítica, uma
tendência a considerar relativos todos os sentimentos e
pensamentos.
- Há indulgência para com a astrologia, para com a interpretação da
personalidade e do estilo de vida como tendo sido determinados
pela posição dos astros no momento do nascimento.
- Há insistência na reencarnação.
- Há uma forma de espiritismo em que as almas dos mortos se
comunicariam com os vivos através de um médium, à medida que
migram através do tempo.
* Busca do sentido da vida
Considerando o movimento da Nova Era e a sua busca de sentido de
vida — além das atitudes não religiosas tão dominantes em nossos
dias — podemos reflectir que, na verdade, a Igreja Católica
oferece muitas das respostas que os adeptos do movimento
estão à procura. Esse facto fica bem evidente no Concílio Vaticano II
e sua resposta às necessidades contemporâneas.
- A Igreja, assim como o movimento Nova Era, reage contra o
racionalismo científico.
- A Igreja reconhece que a ciência e a razão, como única fonte de
conhecimento da alma, matam a fé na oração.
- As tradições e as práticas da Igreja através dos séculos, como também
seus ensinamentos, têm reflectido a sua rejeição ao racionalismo (por
exemplo: jejuns, canções, peregrinações, imagens, incenso, etc.).
- O culto católico integra matéria e espírito na vida de oração da Igreja. Inclui
expressões corporais assim como "o elevar a mente e o coração a Deus".
Sinais, símbolos e ritual são grande parte da experiência, da proclamação e
do crescimento da vida de fé na Igreja Católica. Durante vinte séculos os
católicos têm vivido pelo poder de sinais e símbolos, especialmente através
dos sacramentos e dos sacramentais.
- A Igreja tem uma rica tradição de grandes místicos e de espiritualidades
místicas — não devidamente apreciadas no nosso tempo — que podem servir
de resposta à busca desesperada de uma dimensão espiritual de vida (por

exemplo: João da Cruz, Teresa d'Avila, Thomas Merton, etc.).
- Proclamar e viver a Palavra de Jesus Cristo, o Deus-homem,
eminentemente deste mundo por Sua encarnação, ainda que
eminentemente o transcenda por Sua divindade (pelos sacramentos e
sacramentais, pelas orações e devoções, com estabilidade e
autenticidade), responde ao grande esforço humano para reconciliar o
terreno com o desejo do divino.
- É o magistério da Igreja que garante a autenticidade das experiências
espirituais, que autentica os carismas espirituais. Separada da orientação da
Igreja, a sede espiritual pode ser manipulada e extraviada.
- A evangelização da Igreja — assim como o movimento da Nova Era —
está dirigida a todos os sectores da sociedade: o espiritual e o social, o
público e o político.
- Reconhece como sendo enganador tudo o que nega a realidade do
pecado ou a necessidade da graça da redenção em Cristo,
contrariamente ao Movimento.
- Há um interesse crescente pelo desenvolvimento espiritual entre muitos de
nossos amados católicos. A emergência do Movimento da Nova Era é, na
verdade, uma indicação de que a dimensão espiritual da vida está a ser
procurada por muitos, no nosso tempo.
A Nova Era é uma oportunidade e um desafio para os seguidores do
Senhor e, especialmente relevante no ano em que se celebra o V
Centenário do Evangelho.
- É um tempo para renovação do compromisso de pregar e de proclamar
a Palavra de Vida com fervor renovado no poder do Espírito Santo. É
um desafio aos nossos sacerdotes, religiosos e leigos para dar um novo
testemunho da espiritualidade de sua fé.
- É um desafio às comunidades paroquiais para que promovam
programas de renovação espiritual, afim de se tornarem centros de oração
cada vez mais ricos, mais ardentes no seu culto litúrgico sacramental e em
muitas formas de devoção.
- É um tempo para oferecer e promover retiros, dias de recolhimento.
É um tempo para que os centros de retiro sejam lugares especiais e
preciosos, onde se encontra Deus e onde se realiza a potencialidade
humana.
- É um tempo para promover movimentos de oração, cursilhos, movimento
carismático e outros, em que muitas pessoas experimentam a vida espiritual
e dela se alimentam.
- É um tempo para incentivar muitas formas de oração, incluindo
meditação, contemplação, oração de centralização e devoções
particulares, especialmente ao Santíssimo Sacramento, ao Sagrado
Coração e à abençoada Mãe e aos santos como modelos de vida
espiritual.
- É um tempo para reflectir sobre nossas práticas pastorais, para
questionar se o acolhimento aos sacramentos e a compreensão deles
são adequadamente incentivados, se a administração dos
sacramentos satisfaz as necessidades do nosso povo.
- É um tempo para reflectir sobre a qualidade das nossas
comunidades de Rito de Iniciação Católica de Adultos (RICA) em
todas as paróquias. São verdadeiros centros que acolhem bem
aqueles que se voltam para a Igreja à procura de sentido interior para
sua vida?
- É um tempo de reflectir sobre a qualidade das orações familiares —
se as nossas famílias são realmente "pequenas igrejas" onde a dimensão
espiritual devida é aprendida e experienciada.

- É um tempo de encorajar e dar maior liberdade aos carismas que as
mulheres possuem de alimentar a vida espiritual da Igreja.
Na verdade, o nosso tempo está ansioso por uma nova era. O nosso
Santo Padre visualiza uma nova era. "Eu vejo", diz ele, "a aurora de
uma nova era missionária, que se vai tornar um dia radiante, trazendo
uma colheita abundante, se todos os cristãos (...) responderem com
generosidade e com santidade aos apelos e desafios do nosso
tempo" (Redentoris missio, n. 92).
- Para alcançarmos verdadeiramente uma nova era, precisamos
voltarmo-nos para a energia escondida no Evangelho, responder ao
apelo do Santo Padre para a nova evangelização, para uma nova vida
e partilha da nossa fé, para um novo fervor, nos métodos e na
expressão.
- Como nos lembrava o Papa Paulo VI, esta nova era não virá de um
fiel que mostre cansaço, desencanto, acomodação, falta de interesse,
de alegria ou de esperança. A verdadeira nova era virá daqueles que
vivenciam a confortadora e deliciosa alegria de evangelizar, o
entusiasmo interior que ninguém e nada pode aniquilar.
- O nosso mundo precisa receber a boa-nova dos ministros do
Evangelho, cujas vidas se iluminaram pelo fervor, aqueles que
receberam a alegria de Cristo e estão dispostos a doar-se para que o
reino possa ser proclamado e a Igreja possa ser estabelecida em todo
o mundo.
- Para conquistarmos essa nova era, estejamos sempre
comprometidos com Nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de
Sua mãe, Maria, Estrela da Manhã.
Apêndice
A fim de esclarecermos um pouco o carácter vago e a complexidade
dessa sub-cultura, uma lista de conceitos, temas e interesses,
associados ao movimento ou por eles utilizados, apresentará um
pouco das suas características e as dificuldades para uma avaliação
teológica. Esta lista foi feita a partir de catálogos, panfletos e livros
ligados à Nova Era.
Cura à distância, acupressura, acupuntura, akido, alquimia, estados
alterados de consciência, medicinas alternativas, direitos animais,
medicina antroposófica, antroposofia, cinesiologia aplicada,
aromaterapia, terapia pela arte, projeções astrais do corpo, astroarqueologia, aconselhamento astrológico, astrologia, Atlantis,
treinamento autogênico (ioga; escritores como Johannes Schultz,
Wolfgang Luthe, Elmer Green, Inglaterra), escrita automática (Rev.
Frederick Bligh Bond, Inglaterra), auto-sugestão (Emile Coue),
medicina Ayurvédica (Dr. Andrcw Stanway) .
Florais de Bach (exercícios oculares que restauram o
equilíbrio psicológico; Dr. Edward Bach; homeopatia; Centro Bach,
W allingford, Oxford); fé Baha'i, método Bates (Aldous Huxley,
Dr. William Bates 1931), homeopatia bioquímica (Dr. William
Schuessler 9 1898) , exploração agrícola biodinâmica (Rudolf
Steiner, grupo Finghorn), psicologia biodi nâmica (Gerda Boysen,
Wilhelm Reich; terapia bi oenergét i ca),
bi oener gét i ca
(W il helm Rei ch, Alexander Cowen; "terceira força" ou energia
orgânica); Giofeedback (estados alterados de consciência; Alyce e
Elmer Green, C. Maxwell Cade), biorritmo (Wilhelm Fleiss, Herman
Swoboda, Alfred Tetschler, Gay Gaer Luce), trabalho corporal (termos
genéricos para terapias que usam o corpo como chave para a
saúde psicológica: W ilhelm Reich, ro irig técnica
Feldenkreis, técnica de Alexander; Tai Chi e Hatha Yoga) .

Chakras, quiromancia (leitura da mão), clariaudiência (Alice
Bailey), clarividência (método Silva de di agnose cl ariv ident e),
ecologi a clí nica (G eorge Lewith e Julia Kenyon, Inglaterra;
Marshall Mandell, Doris Rapp, E.U.A.), cristais e terapia por cristais,
ventosas (técnica egípcia, grega e chinesa para trazer sangue para a
superfície da pele).
Dianética (cura dc doença psicossomática através da
purgação de medos, Ron L. Hubbard de ciento logia) ,
rabdomancia (uso de uma vara para achar água ou forças
escondidas de energia; Sociedade Britânica de Descobridores
d'Agua, fundada em 1933; Abbe Mermet., na década de 20 e
radioestesia; Thomas Lethbridge, Buy Underwood, Thomas Gravs,
Bruce MacManaway), Projeto Dragon 1977 (cientistas, perf uradores
e pesquisadores técnicos em energia psí quica em sítios préhistóricos; ver Don Robins, Circles of silencé, 1985) * Ciclos do
silêncio
Mistérios da terra (geomancia, arqueologia astral, folclore,
fenômenos naturais estranhos, efeitos da energia em
organismos e ecossistemas, procura de veios d'água, antigas
astronomias, fenômenos para-normais, espírito da terra ou Gaia),
Eckankar (significa "colaborador com Deus". A ciência da viagem
da alma que eleva a mente aos domínios da mais alta consciência;
cf. Anitya, dc Paul Twitchell, o qual é a mais recente
reencarnação dos mestres Eck, cujos objetivos são a
realização pessoal e a realização-divina), economia de SHE (Sane
Humane Ecological) versues HE (Hyper-Expansion = Espanção
ecológica); cf. Sane alternatives (Alternativas sádias) de James
Robertson; Aguariam conspiracy (conspiração aquariana), de Marilyn
F erguson, 1982; grupos de encontro (v er grupos Esalen,
Elemenis of encounte (Elementos de encontro), de Kurt. Lewin,
William Schultz, 1982, Carl Rogers), sistemas de energia (ódica ou
"terceira" força, psicocinética, telepatia, fenômeno PSI), EST
(Werner Erhard) .
Gaia (Gaia, a new look ai li)e on earth (Gaia, uma novas visão de
vida spbre a terra), de Dr. James Lovelock, 1982, estados ganzfeld
(estados de consciência semelhante ao sonho, de interesse para a
pesquisa em ESP e PSI; Carl Sargent de Cambridge), geomancia
(Nigel Pennick, 1981), terapia Gerson (Dr. Max Gerson '(? 1959;
tratamento de câncer baseado em dieta), terapia gestáltica (Fritz
Feris, Wilhelm Reich), grafologia (análise da escrita como
diagnóstico).
Hatha Yoga, uso de ervas, holismo, homeopatia, hidroterapia
(poços e fontes sagradas), hipnose.
I-Ching, terapia de ionização (íons negativos e purificadores
físicos e psíquicos), iridologia (diagnóstico através da íris dos olhos:
Ignatz von Peczely, Nils Liljequist, Bernard Jensen) .
Fotografia kirliana (pensa-se que a eletrofotografia ou de altavoltagem do eletro de Semyon e Valentina Kirlian pode fotografar
a aura de qualquer organismo; Thelma Moss, H.S. Dakin),
Kundalini.
Macrobiótica, mediunidade (espiritismo; Dou glas Dundas
Home 9 1866), terapia megavitamínica (Li nus Paul i ng), t erapi a
m et am órf i ca (da ref l exologia), terapia pela música,
naturopatia (cf. Associação Britânica Naturopática e Osteopática,
Andrew Taylor Sti11) .
Psiquiatria ortomolecular (Linus Pauling, terapia vitamínica) ,
osteopatia (Andrew Taylor Still), experiências fora do corpo (viagem

astral, teosofia; Sylvan M uldoon, Robert Monroe: Psychicresearch:
aguidetoits history, principies, and pratices (Pasquisa psiquica: um
guia à sua história, principios e práticas), Aquarian Press, 1982).
Quiromancia (Count Louis Hamon, The language o f the hand
(A linguagem da mão); Beryl Hutchinson, Your life in your hands (a sua
vida em suas mãos), 1967; Lyall Watson, Supernature
(Supernatural),1974), parapsicologia (J. B. Rhine, Inglaterra, Max
Dessoir, BRD; Robert Morris, Inglaterra), terapia de vidas passadas
(Morris Nethertone: Instituto para a Conscientização de Vi das
Passadas, E.U.A. e Inglaterra; Arthur Guirdham, Dr. Lisa Sand e
Inga Hooper, Inglaterra), pneum atocracia (substituição de bens
materiais por espirituais; John Quanier, revista New humanity (Nova
Humanidade), terapia da polaridade (técnicas orientais e
ocidentais para liberaras energias bloqueadas do corpo; l)i Rudolf
Stone, Austria 9 1983), precognição (grupos de pessoas
t endo v isões ant eci padas de desastres naturais), psicologia
(transpessoal e humanística), piramidologia (uso de
pirâmides de cri st al para canalizar energia psíquica) .
Renascimento, reflexologia (massagem no s pés de bebês no
útero, como terapia para traumas intra-uterinos) ,visão remota
(Russell Targ e Harold Put hoff, Inglaterra; clarividência) ,ro finn,t(mudança depostura, através do realinhamento muscular
profundo), rosa-cruzes. Reencarnação é um ensinamento que tem
apelo popular no mundo inteiro. Trata do renasci mento da alma
ou do ser numa série de incorporações físicas ou preternaturais,
que são normalmente de natureza humana ou animal, mas são, em
alguns casos, divina, angélica, demoníaca, vegetativa ou astrológica.
Essa doutrina se desenvolveu na antiga India e Grécia e se ligou
fortemente aos ensinamentos do hinduísmo, budismo, jaianismo e
sikhismo. Através das escritos da Sociedade Teosófica, os
ensinamentos sobre reencarnação tiveram grande divulgação no ocidente e são largamente aceitos dentro do movimento da Nova Era.
Samadi, shiaisu. Toque terapêutico, sais de tecido (terapias
ortomolcculares envolvendo a introjeção de sais exóticos que os
tecidos do corpo perdem através de processos de envelhecimento);
análise
transacional,
psicologia
transpessoal,
meditação
transcendental.
Vegani smo (Sociedade Vegan, 1944), veget a rianismo
(LrichvonDanikcn, Goldenofthegods – Ouro dos deuses,1975), yoga,
yin/yang, cartas de Zener (para experimentos ESP).

