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Há cerca de 800 anos, um poeta dançarino girava em êxtase místico enquanto recitava poemas
a seus discípulos. Ele girava em torno de si mesmo e de um ponto imaginário. Como um planeta
pequenino que, desnorteado em pleno cosmos, encontra sua base na gravidade de um sol, o
poeta sempre teve Allah como alicerce, e nada do que tenha escrito ou ditado em sua vida
jamais esteve dissociado do Sol dos sóis.Seu nome era Rumi, ou Jalal ud-Din Rumi; ele foi um
poeta, jurista e teólogo sufi persa do século XIII. Seu nome significa literalmente “Revelador da
Religião”: Jalal significa “revelador” e Din significa “religião”. Rumi é, também, um nome
descritivo cujo significado é “o romano”, pois ele viveu grande parte da sua vida na Anatólia
(atual Turquia), que era parte do Império Bizantino dois séculos antes.Em Além das ideias de
certo e errado, Rafael Arrais volta a traduzir e comentar a vasta obra poética do grande
expoente do sufismo, o misticismo do Islã. Dando continuidade ao que foi iniciado em outra
obra, A dança da alma, o tradutor, que hoje também é praticante do sufismo, se aprofunda
ainda mais nos abismos poéticos de Rumi, enquanto aproveita para complementar o livro com
alguns poemas de Shams de Tabriz (o grande amigo de Rumi) e Rabia Basri (a santa sufi que o
precedeu e inspirou). Ao final, ainda temos um relato pessoal da experiência do tradutor com o
sufismo no Brasil.São mais de 100 poemas místicos à espera de serem desvelados e
degustados. Boa jornada!***Número de páginasEquivalente a aproximadamente 170 págs. de
um livro impresso (tamanho A5).Sumário (com índice ativo)- 1. O campo além das ideias- 2. O
encontro de dois oceanos- 3. Tudo se dissolve em Allah- 4. Os poemas-- Poemas de Jalal ud-
Din Rumi (com 79 poemas)-- Poemas de Shams de Tabriz (com 11 poemas)-- Poemas de
Rabia Basri (com 10 poemas)- 5. Onde praticar o sufismo no Brasil: Naqshbandi e Mevlev- 6.
Bibliografia***Se gostou desta obra, talvez também se interesse por essas aqui:- Rumi - A
dança da almaGitanjali: Oferenda LíricaO ProfetaNavegar é precisoCartas a um jovem poeta

Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.Prince of PeaceBy James
CarrollHoughton Mifflin Harcourt Publishing CompanyCHAPTER 1Not many miles from the hill
on which I stood they were prying great chunks of concrete off the mangled bodies of children.
They were picking up corpses from ditches but leaving severed limbs to rot in the vicious August
sun. And suddenly they were dropping from the sky again in their flashing Phantoms, blowing
balconies off tall buildings, twisting minarets and smokestacks apart and stripping the trees of
branches. They were pumping rounds of fire at targets picked off maps at random; their long-
range guns were almost never silent.But I didn't hear them. And usually I did not think about
Beirut. I had not concerned myself with Lebanon, though everyone in Israel, even the brothers
there at our remote priory, had thought of little else all summer.I pulled the hood of my cowl
forward for shelter against the sun. The desert wind snapped at the worn gray fabric of my



habit.Yes, to my ever-increasing surprise, what those words — priory, cowl, habit — indicate is
true. I was a monk.As in monk's bread? you ask.As in jam. We were a small herd of bull-nuns,
though the canonical constitution preferred to call us English Benedictines. We were a teaching
order, centered at Downside Abbey in England. My priory, Holy Cross, was our contemplative
outpost in the Holy Land. Our angels' island, as it were. The monks came there from sister
monasteries in Britain and the United States. They came for three months, six, a year; for retreat
or sabbatical; to renew their vows or — and alas, these fellows were always better company —
to finalize their decisions to breach them.I was one of the seven brothers who were there
permanently. As the monastic argot had it, I was a lay brother, which phrase had always called to
mind, forgive me, the interrogatory — "Lay, brother?" — of a hustling Eighth Avenue pimp. You,
of course, are thinking, since you know your Benedictine history, Ah, poor lame-brained bastard!
Lay brothers were the enlisted men of monasticism, the serfs, the Little Johns, who praised the
Lord in meniality — Scoop that slop! Knead that dough! Stomp those grapes! — while the
tonsured, the clerical officer class, aired their manicures, thumbed their breviaries and their
noses. In the new Church, lay brothers were to be treated with all the dignity due the sons of
God, a return to Benedict who brought democracy to the West. Monks were all equal in the Lord,
n'est-ce pas? Still, some were more equal than others. The shit-work always fell to us.Myself, I
did not complain. But then I didn't harvest olives in the sun or scrape the cistern free of algae on
my knees. I served as librarian and sacristan; no heavy lifting, inside work, a desk of my own.The
care of books remained, in my opinion, a noble function. Even those books. The bulk of my
library consisted of outdated tomes, manuals of Scholastic philosophy mainly, and
commentaries on canon law. You would not believe the dry-rot, the trivia, the efflorescent
casuistry. Dust rose off every page. Papa John flung open his famous aggiornamento window,
I'm convinced, less to let fresh air in than to throw such volumes out. The Church was entombed
in their heartless formulations.We Benedictines did not believe in destroying books, any books;
we invented them, after all, in our scriptoria. Books were our sacred totems, our sacraments.
And so Brother Librarians in England and America, on the theory that desert monks would read
any old shit, sent us their mush-spined copies of the Codex, the Devotio Moderna, the Imitatio,
the Summa, the Oxoni ense, the Moralia and the Etcetera. Monk librarians on two continents
knew of Brother Francis, bibliophile, fool and scholar manqué, who would receive each book
gratefully, wipe it carefully and fondle it for a moment, even if for all the monk's bread in the
world, he would never read it.My duties as sacristan were less sacred. In fact they were mainly a
matter of laundry. In the civilized world the sacristy, which is in effect the department of props
and costumes, was always entrusted to Brother Swish, some monastic Edith Head. Not there.
Me, I was an aesthetic minimalist. It was the desert after all, not Canterbury, and not Fire Island
either. My simple responsibility was to see that Father Prior and each visiting priest had what
they needed to concelebrate the daily liturgies. I spent much of my time therefore — this seems
like an admission and would once have humiliated me to make it — ironing linens and vestments
like a putzfrau. It would have humiliated me even more to confess, as I do now, that I had come



rather to like it. There was a certain visceral satisfaction, one I could never have imagined in my
previous life, in folding a Purificator precisely in thirds and creasing it with half one's weight on
the old iron, transforming a balled, wrinkled cloth into a sacramental crisp and white enough to
be worthy of the Sacred Species. As every housewife of the old school knew, and every
confessor too, nothing pleases like making what was filthy clean."Ah, Durkin, you old fart!" I
could hear my former colleagues bleating from the poker table in the faculty lounge, "And you
hadn't even booze to blame it on!"To which I'd have replied, better break your elbow than your
knee. Better waste your liver than your soul. Ah, dear reader, what you'd never believe is that
over those years at Holy Cross my gratitude at being there moved me more than once to tears.
Of course it wasn't the laborare that did that, the menial work. I had not lost my mind. It had been
an act of profound self-preservation when I took a lifelong vow of Stability to the Priory of the
Holy Cross near the village of Tantur on the West Bank of the Jordan River. Once I'd had a
thousand problems. But there I had only three: poverty, chastity and obedience.You see, all I
have to do is begin to sketch this story and I resort to self-sealing irreverence, the fake cynicism
we came to expect of each other when the subject at hand was serious. But it can't be helped.
My story begins in that monastery, and my own impulse, now, to be chagrined by that, is
absolute. Still, I refuse it.To put it as forthrightly as I can, I, together with my brothers there, had
accepted the call to build, day in and day out, a living edifice of prayer."Come, come, Durkin!"Let
me say it, for my sake if not yours. My life's meaning had become, despite itself — what else to
call it? — holiness. Shrinks say "wholeness" but miss by a mile what I'm talking of: prayer, the
desert life, spiritual existence, the Eucharist and a strict observance of the monastic hours, from
Matins to Compline. How can I describe the life to you and not sound addled, inane or, worse,
sincere? Words fail me perhaps because in that setting and throughout my years in it we didn't
use them much. Except for Sundays and feast days we continually maintained the Great Silence.
In lingua that's Magnum Silentium, which sounds like a weapon, and of course it is. Silentium is
the great enemy of Sardonius.So there I was, in a monastery. And, offered with some
embarrassment but no apology, here is the meaning I began to uncover there, but only on that
day which would be, though I didn't know it yet, my last.It distracted enormously when events
outside our enclosure intruded. Like, if you will, the war between Israel and the Palestinians. Not
a week had passed that summer in which one monk or another hadn't homilized about it at
liturgy, and every day someone prayed for peace with justice if he was for the Palestinians, or for
the survival of God's Chosen People if he was for the Jews. I was known to pray for help in
bearing with special burdens, by which my quibbling brothers no doubt knew I meant them.A
mere distraction? you say. That vicious, unending conflict? That slaughter? Yes. For me, I admit
it, until then. But then, suddenly, for once it was not "distracting" me. It was obsessing me. I had
the eye all at once of a worried parent in time of war, and I didn't miss a thing.I saw, especially,
Beirut. It was a city without windows. I imagined all that glass in shards, a crop of blades,
sprouting underfoot. I imagined all those panicked sleepers running from their tin bungalows
without sandals, slicing flesh from bone, dancing on the streets, not in them. In the howl of wind



that afternoon, for a change, I did hear them, wailers, gunners, dive bombers. I saw children. I
saw girls. I saw one in particular pressing her entrails back into her stomach, but her wound was
like the mouth of a shrieking Arab. And whom should she have hated? That wily devil Arafat,
hiding in his sewer until the river of babies' blood overspilled a gutter on cue for television? Or
should she have hated our own beloved Begin, more popular than ever, leader at last of the
cossack charge of his dreams? Would he have known a pogrom if he was the one who ordered
it?I lived in Israel, but I was not a Jew; among Englishmen, but I was an American; as a monk,
but I was not ordained. Once a scholar of some repute, I was the custodian of cast-off books and
I did laundry. Therefore my opinions were so much sand in the brain. I tried to live without them,
but on that day the war had begun to frighten me, and I knew why.The sun was setting. The
shadow of evening had already fallen across the distant desert valley. Beyond, on a butte just
visible in the east, was the ruin of Herod's palace — Antipas, the Herod who beheaded John
because his daughter asked him to. The ruin sat on a lonely pinnacle from which its privilege
was to bathe in the golden light some moments longer.I understood Herod better than the
celibate exigetes did because, before I was a laundress-monk hidden in Judea I'd had my
measure of prominence too, and more to the point I'd had a daughter of my own. I'd held her in
my arms before her mother did. Those few moments after her birth — a tough cesarean; I'd
thought they both were dying — remained for me the very definition of happiness, wholeness,
peace. As she'd grown older and of necessity away from me, my devotion to her had only
intensified. If she had asked for some crazed prophet's head on a plate and I could have given it
to her, I might have once. Why then, you might well ask, had I abandoned her more than a
decade before when she was seven years old and needed me more than ever? It will take all
these pages to explain, and in a way they are addressed, first, to her, the long and complicated
confession of a parent who lost his way. Let me say now only that she was the last of my loves
whom I betrayed.I faced the thing itself, the sun, and stared at it, which one never did in the
desert, even at that moment when its lower edge was slicing into the earth like a saw blade into
pulp. I turned slightly and faced Bethlehem two miles to the south. Behind me, eight miles north
of a line of hills, lay Jerusalem. I was desolate but still pompous, and made much of that
geography; a monastery between Bethlehem and Jerusalem, between birth and death, between
the beginning and the end. As if it were the vision Jesus had from a hill like that — or from that
hill — I had seen in that plain a literal army massing during the Yom Kippur War; hundreds of
tanks, thousands of soldiers and in the darkness the blinking light of countless campfires spread
across the valley like a reflection of the stars. It had become every army to me, a permanent
vision, as the Arabs had become the Jews, permanent victims, and I had become inured to
every plight but Herod's — who couldn't refuse his daughter. His Salome wasn't a seven-year-
old; all my child wanted was her Daddy.The wind picked up and I tugged at my robe absently, as
if it were a blanket under which I had been sleeping badly. I shivered. I had been there, where to
you the virtue of detachment would have looked very much like the vice of indifference, for a fifth
of my entire life, and all at once I was afraid. How did Eliot put it? I had seen birth and death, but



had thought they were different.I slid one hand inside its opposite sleeve and my fingers touched
the paper I had hidden there. The note was folded neatly as it was when handed to me by
Brother Porter just before Vespers. Once in the chapel, in my stall, I had opened it inside the
psalter and while my brothers had chanted, "Praise is rightfully yours, O God in Zion, Vows to
you must be fulfilled," I had read my contraband message in a swirl of happiness and terror that
nearly toppled me. "Jerusalem," it said.Jerusalem! Not the ancient heartbreak, secret or
memory. Not the city Jesus would have gathered to himself like a mother her child. Another
Jerusalem than these, a mundane one in which traffic gets snarled, taxi drivers grunt at the size
of tips, and tourists check into hotels.I pulled the folded paper out of my sleeve and in the wind
prepared to open it again. My fingers were trembling.I remembered taking her into my arms, no,
hands; she was too small for arms. The doctor had barely wiped her clean of blood, Carolyn's
blood. Carolyn was my wife whom I worshipped, considering my worship a higher form of love
when, really, much later, it was what drove her away. If I had left too it was only when I
understood that she would never be mine again. I must have traveled in a trance. I had come to
that monastery. I had presented myself to Father Prior who must have taken my derangement for
devotion. I had been completely disoriented, but for one thing. I knew enough right from the
beginning not to tell him the truth. If I had told Father Prior the truth, he'd never have let me
stay."Truth? What is truth?" said jesting Pilate — Bacon's line — as he washed his hands. And I
wonder now, sitting here, rubbing at the skin of my own truth, was it the question of a sophist or
was he really tormented?My anguish was permanent, but I had long deflected it. But that
afternoon I couldn't. I opened the square of paper and in the day's last light, with my back to the
monastery, read it for the second time. "I must see you tonight. I am at the King David Hotel in
Jerusalem. Your Molly."I flagged the rattling Arab bus that shuttled between Bethlehem and
Jerusalem. The bus stopped for me as if it picked up vagrant monks at twilight all the time. With
apologetic shrugs and my few words of Arabic I made the driver understand that I had no money
for the fare. He waved me on. Mendicant Christians! What were our bizarre abnegations to him?
I was grateful not to have the language. How could I have explained that a man of fifty, not
perceptibly retarded, was violating a sacred vow by going into town without permission?
Sometimes I saw my situation from the outside and it made me dizzy.The bus was moving
slowly. The road, winding up into the hills on top of which the city sat, was crowded with traffic. I
had forgotten that, since sunset, it was Tishah-b'Ab, the late summer feast which drew Jews to
Jerusalem from all over, including the controversial West Bank settlements. But this bus was
nearly empty because it was for Arabs. There were a pair of old women in black shawls, three
slouching youths in Banlon shirts and jeans, and a thin, hawk-nosed man seated by the door
wearing, defiantly it seemed to me, the flowing Arab headdress. West Bank Arabs tended not to
show themselves on Jewish feast days, and for good reason. The fanatics on both sides came
out like goblins. They were the sensitive ones who were like the rest of us, but with less tolerance
for life's cowshit. They'd rather be up to their asses in blood.And so Israeli security was even
more rigorous than usual. In Jerusalem, particularly in the Old City near the shrines, body-



searches would be aggressive. Even monks got their flesh pressed on holy days, but I would not
complain that night.From the bus window I watched as the bleak dark desert landscape gave
way to clusters of tall concrete apartment buildings which monotonously but so effectively
surrounded Jerusalem. These apartment houses, hundreds of them filled with immigrant Jews,
were the "facts" which bolstered Israel's resolve never to return East Jerusalem to Jordan. Since
their strategic purpose was clear and crucial — and justified, I'd say — it didn't matter that the
housing blocks, even at night, were unbearably ugly. The gray half-light of television glowed
eerily in countless windows, and as we passed I wondered why those Jews were not going up to
the city for devotions too. Was it Beirut? Were they watching the siege of the PLO stronghold on
their little Sonys? Or did each apartment have its guard, its volunteer who stayed behind to resist
when the Arabs finally came? "Remember," they would whisper to each other on that holy night,
"the dogs attacked the last time on the Day of Atonement."(Continues...)Excerpted from Prince
of Peace by James Carroll. Copyright © 1984 James Carroll. Excerpted by permission of
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.All rights reserved. No part of this excerpt may
be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.Excerpts are
provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.Review"Probing Psychological detail and wide-
screen narritive momentum." The Washington Post"so rich and vital it leaves you breathless"
The Chicago TribuneAbout the AuthorJames Carroll is a Distinguished Scholar in Residence at
Suffolk University and a columnist for The Boston Globe. He is the author of ten novels and
seven works of fiction. He lives in Boston.Read more
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Sumário1. O campo além das ideias2. O encontro de dois oceanos3. Tudo se dissolve em
Allah4. Os poemasPoemas de Jalal ud-Din RumiPoemas de Shams de TabrizPoemas de Rabia
Basri5. Onde praticar o sufismo no Brasil: Naqshbandi e Mevlev6. BibliografiaOs poemas de
Rumi desta obra foram selecionados e traduzidos do inglês (principalmente das versões de
Edward Henry Whinfield, Reynold A. Nicholson e Coleman Barks) por Rafael Arrais (2021). O
tradutor procurou evitar incluir na obra poemas já publicados no Brasil em português.Texto
revisado segundo as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.Tradução,
comentários e organização: Rafael ArraisEsta é uma edição de Textos para ReflexãoPara
conhecer outras obras, visite o blog:Design e diagramação: AyonFotografia usada na capa por
svklimkin (unsplash license)Copyright © 2021 por Rafael Arrais (eBook para eReaders
v1.0)Todos os direitos reservadosDedicado às irmãs e aos irmãos do SuryAmar,a Sheikh
Nazim, a Sheikh Ahmed e à Rosa de Nazaré1. O campo além das ideiasAlém das ideias de
certo e erradohá um campo. Eu lhe encontrarei lá.Quando a alma se deita naquela grama,o
mundo está preenchido demais para que falemos dele:ideias, linguagem, e mesmo a frase
“cada um”já não fazem mais nenhum sentido.Há cerca de 800 anos, um poeta dançarino ditou
tais palavras a um de seus discípulos, enquanto girava em torno de si mesmo e de um ponto
imaginário próximo a ele. Como um planeta pequenino que, desnorteado em pleno cosmos,
encontra sua base na gravidade de um sol, o poeta sempre teve Allah [1] como alicerce, e nada
do que tenha escrito ou ditado em sua vida jamais esteve dissociado do Sol dos sóis.Seu nome
era Rumi, ou Jalal ud-Din Rumi; ele foi um poeta, jurista e teólogo sufi persa do século XIII. Seu
nome significa literalmente “Revelador da Religião”: Jalal significa “revelador” e Din significa
“religião”. Rumi é, também, um nome descritivo cujo significado é “o romano”, pois ele viveu
grande parte da sua vida na Anatólia (atual Turquia), que era parte do Império Bizantino dois
séculos antes.Seja como for, eu falarei mais sobre a vida de Rumi no próximo capítulo, e trarei
seus poemas traduzidos no Capítulo 4. Quanto a este primeiro capítulo, decidi reservá-lo para
falar um pouco mais sobre o que era Rumi em essência: um místico.Mas o que é um místico?
Uma das palavras que mais sofreu deturpações de significado ao longo dos séculos é a palavra
“misticismo”. Hoje em dia, se perguntarmos a qualquer um o que significa misticismo, a imensa
maioria das pessoas vai, primeiro, ter grande dificuldade de responder; e, segundo, ser forçada
a recorrer à explicações vagas, como “uma seita”, “algo secreto”, “coisa de charlatões”, “algo
confuso” etc. A maior prova do desvirtuamento do termo é que o verbo supostamente correlato,
“desmistificar”, está associado a “desmascarar”, “denunciar uma farsa”, “trazer uma enganação
a público”, “explicar claramente algo obscuro” etc.Ora, é verdade que a origem do termo vem de
“mistério”, de algo que está encoberto por um véu, e precisa ser desvelado. Mas o místico é
justamente aquele que desvela, que conhece em primeira mão, que tem a experiência. O
místico, portanto, jamais “mistifica”. Mas o que exatamente o místico desvela? Para tentar
responder esta pergunta, podemos recorrer a algumas definições de grandes estudiosos do



passado:“O misticismo é a experiência de Deus. Os eclesiásticos interpretam o vocabulário das
escrituras sagradas como se elas se referissem a fatos sobrenaturais, enquanto os místicos
leem tais formas simbólicas simbolicamente.”(Joseph Campbell) [2]“O misticismo não é uma
opinião, não é uma filosofia. Nada tem em comum com a busca de conhecimento oculto. Por
um lado, tampouco é apenas o poder de contemplar a Eternidade; por outro, não se deve
identificá-lo com qualquer tipo de esquisitice religiosa. É o nome desse processo orgânico que
envolve a perfeita consumação do Amor a Deus: a realização aqui e agora da herança imortal
do ser humano. Ou, se preferirem – pois significa a mesmíssima coisa –, a arte de estabelecer
nossa relação consciente com o Absoluto.”(Evelyn Underhill) [3]Embora tais definições sejam
importantes para dar uma visão geral da coisa, elas esbarram numa questão central: a
experiência mística não pode ser inteiramente definida por palavras. Aliás, isso não é
exclusividade do termo “misticismo”: “Deus”, “eternidade” e “amor” são algumas palavras
citadas nas definições acima que tampouco possuem uma definição que caiba em palavras, ou
sentenças, ou livros inteiros.Há um pequeno conto de um escritor britânico chamado John
Galsworthy (Prêmio Nobel de literatura de 1932), intitulado Felicity (Ventura), onde logo no
primeiro parágrafo ele afirma algo que eu jamais esqueci:As palavras são cascas de
sentimento.Este é também o problema essencial de toda poesia: querer encapsular
sentimentos em palavras, querer dar ideia do gosto do fruto, somente pela sua casca. Aqui nós
esbarramos numa fronteira sem volta, e há aqueles que saberão se guiar por si mesmos sem
um mapa para o terreno metafísico, e aqueles que estarão totalmente perdidos nele. Veja bem:
não há problema algum em não se encontrar na metafísica, na poesia, no misticismo. Ninguém
disse que seria um caminho simples, fácil ou tranquilo. Mas, se você deseja mesmo se
aventurar nele, talvez a poesia de Rumi seja o mais próximo de um mapa para a coisa em si,
um mapa para Deus, um mapa até Allah.O irônico da coisa toda é que a coisa toda sempre
esteve aí, bem a sua volta, aqui e agora. Você nunca precisou realmente dar um passo em
direção a Allah, pois Allah já estava mais próximo de você do que o seu próprio olho. Você
nunca precisou realmente tentar escutar Allah, pois ele sempre falou contigo através do som
das batidas de seu coração em meio ao silêncio. Você nunca precisou realmente buscar nada,
pois aquilo que você busca já estava lhe buscando. Tudo o que era necessário, tudo o que
sempre foi necessário, tudo o que é necessário, é retirar, dia após dia, as barreiras e os véus
que você mesmo criou entre vocês. Só assim poderá chegar além do julgamento, “além das
ideias de certo e errado”.Como desaprender a julgarHá uma característica comum nas obras
de Rumi em prosa, que também aparece em diversos autores sufis. Eles costumam iniciar uma
história, ou uma linha narrativa, e então subitamente a interrompem e trazem uma outra história,
que no final das contas vem a complementar a primeira. São histórias dentro de histórias, e é
preciso chegar ao final delas para entender melhor por que, afinal, houve esta ou aquela
interrupção ao longo do caminho.Pois bem, peço que confiem em mim. Agora nós saltaremos
para cerca de treze séculos antes do nascimento de Rumi, quando um dos profetas do Islã veio
à Terra – Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ou Issa, como os muçulmanos o chamam:O Novo



Testamento bíblico traz uma belíssima história que fala sobre a manhã em que Jesus foi
apresentado a uma mulher que havia supostamente traído o seu marido. Quem a trouxe foram
os judeus escribas e fariseus, isto é, que estudavam e aplicavam as leis da época. Segundo a
legislação, ela deveria ser apedrejada até a morte.No entanto, o texto diz, em João 8:6, que os
fariseus o tentavam a dar o seu próprio julgamento, a fim de que o pudessem acusar... Ora, se
Jesus concordasse com as leis judaicas, estaria contrariando as leis romanas, que não
consentiam com punição tão severa. Se, no entanto, defendesse uma punição mais branda,
estaria contrariando, supostamente, as leis estabelecidas por Moisés.A reação do Rabi da
Galileia foi, como sabemos, de uma sabedoria profunda. Após se inclinar sobre a terra e
escrever algumas palavras com o dedo (sem dúvida deixando todos em sua volta confusos,
mas também fazendo com que tivessem tempo de refletir), ele simplesmente respondeu:Aquele
entre vocês que esteja sem pecado, que atire a primeira pedra.A análise literal deste trecho já é
bela por si só, mas será possível alcançar uma compreensão mais profunda dessa história?
Surpreendentemente, eu fui encontrar essa interpretação aprofundada não no cristianismo,
mas no sufismo, a vertente mística do Islã. Foi da boca de um mestre sufi que eu conheci esta
história:Na doutrina sufi, há sete níveis de consciência, como que gradações que marcam o
caminho da animalidade até a união mística com Deus. Quatro desses níveis são tão
avançados que pertencem basicamente aqueles que já estão em seu caminho de iluminação
espiritual. Os três demais, no entanto, são comuns no mundo todo, e são exatamente estes que
são retratados na história de Jesus e da mulher adúltera.“Mas, espera aí, quer dizer que essa
história é só uma metáfora, que nunca ocorreu de verdade?” – você pode perguntar, e a
realidade é que, para muitos sufis, assim como para muitos místicos, não faz tanta diferença se
a história “ocorreu de verdade”, exatamente como descrita nos textos sagrados; o que mais
importa, no final das contas, é o que esta história, assim como tantas outras narrativas
esotéricas, podem nos ensinar hoje, neste momento, nesta vida. Em outras palavras, os
místicos não querem provar nada a ninguém, exceto a eles mesmos.Voltando à explicação sufi,
os três níveis de consciência, ou três “eus” que são retratados neste trecho de João, são:Nafs
ammara (o eu animal, ou que induz ao mal)Esta é a condição básica de todo ser humano ainda
desconectado de sua própria essência e, dessa forma, da essência divina da própria realidade.
Sem condições de controlar sua própria animalidade, é “arrastado” por ela para aqui e acolá, de
modo que a satisfação dos desejos do ego se torna o principal objetivo da sua
existência.Porém, como o ego jamais pode realmente ser satisfeito, neste nível de consciência
os seres passam por grandes conflitos e angústias, e raramente conhecem reais momentos de
paz.Na história bíblica, este “eu” é representado pela mulher adúltera, que “vive no pecado”. No
entanto, como veremos em seguida, é exatamente esse nosso aspecto mais obscuro o que tem
o maior potencial de elevação, de reforma, de depuração, de melhora.Vale lembrar, é claro, que
todos os personagens da história se referem a aspectos de nós mesmos, o que significa que
nós somos ao mesmo tempo tanto a mulher adúltera quanto os demais “eus” presentes na
narrativa.Nafs lawwama (o eu acusador)Neste nível, a consciência alcança um entendimento



intuitivo profundo do que é “certo” e “errado”. Porém, é preciso destacar que esta noção vai
além da mera legislação humana, e se encontra arraigada no próprio coração de cada
ser.Voltemos brevemente ao poema de Rumi:Além das ideias de certo e erradohá um campo.
Eu lhe encontrarei lá.Quem nos encontrará lá é o Amado, isto é, Deus, Allah, ou o alvo final de
toda esta milenar caminhada espiritual. Não é da noite para o dia, obviamente, que
conseguiremos nos elevar “além das ideias de certo e errado”, e viver no bem naturalmente,
sem que precisemos de leis para nos colocar nos trilhos.Até lá, corremos o risco de nos
tornarmos acusadores tenazes, a focar nosso julgamento inteiramente nos outros, e não em
nós mesmos. É daí que nasce o fanatismo religioso, que absolutamente nada tem a ver com o
misticismo ou com a verdadeira religião; enfim, que afasta, e jamais aproxima do Amado.Dito
isso, é fácil identificar como os fariseus representam este estado de consciência. Estão
inteiramente dentro da lei, é verdade, mas ainda não conseguirem ir além dela. Ainda não
conseguiram chegar ao real conceito de perdão, e por isso acusam os demais, pois são
incapazes de perdoar a si mesmos.Assim, todos nós que carregamos todas essas culpas nos
sótãos da consciência somos também como os fariseus, incapazes de perdoar nossos
pensamentos adúlteros.Nafs mulhima (o eu inspirado)Aqui a consciência finalmente abre sua
janela para a luz eterna que banha a tudo o que há desde o início dos tempos. E, ainda que a
fresta aberta ainda seja tão pequena, e ainda que os ventos volta e meia façam a janela voltar a
se fechar, fato é que a visão de tal luz é inesquecível, e não há caminhante que não se lembre
deste momento, para sempre.A resposta de Jesus, “atire a primeira pedra quem estiver sem
pecado”, é ao mesmo tempo um exemplo da inspiração que chega de algum outro mundo, uma
ideia genuinamente nova, e um testemunho de que o caminho de ascensão da consciência é
árduo e muito, muito longo.Nós, que trafegamos ao mesmo tempo por esses três níveis de
consciência, certamente temos de levar em consideração que por muito tempo ainda viveremos
no pecado. Mas isso não deveria ser motivo para cairmos no pessimismo ou na falta de
ânimo.Pois se foi o próprio Rabi da Galileia quem disse que dia virá que faremos tudo o que ele
mesmo fez, e ainda muito mais, isto significa que nós também poderemos um dia chegar aonde
ele chegou, e assim, olhar para nossa pobre mulher adúltera e lhe dizer, conectados a luz que
cintila em tudo que existe:Ninguém lhe condenou, e eu também não lhe condeno. Vá, e não
caia novamente em pecado.É assim que nos perdoamos, que domesticamos nossa
animalidade, e que nos tornamos aptos a um dia, finalmente, encontrarmos aquele tal campo
onde veremos o Amado, face a face.Eu lhe encontrarei lá. Nós nos encontraremos lá. É esse o
nosso destino.Dentro deste mundo há outro mundoSabemos que há um campo, um campo
além das ideias, além dos julgamentos, além das divisões. Um campo de onde viemos, e para
onde tencionamos voltar. Essa é a via mística.No entanto, há algumas armadilhas para os
desavisados. Das que certamente podemos mencionar aqui, porque são comuns a todos os
caminhantes, duas merecem destaque:A primeira é achar que esse campo está lá fora, em
algum lugar específico, em algum canto do Céu onde se assenta o trono divino, em alguma
construção sagrada em especial. Não, o que está fora é como o que está dentro: é a sua



consciência, o seu estado mental, a qualidade dos pensamentos aos quais você se permite
apegar, o que determina se você se encaminha para um Céu ou um Inferno. Não adiante ir a
Meca sem que Meca já esteja dentro de você, seria uma grande perda de tempo.A segunda é
achar que, uma vez alcançado o campo, o trabalho termina, a caminhada se encerra. Não, essa
via é eterna, nunca deixaremos de ter mais um passo a ser dado nela. A chamada iluminação é
um processo, não alguma espécie de interruptor de luz. Mesmo os maiores santos e profetisas
que passaram pela Terra tiveram seus momentos de dificuldade, de dúvida. Toda alma, afinal,
necessita atravessar a sua noite escura, pois é somente conhecendo a escuridão que podemos
identificar a luz.E assim, quando finalmente alcançamos o campo, quando enfim deitamos em
seu gramado, eis que ele está “preenchido demais para que falemos dele”. Pois o que há no
campo é anterior à linguagem, anterior a conceitos que nos remetem ao chumbo da existência,
anterior às doutrinas, às divisões, e até mesmo a própria ideia de um “eu” separado do campo.
Não, o campo é tudo o que há:Quando estivemos a brincar na caixa de areia do parquinho, o
campo era o parquinho e a areia e os brinquedos e todas as crianças que pulavam e davam
cambalhotas.Quando chegamos à universidade, ou ao nosso primeiro emprego, o campo era
todas as salas, instalações e edifícios que estavam lá, assim como as tarefas, os aprendizados
práticos, os ensinamentos profundos, as amigas e os amigos, o diploma e o dia do
pagamento.Quando temos um filho, ou uma filha, ou um discípulo para quem entregamos toda
a nossa história, o campo é o mistério que se passa entre dois corações entrelaçados, o amor
tão puro que já não cabe em palavras, o olhar para o futuro, o sentimento de fazer parte de uma
imensa humanidade.Quando nos aproximamos da morte, o campo é reconhecer que somos
uma pequenina parcela de uma história de bilhões de anos, o olhar para as estrelas, e saber
que aqui nesse planetinha nós já fomos mineral, planta, animal, e talvez um dia sigamos junto
com os anjos para outras moradas na imensidão dos sóis.Não há nada fora de Allah. Querer
falar sobre isso é tão inútil quanto um peixe querer medir a quantidade de água do oceano
inteiro. É como elaborar um manual de natação e pretender que aqueles que o leem possam
entender a mais ínfima sensação de nadar, sem jamais terem mergulhado sequer numa piscina.
Há certos momentos em que é preciso calar, e deixar que a poesia fale em nosso lugar; e
depois, o silêncio.Eis o que Rumi recitou um dia sobre tudo isso:Dentro deste mundo há outro
mundoonde as palavras não podem penetrar.Nele, nem a vida teme a morte,nem a primavera
cede ao outono.Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes,até mesmo as rochas e árvores
exalam poesia.Aqui, a coruja se transforma em pavão,o lobo, em um belo pastor.Para alterar a
paisagem,basta mudar aquilo que sente;e se quer passear por tais lugares,basta expressar seu
desejo.Fixa seu olhar no deserto de espinhos.“Oh! Agora é um jardim florido!”Acaso pode ver
aquele bloco de pedra no chão?“Ah! Ele se move, e dele surge a mina de rubis!”Lava suas
mãos e seu rostonas águas deste lugar,que aqui lhe foi preparado um delicioso banquete.Aqui,
todo o ser gera um anjo;e quando me veem subindo aos céusos mortos retornam à vida.Por
certo você viu as árvores crescendo da terra,mas quem pode ter testemunhadoo nascimento
do Paraíso?Viu também as águas dos mares e dos rios,mas quem pode ter visto nascerde uma



única gota d’águauma centena de guerreiros?Quem poderia imaginar essa morada,esse céu,
esse jardim do Éden?Você, que lê este poema, traduza aos demais:diga a todos o que
aprendeusobre tal lugar.O que não pode ser traduzidoEmbora a obra de Rumi tenha sido
registrada no idioma persa, a sua importância transcendeu fronteiras étnicas e nacionais. Seus
trabalhos originais ainda são lidos em sua língua original em toda a região de fala persa.
Traduções de seus trabalhos são bastante populares no sul da Ásia, em turco, árabe e em
diversos países ocidentais. Sua poesia também tem influenciado até hoje a literatura persa,
bem como a literatura em urdu, bengali, árabe e turco. Seus poemas foram extensivamente
traduzidos em várias das línguas do mundo e transpostos em vários formatos.José Jorge de
Carvalho, tradutor das poesias de Rumi para o português, nos faz um alerta: “É importante que
o leitor faça ideia do que seja um gazal [4] de Rumi para avaliar o que perde ao ler a sua
tradução, ao tempo de poder valorizar, esperamos, o quanto ainda pode receber de significado
e fruição poética. Em qualquer tradução de um gazal persa para uma língua ocidental, sacrifica-
se muito esteticamente: a sonoridade, o ritmo do verso, as várias formas de rima, as
aliterações, os jogos de palavras.” [5]Um dos primeiros tradutores de Rumi para o inglês foi
Edward Henry Whinfield, um britânico especialista em literatura persa que registrou suas
primeiras traduções do poeta ainda em 1887. De lá para cá surgiram inúmeras outras
traduções, nos mais variados estilos. Atualmente Rumi é um verdadeiro best-seller nos EUA. No
entanto, a sua poesia original, em persa, é rimada e segue uma métrica própria dos gazéis, ao
passo que muitas das traduções ocidentais utilizam verso livre. Algumas vezes chegam mesmo
a usar metáforas e linhas de diferentes poemas numa mesma “tradução”. Isso levou a algumas
críticas ao trabalho de alguns dos tradutores, vindas em sua grande maioria daqueles que leem
Rumi no original.Coleman Barks, poeta e tradutor norte-americano nascido em 1937, foi um dos
grandes responsáveis pelo sucesso de vendas de Rumi na língua inglesa nas últimas décadas.
A sensibilidade de Barks para capturar a essência espiritual da poesia de Rumi, mesmo em
outro idioma, é sem precedentes. No entanto, Barks nunca traduziu nada diretamente do persa,
e sim adaptou de outras versões inglesas. Nesse sentido, talvez se pudesse dizer que ele é
mais um “adaptador” do que propriamente um tradutor de Rumi. No fundo, o grande mérito de
Barks foi tornar a poesia de Rumi acessível e perfeitamente compreensível, em suas diversas
camadas de significado, mesmo para um ocidental que até então sequer ouviu falar de
sufismo.Dito isso, Barks também é acusado por muitos muçulmanos de ocultar ou até remover,
arbitrariamente, menções a Maomé e ao Islã em geral nas suas traduções de Rumi. Isso,
obviamente, se tornou mais evidente desde os atentados às Torres Gêmeas de Nova York, em
2001. Considerando que o mercado norte-americano é bastante “aquecido”, digamos assim, e
que as traduções de Barks já eram best-sellers desde o fim do século passado, talvez nem
possamos colocar essa culpa propriamente em Barks, mas antes em seus editores – que
certamente deviam estar preocupados com a onda anti-islâmica nos EUA e Europa, e com a
possibilidade de uma mera citação a Maomé afetar as vendas.Mas também foi com isso em
mente que eu resolvi publicar mais um livro sobre Rumi, após Rumi – A dança da alma, de 2013



(ver bibliografia no Capítulo 6). Nesta nova aventura, pretendo tentar corrigir, ao menos em
parte, a ausência de referências a profetas específicos do Islã dentro da poesia de Rumi que
tem sido vertida ao português, uma vez que as traduções de Barks foram, com toda razão, a
fonte primordial para esse tipo de trabalho.Aliás, o próprio poema de onde foi retirado o título
desta obra pode ser interpretado de outra forma. Vejamos como um leitor de Rumi no original
traduziria o mesmo trecho do início deste capítulo: [6]Além da crença e da descrença [no
Islã]existe um campo deserto.Para nós, há amor pairando em tal imensidão.Sabendo disso, o
buscador que o alcançaatinge o êxtase [místico].Pois nesse lugar já não há nem crença nem
descrença,nem nada que possa ser nomeado.Ora, a primeira vista, parece que essa versão
fala de um tema totalmente diferente. Para começar, não há mais “ideias de certo e errado”,
mas sim “a crença ou a descrença”. Ocorre que, aos ouvidos de um muçulmano, a crença ou
descrença nos preceitos do Islã está intimamente ligada, justamente, às ideias do que é certo
(crer) e errado (descrer).Em seguida, “um campo deserto”, ou mesmo “uma região plana de um
deserto” (outra tradução possível) é algo familiar para os árabes, pois onde a maioria deles vive,
no Oriente Médio, há diversos desertos e regiões desérticas.Já o “eu lhe encontrarei lá” é algo
que fica subentendido pelo “amor” ou “o Amado” (Rumi frequentemente se refere à divindade
usando tais palavras). A função de um sufi, um místico do Islã, é justamente se reunir com o
amor divino. Portanto, onde quer que o amor esteja, é esse o seu próximo destino. O sufi é “o
buscador” que se dirige ao Amado, e o alcança.Finalmente, se na versão derivada de Barks “o
mundo está preenchido demais para que falemos dele”, aqui esta ideia é substituída pelo
êxtase da experiência mística e religiosa. Ora, qualquer um que a tenha vivenciado, sabe que
as palavras são absolutamente inúteis para descrevê-la em sua essência. É como tentar
escrever um livro explicando o que é mergulhar no mar, e o que se sente na experiência em si.
É impossível, pois quando estamos no mar divino, estamos “em êxtase”, e não há muito que
possamos falar sobre o que sentimos, cercados de Allah por todos os lados.Obviamente a
versão acima é consideravelmente mais religiosa do que a original, por isso ela deve – com
toda razão – agradar mais aos muçulmanos, e particularmente aos sufis. Mas essa versão foi
escrita, adaptada, destinada justamente a eles (aos sufis que não podem ler Rumi no original).
A sensibilidade poética de Barks reside justamente em compreender tudo isso muito bem, e
“traduzir” tais ideias e visões para o público leigo do Ocidente. Por isso Barks conseguiu tornar
Rumi um best-seller em todo o mundo da língua inglesa.Toda tradução é uma reinterpretação,
não há como ser de outra forma. Quando lemos textos clássicos, como a Odisseia de Homero
ou o Fédon de Platão, estamos inteiramente a mercê de quem os traduziu do grego antigo para
o português. Por isso nessas horas a qualidade e a fidelidade do tradutor importam tanto. Eu
tenho certeza que Barks não tornou a poesia de Rumi “menos religiosa” por qualquer tipo de
preconceito contra o Islã ou a religião em geral, mas sim no intuito de tornar a sua obra mais
acessível ao público ocidental. E nisso ele sem dúvida foi bem sucedido. Dito isso, se é verdade
que ele muitas vezes buscou omitir menções a Maomé e ao Islã (ou se isso foi obra de seus
editores), isso também é algo que pode ser corrigido, e é justamente isso que tentarei fazer nas



traduções dos poemas de Rumi no Capítulo 4.Mas sempre restará algo que não pode ser
traduzido: a experiência em si, o que quer que Rumi sentia quando recitava tais poemas,
girando em êxtase, conectado diretamente à fonte. “As palavras são cascas de sentimento”, de
fato, e se tudo o que nos restou são as cascas, é uma espécie peculiar de milagre essa que nos
faz, apenas por ler tais palavras, ter uma breve sensação do que é estar no campo além das
ideias.A alma é a fonte,e as coisas criadas, os rios.Enquanto a fonte jorra, correm os rios.Tira
da cabeça todo o pesare sorve aos borbotões a água deste rio.Que a água não seca, ela não
tem fim.(Rumi)2. O encontro de dois oceanosNeste capítulo falaremos um pouco mais sobre a
vida de Rumi, seu encontro com Shams de Tabriz, um místico andarilho, e o sama, a dança
rodopiante dos sufis.O sábio em KonyaO mundo jamais conheceria a poesia de Rumi se um
teólogo estabelecido e respeitado do Islã não tivesse decidido, praticamente da noite para o
dia, fugir rapidamente de onde morava e se dirigir a oeste com toda a sua família e alguns
pertences. Esse teólogo era Baha ud-Din Walad, o pai de Rumi, e ele fugia do conquistador
mais impiedoso de sua época, Gengis Khan [7].Rumi nasceu em 30 de setembro de 1207, na
então província persa de Balkh (atual Tadjiquistão). A região estava, nessa época, sob a esfera
de influência da região de Khorasan, e era parte do Império Khwarezmio. Temendo a invasão
mongol, seu pai deixou a região em 1219 e dirigiu-se a Meca, em peregrinação.Por mais de
cinco anos eles mantiveram uma vida errante. Nesse tempo Rumi cumpriu sua peregrinação a
Meca (um dos pilares ou mandamentos do Islã) e passou por Nishapur (cidade no nordeste do
Irã), onde encontrou-se com o poeta místico Farid ud-Din Attar, autor de A Linguagem dos
Pássaros (uma das obras mais celebradas do misticismo persa). Diz-se que Attar, naquele
tempo um ancião, previu um grande futuro para o jovem Rumi, que já dava sinais de grande
empenho em sua busca espiritual.Eventualmente sua família acabou fixando-se em Konya. Foi
lá que ele viveu a maior parte de sua vida sob o Sultanato de Rum, no que é hoje a Turquia. O
seu pai atuou como mestre em teologia na cidade até sua morte, em 1231. Rumi, mesmo ainda
relativamente jovem, foi apontado como seu sucessor.Nessa época ele também viajou a Síria,
passando por Aleppo e permanecendo algum tempo em Damasco, onde provavelmente
conheceu o grande místico e filósofo Ibn Arabi (que escreveu mais de duzentas obras sobre o
sufismo). De volta à Konya, já casado e com filhos, Rumi seguiu o mesmo caminho do pai, e se
estabeleceu como a principal liderança religiosa de sua cidade, sempre cercado por diversos
discípulos – o sábio em Konya.Foi também lá que ele produziu a maior parte de seus
trabalhos:A principal obra de Rumi é o Masnavi (Dísticos Espirituais), um poema em seis
volumes considerado por alguns como o Corão em língua persa, e por muitos outros como um
dos maiores trabalhos de poesia mística da humanidade.A outra grande obra poética de Rumi é
o Divan de Shams de Tabriz (As Obras de Shams de Tabriz), que embora em realidade seja da
autoria do próprio Rumi, foi assim intitulada em homenagem ao seu grande amigo, Shams (de
quem falaremos mais em breve). Ela contém aproximadamente quarenta mil versos.Fihi Ma Fihi
(Nele o Que Estiver Nele) é uma coletânea de setenta e uma palestras dadas por Rumi em
várias ocasiões para seus discípulos. Foi compilada a partir das anotações de vários de seus



discípulos, de modo que Rumi não escreveu diretamente a obra.Majalis e Sab’a (Sete Sessões)
contêm sete sermões persas ou palestras dadas em diferentes assembleias. Os sermões são
um comentário sobre o sentido mais profundo do Corão e outros livros sagrados do
Islã.Finalmente, Makatib (As Cartas) é composto pelas cartas de Rumi em persa para seus
discípulos, familiares e homens influentes da sua região. As cartas demonstram que Rumi
estava bastante ocupado ajudando familiares e administrando uma comunidade de discípulos
que cresceu ao redor deles.A luz de TabrizConta a lenda que no dia 28 de novembro de 1244,
Rumi ensinava a cerca de uma ou duas dúzias de discípulos às margens de um pequeno lago
da região, sob o sol da tardinha persa.Do próprio pai, Rumi aprendeu teologia e os cânones da
literatura clássica árabe. De um dos antigos discípulos do pai, por cerca de uma década
aprendeu todos os segredos do chamado “conhecimento inspirado”, a fonte para se trilhar a via
mística. No entanto, aquela altura, já perto dos 40 anos, ele era mais conhecido como um
mestre da filosofia, da poesia clássica, da teologia, da jurisprudência e da moral – muito mais
um propagador de conhecimentos, sejam intelectuais ou espirituais, do que propriamente um
místico. Isso estava para mudar naquele dia... [8]Vindo pela estrada que beirava a margem do
lago onde estavam, surgiu um andarilho de idade relativamente avançada, envolto num manto
negro de feltro ordinário, com sapatos um tanto desgastados, que aparentava carregar consigo
o pouco que necessitava para cruzar grandes distâncias a pé. Seu olhar era ao mesmo tempo
atraente, magnético, inquisitivo e assustador, de modo que antes que ele abrisse a boca, a aula
já havia sido interrompida. Quando ele falou, apontando para a pilha de livros ao lado de Rumi,
tinha a atenção de todos os presentes:“O que há nesses papeis?”“Aqui só há palavras,” –
respondeu Rumi – “em que podem lhe interessar?”O andarilho, que agora mais de perto se via
claramente tratar-se de um sufi, simplesmente caminhou até ao lado de Rumi, apanhou a pilha
de livros e, num rompante repentino de aparente insanidade, atirou tudo nas águas do lago!
Rumi levantou-se, furioso, e o repreendeu:“Você faz ideia do que fez? Alguns desses livros
continham manuscritos importantes de meu pai, que não se encontram copiados em nenhum
outro lugar!”Então, para espanto de todos os presentes, que o testemunharam à posteridade, o
sufi se encaminhou até a beirada do lago e, entoando uma espécie de cântico meditativo, de
alguma forma fez com que os ventos soprassem em sua direção, trazendo todos os livros de
volta para a margem. Ele os recolheu e levou de volta a Rumi. Para a surpresa geral, estavam
perfeitamente secos.“Qual é o segredo envolvido nisso?” – indagou o teólogo.“Aqui só há
êxtase espiritual,” – respondeu o sufi – “em que pode lhe interessar?”Antes que pudesse refletir
sobre a enigmática resposta, Rumi constatou que os manuscritos do pai estavam em branco:
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alem das palavras

Rumi - A dança da alma (Portuguese Edition)



Rita Gonçalves, “Literatura profunda: "Tempo do mundo e tempo da alma". Recomendo!. Trata-
se de uma leitura poética, são profundas e plurais envolvendo razão, emoção e fé.Amo a
literatura  e as histórias sufis , poetas como Rumi.”

The Byrd, “Alimento sólido. Uma pérola de livro. Revelador e penetrante. A espiritualidade além
das religiões. Os poemas de 3 grandes expoentes do sufismo nos fazem transpor barreiras em
tradução competente.”

The book by Rafael Arrais has a rating of  5 out of 4.6. 17 people have provided feedback.

1. O campo além das ideias 2. O encontro de dois oceanos 3. Tudo se dissolve em Allah 4. Os
poemas 4.1. Poemas de Jalal ud-Din Rumi 4.2. Poemas de Shams de Tabriz 4.3. Poemas de
Rabia Basri 5. Onde praticar o sufismo no Brasil: Naqshbandi e Mevlev 6. Bibliografia



Language: Portuguese
File size: 2026 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 200 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

