Retiro do

Círculo de Serviço da
Extensão Contemplativa Internacional
Orlando, 25 a 27 de Janeiro de 2020
Notas da reunião

Visão
A síntese de nossa visão é o Amor. Somos chamados a ser transformados em Cristo e a apoiar,
nutrir, transmitir, convidar os outros ao mesmo processo. Amor que se expressa em
solidariedade. Reconhecemos que todos temos a capacidade de amar e ser amados.
É Deus em nós SERVINDO A DEUS em todos.
É ORAR e AMAR.
É PRESENÇA
Movemo-nos no âmbito dos 5 “S”:
SERVIÇO
SILÊNCIO
SOLITUDE
SOLIDARIDADE
SIMPLICIDADE
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O Serviço às Comunidades
Ao refletir sobre o nosso serviço às comunidades, surgem três perguntas fundamentais, que
nos ajudam a dar traços ao caminho ao qual somos convidados a transitar.
A que somos chamados?
Onde estamos em nosso serviço às comunidade?
Como convidar à abertura e inclusão nos grupos?
Compreendemos que nosso chamado é dar-lhes amor e serviço e que, para melhorar nosso
serviço, é necessário escutar as comunidades. Respeitando sua identidade e nível de
consciência. Necessitamos gerar espaços de confiança para que surjam comentários e
recebamos retroalimentação a partir das comunidades. É relevante adaptar-nos aos que
servimos sem diluir o integral, o essencial.
Este enfoque abarca tanto as comunidades que se reúnem de maneira presencial, como
também àquelas que o fazem por meio da plataforma Zoom.
É necessário alimentar os Facilitadores, por Contágio, Transmissão e nosso Exemplo de Vida
Contemplativa, promovendo abertura e inclusão nos grupos.
Percebemos também uma necessidade de facilitar o sentido de pertença dos grupos de oração
que se reúnem em todos os países.
Consideramos muito importante o reconhecimento e cultivo dos carismas existentes nas
comunidades orantes assim como a participação das pessoas em projetos de alcance global.
Trata-se de incorporar, abraçar, convidar a todos a servir. Motivar iniciativas e compromisso
em servir.
Esta abertura pode nos ajudar a transcender as limitações do Círculo de Serviço e ampliar suas
capacidades, cuidando para não diluir a integridade.
Outro desafio é como nos conectar com os “desconectados”, ovelhas que andam soltas,
isoladas? Como chegar a eles para apoiá-los e dar assistências em suas necessidades? Como
fazer com que indivíduos não afiliados se sintam parte da ECI? Alguns se sentem parte da OC,
mas não querem afiliação institucional.
Somos inspirados a abraçar a família humana e o planeta.
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Serviço mais além.
Temo um chamado universal – o silêncio é de todos -. Nossa visão é hospitaleira, promove a
diversidade e aceitação aos outros.
Cultivar um espírito de colaboração com outras comunidades de missão contemplativa
comum, especialmente para servir aos marginalizados. Os que não estão contra nós, estão
conosco.
A comunidade “local” não é somente local! Precisamos ampliar nossa visão de comunidade.
Cada comunidade adaptará suas respostas às necessidades locais.
O serviço aos marginalizados é amplo e envolve pessoas na prisão, moradores de rua, casa
de idosos, pessoas com capacidades diferentes, hospitais... E quanto aos asilos e hospitais
psiquiátricos, devemos proceder com cautela, discernimento em como servir aos enfermos
mentais.
Para servir a pessoas com desafio auditivo necessitamos de Facilitadores com habilidade em
usar a linguagem dos sinais.
Temos já exemplos deste tipo de serviços em nossas comunidades. Precisamos torná-los
conhecidos para inspirar outras pessoas e estender a visão.

Plataforma de comunicação
Temos que começar a reforçar, dinamizar o que já temos: página web atual, espaços em zoom,
grupo Facebook, cursos e vídeos em Youtube.
Por sua vez, não nos fechar à página web que temos, mas pensar em uma nova página mais
potente, com visão de futuro, que possa conectar-se com as diversas redes sociais vigentes (
Instagram, Twiter, etc.) e com as que estão por vir. É importante que possibilite cursos a
distância.

Necessitamos pensar nossa página web como plataforma de informação.
Equipes de Serviço.
Um ponto importante é fazer com que a nossa página web seja fácil de ser encontrada. Talvez
pensar em “OC.ORG”, como um Domínio Web. Sempre colocar dados de contato nos
materiais, vídeos, etc.

-

3

-

Próximos Passos – Roteiro
-

As reuniões presenciais do Círculo serão anuais. A próxima será no período de 28 de abril
a 2 de maio de 2021, em Snowmass (Colorado).

-

A próxima reunião Zoom do Círculo de Serviço – ECI - será no dia 23 de fevereiro,
domingo, às 7:00pm, hora de Miami.

-

21 de Março de 2020, Dia Mundial Anual de Oração Centrante: UNIDOS EM ORAÇÃO.

-

Dia de Oração para Equipes de Serviço ou para todos aquelas pessoas que queiram servir.
Sábado, dia 23 de maio de 2020. Anunciar no dia 21 de Março o Dia Anual 2020 “Unidos
em Oração”.
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