Expandindo a Consciência: Programa Berakah
Aprofunda uma Visão de Mundo Peregrina
por Denise Turcotte, CSC
Os peregrinos veem a Terra, na verdade todo o universo, como imbuído com o divino,
cheio de maravilha e mistério e permeado completamente com o espírito.
De Turistas a Peregrinos: Recuperando o Sentido do Sagrado

Eu tenho uma paixão por nutrir "peregrinos" – pessoas que experimentam o mundo natural
como um todo deslumbrante e interligado, pulsando com energia divina. Como educadora
ecológica, eu sonhava em projetar um
programa que alimentasse essa visão de
mundo, tecendo junto a espiritualidade
mística e histórias do universo, da Terra
e da nossa própria espécie humana.
Em 2012, trabalhando com os colegas
Norman Comtois, OMI, e Dorothy
Landry, CAGS, esse sonho tornou‐se
realidade em um programa experimental
multidisciplinar: A Perspectiva Mística da
Terra e da Consciência Cósmica (The
Mystical Perspective of Earth and Cosmic
Consciousness). Oferecido pelo Berakah,
um centro de espiritualidade
patrocinado pelas Irmãs de Santa Cruz,
este programa destaca a inter‐relação
entre a jornada espiritual e a história
evolutiva e explora de forma plena os
temas fundamentais da ecologia, do
misticismo e da cosmologia.

Denise Turcotte CSC, Norman Comtois OMI, e Dorothy Landry.
Abaixo: Participantes saudar o dia com a oração das quatro direções.

O documentário “Jornada do Universo”
(Journey of the Universe) situa todas as
nossas explorações no contexto da
evolução cósmica, um processo que
exibe imensa criatividade, conexão e
interdependência. Silêncio matinal,
meditação em grupo e oração corporal
das Quatro Direções definem o tom para
cada dia, os quais se desdobram em
torno de temas específicos. Com a ajuda
de membros da equipe, temas como Cataclisma, Emergência, Continuidade, Unidade
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Diferenciada, a Sacralidade de Toda a
Criação, o Despertar da Consciência e
Transformação são vistos dos
pontos de vista místico,
ecológico e cosmológico.
Exercícios de reflexão
também
personalizam e
integram os temas
do cotidiano.
Práticas
meditativas ao ar
livre, tais como
caminhadas por
trilhas arborizadas
ou tempo gasto em
montanhas próximas
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mergulham os participantes na beleza, energia e força da natureza; promovem a comunhão com
o mundo sobrenatural (transcendente) e ampliam o sentido do sagrado. Juntos, esses
componentes do programa cuidadosamente entrelaçados podem desencadear uma profunda
mudança na consciência, um passo a mais na jornada de trasformação de turista a peregrino.
Como um participante do programa compartilhou:
Mais uma vez, eu desperto para o Sagrado na História do Universo
e sou transformado. Esta transformação continua evoluindo. Eu
experimento a mística irradiando em Tudo-o-que-existe, uma
manifestação do Divino.
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O programa “A Perspectiva Mística da Consciência Cósmica e da Terra” (The Mystical Perspective
of Earth and Cosmic Consciousness) já foi oferecido três vezes no Berakah. Acolhemos
participantes do Canadá, Haiti, Austrália, Filipinas e de várias partes dos Estados Unidos. Eles
vêm de realidades amplamente diversas, mas compartilham a paixão pela jornada mística e um
profundo desejo de caminhar nesta Terra como peregrinos. Se isso ressoa com as suas
aspirações, nós convidamos você a se juntar a nós em nosso próximo programa: de 25 abril a 8
maio de 2015. Para mais informações, por favor, contate‐me pelo e‐mail
dmturcottecsc@gmail.com.

Denise Turcotte, CSC, educadora ambiental e coordenadora do Grupo de Missão de Justiça
e Meio Ambiente das Irmãs de Santa Cruz. Atualmente faz parte da equipe do Berakah.
Dorothy Landry, GAC, é ministra/professora praticante da “Abordagem Diamante”
(Diamond Approach), um ensinamento espiritual contemporâneo que auxilia os alunos a
perceber e efetivar sua natureza mística essencial na vida cotidiana.
Norman Comtois, OMI, membro da Iniciativa Ecológica dos Oblatos, leciona História do
Universo como o contexto para explorar a própria experiência religiosa e espiritual.
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