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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo o conhecimento do desenvolvimento espiritual na 

obra do místico sufi Djalâl-od-Din Rûmi, conhecido como Mawlana, que significa 

“Nosso Mestre”. Nascido em 1207 na província de Balkh, berço da civilização persa, 

Rumi produziu várias obras de caráter místico, sendo a mais famosa o Masnavi, um 

conjunto fértil de poesias místicas e de tratados teológico-filosóficos. Uma obra 

monumental, dividida em seis livros, contendo cinquenta e um mil versos. Conhecido 

como “Alcorão persa” é uma das obras que utilizamos nesta pesquisa, como 

também o livro Fihi ma fihi, que é um livro do “interior” e de ensinamentos espirituais, 

que é o nosso foco na pesquisa. Temos como problema de pesquisa entender qual 

o significado de se pensar com o coração, já que ele é o único lugar de 

conhecimento espiritual, conforme colocado pelo próprio Rumi. Pesquisamos um 

tema insistente em toda obra deste místico, através da pesquisa bibliográfica.  

Compreendemos o que esse Místico do Amor ensinou como desenvolvimento 

espiritual, afirmando que ele só pode acontecer através do alargamento do coração 

espiritual, local de comunicação com Deus. Também abordamos aspectos da 

filosofia da Religião e das categorias do sufismo, partindo de uma abertura histórica 

para ambientar os leitores, já que estamos na base do islamismo e da Idade Média, 

para, posteriormente, seguirmos rumo à gnose de Rumi propriamente.  

Pudemos concluir que Rumi, em toda sua vida e obra, insiste no caráter de uma 

“religião viva”, ou seja, de uma religião que aponte para um caminho de 

desenvolvimento das potencialidades humanas, causado por uma profunda 

transformação, insistindo que não aprendemos através da razão, mas mediante um 

órgão místico, que é o coração. Além disso, podemos afirmar que, segundo Rumi, 

necessitamos de um caminho e de um mestre, que sustente todas as 

transformações, já que é um caminho que pressupõe uma morte, não física, mas do 

pequeno eu, algo muito difícil e doloroso para o ser humano. Ainda é possível dizer 

que Rumi amplia o desenvolvimento espiritual, para que ele seja prioritariamente 

experiencial, insistindo que a humanidade nasceu apenas para se lembrar de sua 

fonte e de sua nascente, que é Deus. 

Palavras-chaves: Rumi, Gnose, Amor, Coração  



 

ABSTRACT 

 

This research aims at the knowledge of the spiritual development in the work of the 

Sufi mystic Djalal-od-Din Rumi, known as Mawlana, meaning “Our Master”. Born in 

1207 in the Balkh province, the cradle of Persian civilization, Rumi produced several 

works of a mystical character, the most famous being the Masnavi, a collection of 

poems bearing the mystical as well as theological and philosophical treatises. A 

monumental work, divided into six books, containing fifty-one thousand verses. 

Known as the “Persian Quran” it was one of the works that we used in this research, 

as well as the book Fihi ma Fihi, which is  about the “inner life” and spiritual 

teachings, which is the focus of this research. The main objective of the research is 

to understand the meaning of thinking with the heart, since it is the only place of 

spiritual knowledge, as posted by Rumi. We researched this recurring theme 

throughout his mystical work in the bibliographical literature. 

We understand what  this Mystic of Love taught as being spiritual development, when 

he says that is can only happen by opening the spiritual heart, a place of 

communication with God. We also covered aspects of the philosophy of religions and 

the categories of Sufism, from a historical point of view as a setting for the readers, 

as we are at the base of Islam and the Middle Ages, and from there to the Rumi 

gnosis itself. 

We concluded that Rumi, throughout his life and work, emphasizes the character of a 

“living religion”, i.e., a religion that points to a path of development of the human 

potential, caused by a deep transformation, insisting that we don’t learn through 

reason, but through a mystical body, which is the heart. Moreover, we can say that, 

according to Rumi, we need a path and a teacher to support all the changes, since it 

is a path that involves a sort of death, not a physical one, but from the little self, 

something very difficult and painful for the human being. You could still say that Rumi 

extends the spiritual development so that it is primarily experiential, insisting that 

humanity was born only to remember its source and its birthplace, which is God. 

 

Keyworkds: Rumi, Gnosis, Love, Heart  
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INTRODUÇÃO 

  

A motivação primeira para realizar esta pesquisa está no fato de que, em 

2004, já graduada em psicologia, conclui uma formação em Medicina ayurvédica 

(Medicina Indiana), estagiando trinta dias em Pune - Índia. Em um dos finais de 

semana livres, que nós alunos tivemos, fomos conhecer uma Tarika (Ordem sufi). 

Embora não fosse a Ordem de Rumi, que é o foco da nossa pesquisa, o 

encantamento logo surgiu. Ao retornar para casa, o sufismo seguia-nos. Assim, só 

posso dizer que este tema escolheu-me ou, numa linguagem sufi, meu coração o 

escolheu. 

Ao pesquisar o Sufismo – mística islâmica - como tema deste trabalho, fui 

norteada pela investigação das potencialidades espirituais inerentes ao ser humano 

apontadas pelos místicos sufis. Eu tinha mais conhecimento dos caminhos orientais, 

como yoga e budismo vajrayana, e nada sabia a respeito do sufismo. O sufismo 

encantou-me por ser uma escola de desenvolvimento espiritual, contendo também 

uma metodologia. Percebi imediatamente a semelhança, obviamente não de caráter 

filosófico ou teológico, com o budismo ou o yoga, mas a existência de um caminho 

de desenvolvimento rumo à plenitude espiritual. Conforme fui estudando o sufismo, 

percebi, com certa surpresa, que embora houvesse uma familiaridade com estas 

escolas orientais, nas quais a iluminação1 é a meta, a linguagem religiosa é 

surpreendentemente mais próxima para nós, cristãos, pois a base, principalmente 

em Rumi, é o Alcorão. O trabalho não propõe um estudo comparado, mas em Rumi 

encontrei respostas para várias observações que percebo nos últimos dez anos, 

como o crescente desenvolvimento do yoga no Brasil e de outros caminhos, vamos 

assim dizer, de desenvolvimento espiritual de origem oriental. Sem dúvida alguma, 

esse tema caberia com muito mais profundidade numa futura pesquisa, mas foi 

                                                 
1 

ILUMINAÇÃO – Falamos em iluminação ou Homem Perfeito, que veremos no sufismo, remetendo-
nos à ideia de reintegração do sujeito humano intelectual ou do espírito com o Divino, que em cada 
religião ou caminhos esotéricos tem seu próprio desdobramento. Para Frithjof SCHUON, O 
esoterismo como princípio e como caminho, p. 26-28: “O esoterismo como princípio e como caminho, 
(...) ele vai chamar de esoterismo integral que indica o que é realmente fundamental em cada religião 
do ponto de vista metafísico e místico (…) e consequentemente o que permite chegar à religio 
perenni,ou seja, o caminho místico tende a  universalizar o símbolo ou o conceito religioso e por outro 
lado interioriza”. 
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neste contexto pessoal que a semente desta pesquisa sobre o sufismo em Rumi foi 

sendo germinada. 

Como forma de delimitar nosso tema, o que nos ajudou num primeiro 

momento foi a participação no NEMES – Núcleo de Estudos em Mística e Santidade 

-, coordenado pelo professor Dr. Luiz Felipe Pondé. Tivemos acesso às grandes 

discussões sobre mística, o que possibilitou o amadurecimento da nossa temática 

de estudo e clareou o delineamento do caminho pelo qual nossa pesquisa 

enveredou nos ensinamentos espirituais de Rumi. 

Ao entrarmos na obra de Rumi, percebemos inicialmente que sua obra não é 

rigorosamente sistematizada, não apresentando um sistema filosófico per si. O que 

gerou, segundo Chittic2, uma crescente ansiedade dos pesquisadores ocidentais, 

com uma incapacidade de formar uma imagem clara dos ensinamentos de Rumi, por 

causa de seu método de exposição assistemático, o que torna este trabalho 

relevante, já que, mesmo de forma introdutória, tentamos captar essas imagens e 

ideias sobre o caminho espiritual sufi. 

Pensamos, ainda, que esse tema dentro das Ciências da Religião é 

importante, pois, segundo Greschat, em seu livro O que é Ciências da Religião?, o 

fenômeno religioso pode ser dividido em quatro perspectivas: 1) Como comunidade; 

2) Como atos religiosos; 3) Como doutrina; e 4) Como experiência religiosa. Aqui é 

que nos colocamos nesta pesquisa, na experiência, na tentativa de expor o 

“invisível”. 

 

De uma maneira específica, a Ciência da Religião difere de outras ciências. 
Como qualquer outro objeto de estudo, a religião tem uma dimensão visível. 
Diferentemente dos objetos de outras disciplinas, a religião tem também uma 
dimensão invisível quando se refere ao “transcendente”, ao “espiritual”, ao 
“divino” ou assemelhante (…) Se cientistas da Religião negassem o 
transcendente, não levariam a sério e posicionar-se-iam arrogantemente 
contra eles. 3 

 

                                                 
2 
Cf. William CHITTIC, La Doutrina Sufí de Rumi, p. 3. 

3 
GRESCHAT, O que é Ciências da Religião, p. 33.
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O nosso propósito é conhecer esse caminho espiritual4 com foco no lugar 

onde tudo acontece. Segundo sufismo, a experiência do desenvolvimento espiritual 

proposto pelo poeta-místico Jalal Al-Rumi ocorre no coração. 

Esta pesquisa torna-se relevante, pois pode contribuir para uma reflexão 

sobre os caminhos de uma experiência religiosa e sobre uma religiosidade viva que 

transforma realmente o ser humano. Segundo o sufismo, as sementes espirituais 

encontram-se como potencialidades no coração humano5 e toda jornada chamada 

vida serve para compreendermos que “... os meios do mundo não passam de um 

pretexto e que é o Outro – Deus – que age, que os meios são os véus”6. Rumi 

afirma, em sua obra, que toda religião nasce com esse objetivo – iluminação, 

unidade, etc.– , mas que no decorrer dos anos, perde este caráter luminoso de 

direção, prática e esforço7.  

Tocar em temas como o islã e a espiritualidade a cada dia torna-se, não 

apenas uma necessidade, mas uma urgência, principalmente na área das Ciências 

da Religião, pois acreditamos ser possível, mesmo que lentamente, perceber que o 

grande mal8 nunca está localizado em um povo ou em uma cultura, mas, sim, em 

algo que está intrínseco na alma humana. “Não deveríamos acreditar que as 

realidades interiores não tem importância para o equilíbrio do mundo”9. 

 

Conforme um provérbio árabe que reflete a atitude do muçulmano diante da 
vida, “a lentidão vem de Deus e a pressa de Satã”, e isto nos leva a seguinte 
reflexão: como as máquinas devoram nosso tempo, o homem moderno está 
sempre apressado, e como a falta perpétua de tempo, cria nele reflexos de 

                                                 
4 
Caminho espiritual sufi – Com grande veemência os Mestres sufis apontam o caminho da religião 

“viva”, referindo-se a um caminho de transformação interior. Ibn Árabi, considerado um dos grandes 
Mestres Sufi da Idade Média, apontava para uma grande transformação humana quando se refere ao 
final das profecias com Profeta Muhhamad, que mostrava um novo capítulo na história humana. O 
que aplicou no passado para pessoas “especiais” está e sempre esteve, segundo Ibn Árabi, aberto a 
todos, em virtude da “particularidade” inerente à humanidade. Neste sentido, o coração de toda 
tradição profética é trazer as pessoas para a condição de recepção direta e de autorealização sem 
intermediários. Enquanto a tradição externa traz regras e regulamentações por meio das quais uma 
pessoa ou comunidade pode agir, o caminho interior tem a ver com a consciência íntima do homem. 
O sufismo propõe criar caminhos para que este ser humano realize-se em plenitude espiritual, 
distanciando-se da crença para  a experiência. Cf. HIRTENSTEIN, O Compassivo ilimitado, p.125. 
5 
Cf. RUMI, Fihi ma fimi, p.104. 

6 Ibid., p.102 
7 Cf. AZEVEDO, Iniciação ao islã e sufismo, p. 37. 
8 GRANDE MAL – Aqui nos referimos a uma fala do ex-Presidente dos Estados Unidos, George 
W.Bush, em Janeiro de 2002. A expressão “eixo do mal” que ficou famosa referia-se aos países 
contrários aos E.U.A., que ele dizia terem programas nucleares. 
9 SCHUON , Para compreender o islã, p.50. 
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pressa e de superficialidade, o homem moderno toma esses reflexos – que 
compensam outros desequilíbrios – como superioridades e no fundo despreza 
o homem antigo (…) e sobretudo o oriental de passo vagaroso e do turbante 
lento de enrolar. Não podemos mais representar, na falta de experiência, qual 
era o conteúdo qualitativo da “lentidão” tradicional, ou como “sonhavam” as 
pessoas de outrora. (...) Se as preocupações sociais – de base 
evidentemente material – determinam em tão larga medida o espírito de 
nossa época, isto não é apenas por causa das consequências sociais do 
maquinismo e das condições inumanas que ele engendra, mas também por 
causa da ausência de uma atmosfera contemplativa a qual é necessária à 
felicidade dos homens, qualquer que possa ser seu “nível de vida”(…).10 

 

Pensamos que ao entrar na mística, ou seja, nas portas do céu de uma 

religião, no caso o sufismo, tocamos inevitavelmente na porta da terra, o islã, que 

embora não seja nosso tema é a raiz do pensamento de Rumi. Não podemos deixar 

de expressar como carecemos de compreensão sobre o Islã11. Grande parte do 

futuro da humanidade dependerá, em ampla medida, do êxito ou do fracasso 

coletivo em lidar com a dificuldade da coexistência entre as diferenças, sendo a 

primeira tarefa, imprescindível, exercitar a compreensão12. Acreditamos que de 

forma indireta contribuímos para lançar algumas flores e aromas em um solo 

atualmente regado de sangue, dor e lágrimas. 

Veremos como Rumi, já na Idade Média, fazia críticas à religião 

institucionalizada, na certeza, como disse Schuon13, que a felicidade não poderia ser 

resgatada fora de si, mais precisamente, fora de Deus. Na maior obra de Rumi, 

Masnavi, ele cita: 

 

O Masnavi segue seu curso, 

Por seu calígrafo invisível- 

Invisível para o ignorante 

Desprovido de visão.14 

 

                                                 
10 

SCHUON, Para compreender o islã, p. 50-51. 
11  ISLÃ – Faz-se necessário esclarecer terminologicamente termos que geram muita confusão, no 
caso os termos muçulmano e islã. Segundo DEMANT, O mundo muçulmano, p. 18: “... o termo 
muçulmano refere-se a um fenômeno sociológico, enquanto islâmico diz respeito à religião”. 
12 Cf. Ibid., p.13. 
13 Cf. SCHUON, Para compreender o islã. 
14 RUMI, Masnavi, IV, p. 4. 
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Partindo desta citação, é preciso pensar na difícil tarefa de se pesquisar obras 

místicas desta profundidade, e mais, desenvolver uma introdução que pretende 

desvendar os mistérios do inefável, contido em versos alusivos transcendendo as 

palavras. “É um exercício de ultrapassar a semântica concreta e de quem sabe, 

poder pensar na clareza diáfana da palavra que reflete ao ser tocada pela luz”15. 

 

O coração 

Lugar onde se elevam os raios lunares 

Da Divina luz 

É a abertura das portas da Realidade para o místico.16 

 

Quando tentamos caminhar pelas vias da transcendência, um grande 

mosaico pleno de possibilidades começa seu movimento. Rumi, ao longo de suas 

obras, principalmente no Masnavi, mostra, através de um encadeamento próprio, 

todo um trajeto do espírito desde sua separação até a união.  

Tendo vindo à existência, a criação lamenta não o fato de ter sido criada, mas 

o fato de ter sido separada de sua origem. Este é o motivo de dor profunda no ser 

humano, que segundo Rumi: 

 

…que a dor pode conduzir-nos a um desenvolvimento mental e a um elevado 
grau de maturidade enquanto esta dor não for tratada apropriamente. Quer 
dizer, não devemos nos queixar em momento de dor (porque isto procede de 
Deus), mas temos que aceitá-la de uma maneira muito consciente (…) pois 
enquanto se sentem bem, as pessoas esquecem de seu Criador. Mas quando 
se veem imersos em épocas de pena e de dor pensam n’Ele. (…) É a dor que 
nos dirige. Enquanto não houver dor, paixão ou amor ardente em algum 
trabalho, não nos esforçamos em prol do mesmo. Sem dor, permanece fora 
do nosso alcance.17 

 

Toda dor e todo lamento têm um objetivo na visão sufi. “Todo sofrimento é um 

tesouro; porque ele encobre as misericórdias”18. Rumi indica as oportunidades que 

existem no ser humano e que podem ser ativadas apenas pelo coração. Assim 

                                                 
15 WERNECK FILHO, Luzes da luz, amor e unidade no masnavi, p.18. 
16 RUMI, MASNAVI, II, p.165. 
17 OZELSEL, Rumi sobrevivi ao longo das eras, p. 61, in: ÇITILAK M. Fatih; BINGUL Hussyn, Rumi e 
a caminhada sufi do amor. 
18 RUMI, Masnavi II, p.113. 
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sendo, nosso objeto de estudo está inserido na tradição sufi, mais precisamente, o 

conceito de coração, como local de comunicação Divina e de aprendizagem 

espiritual. 

A partir do objeto de estudo, postulamos algumas questões que, ao longo do 

percurso desta pesquisa, são respondidas. Temos como problema central o 

significado de se pensar com o coração, já que ele é o único lugar de conhecimento 

espiritual, conforme colocado pelo próprio Rumi. Desse problema de pesquisa, 

derivam outros dois:  

Qual a importância de um caminho espiritual no pensamento de Rumi? 

Qual a relevância da mística sufi para a religião formal, segundo Rumi? 

Com base nos problemas levantados acima, formulamos três hipóteses que 

guiam a presente pesquisa: 

1) O coração, para o sufismo desde tempos remotos, expressa-se não 

apenas como localização ou órgão sentimental, mas como um símbolo 

vivo e um “local” de conhecimento espiritual. Rumi coloca o coração como 

sede e órgão central na comunicação com Deus. 

2) Rumi, como reconhecido místico sufi, desenvolveu métodos para um 

desenvolvimento espiritual pleno, com o objetivo de reconstruir o que para 

ele sempre existiu nas religiões.  

3) Rumi não inventa um sistema e sim resgata o que sempre existiu na 

religião do Islã, apontando que todas as religiões possuem um caminho 

para a União, mas que isso foi abandonado no decorrer dos tempos.  

Três objetivos norteiam esta pesquisa: 

1) Compreender o papel do coração no conhecimento espiritual; 

2) Conhecer a gnose amorosa proposta por Rumi; 

3) Analisar alguns elementos históricos ambientando o leitor  no mundo 

islâmico e nas raízes do sufismo;  

Nossa pesquisa é bibliográfica. Utiliza fontes primárias, as obras de Rumi, e 

fontes secundárias de pesquisadores da tradição sufi contemporânea. Entre as 

várias produções de Rumi, a pesquisa centrou-se em algumas de suas obras, a 
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saber: Masnavi (edição de 1992); Fihi-Ma-Fihi (edição 1993); Poemas Místicos - 

Divan de Shams de Tabriz (edição de 2006). Como fontes secundárias, usamos 

pensadores de Rumi, mesclando acadêmicos e praticantes, para não deixarmos de 

lado o fator experiência. Cabe ressaltar, dentro deste leque, Eva de Vitray 

Meyerovitch, francesa, que foi uma das maiores pesquisadores de Rumi e acabou 

por seguir seus ensinamentos.  

A pesquisa bibliográfica orienta-se historicamente. A compreensão dos 

primeiros ensinamentos, da escrita, da poesia, do ambiente, passa pela pesquisa. 

Através desta abordagem ampliamos nossa compreensão de como o sufismo tomou 

forma, entendendo que a base destas escolas místicas é única, porém elas se 

desdobram e se delineiam de acordo com seus Mestres.  

Alguns autores são estruturantes nesta pesquisa, embora tenhamos optado 

em seguir renomados autores da mística sufi como: Willian Chittick, tradutor e 

intérprete dos principais clássicos islâmicos, de textos filosóficos e de obras 

místicas, é um pioneiro a escrever sobre Rumi. Frithjof Schuon (1907-1998), filósofo, 

metafísico, artista, que é reconhecido como autoridade em espiritualidade; Eva de 

Vitray Meyerovitch (1909- 1999), já citada, que fez sua tese de doutorado na França 

sobre Rumi e traduziu para o francês a monumental obra de Rumi, Masnavi. Idries 

Shah (1924-1996) com seu livro Os sufis; Marco Lucchesi, poeta, ensaísta, que 

publicou livros de poesia sobre Rumi. Por fim, Faustino Teixeira, que compilou um 

material significativo sobre Rumi e suas poesias. 

A opção por estes autores é sempre caminhar por uma linguagem mística 

islâmica buscando mostrar e informar ao leitor o modelo de linguagem do qual Rumi 

utiliza-se, pois ele faz constantes alusões ao lugar que habita para além dos 

vocábulos. Aqui esbarramos no fio tênue entre mística e religião, no sentido de a 

primeira proporcionar uma releitura projetiva da segunda, que lhe deu a forma de 

exprimir-se. Vale lembrar que, para Rumi, a palavra do Alcorão é vista em todo seu 

sentido, por isso sua obra recebe esse caráter considerado universal. 

A dissertação em sua forma estrutural é composta por três capítulos. No 

primeiro trabalharemos um fundo histórico do sufismo e do desenvolvimento da 

poesia no mundo islâmico. Mostraremos como no sufismo apenas o Espírito (ruh) é 

que pode operar no ser humano a verdadeira transformação para um conhecimento 
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direto, muito distante das crenças. Rumi resgata o movimento do coração, pois na 

religião19 quando um símbolo perde sua mobilidade, estagnando-se, ele mesmo se 

torna objeto de culto, um símbolo vazio, configurando-se em mera idolatria. Rumi 

resgata o propósito da religião, ativando, por assim dizer, o coração dentro de cada 

pessoa. Isto significa a cura espiritual no ser humano, pois Rumi vai unindo o que 

está separado rumo à Unidade, pois é uma tendência básica humana contemplar as 

coisas por partes20. Vamos lentamente observando que no passado do islamismo, 

os símbolos, os primeiros sufis e a poesia já tinham este objetivo, isto é, Unidade e 

Iluminação. Rumi faz este resgate com maestria. 

No segundo capítulo focaremo-nos na vida e na obra de Rumi, bem como na 

construção do seu pensamento que dá origem a sua Ordem Mevlev. Perceberemos 

que a visão de Rumi e seu entendimento do sufismo é um ato de maturidade no 

mundo da gnose, do amor e do êxtase21. Rumi contempla tudo da vida. Sua obra é a 

experiência de cada momento pessoal. Veremos que seu grande Mestre Shams 

morre e Rumi fica completamente desolado, porém não sucumbi ao engano da 

“perda” e se transforma. Por isso acredita que a dor é extremamente necessária 

para alcançar a compreensão mais profunda, aqui, neste exemplo, da vida e da 

morte. No sofrimento Rumi criou o sama – marca registrada de sua Ordem, que é o 

giro sufi, e escreveu poesias de lamento, de dor e, finalmente, de encontros. Sua 

vida sempre fora marcada por grandes problemas e o que sempre parece não ter 

solução faz com que Rumi una delicadamente as peças do grande quebra-cabeça e 

sua obra, a cada momento, tornar-se mais densa e profunda: 

 

Através do amor, coisas amargas tornam-se doces, 

Através do amor, pedaços de cobre tornam-se ouro. 

Através do amor, a borra torna-se límpida. 

Através do amor, as dores tornam-se emolientes. 

Através do amor, a morte se faz vida, 

Através do amor, o rei se faz escravo. 

Este amor além disso é resultado do conhecimento.22 

                                                 
19 Cf. Farid ud-Din ATTAR, A linguagem dos pássaros, p. XV. 
20 

Cf. ARIF, A arte natural de Rumi, p. 27. 
21 Cf. HIDAYETOGLU, Rumi e o sufismo, p. 44, in: ÇITILAK M. Fatih; BINGUL Hussyn, Rumi e a 
caminhada sufi do amor. 
22 RUMI, Masnavi, II, p. 75. 
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Sendo o amor a essência profunda de Deus, ele possui em si a força 

necessária da transformação. O amor é o princípio comum da criação e, quando 

chega, tudo dissipa, além de superar todas as divergências pelo fato de ser 

universal23. Este amor é possível de ser acessado, segundo o sufismo, pela 

existência de Mestres Espirituais e pelas iniciações, pois a mente existe em sete 

níveis e é através da prática espiritual que o aspirante esforça-se para alcançar os 

mais altos graus de sabedoria. Rumi vê o ser humano como o espelho mais polido e 

perfeito de Deus, além de ser o lugar que se manifestam os atributos Divinos24. 

Finalmente, no terceiro capítulo, concentramo-nos no coração e em sua 

linguagem, o amor, porém não o alcançamos e nem poderemos, pois Rumi adverte: 

 

O amor não é aprendido nem pelas palavras, nem pela audição; 

O amor é um oceano cuja profundidade é invisível.25 

 

Sem dúvida alguma, toda pesquisa em mística é flutuante, pois não há um 

solo firme para tentarmos adentrar na esfera espiritual com ferramentas pobres 

como a linguagem, que, muitas vezes, leva mais ao erro do que ao acerto. Mas, 

tentamos apenas apontar o que é o sufismo e como Rumi vai sussurrando, pois é 

impossível sermos concretos no amor Divino. O amor humano possui raízes divinas 

e é o evento mais importante na vida de Rumi26. O amor é a motivação rumo ao 

Amado e Rumi o liga a uma lei Universal, a qual todos os seres estão submetidos. 

 

Buscado e buscador se misturam 

Conquistador e sua conquista estão ocupados neste jogo. 

Este jogo não é somente entre esposo e esposa: 

É a prática de todo aquele que ama e é amado.27 

 

                                                 
23 Cf. WERNECK FILHO, Amor: Universo em verso, p.91-92, in: Marco LUCCHESI; Faustino 
TEIXEIRA, O canto da unidade. 
24 

Cf. ALTINTAS, A percepção do ser humano em Rumi, p13. 
25 RUMI, Masnavi, V, p.176. 
26 Cf. WERNECK FILHO, Amor: Universo e verso, p.96, in: Marco LUCCHESI; Faustino TEIXEIRA, O 
canto da unidade. 
27 RUMI, Masnavi, VI, p.154. 
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Acreditamos que através de uma pesquisa sobre o poeta e místico Rumi não 

apenas conheceremos uma das facetas do sufismo, mas faremos uma caminhada 

relevante, que contribua para a reconstrução de caminhos e de práticas espirituais e, 

principalmente, de compreensão das diferenças pelo menos nas aparências: 

 

Não é necessário que compreendam as palavras. Compreendam sua origem. 
Todos reconhecem a unicidade de Deus, que é o Criador e Provedor, que Ele 
está em tudo, e que nos dirigimos a Ele para todas as coisas, e que o castigo 
e o perdão d’Ele provêm (…) Se os caminhos são diferentes, o objetivo é um 
só.28 

 

Amor e conhecimento dos mistérios Divinos são as marcas registradas do 

itinerário da mística sufi. Amor e conhecimento, que Rumi tanto insiste ser um 

conhecimento do coração, não é algo simplesmente racional, mas estruturante no 

sufismo, pois o ato de conhecer implica a mudança do conhecedor. A dualidade 

sujeito/objeto deixa por instantes de existir, tal como espaço e tempo29. 

  

                                                 
28 IDEM, Fihi ma fihi, p.138-139. “Tentamos assim, através dos poemas simplesmente sentir o aroma 
que Rumi nos oferece, pois o mesmo não se detém a discutir metafísica, teologia, cosmologia ou 
antropologia, mas sua visão de tudo isso vais se tornando clara em seus louvores de amor. No 
passado, numerosos comentadores de Rumi tentaram “ver” uma visão de mundo do poeta. Mas ao 
fazerem isso eles lançaram água no fogo flamejante de sua poesia” conforme afirma W. CHITTICK, 
La doutrina sufí de Rumi, p.10. Deixaremos as poesias falarem por si mesmas, pois são vivas e se, 
hoje, dizem algo, amanhã poderá aparecer de forma diferente. Este é o objetivo de qualquer poesia. 
29 Cf. WERNECK FILHO, Amor: Universo e verso, p.104, in: Marco LUCCHESI; Faustino TEIXEIRA, 
O canto da unidade. 
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CAPÍTULO I: AS RAÍZES DO PENSAMENTO AMOROSO DE RUMI 

 

“Oh Senhor, concede-me Te amar”30. 

 

A religião, fonte de toda sabedoria, segundo o sufismo, é a base da obra de 

Rumi. Sua vida e sua obra foram marcadas por uma prática viva. Sua poesia abre o 

coração. Seu discurso inspirado transcende formulações culturais particulares. Rumi 

era um muçulmano comprometido com sua fé, porém dialogava com diversas 

pessoas de outras confissões, pois sempre partia da experiência do amor, ou seja, 

do que existe em comum em todos os seres, não priorizando as diferenças. 

Ensinava a essência viva do espírito, a única, no seu ponto de vista, capaz de mudar 

o ser humano. O contato com sua obra causa impacto imediato, profundo e indelével 

no coração e os que podem lê-la em persa sentem uma fascinação musical. Uma 

obra delicada, elaborada por um grande mestre, conhecedor das palavras, das 

músicas e do livro Sagrado do Islã – Alcorão. 

O sufismo, mística islâmica, tem como base a experiência e a vivência. Neste 

capítulo, veremos como Rumi desdobrou este conhecimento. A via mística islâmica 

é um caminho e os Mestres são responsáveis pelos ensinamentos que, uma vez 

passadas pelos seus corações, são repassadas para os seus discípulos. Assim, 

observaremos que Rumi caminhou por uma via completamente cardíaca, árdua, 

tendo o fogo como algo que queima e modifica, sendo este um grande símbolo de 

transformação espiritual. 

Trabalharemos também o caráter universal de sua obra, que transpassa todo 

mundo muçulmano. Rumi é um místico que não tem domicílio definido; “seu lugar é 

o não lugar”31. Por outro lado, o lugar de conhecimento de Deus é bem definido: o 

coração. Contudo, para tratar de um tema tão alusivo, faz-se necessário um 

itinerário pelo mundo islâmico, no seu caráter histórico, que nos propomos a 

trabalhar neste primeiro capítulo, para demonstrar como Rumi deu vida à religião, 

pontuando que sua crítica reside não no distanciamento da religião, mas, sim, no 

seu aprofundamento. 

                                                 
30

 RUMI, Masnavi, III, p. 65. 
31

 Marco LUCCHESI, A sombra do Amado: poesias de Rumi, p. 14. 
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1.1 - As raízes da transcendência 

Considerada a mística islâmica, o sufismo é o nome dado para designar uma 

“dimensão interior”, ou seja, espiritual. A ideia que predomina é a da “pureza” (safa), 

sendo o sufi aquele que é “puro de coração”, em razão da idéia da presença 

envolvente de Deus, que Rumi geralmente chama de “Bem Amado”. O caminho sufi, 

desde o início, pressupõe uma morte, não física, mas, sim, do homem comum, 

mundano, pois é necessário morrer para renascer ou “morrer em ti mesmo para te 

ressuscitar n’Ele”32.  

A palavra Sufi, em árabe, quer dizer lã. Foi usada para nomear os primeiros 

ascetas do islã, que usavam mantos feitos de lã, semelhantes aos eremitas cristãos, 

em sinal de penitência33. Para Azevedo34, a palavra sufya, quer dizer purificado e 

escolhido como amigo por Deus. Os sufis chamam-se uns aos outros de faquir 

(plural: fukará) ou dervixe, que tanto no árabe como no persa significa pobre, 

remetendo-nos a ideia de humildade e de simplicidade, isto é, alguém com ausência 

de orgulho, de egoísmo e de pretensão.  

Existem muitas especulações sobre a origem da palavra e o seu sentido, 

valendo apenas dizer, que chegamos próximos ao verdadeiro sentido. Muitos poetas 

e mestres dizem, na tentativa de uma aproximação verdadeira do sentido, que o 

termo sufi se traduz como: “essência sem forma, a religião do amor, a sinceridade 

da fé, a pureza de coração, ou ainda caminho da liberdade imanente”35. Embora nos 

inspire uma compreensão, jamais poderemos definir o sufismo, pois definir é 

etimologicamente delimitar e só podemos delimitar aquilo que possui forma 

específica, que não é o caso do sufismo.  

No sufismo não encontramos uma obra única, mas milhares de poesias, de 

histórias e de músicas que eram as principais produções dos místicos sufis, fator 

que desencadeou muitas confusões no Ocidente e também dentro do próprio Islã36. 

Existe, no sufismo, uma linguagem secreta37, um saber secreto, que está dentro de 

um sistema simbólico muito peculiar, um método chamado Abjad, conhecido como 

                                                 
32

 E. Vitray MEYEROVITCH, Rumi e o sufismo, p. 80.  
33

 Cf. Faustino TEIXEIRA, Rumi: Paixão pela Unidade, p. 292. 
34

 Cf. Mateus Soares AZEVEDO, Iniciação ao islã e o sufismo, p. 46. 
35

 Farid ud-Din ATTAR, A linguagem dos Pássaros, p. XIII. 
36

 Cf. Idres SHAH, Os Sufis, p. 198. 
37

 Cf. Ibid., p.198-262. 
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consignatário, ou seja, ele utiliza a rima ou o homônimo, a fim de confundir os não 

iniciados no tocante ao simbolismo do ritual. Essa linguagem secreta ou língua 

escondida é usada para comunicar ideias e conceitos sufis. A tradução literal dos 

poemas é fator de muitas discrepâncias, sobretudo na transmissão do saber secreto, 

pois nos tempos sufistas clássicos, que é o período de Rumi (1200-1300), a citada 

linguagem baseava-se no árabe. 

Tanto o hebraico quanto o árabe usam equivalentes numéricos semelhantes 

às letras semíticas. Podemos dizer que existe um tipo de adestramento literário 

sufista, pois sua linguagem cifrada mostra que a literatura sufi é um veículo de 

experiência muito mais complexo do que aquele que ocorre no nível literário comum. 

Embora a complexidade dos textos em árabe faça-se presente, mesmo que uma 

pessoa possa ser ensinada nesta língua escondida, Rumi insiste, como veremos, no 

conhecimento que brota do coração místico, ou seja, no conhecimento que está 

além da letra: 

 

(…) a partir das palavras é que se compreende, porém, é impossível 
transmitir o verdadeiro significado através das palavras. (…) a utilidade das 
palavras é incitar-te à busca; o que não quer dizer que obterás o que buscas 
pela palavra. Se assim fosse, tu não precisarias de tantos esforços (…) a 
palavra é como uma coisa que vês mover-se ao longe; vais atrás dela para 
vê-la, mas não é por causa de seu movimento que as vês. Assim é a palavra 
do homem, em seu aspecto oculto: ela te convida a buscar o significado, 
embora na verdade, não o vejas. 38 

 

Apesar deste mistério da linguagem, Rumi, como vimos, vai apontando para 

além do conhecimento formal da palavra e nos conduz para o centro, para o 

coração. A mística é, em geral, vista como o coração ou como a dimensão interior 

de uma determinada religião. Na obra de Rumi este aspecto é central. Muitas vezes, 

a mística é contrastada com o lado formal ou institucional, que no Islã se denomina 

Shariah (ou lei). O Shariah é a dimensão exterior do Islã, considerada a via da ação, 

que é frequentemente sinônimo de temor39. Esta distinção não é mais pronunciada 

do que no Islã. Mesmo o observador mais despreocupado pode notar os principais 

elementos da forma externa do Islã, tais como as preces diárias, o jejum anual e a 

peregrinação à Meca. O aspecto interior, por outro lado, é invisível por definição, 

                                                 
38

 RUMI, Fihi-Ma-Fihi, p. 257. 
39

 Cf. Mateus Soares de AZEVEDO, Iniciação ao Islã e Sufismo, p. 39. 
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mas, não obstante, revela-se nos tratados e na poesia dos místicos e, acima de 

tudo, na vida exemplar de seus santos: 

 

O sufismo é um “mundo”, não uma visão de mundo, mas sim de uma 
transcendência e não uma filosofia da transcendência. Ele não vai 
desenvolver nenhuma teoria, mas nos oferece sugestões. Não sistematiza um 
conhecimento, mas um caminho para os mistérios. Ele não explica, 
simplesmente aponta o misterioso. O sufismo não desmistifica a existência, 
não destrói o mistério e a surpresa. Ele dá indicações, lampejos de insight, 
através de contos, anedotas, metáforas, parábolas e poesias. O sufismo não 
grita, apenas murmura. O sufismo diz que ser lógico é um extremo e ilógico é 
outro extremo, ele está no meio. Sufismo é a plenitude de coração.40 

 

Podemos dizer que a polaridade Sharia (Lei) e Tariqa41 (sentido espiritual) é 

harmônica, porém, nem sempre, apresenta-se de forma estável. Muitas vezes há o 

confronto, pois o místico sufi, embora se remeta à tradição islâmica - Sharia - em 

sua busca espiritual interior, encontra-se frequentemente em desacordo com os que 

seguem estritamente a lei, negando a possibilidade de um encontro com a verdade, 

que transcende os limites e a enunciação particular. Rumi diz: “O mero teólogo 

legalista é imponente para contemplar a luz do Espírito”42. 

Os símbolos desenvolvidos na poesia mística sufi, que veremos em Rumi, por 

exemplo, e em todas as outras poesias dos sufis, chocam a opinião geral, sendo um 

dos motivos de, muitas vezes, serem considerados heréticos. É fato que eles 

expressam um ponto sutil, usando palavras do Corão de maneira especial e 

desafiando os juristas, pois a mística sufi, como nos diz Schuon43, é o caminho pelo 

qual a religião comum pode ser aprofundada, elevada ou mesmo embelezada. O 

autor ainda afirma que as linhas não podem ser, a rigor, traçadas ou separadas, por 

isso não é incomum em alguns textos o encontro de dois Islãs, um de caráter 

histórico e outro de caráter espiritual e interior, que ora se combinam e ora se 

confrontam: 

                                                 
40

 OSHO, A sabedoria das areias: discurso sobre o Sufismo, p. 14. 
41

 TARIQA – “Termo árabe que significa caminho, estrada, via. No decorrer do tempo esta palavra 
adquiriu duas concepções: 1) designa um método de psicologia moral para guiar cada vocação 
individual, traçando um itinerário da alma em direção à Deus (…) 2) Na segunda, a partir do século XI 
é designada por um conjunto de ritos de práticas espirituais, tornando sinônimo de confraria e 
designa uma comunidade fundada sobre preceitos especiais e sob a autoridade de um mesmo 
Mestre”.  E. Vitray MEYEROVITCH, Rumi e o sufismo, p. 25. 
42

 RUMI, Masnavi, p. 286. 
43

 Cf. Frithjof SCHUON, Para compreender o Islã: originalidade e universalidade da religião, p. 11. 
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Do mesmo modo que o sufismo, a Shariah está baseada no Corão e na 
Sunna (os costumes e os ditos, a “prática”) do Profeta; a lei, contudo, 
interessa-se apenas pela via ativa, e não pela vida contemplativa (…) Se o 
sufismo visa o amor e o conhecimento do Divino, e a santificação ainda nesta 
vida, a Shariah visa a salvação póstuma da alma mediante o cumprimento de 
determinadas ações. A lei islâmica diz o que pode e o que não pode ser feito 
pelo fiel para ganhar a salvação; já o sufismo enfatiza antes as práticas 
contemplativas, como as litanias, a khalwah (retiro espiritual) e a invocação 
(dhikr), como meios seguros de chegar à Deus, aqui e agora.44 

 

Assim, podemos dizer que a moldura é a religião ou a estrutura necessária da 

via contemplativa, pois Rumi não se desvincula da religião, mas a cada passo 

empenha-se em ampliar a dimensão do coração para o verdadeiro conhecimento 

espiritual. O caminho espiritual de Rumi é o caminho do amante, daquele que é 

apaixonado por Deus. As histórias sufis vão lentamente intoxicando seus leitores, 

pois contém em si uma poesia e um ritmo. Ela precisa ser contemplada e não 

meditada ou pensada. Suas histórias precisam ser sorvidas e desfrutadas em um 

ânimo relaxado, pois, assim, revelam seus mistérios. Fala sobre confiança e não 

sobre certezas45. Sufismo não é uma maneira de pensar, mas uma maneira de viver. 

Busca purificar e iluminar a alma e a inteligência de seus seguidores, almejando 

colocá-los na presença de Deus. O sufi não adora coisa alguma senão Deus, O 

Único, o Uno. 

Deus é a própria perfeição e o homem ou a mulher que desejam aproximar-se 

Dele devem lutar no caminho da perfeição. Jesus, a quem os sufis chamam de 

Seyyidna Issa (“Nosso senhor Jesus”), já dizia: “Sede perfeitos, como vosso Pai no 

Céu é Perfeito”46. Ao mesmo tempo a natureza de Deus, tal como compreende o 

sufi, não é suscetível de enunciação nas palavras grosseiras que servem a outros 

propósitos. A morada de Deus, por exemplo, não é o local onde Deus está. A 

resposta à pergunta é “Ele”. Deus está no tempo d’Ele e faz com que as coisas 

pareçam-se e sejam suficientes por meio “d’Ele”47. Não é possível discutir a 

existência nem a morada d’Ele, porque Deus não se sujeita aos critérios disponíveis. 

Aqui está o eixo de divergências de Rumi, quando discute a religião, ou seja, a 

Sharia ou a Lei, pois este conhecimento de Deus é produto do que se chama 

                                                 
44

 Mateus Soares AZEVEDO, Iniciação ao islã e sufismo, p. 39. 
45

 Cf. OSHO, A sabedoria das areias: discurso sobre o Sufismo, p. 16. 
46

 Mateus Soares AZEVEDO, Iniciação ao islã e sufismo, p. 48. 
47

 Idres SHAH, Os Sufis, p. 298. 
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certeza (yakina), que tem um modus operandi próprio e pessoal, não intelectual, 

como conclui Shah: 

 

Por isso Deus ordenou: “Faz uma ressalva, 

Agrega as palavras “se Deus quiser” a teus votos. 

Porque o controle das ações está em minhas mãos, 

As vontades de todos estão sujeitas à minha vontade. 

A todo momento, transmito uma nova influência ao coração, 

A todo instante ponho uma nova marca no coração; 

A cada dia, dedico-Me a uma nova obra, 

Não há nada que se desvie de Meu propósito”. 48 
 

 
O sufismo, por conseguinte, tem sua própria ciência. Alicerça-se na prática e 

não na especulação49:  

 

A especulação significa que você pensa sobre coisas que não conhece, é 
como um cego pensando sobre a luz, um surdo pensando sobre a música. 
Quando você pensa sobre Deus, acha que de alguma maneira é diferente do 
cego pensando na luz? Você não viu Deus, não provou coisa alguma divina e 
continua a pensar. O que você fará? Sim, a mente é muito esperta e pode 
tecer e elaborar belos sistemas, mas eles são simplesmente irrelevantes, não 
tem relevância para a realidade e contexto na realidade; eles são jogos 
mentais (...) Se você perguntar sobre Deus a um sufi, ele rirá, ou cantará uma 
canção que não faz referência a Deus, ou contará uma história na qual Deus 
nunca é mencionado, ou dirá que algo que parece completamente não 
relacionado à questão. Ele está simplesmente dizendo: “Não seja tolo; 
sejamos práticos”. Você pergunta sobre Deus e ele falará sobre prece. Um 
sufi verdadeiro evitará o assunto Deus. Falará sobre prece que é prática. 
Você pergunta sobre paraíso e ele falará sobre sua miséria e como 
abandoná-la – isso é praticidade. 50 

 

Embora o sufismo seja o caminho da profundidade espiritual islâmica, não 

quer dizer, como nos adverte Azevedo, que podemos dispensar a religião e 

buscarmos apenas a mística51, pois o homem encontra-se em situação tão precária, 

que é apenas com a graça de Deus que ele pode tornar-se digno de se voltar para 

luz incolor52. Assim, os sufis procuram agir como se sempre estivessem na presença 
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 RUMI, Fihi-ma-fihi, p.165. 
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 Cf. Idres SHAH, Os sufis, p. 298. 
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 OSHO, Sabedoria das areias, p. 20. 
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 Cf. Mateus Soares AZEVEDO, Iniciação ao islã e sufismo, p. 21. 
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 “Luz Incolor é uma metáfora da verdade total. Cada cor é uma forma ou um veículo da verdade 
(uma refração da luz incolor). Cada cor “representa” a verdade total (a luz incolor). Mas a verdade 
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de Deus: “Adora a Deus como se O visses, pois mesmo que tu não O vejas, Ele na 

verdade sempre te vê”53. 

Aspiram à libertação em vida de todos os entraves colocados pelo elemento 

passional da alma (nafs), pelas limitações e pelos temores engendrados pelo 

mundo. O temor (makhâfah), o amor (mahabah) e o conhecimento (marifah) são os 

três modos da vida espiritual. O conhecimento deve ser compreendido não como 

uma forma de desenvolvimento mental, que Rumi tanto adverte, mas como uma 

expansão do órgão central que é o coração, pois, segundo a doutrina sufi, existe um 

órgão de conhecimento que é o coração intelecto ou o coração místico, centro da 

nossa pesquisa. As escolas sufis diferenciam-se, podendo ter um caráter mais 

devocional ou sapiencial. Assim, podemos dizer que Rumi pertence mais a via 

devocional ou a via contemplativa. O órgão coração, chamado de qalb na tradição 

islâmica, aparece cento e trinta e duas vezes no Alcorão e está além do coração 

físico. É o lugar onde reside, para os sufis, o Real conhecimento de toda gnose. A 

forma de desenvolvimento desse órgão dá-se através do alargamento da 

consciência espiritual, que tem relação direta com o amor. 

Faz-se necessário definir alguns conceitos fundamentais nesta pesquisa, pois 

as espiritualidades existentes na atualidade, muitas vezes, geram equívocos na 

compreensão daquilo que é o intelecto, o espírito e a alma. Segundo a metafísica 

tradicional (grega, medieval, islâmica), o homem é feito de três elementos distintos, 

que, segundo Azevedo54, podem ser assim resumidos: 

 

PORTUGUÊS LATIM GREGO ÁRABE 

Espírito Spiritus Pneuma Rûh 

(intelecto) (Intellectus) (Nous) (‘Aql) 

Alma Anima Psyche Nafs 

Corpo Corpus Soma Jism 

Tabela 1 – Tradução 

                                                                                                                                                         
supraformal, a plenitude da luz incolor, não é esgotada nem está limitada a qualquer cor específica. 
Tudo isso tem consequências práticas importantes: não se pode assumir a perspectiva de que, já que 
a mística ou o esoterismo é a verdade interior comum a todas as religiões (isto é, a religio perennis) 
pode-se dispensar à religião”. Mateus Soares AZEVEDO, Iniciação ao islã e sufismo, p. 20-21. 
53

 Hadith do Profeta Maomé. 
54

 Cf. Ibid., p. 21-22. 
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O espírito (intelecto), apesar de criado, é o único elemento supraformal ou 

universal, arquetípico e objetivo. Espírito e intelecto são dois lados da mesma 

moeda. O último referindo-se à verdade (doutrina) e o primeiro ao ser (realização). A 

alma, por outro lado, é formal e individual. O espírito é, portanto, a medida da alma, 

mas a alma nunca pode ser a medida do espírito. Entre as faculdades da alma estão 

a mente ou a razão, a vontade, o sentimento, a imaginação e a memória. Na 

linguagem moderna, intelecto é, em geral, erroneamente usado para indicar mente 

ou razão, ao passo que tradicionalmente é sinônimo de espírito. Não há barreira 

impenetrável entre mente (razão) e intelecto. O espírito (rûh), alma ou self (nafs) e o 

coração (qalb) fazem parte de uma dimensão invisível do ser humano, porém são 

fluídas e expressam atividade e receptividade, sendo o nível mais acima, ativo, e o 

mais baixo, receptivo55. A importância destes conceitos é fundamental no 

conhecimento do sufismo, para não confundirmos o espírito, pois seria a abolição do 

Absoluto56. Na tradição corânica, o espírito (rûh), representando uma qualidade 

divina especial ou um anjo também especial, está associado ao processo do 

conhecimento Real, pois é o espírito (ruh) que lança dentro do coração o 

conhecimento do Oculto, de uma maneira única e peculiar para cada indivíduo57. 

Assim, percebemos que entrando no sufismo, automaticamente nos 

distanciamos de suas questões históricas para adentrarmos em seu espírito e na 

sua forma de pensar. O aspecto da mística islâmica não pode ser definido de 

maneira dogmática. Ela requer iniciadores e guias que indicam o caminho até ela, 

além da via ou do conjunto de vias possíveis, que conduzem da Shariah à Tariqa 

(literalmente método ou meio).  

Etimologicamente a palavra Shariah provém da raiz do vocábulo que significa 

caminho e Tariqa, como já vimos, uma “via”58. As duas carregam simbolismos 

baseados na noção de passagem, de caminho e de peregrinação. A Shariah é o 

caminho mais longo e destinado a todos os homens, enquanto a Tariqa é um 

caminho mais estreito, destinado apenas a algumas pessoas que desejam chegar à 

realização do que no sufismo é chamado de Insan-ul-kâmil – O Homem Perfeito.  O 

Insan-ul-kâmil é o ponto máximo da escola sufi. Assim, podemos dizer que a via sufi 
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 Cf. Vitória Peres OLIVEIRA apud Sachiko MURATA, No limiar do mistério, p. 347.  
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 Cf. Ibid., p. 22. 
57

 Cf. Carlos Frederico Barboza SOUZA, A mística do coração – A senda cordial de Ibn’Arabi e São 
João da Cruz, p. 110-111. 
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 E. Vitray MEYEROVITCH, Rumi e o sufismo, p. 25. 
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é um método de abertura do coração para a entrada do espírito, ou seja, para a 

verdadeira conversão espiritual. Veremos nos próximos capítulos esse conceito: o 

caminho do ser humano rumo à iluminação.  

 

1.2 - Poesia no mundo islâmico  

 

Quando os lábios se calam 

O coração fala uma centena de línguas.59 

 

A poesia já fazia parte das antigas tribos nômades. Era o poder de expressão 

do mundo árabe, o que é notado através de tratados de medicina ou de astronomia, 

que eram escritos de forma poética60. Portanto, podemos afirmar que além de 

produção artística, a poesia era a natureza linguística específica daquele povo. A 

linguagem da poesia pré-islâmica e a linguagem do cotidiano eram bem 

semelhantes61, sendo a leitura do Alcorão responsável pela arabização e pela 

aprendizagem memorística do Livro Sagrado62, típico dos ensinamentos orais sufis 

na relação mestre-discípulo. 

No âmbito espiritual, podemos dizer que a poesia sufi tem o papel de reavivar 

as formas simbólicas de representação, enquanto uma forma de acesso às 

realidades espirituais que a fundamentam. Este aspecto simbólico vivo, que não se 

submete as leis do mundo temporal, é o motivo das poesias permanecerem sempre 

atuais. Sabe-se que quando o símbolo perde sua mobilidade, estagnando-se, ele 

mesmo se torna objeto de culto, um símbolo vazio, configurando-se em mera 

idolatria. Aquilo que originalmente propunha-se a ser um substituto evocava uma 

presença. Porém, aquilo que foi rebaixado à mera instituição, à letra morta, nada 

revela. Forja-se um discurso puramente convencional, que não encontrando suporte 

que possibilite a manifestação de seu simbolizado, apenas discorre sobre ele 
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 Marco LUCCHESI; Faustino TEIXEIRA, O canto da Unidade: Em torno da poética de Rumi, p. 155. 
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 Cf. Monica Uddler CROMBERG, Considerações sobre a língua árabe enquanto língua sagrada, in: 
Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério, p. 269. 
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 Cf. Josep Puig MONTANA, A língua árabe, in: Rosalie Helena de Souza PEREIRA (org), O islã 
clássico itinerário de uma cultura, p. 57. 
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 Cf. Ibid., p. 61. 
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abstratamente. Na tentativa de desvelá-lo, distancia-se mais e mais daquilo que 

pretendia representar. 

Em contrapartida, o discurso místico-poético sufi aponta para a interiorização 

da verdade corânica, na perspectiva de reviver o mistério de sua enunciação 

original. Desta forma, o que é registrado literalmente pelos poetas sufis não é 

apenas um discurso sobre o sentido espiritual. A poesia mística não tenciona 

discorrer sobre o Caminho, mas percorrê-lo; ela não fala, ela faz. Este é o sentido 

original da palavra grega poiesis, isto é, um feito. Dessa forma, vemos florescer uma 

literatura que se apresenta como via e guia para a compreensão e para a 

assimilação interior de realidades espirituais63. 

O veículo básico dessa literatura é, pois, o símbolo, entendido não como um 

sistema de cifras e de códigos empregados arbitrariamente, mas como uma 

linguagem que se utiliza das qualidades intrínsecas das coisas para significar 

realidades que as transcendem. Na poesia mística, como nas outras formas de arte, 

os símbolos utilizados são parte de um meio particular de expressão. As imagens 

poéticas não são meras metáforas de uma transferência baseada na observação da 

analogia, nem tão pouco se busca forjar imagens que expressem uma experiência. 

As expressões utilizadas pelo místico são a forma sensível na qual ele “vê” a 

Realidade e toda Realidade para o místico sufi é apenas uma: Deus.  

O simbolismo, enquanto aparato de suportes sensíveis que possibilitam o 

acesso ao universo simbolizado, respeita a complexidade da natureza humana, que 

não é puramente intelectual64. Este é o motivo pelo qual uma das traduções do 

sufismo coloca-o como “religião do amor”, “caminho do coração”, pois o coração 

(qalb) é um lugar de percepção e um órgão de conhecimento, como veremos 

adiante. Rumi é um místico que anseia retornar à fonte e à união com o Amado65, 

sendo o coração um símbolo vivo do encontro com Ele: “O que eu quero é um 

incêndio em meu coração - é este incêndio que é tudo, mais precioso que o império 

do mundo, pois ele chama a Deus secretamente no meio da noite”66. É no mistério e 

no incêndio do coração, que estão as fronteiras religiosas e suas diferenças dos 

graus de compreensão da espiritualidade islâmica. Rumi convida-nos a segui-lo: 
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Vem. 

Conversemos através da alma. 

Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos.67 

 

Rumi convida todos que têm sede de Deus, todos que estão distantes do 

Bem-Amado e ensina o ingrediente transformador: “o coração aprende com o fogo, a 

chama imperturbável deste amor”68. Perceberemos sutilmente que a obra de Rumi 

sugere um caminho de profunda transformação, na qual o movimento rítmico está 

presente, um ir e vir, uma ação e não-ação, como um coração que ora pulsa, ora 

silencia: 

 

Guarda silêncio para que possas ouvi-Lo falar 

Palavras impronunciáveis para a língua na fala. 

Guarda silêncio, para que possas ouvir desse Sol 

Coisas que livros e discursos não podem expressar. 

Guarda silêncio, para que o espírito possa falar contigo (...). 69 

 

Toda poesia árabe, ao falar do destino, das contradições da vida, da morte, 

do amor, das agruras e das angústias, espelha o modus vivendi e os ideais da vida 

pré-islâmica. Ela se manteve como repositório de uma cultura, como o âmbito onde 

há o exercício da consciência coletiva, permitindo a constatação de que o homem, 

em sua essência, é o mesmo: no Oriente e no Ocidente, no passado e no presente, 

no deserto e na cidade 70. 

No que concerne ao Mundo Árabe, não se pode falar de cultura em um 

sentido amplo, tampouco analisar os traços mais genuínos da tradição árabe, sem 

remontar aos textos pré-islâmicos, primeira e única fonte de sua vida social e 

espiritual mais antiga71. 
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A literatura de língua árabe clássica, segundo Hanania, é essencialmente 

poética, encerrando um mundo muito peculiar em que devemos penetrar 

cuidadosamente, com neutralidade de olhar e despojados de exotismos. As tribos 

beduínas do deserto da Arábia possuíam uma rica poesia, que só se mantinha na 

forma oral. A linguagem dessa poesia métrica é muito elaborada, embora não se 

possa descartar, melhor dizendo, embora se deva levar em conta modificações 

introduzidas posteriormente pelos transmissores e pelos editores, algumas das quais 

serviram para uniformizar essa linguagem, eliminando peculiaridades dialetais. 

Hanania nos diz: “A linguagem do Alcorão é parecida com essa poesia oral, pois é 

composta de prosa rimada e esta rima é condicionada pelas pausas na recitação”72. 

O poeta descreve um ambiente físico com detalhes e com precisão. Seu 

mundo é o mundo dos sentidos e das paixões, sendo a poesia pré-islâmica quase 

sempre profana. Seu objetivo é despertar no ouvinte sentimentos de nostalgia, de 

admiração, de deleite e de compaixão. O ambiente religioso na formação do Corão, 

é o oposto: um Deus criador e todo-poderoso, que um dia próximo ressuscitará os 

mortos e julgará suas ações. O Profeta Muhammad descreve a grandeza deste Ser 

e as cenas do fim do mundo de forma, às vezes, poética, porém sempre 

subordinada à sua mensagem religiosa73. 

Os meios de expressão artística, já na primitiva realidade árabe, são, 

compreensivelmente, a poesia e a música: duas vertentes essenciais que procedem 

do espírito e a ele retornam, suprindo a necessidade de beleza e de ligação com o 

mundo de que todo homem não prescinde, o errante em particular74. Assim, aponta 

Hanana, a palavra avulta em importância por materializar a poesia que se mistura ao 

canto e com ele frequentemente se identifica. Ligado mais ao tempo que ao espaço, 

o homem do deserto aproxima-se da realidade por meio de signos abstratos, que se 

concretizam, desde sempre, na forma de dizer, de escrever e de entoar: 

A língua árabe é um instrumento maravilhoso para a expressão poética, 
porque tem o poder de síntese. Só aparecem as consoantes, enquanto as 
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vogais simbolizam o sopro de vida que vem animar cada corpo e combinar 
formas, seguindo o ritmo da imaginação.75 

 

Para a realidade pré-islâmica, o poeta tinha uma vocação sobrenatural, era 

um inspirado, ungido por um jinn76 particular. Tinha a atribuição de contar e de 

cantar os feitos da Península. Cada tribo tinha um poeta que, além de enaltecer as 

suas glórias, declarava a guerra e promovia a paz, sendo investido, assim, de uma 

função política. Era respeitado, mas também temido, pois podia interferir na sorte 

daqueles que atacavam seus poemas. Tudo leva a crer77 que suas composições 

eram cantadas, o que exaltava este povo, em sua maioria iletrado, que ansiava por 

ouvir e guardar de cor seus poemas, no que colaboravam as escravas cantoras, 

sempre mencionadas nos poemas.  

Nesta época era muito comum, para os mestres sufis, a utilização de uma 

linguagem específica da relação mestre-discípulo. Como eles precisavam “esconder-

se”, mas, ao mesmo tempo passar suas mensagens e seus aprendizados, utilizava 

uma linguagem de gênero, na qual uma mãe gerava luz ao seu filho, referindo-se ao 

Mestre que dava Luz ao seu discípulo. Isso era aplicado quando havia necessidade 

de dizer que os mestres davam a luz espiritual e acompanhavam sua prole78. 

Outro simbolismo comum era o imaginário paterno que também se fazia 

presente com a intenção de esconder o ensinamento da relação Mestre-discípulo, 

pois o papel autoritário do mestre, como modelo ao discípulo, colocava-o num papel 

de criança, no qual aprenderia a disciplina necessária. Dentro destes moldes 

acontecia o ritual de iniciação mais importante do sufismo, a transmissão de uma 

fórmula de oração para o discípulo: o Dhikr. Sabe-se, porém, que, antes disso, o 

discípulo tinha um caminho a percorrer. 

O Dhikr, como exercício espiritual, envolvia a recitação repetitiva tanto 

silenciosa como em voz alta, de uma fórmula de oração a qual tinha sido dada ao 
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discípulo pelo seu guia espiritual. A prática do Dhikr poderia induzir estados 

estáticos. Este é o ritual de importância central que observamos no sufismo. Era o 

novo nascimento, no qual a fórmula era variavelmente descrita como a implantação 

de uma semente num solo no coração do discípulo. 

Assim, Mulamud aponta como a dependência do principiante em relação ao 

seu mestre é significada em seus textos através da feminilização: “ele se torna um 

receptáculo”79 (campo ou ventre) para a semente ou para a inseminação, na qual o  

Dhikr pode ser feito, tornando o discípulo parte da silsila80 do seu mestre. Em Rumi, 

veremos que este lugar, de onde brota essa semente ou esse conhecimento 

espiritual, está associado ao coração. 

O imaginário de gênero nos textos sufis simboliza mais do que a autoridade 

paterna, pois os Sheiks também são descritos como mães nutrindo seus discípulos 

e, amorosamente, facilitando seu desenvolvimento. Os discípulos são comparados 

aos recém-nascidos, que necessitam “sugar” os seus mestres para sobreviverem, 

assim como os bebês precisam do leite da mãe para lhes dar sustentação, que sem 

o qual pereceriam.  

A linguagem de gênero é abrangente no sufismo. A questão do feminino, por 

exemplo, descreve as qualidades nutridoras que são enfatizadas, assim como seu 

caráter doador e sustentador da vida espiritual do discípulo, adicionando as 

diferentes dimensões de nutrição, de afetividade e de acessibilidade ao 

relacionamento do mestre com o discípulo. Notamos também a presença dos seios, 

símbolos da oferenda, da instrução e da afetividade, e também da sucção, imagem 

íntima de dependência, de segurança e de união. Essa dependência é a analogia de 

sua confiabilidade num Deus suave e amoroso, ou seja, uma dependência amorosa. 

Os laços entre mestre e discípulo configuram-se como uma relação amorosa e 

carinhosa, como o relacionamento da mãe com o filho. Para Rumi, o encontro com 

seu mestre Shams de Tabriz, que foi fundamental na vida do poeta – conhecido 

como o dervixe errante - foi o responsável pela grande transformação da sua vida. 

Podemos dizer que após este encontro, que, em muitas versões, chamam de 
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“encontro de dois oceanos”81, houve uma experiência de estupefação mútua, da qual 

nasceu uma das histórias mais fascinantes sobre o encontro da amizade, do amor e 

da união mística. 

Aparece, muitas vezes, uma linguagem metafórica no sufismo, como o leite e 

o sêmen, a união sexual, o amor passional e a embriaguez do vinho, que pode levar 

à loucura que, muitas vezes, foi lida de forma literal e não simbólica, motivo de 

muitas confusões e de divergências no mundo da religião. Se Rumi também recorre, 

às vezes, a uma terminologia erótica, não se deve esquecer com que insistência ele 

recomenda não ser enamorado do amor, mas do Amado82, 

 

O vinho é daquele mundo, os recipientes, deste; 

Os recipientes podem ser vistos, mas o vinho está oculto! 

Oculto de fato da visão do homem carnal, 

Mas aberto e manifesto ao espiritual.83 

 

Sufismo é um caminho espiritual através de amor a Deus e que afirma que a 

experiência humana de Deus está além de qualquer tipo de linguagem de gênero. 

Essa linguagem tem como objetivo apontar o caminho, mas jamais alcançá-lo 

através das palavras. Sua autenticidade reside na união da expressão e da vivência 

profundamente enraizada na tradição84. A poesia mística, em particular, faz uso 

abundante da linguagem erótica e do imaginário para descrever o amor divino-

humano. Na obra de Rumi, o coração, o vinho, o fogo e o êxtase são partes 

intrínsecas de seus elementos simbólicos, que nos remetem muito além do 

simbolismo morto ou análogo, como toda obra poética. Esta é característica da 

linguagem poética. Para finalizar esse tópico, podemos dizer que a imagem da noiva 

e do seu véu retirado por Deus é o sufi consumado. 

Assim, Rumi tinha todo um caminho e uma missão a transmitir através de 

suas obras; um ensinamento que pouco a pouco ia penetrando o coração. Seus 

contos e suas histórias, de diferentes maneiras, mediante diferentes símbolos, 
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 Faustino TEIXEIRA, Rumi, a paixão pela unidade, p. 299. 
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tinham como objetivo acessar cada uma das pessoas que ele encontrava, pois tinha 

sabedoria de compreender que o ser humano possuía diferentes graus de 

compreensão. Aquilo que Rumi ensinou, ele vivenciou. Esta é a marca do sufismo: a 

experiência. Na construção de sua vasta obra em poesia e em prosa, Rumi sofreu 

uma gama variada de influências que veremos mais para frente, embora nunca 

tenha se afastado do Alcorão, tentando, de várias formas, fazer-se entender e 

proporcionar um caminho às demais pessoas. 

 

1.3 – Rumi: vida e obra 

 

O que é o amor? 

O mar do não ser: 

Lá o intelecto perde o pé.85 

 

Lamento nostálgico, dor da separação e esperança no encontro com Deus 

são as bases da mística de Rumi. Conhecido como um dos maiores poetas místicos 

de toda tradição persa e árabe, DJalâl-od-Dîn Rumi nasceu em 30 de setembro de 

1207 em Balkh Khorrassan, cidade considerada o berço da civilização persa. 

Conhecido como o mestre do despertar, Rumi era filho do Sufi Baha’al–Din Walad 

ou Sultão dos Sábios, pois sua sabedoria fazia-se presente nas suas pregações e 

em sua atividade como teólogo professor. Após a morte do pai, Rumi, com 24 anos, 

substitui-o. Aos 33 anos, entre 1240 d.C. a 1244 d.C., instalou-se em Konya, onde 

seguiu a carreira de professor, ensinando jurisprudência e lei canônica. Nesta cidade 

foi discípulo de vários mestres espirituais sufi e seguiu suas vivências e seus 

estudos86. 

Rumi sofreu todas as vicissitudes de uma época atormentada pelas guerras e 

foi exilado de seu próprio país pelas invasões mongóis. Ficou viúvo muito jovem, 

com filhos pequenos, tendo perdido, segundo Meyerowitch, seu próprio filho por 

assassinos.  Mesmo assim, ele testemunhou que a vida tem sentido, que o amor e a 
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alegria transcendem o sofrimento e que, definitivamente, nada é absurdo, pois “o 

homem supera infinitivamente o próprio homem”87. 

Versado em filosofia, poesia clássica, teologia, ensinando jurisprudência, 

moral e a lei canônica, seguia sua prática espiritual. Rumi era amado não apenas 

por seus companheiros, mas também pelos discípulos de outros credos, inclusive 

pelos descrentes, cuja liberdade de pensamento ele respeitava, motivo que o fez ser 

acessível a todos, resultando no caráter universal da sua obra. No centro de sua 

obra está o tema do amor (‘ishq), que é muito recorrente nas reflexões de Rumi e a 

chave essencial para a compreensão de sua espiritualidade.  

Rumi era um Mestre. Sua compaixão e sua gentileza fraterna estendiam-se 

por todos os seres e, de preferência, para os mais fracos. Possuía uma psicologia 

sofisticada e cheia de humor. Palavras tenras, conhecimento vivo das coisas 

cotidianas e aspereza sem constrangimento, que lembravam as fábulas da Idade 

Média. Tinha alegria e leveza, não suportava o sectarismo nem a estreiteza de 

espírito dos doutores e da rigidez sem amor88. Nem Mawlânâ89, nem seus discípulos 

faziam diferença entre as religiões, sendo que todos podiam participar de seu 

círculo, pois como dizia: “Os caminhos diferem, o objetivo é único…”90. 

Rumi foi capaz de penetrar simultaneamente as esferas do Divino e da 

criação poética, porém o decisivo acontecimento espiritual em sua vida foi o 

encontro com o velho nativo chamado Shams ud-Din de Tabriz, no ano de 1244, que 

era um dervixe errante, tinha cerca de 60 anos e viveu com seu mestre por 

aproximadamente três anos91. Este encontro foi o sol de Rumi, que iluminou 

diretamente o seu coração, tanto que o nome Shams significa sol e Rumi referiu-se 

a esse sol e o utilizou como tema em várias poesias: 

 

Eu era neve, sob teus raios me derreti; 

A terra me absorveu; névoa de espírito, 

Subo para o sol.92 
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A principal obra de Rumi, o Masnavi, é um vasto poema de aproximadamente 

quarenta e cinco mil versos, dividido em seis livros, que versa sobre relatos, fábulas, 

citações do Alcorão, tradições proféticas, lendas e temas folclóricos, que compõem 

uma verdadeira epopéia mística93. Rumi escreveu por volta dos cinquenta anos em 

1258 e demorou mais oito anos para finalizá-la. Ficou conhecida como poema do 

espírito (Mayhnavi-ye Ma’navi) ou ainda como o “Corão Persa”94. Além do Masvani, 

escrito em versos, Rumi é autor de outras quatro obras importantes: Diwan-i Shams-

i Tabriz, que é uma coleção de poemas que descreve os estados místicos e expõe 

diversos pontos da doutrina sufi, sendo uma coleção de expressões extáticas que 

compôs durante suas danças místicas. Temos ainda as obras em prosa que são: 

Fihi ma Fihi (o livro do interior), que contém os ensinamentos de Rumi aos seus 

alunos e ao público sobre vários temas; Majalis-i Sab’a que possui os seus sermões; 

e Maktubat, que contém as suas epístolas às diferentes personalidades. 

Como veremos, a poesia era a marca de Rumi, mas como um poeta 

extremamente criativo, a música e a dança formam o conjunto perfeito que deu o 

delineamento a toda expressão da mística de Rumi, na qual o objetivo é ampliar o 

conhecimento através do coração: “O amor não é aprendido nem pelas palavras, 

nem pela audição; o amor é um oceano cuja profundidade é invisível”95. Ou ainda: 

 

Para poder adentrar na linguagem dos místicos faz-se necessário captar a 
singularidade da epistemologia utilizada, ou seja, a especificidade da “teoria 
do conhecimento inspirada”. O místico é alguém que passa por um 
aprendizado que se dá por via direta do dom divino. Com base na teoria da 
ma’rifa, que se traduz pelo conhecimento intuitivo de Deus, os místicos dão 
um passo além do conhecimento discursivo (‘ilm), e apontam caminhos que 
indicam uma divina inspiração. São considerados “amigos de Deus” (awliya) e 
herdeiros dos profetas, recebendo sua “divina instrução” diretamente no 
coração (...) é alguém que lê no “livro da experiência”.96 

 

Rumi, um homem de Deus, apressou-se em direção à divina presença na sua 

viagem espiritual: 
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Deus encarregou-o de impecáveis dotes internos e externos de modo a poder 
ter êxito. O seu coração encontrava-se cheio de luz Divina. Como tal, sua 
essência está marcada pela sua sabedoria a qual brilha como uma luz 
refletida através de uma pedra preciosa. O seu foro interno foi envolvido pelos 
Mistérios Divinos e sua perspicácia foi iluminada por essa luz especial97. 

 

Rumi encarna as características da luz da Santidade98. Era um prudente 

exegeta das verdades apresentadas no Corão. Como intérprete de grande fluidez do 

amor e do entusiasmo do Profeta Muhammad, Rumi era capaz de empregar uma 

linguagem acessível a todos e tentava comunicar, de forma persistente, sua 

mensagem de amor e de misericórdia divina. Os ouvintes podiam desfrutar da 

iluminação proporcionada pela sua sabedoria, como se todos os Mistérios do Céu 

fossem revelados pela sua recitação entusiasta de uma só palavra: Deus, conclui 

Gullen99. 

O caminho do amor de Rumi, circunscrito à capacidade compreensiva do 

Sufismo, é a razão principal que fez com que ele fosse conhecido no Ocidente. 

Durante o transcurso da sua vida, um grande número de pessoas de diferentes 

religiões e crenças encontrou-se à volta deste mestre sufi, ouvindo-o e respeitando 

aquilo que ele ensinava. O poeta surgiu num período no qual os distúrbios caóticos, 

como os abusos e a exploração do ser humano, encontravam-se amplamente 

difundidos pela humanidade. Durante este período, Rumi demonstrou ser uma 

poderosa personalidade e um eminente erudito, já que não só falou da compaixão e 

da tolerância, como também produziu, em realidade, uma atmosfera exemplar onde 

estes valores foram mantidos. Em consequência disso, abriu a porta ao diálogo 

mediante sua mensagem100. 
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Existe uma ideia central no sufismo do homem ser capaz de Deus. Este é um 

dos temas fundamentais do pensamento islâmico, sendo Rumi uma das inspirações 

para essa jornada. A noção de fitra, isto é, da natureza original teomórfica, do 

homem criado à própria imagem de Deus, é essencial. Meyerovicht diz que todos os 

esforços devem ser voltados para este caminho, o qual chamou de via purgativa, 

para a restauração desta unidade amorosa, que veremos mais para frente com 

profundidade101. “O homem - escreveu Rumi - veio a este mundo para cumprir uma 

missão – a busca da Unidade -; essa missão é o seu verdadeiro objetivo; se não a 

cumprir, em realidade nada fez”102. 

Rumi lamentou, em sua obra nostálgica, a separação de sua raiz – de Deus - 

e toda sua obra é uma forma de retornar a essa união com o Amado através do 

amor. Seu imenso desejo por Deus, a paixão por essa Unidade, passou além de 

qualquer fronteira religiosa. Ele caminhou pela razão e pela loucura, do inferno ao 

paraíso103. Abriu um caminho, um itinerário rumo à luz maior, caminho que ele 

mesmo percorreu. Um jornada delicada, cheia de obstáculos e complexa104, pois 

embora, para Rumi, o Amado esteja sempre disponível e presente, por outro lado o 

ser humano – o amante -  pode não estar preparado e disponível para abraçá-lo e o 

motivo que impede essa união é o elo limitador do eu, conclui Faustino105. 

Assim, Rumi estruturou toda sua obra e viabilizou um caminho árduo – a via 

purgativa - para que possamos morrer antes de morrer, condição fundamental para 

o renascimento espiritual, pois não há como chegar ao Amado sem renunciar a 

própria vida, morrendo para si-mesmo106. Sua via cardíaca é, antes de mais nada, 

um caminho do fogo purificador, que desde o início alerta-nos para a fragilidade do 

conhecimento. Sua gnose reside na compreensão do coração místico, pois há uma 

inabilidade intrínseca da mente para seguir os rastros do Mistério Absoluto, em 

função do eu. Em um poema advertiu: “Desiste de procurar o amor apoiando-se no 

bastão do intelecto; este bastão não é nada além de bengala do cego”107.  
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Este caminho do fogo que purifica, para Rumi, foi de importância capital, pois 

o amante que deixa de sentir as “esporas do amor” é “como um pássaro que perdeu 

as asas” 108. Citamos um poema de Khalil Gibran, que faz perfeitamente a síntese do 

que são as esporas do amor a que Rumi referiu-se: 

 

(…) Pois da mesma forma que o amor vos coroa 

Assim ele vos crucifica 

E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, 

Trabalha para vossa poda 

E da mesma forma que alcança vossa altura  

E acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, 

Assim também desce até vossas raízes 

E as sacode no seu apego a terra. 

Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao coração, 

E vos debulha para expor vossa nudez. 

Ele vos peneira para libertar-vos das palhas 

E vos mói até extrema brancura 

Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. 

Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do 
banquete Divino. 109 

 

Assim, os místicos morrem de amor. A vida e a morte iluminam as águas do 

silêncio. Do silêncio do não-ser. Da fruição divina. O tudo e o nada. Desabitar-se 

para se habitar. Sair para não sair. Morrer para não morrer. Tal dialética pertence 

aos místicos110. O desejo por Deus é imenso e a questão da Unidade com Deus 

percorre todo caminho sufi. É a doce loucura do amor que favorece a percepção do 

brilho do Sol de Deus. Mas, não há como explicar o que o amor significa. Só no calor 

da paixão e da intimidade, ele revela o seu profundo significado. 

Em última análise, tudo se baseava no amor para Rumi. Deus foi dito no 

Alcorão, “está mais próximo do homem do que sua veia jugular”. Este coração é seu 
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laboratório e o dom da graça111, que percorre toda obra de Rumi. É a chama do 

amor que se eleva e tudo queima, ficando apenas Deus. Para o sufismo, o amor é a 

alma do universo e é graças a ele que o homem tende a retornar à fonte112. Rumi 

empenhou-se e teve como missão visceral ajudar as pessoas a se concentrarem 

nesta fonte amorosa que ele mesmo encontrou: 

 

(...) por mais que se descreva ou explique sobre o amor, 

Quando nos apaixonamos envergonhamo-nos de nossas palavras. 

A explicação pela língua esclarece a maioria das coisas, 

Mas o amor não explicado é mais claro. 

Quando a pena se apressou em escrever, 

Ao chegar no tema do amor, partiu-se em duas. 

Quando o discurso tocou a questão do amor, 

A pena partiu-se e o papel rasgou-se. 

Ao explicá-lo a razão logo empaca, como um asno no atoleiro; 

Nada senão o próprio Amor pode explicar o amor e os amantes113. 

 

Rumi faleceu em 17 de dezembro de 1273 e, em suas próprias palavras, 

entregou-se às núpcias com a eternidade. Este místico é considerado uma figura 

importante no Médio Oriente e no Ocidente Asiático, onde exerceu uma extensa 

influência entre uma grande diversidade de pessoas. Indivíduos de diferentes 

condições sociais, culturas e credos, honraram-no em seu funeral. Muçulmanos, 

cristãos, judeus, turcos, árabes, persas e bizantinos, todos acompanharam o caixão 

deste amado de Deus114. 
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Os dervixes mevlevitas, pertencentes à Ordem115 fundada por Rumi, 

adotaram a data de sua morte como celebração, porque Rumi, um verdadeiro 

devoto de Deus, considerou a vida uma travessia até chegar a Ele e definiu a morte 

como a altura da reunião. Numa poesia, ele fala de sua própria morte: 

 

No dia da morte, quando em meu ataúde me encontre 

Em movimento, 

Não suponhais que sofra alguma dor ao abandonar este mundo 

Quando virdes meu ataúde, não dizeis 

“Vai-se! Ele vai-se” 

Aquele momento será para mim a hora da união e o encontro 

Quando me depositardes no túmulo 

Não dizeis “Adeus… Adeus…” 

Pois o túmulo é um véu sobre a reunião do Paraíso116. 

 

Durante séculos, Rumi, a estrela distante, dirigiu-se aos indivíduos de 

diferentes comunidades, culturas e classes sociais através da linguagem do amor. 

Abriu seu bendito coração a todos os que encontraram algo em si mesmo e nas 

palavras proferidas por ele. Mesmo após oitocentos anos, sua poesia ainda se faz 

presente nos quatro cantos do mundo. 

 

1.3.1 – Rumi e o Islã 

A relação de Rumi com o Islã é estrutural, pois suas ideias nascem dentro da 

sua religião, a religião islâmica. Embora ele fale para todos, suas intuições vêm de 

uma única raiz: o Alcorão. 

Segundo Hidayetoglu117, se nos aprofundarmos na obra de Rumi, veremos 

sua devoção ao Alcorão e ao Profeta Muhammad. Rumi era uma pessoa dotada de 

grande piedade, que segue firmemente a ética legal escrita nos veredictos 

corânicos. Absteve-se de tudo aquilo decretado como proibido por Deus: abandonou 
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os prazeres da carne e desistiu dos impedimentos para lograr uma maturidade 

espiritual. Resumindo, teve ininterruptamente uma distância das coisas que 

pudessem afastá-lo de Deus. Através da seguinte poesia, Rumi proclama a sua 

inflexível adesão ao Corão e ao profeta Muhammad: 

 

Sempre e quando perdurar a minha vida, serei servo do 

Corão, 

sou apenas pó no caminho de Muhammad, o Eleito, 

se qualquer pessoa interpreta as minhas palavras de, 

qualquer outra maneira, 

lamento por essa pessoa e deploro as suas palavras118. 

 

Aqui Rumi começa a mergulhar nas profundezas da religião. O ensinamento 

de Rumi levanta uma crítica e ele, mais que ninguém, por ser teólogo, sabe a 

distância da escolástica para a experiência no coração, que tanto aponta dentro do 

Islã. Assim, vamos entrando intuitivamente nesse mistério que Rumi propõe sobre o 

pensamento do coração, retirando lentamente alguns poucos véus que encobrem o 

acesso a este coração místico. Teixeira fala-nos sobre a crítica que Rumi faz à 

escolástica islâmica: 

 

A visão filosófica de Rumi vem animada pela radical consciência da 
proximidade de Deus como mistério. Em sua perspectiva, a razão sozinha é 
incapaz de desvelar toda a realidade. A crítica que ele tece contra a kalam119 
(escolástica muçulmana) é o predomínio da razão discursiva, e tem relação 
com este desgarramento do sentido espiritual. Faz-se necessária uma “razão 
iluminada”, marcada pelo sentimento da presença de Deus. Para Rumi, sem a 
“proteção” de Deus não pode haver senão a perplexidade (MI: 3902). O 
conhecimento verdadeiro não provém unicamente da percepção sensorial, 
mas é algo que advém do alto: “busque o ensinamento e o despertar 
espiritual de Deus, não dos livros e palavras, de sons e de lábios” (MIII: 
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3271). O verdadeiro sentido espiritual é alimentado pelo Sol do Conhecimento 
divino (MIII: 51) e este Sol habita na intimidade do coração: “Os profetas 
nunca disseram sobre Deus nada do que Ele já não tivesse dito em seus 
corações”120. 

 

Percebemos, assim, que Rumi, embora partindo do islã, transformou seus 

ensinamentos em universais, quando fala a respeito da experiência dentro do 

coração de cada um. Em nenhum momento, podemos dizer que Rumi distanciou-se 

da fé corânica, mas sempre buscou um aspecto universal dentro da individualidade. 

Rumi sofreu influências judaico-cristãs, que marcavam fortemente este período. 

Alguns autores confirmam esses encontros com ascetas cristãos do passado, como 

Schimmel121. Em suas palavras, chamou de “protosufis”, entendidos como os 

primeiros sufis que se encontraram com eremitas cristãos no Iraque e na Síria, 

produzindo certo intercâmbio entre grupos e conhecimentos.  

Assim, os místicos sufis receberam influências no passado de outras 

tradições e encontraram em sua trajetória uma viva oposição com a ortodoxia 

islâmica, que não é exclusividade da tradição sufi. Há uma tensão entre esoterismo 

e exoterismo122, entre os guardiões da religião oficial e aqueles que buscam a 

dinâmica da religião interior, que não se detém diante das diferenças, na busca do 

mistério sempre maior de Deus: 

 

A descoberta de um sentido religioso novo, que aciona a alegria do coração, 
suscita uma dinâmica de liberdade na experiência religiosa, que se destaca 
do aspecto puramente exterior da religião, provocando a oposição dos 
segmentos mais oficiais, dos teólogos e dos juristas. Isso não significa que os 
místicos sufis deixassem de observar as fórmulas externas do culto, mas a 
intensidade de sua experiência exigia algo a mais. Para eles, a observância 
ritual devia ser acompanhada de um correspondente “movimento do coração”, 
caso contrário perderia seu sentido mais profundo.123 
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Vai surgindo uma cosmovisão, nas palavras de Schimmel124, chamando o 

aspirante a “rasgar os véus da ignorância”125  para poder conhecer e acessar Deus 

dentro de seu coração. 

A base do sufismo é o Corão, porém os místicos sufis desdobraram tal 

perspectiva, ampliando, mergulhando e vivenciando a “misteriosa unidade”126. O que 

os místicos de diversas tradições resgatam é o senso do sagrado vivo: 

 

O senso do sagrado é fundamental para toda civilização porque ele é 
estruturante para o homem; o sagrado, o imutável e o inviolável, portanto o 
infinitivamente majestoso – está na substância mesma de nosso espírito e de 
nossa existência. O mundo é infeliz porque os homens vivem abaixo de si 
mesmos. O erro dos modernos é querer reformar o mundo sem querer 
reformar, nem poder, reformar o homem. E esta contradição flagrante, esta 
tentativa de fazer um mundo melhor sobre a base de uma humanidade pior, 
não pode resultar em nada mais que a abolição mesma do humano e, por 
consequência, também da felicidade. Reformar o homem é ligá-lo ao Céu, 
restabelecer o elo rompido; é arrancá-lo do reino da paixão, do culto da 
matéria, da quantidade e da astúcia, e reintegrá-lo no mundo do espírito e da 
serenidade127. 

 

Todos os místicos vão ao encontro desta transformação profunda humana, 

que, para Schuon, “jamais deveríamos acreditar que as realidades interiores não 

tem importância para o equilíbrio do mundo”128, pois o sofrimento vem desta 

separação do Sumo Bem129 e a única coisa que cura a alma é o Espírito130. Por isso, 

Rumi diz: “nada é mais doce do que a lembrança de Allah”131. 

 

Meu coração tornou-se capaz de qualquer forma: 

É um pasto para as gazelas e um convento para os monges Cristãos, 

Um templo para os ídolos e a Kaaba do peregrino, 

As tábuas da Tora e o Livro do Alcorão. 
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Sigo a religião do Amor: para onde quer que sigam seus camelos, 

O Amor é minha religião e minha fé.132 

 

É neste coração que se enraíza toda experiência espiritual, lugar de 

incontestável comunhão e de abertura aos valores da alteridade. 

 

Não considero o exterior e as palavras,  

considero o interior e o estado do coração.  

Olho o coração, se ele é humilde,  

embora as palavras possam ser o inverso da humildade.  

Porque o coração é a substância, e as palavras, acidentes.133 

 

Rumi resgatou as pérolas invisíveis do Alcorão, pois, em verdade, ele não 

estava preso às palavras e sim livre na experiência. A revelação corânica é fonte de 

qualquer místico do Islã e a dificuldade de a compreendermos reside na forma de 

pensarmos, pois geralmente quando lemos um livro, diz Machado134, temos ideias a 

partir dele e fazemos reflexões. No caso do místico, a leitura provoca experiências 

interiores, desconhecidas para as pessoas comuns. Diz-se que um verso do Corão 

pode abrir-se para um leitor fiel e lhe revelar coisas que nunca foram reveladas a 

ninguém antes, é uma experiência única, mas Machado adverte bem neste ponto, 

dizendo que é uma “experiência singular e não subjetiva”135. Esta experiência não se 

deve ao temperamento, à formação egóica ou a qualquer idiossincrasia do sujeito 

envolvido.  

Assim, Meyerovitch responde que o Islã é oração136, pois essa oração deve ir 

além dos atos de culto ou de uma simples leitura. É um comprometimento do ser 

humano com o todo, que é o termo Islam, que provém do verbo aslama, que 

significa “confiar em; se deixar abandonar” (a Deus) e a etimologia aplica-se 

igualmente à paz (Salam). 
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 Compreendendo, assim, as bases do sufismo, percebemos que ele é um 

caminho de desenvolvimento das potencialidades interiores do ser humano. O ser 

humano não pode dominar-se ou sublimar-se, sem a participação do Espírito137. 

Esta é a base do sufismo e a justificativa da existência de suas escolas e dos seus 

ensinamentos. Chegar ao ponto do abandono é alcançar um coração compassivo e 

a paz profunda. Veremos, no próximo capítulo, aprofundando lentamente os 

mistérios do coração, como o Mestre do amor, da letra, da dança e da música indica 

um caminho de profunda transformação, jamais isento da dor, sendo apenas o amor 

capaz de sustentar esse caminho árduo de transformação interior. Antes da Luz 

maior, é inevitável a travessia sombria e dolorosa. 
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CAPÍTULO II: A INICIAÇÃO 

 

Como vimos, o pensamento de Rumi está inserido dentro de uma tradição 

religiosa, que é o Islã. No caminho místico do sufismo, a relação mestre-discípulo é 

o alicerce da transmissão dos ensinamentos desta escola espiritual. Veremos, na 

vida de Rumi, que o grande encontro, o fator fundamental em sua vida, foi o 

encontro com seu Mestre, Shams de Tabriz. Sua obra e a criação da dança giratória, 

marca da escola de Rumi e sua gnose, estão totalmente entrelaçadas ao 

aprendizado que Rumi recebeu de seu Mestre. Este encontro de amor e de amizade 

profundamente espiritual foi, sem dúvida alguma, uma entrada para Rumi nos 

caminhos secretos do Amor Divino. 

 

2.1 - ENCONTRO COM SHAMS: O MESTRE 

Shams de Tabriz, o grande mestre de Rumi, foi o inspirador de algumas de 

suas poesias e, ao mesmo tempo, seu colaborador. É uma figura misteriosa que 

representa simbolicamente a consciência primordial138, entrelaçamento entre 

pensamento e palavra. O espírito que habita o campo da intuição e da 

possibilidade139.  

Seu nome completo era Shamsud-din-i-Tabriz e tinha como apelido zardoz, 

que significa, em idioma persa, fiador de ouro. Seu nome era poético e foi 

cuidadosamente escolhido. O seu verdadeiro nome, como Shah mostra-nos, 

convertido e reconvertido em letras, grafa-se KHIT, fio, cordão, e está ligado à teia e 

também às partículas que parecem dançar aos raios de sol, como o nome Shams, 

que também significa “sol” 140. 

A vida de Rumi é marcada pelo encontro com Shams de Tabriz. Relata-se, 

em muitos textos, que ele era um dervixe errante, pois passou sua vida em 

constantes peregrinações, implorando a Deus para lhe fazer conhecer um dos seus 

Santos e oferecendo, em troca, a sua própria vida. Existem várias versões deste 

encontro, pois este é o marco fundamental da vida de Rumi em seu caminho 
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espiritual, pois Shams, o Sol, com aproximadamente sessenta e seis anos, tornou-se 

mestre espiritual de Rumi e podemos ver essa relação amorosa entre mestre e 

discípulo em toda sua obra poética141: 

 

Sentados no palácio duas figuras, 
São dois seres, uma alma, tu e eu. 
 
Um canto radioso move os pássaros 
Quando entramos no jardim, tu e eu! 
 
Os astros já não dançam, e contemplam 
A lua que formamos, tu e eu! 
 
Enlaçados no amor, sem tu nem eu, 
Livres de palavras vãs tu e eu! 
 
Bebem as aves do céu a água doce 
De nosso amor, e rimos tu e eu! 
 
Estranha maravilha estarmos juntos: 
Estou no Iraque e estás no Khorassan.142 

 

Estes dois, tu e eu, é um caminho que gera a grande tensão do amor, 

elevando-o, se assim podemos dizer. Cada encontro, cada letra que Rumi traçou em 

seus poemas, ganhou força e profundidade e caminhou desse eu e tu para a 

unidade, como veremos. 

Rumi era um homem profundamente religioso e um grande intelectual antes 

deste encontro, mas ao se deparar com este estranho peregrino, Rumi aprendeu a 

linguagem secreta do coração. Foi iniciado nas mais altas esferas do conhecimento 

espiritual. Shams e Rumi passaram meses isolados, em comunhão espiritual e em 

conversação mística, assim que se conheceram. Inspiraram-se mutuamente e 

buscaram o abandono nos braços do amor143. Dentre as várias histórias deste 

encontro, Meyerovicht relata que Shams fez a seguinte pergunta a Rumi: 

 

Qual é o objetivo dos esforços espirituais e das mortificações, da repetição 
das preces e do conhecimento? Mawlânâ respondeu: Compreender a 
tradição e os costumes da lei religiosa. Shams replicou: Tudo isso é exterior. 
Mawlâna perguntou então: Que há, além disso, tudo? Shams respondeu: O 
conhecimento consiste em passar do desconhecido para o conhecido, e 
recitou versos do Dîwan de Sanâ’î: Se o conhecimento não te ensina a ti 
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mesmo, vale mais a ignorância que tal conhecimento. Mawlana caiu aos pés 
de Shams e renunciou ao seu próprio ensinamento. O deslumbramento desse 
encontro, toda obra, toda vida de Rumi vão se tornar eco. O guia supremo de 
Rumi foi Shams de Tabriz. Deus consentiu que Shams se manifestasse 
particularmente a ele. Os segredos se tornaram claros como a luz do dia. Viu 
o que não se pode ver; ouviu o que ninguém jamais ouviu de alguém (...) 
Enamorou-se dele e foi aniquilado144. 

 

Este encontro durou aproximadamente dezesseis meses, até quando Shams 

decidiu ir para Damasco, pois se instalava um clima de muita tensão por parte de 

ataques dos discípulos de Rumi, enciumados pela influência que Shams tinha sobre 

o seu espírito. Mesmo partindo, as perseguições não diminuíram e, em três de 

dezembro de 1247 d.C., Shams desapareceu. Há rumores que ele foi assassinado. 

Rumi fez duas viagens à Damasco, na esperança de encontrá-lo, ficando muito 

tempo inconsolável, como conclui Meyerovitch145. 

 

Um acontecimento doloroso, contudo, põe fim a este que é dos capítulos mais 
formidáveis da amizade entre os homens: o assassinato de Shams, praticado 
provavelmente por um dos discípulos de Djalal ad-Dîn. E a dor atingiu um 
grave sentimento metafísico, uma sublimada nostalgia, demanda de infinito, 
vocação para o amor. Como quem busca Deus, o Amado. E a poesia começa 
a preparar a escada (mi’raj)146 para a união mística, para o encontro com o 
Pai, escada volumosa, de muitos versos, ditados por Rumi, com fluência e 
intensidade, cujo assombroso número de 3.229 odes e 34.662 dísticos dá 
bem a idéia do incêndio que o abrasava e da altitude desejada147. 

 

Em memória de seu mestre bem-amado, Rumi compôs, em sua homenagem, 

a compilação que leva seu nome: Diwân-e-Shams e Tabrizi. São admiráveis cantos 

de amor e de luto, uma obra imensa, toda consagrada a esse amor, terrestre em 

aparência, mas que é, em realidade, uma hipótese do amor divino. A dor está 

sempre presente e há um eco de sofrimento causado pela separação148: 
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Oh, mestre, vem! Oh, Mestre vem! Oh, Mestre volta! 

Não me faz sofrer, não me faz sofrer! Oh, hábil Mestre, 

De belo semblante, vem!… 

Oh, noite inquietante, desaparece! Oh, angústia indizível, afasta-te! 

Oh, inteligência adormecida, aniquila-te! Oh, plenitude despertada vê! 

Oh, coração desvairado, vem! 

Oh, alma ferida, vem.149 

 

 

A obra de Rumi sempre incentiva e ensina o outro a buscar dentro de si o 

sentido mais profundo da religião, como ele mesmo fez e realizou em sua vida. O 

que ele inspirou em seus seguidores foi exatamente o que ele realizou, seja no 

êxtase, no lamento ou na dor: 

 

Teu convite aceitei; estou confuso, 
Não sei chegar, não sei onde é a casa150. 
A cidade celebra teu amor. 
Mostra o lugar, não sei onde é a casa. 
E já não tentes compreender o Amado. 
Não O insultes, não sei onde é a casa. 
Todos sabem de mim. Queimo de Amor. 
Não me deixes, não sei onde é a casa. 
Guia os cantores e bate o tambor. 
Diz onde estás, não sei onde é a casa. 
Divino Shams, não sou de mais ninguém. 
Guia-me, pois não sei onde é a casa151. 

 

Entretanto, Rumi conseguiu transcender a dor, conseguiu encontrar as 

“portas” desta casa. Seu filho relatou que Rumi sofreu muito a perda de seu mestre, 

mas conseguiu transformar toda perda e toda dor em amor divino: 

 

Ainda que Mâwlanâ não tenha aparentemente reencontrado Shams de 
Tabrîz, ele reencontrou de fato nele mesmo, pois ambos comungavam o 
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mesmo estado espiritual (hâl). Ele disse: “Ainda que esteja longe dele 
materialmente – sem corpo e sem alma, nós dois somos uma só luz – se 
quiseres, tu os vês, se quiseres, é a mim que vês – Eu sou ele, ele sou eu, oh 
indagador! Por que digo eu ou ele, já que ele mesmo sou eu, e eu que sou 
ele? Sim, tudo é ele, eu estou contido nele… já que eu sou ele, que buscaria 
eu? Sou ele mesmo, agora é de mim mesmo que falo. Certamente, sou eu 
mesmo que eu buscava152. 

 

Shams foi um dos enviados divinos na vida de Rumi, que, segundo 

Meyerovicht, “agarram a alma pelo pescoço”153 para tirá-la da letargia e precipitá-la à 

procura de Deus, que lhe consagra esta gratidão e este amor extremo. Ele desperta 

o coração adormecido. 

 Toda vida de Rumi está centrada na Unidade com Deus. A paixão pela 

unidade é visceral, passando além de qualquer fronteira, da razão e da loucura. O 

desejo por Deus é imenso, mas sempre há o diálogo com todos os seres, o que fez 

com que ele não se perdesse em abstrações154. Ele caminhou em êxtase. Este foi o 

maior aprendizado recebido de seu mestre Shams, que lhe ensinou que o ser tem 

outra dimensão, que pode ser compreendida apenas pelo coração. Desde então, 

esse Shams-od-Din, eterno e supremo Mestre, residiu, Rumi descobriu, no fundo do 

seu ser155. O mestre interior e exterior funde-se: “anâ aqûlu waanâ asma’u wa-laysa 

fi’l dâri ghayri dayyârun”: “Sou eu quem fala, sou eu quem escuta, e na casa não há 

outro se não eu”156. Rumi na dor, antes da união do mestre interior e exterior, criou a 

dança giratória. Essa dança, segundo seu filho, foi praticada por Rumi 

incessantemente no período que estava procurando Shams. Essa dança é a maior 

marca da Ordem Mevlevita, Ordem dos dervixes girantes, Ordem ou escola sufi de 

Rumi. 

 

2.2- SAMA 

Sama é o nome que se dá para a cerimônia da Ordem Sufi Mevlevita, que é 

conhecida como os dervixes rodopiantes, que Rumi fundou157. Sama é literalmente 
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uma palavra de origem árabe, que possui uma ampla diversidade de significados, 

tais como: ato de ouvir, boa reputação e comemoração. Do ponto de vista 

terminológico, foi o nome outorgado ao fato de escutar as melodias musicais e, 

posteriormente, sucumbir ao encanto, caindo profundamente em êxtase através do 

giro a favor do som e do dhikr158. O dhikr do sama, o ritual da dança das voltas, 

levado a cabo pelos mevlevitas, em determinadas épocas, dominou-se muqabala, 

enquanto que a própria festa é chamada de dia da muqabala. 

Este concerto espiritual surgiu após o desaparecimento de Shams. Seu filho, 

Sultân Walad, disse que após saber da morte de seu amado mestre, seu desespero 

fora tão grande, que Rumi não parava mais de girar159, como forma de elevar a dor 

que percorria cada célula do corpo, assim como a sua alma. O sama representava, 

para Rumi, não somente uma dança giratória para promover emoções, mas também 

um ofício litúrgico160 altamente elaborado e simbólico. 

Rumi disse: “... muitos caminhos levam a Deus, escolhi a música e a 

dança”161. Sama, para esta escola sufi, simboliza a intensificação do espírito 

humano, o ato de virar o rosto para a Verdade, a exaltação pelo Amor Divino e o 

abandono da identidade pessoal (eu) para se perder em Deus162. É uma dança 

celeste, na qual a batida dos pés marca a submissão da carne; a abertura dos 

braços, o caminho da perfeição; e a prostração, a humildade do ser humano diante 

de Deus163. 

As sessões do sama não aconteceram sem suscitar controvérsias, que 

encontram eco nas crônicas que relatam as objeções formuladas pelos elementos 

bem pensantes de Konya contra Mawlânâ164. O Islã ortodoxo possui desprezo pelo 
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uso da música enquanto técnica de êxtase. O Alcorão condena, com efeito, a oração 

feita em estado de embriaguez, já que a alma pode embebedar-se de dança e de 

harmonia tanto quanto de vinho ou, mais sutilmente, embriagar-se com seu próprio 

estado espiritual. Os grandes mestres do sufismo tiveram sempre cuidado de 

resguardar seus discípulos contra o falso misticismo, cujo fim é a fuga de si mesmo. 

Ninguém o condenou com mais severidade do que Djalâl-od-Dîn Rumi, que odiava 

toda sensualidade espiritual com muito rigor. Apesar disso, Rumi concentra-se 

apenas no amor do Amado. 

A utilização da música e da dança pode ter o propósito de excitação165, já que 

são capazes de produzir efeitos emocionais. Porém, Ghazali166 sustenta que o 

emprego sufista da música difere do aspecto emocional comum, pois lança 

sementes para nossa compreensão de um conhecimento no coração e não, 

simplesmente, uma sensação corporal. É uma linha tênue entre a sensação e o 

aspecto profundo espiritual que Rumi propõe. A participação na música e a dança 

em quaisquer outras circunstâncias, diz, não são só proibidas como nocivas ao 

aspirante. Essa nocividade tem relação com a natureza sensual da música e seu 

mero valor emocional e intelectual, que não é o objetivo do sufi. Por isso, os perigos 

são grandes. Aqui começamos a compreender porque a religião e a relação 

intrínseca mestre-discípulo no sufismo é fundamental no processo, pois sem as 

bases espirituais a música e a dança podem conduzir à sensualidade e desenvolver 

o prazer secundário, escondendo a sua verdadeira utilidade que é desenvolver a 

consciência, que apenas um mestre sufi pode ensinar167. Shah diz-nos que a 

psicologia moderna ainda não se deu conta de que existe uma função especial do 

som que pode elevar a consciência, tal como acontece com a poesia, que pode ser 

um exercício espiritual: 

 

É preciso relevar-lhe algumas coisas, porque ele não tem consciência do que 
são esses estados. Como um cego que tentasse compreender a experiência 
de enxergar a relva verde ou a água que corre. O máximo que pode fazer 
uma pessoa de fora é relatar a experiência de forma apenas sensual, 
orgiástica e emocional168. 
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Por isso, vale dizer que, nesse caminho, Ghazali169 advertia, segundo Shah, 

que nos encontros dos dervixes existem exemplos de convulsões estáticas e outros 

sinais de experiências falsas, simuladas, ou meramente emocionais. “Não são todos 

que aprendem os segredos do Caminho”170. Podemos afirmar que não são todos 

que alcançam o conhecimento do coração: 

 

Tais demonstrações, de certo modo, estão associadas ao emprego emocional 
de palavras que constitui a fraqueza e, finalmente, a decadência das religiões 
formais. Fazer frases relacionadas com Deus, com a fé ou com qualquer 
religião é uma questão externa e, na melhor das hipóteses, emocional. Essa é 
uma das razões por que os sufis não discutem o sufismo no mesmo contexto 
da religião. Os planos envolvidos são diferentes (...) Depois de uma 
experiência interior do que se pretende dizer com a fraseologia familiar da 
religião, as frases deixam de ter significado, seja ela qual for, porque se 
registrou a transição do mais grosseiro para o mais refinado.171 

 

Na visão da cosmologia islâmica, existem as dimensões invisíveis do ser 

humano. Assim, a alma (nafs) precisa ser elevada através do espírito (Rûh) para 

alcançar o coração (qalb) que, compreenderemos, segundo a mística sufi, está 

muito além órgão físico. Assim, existe uma interrelação, que expressa atividade e 

receptividade, sendo o nível mais acima ativo – Rûh (espírito) - e o mais baixo - nafs 

(alma) receptivo. A alma relaciona-se com o corpo e com suas paixões, por isso a 

insistência de Rumi, de não perder o sentido espiritual, pois estes termos não se 

referem às entidades distintas dentro do ser humano, mas às qualidades ou aos 

graus de uma única realidade. Este caminho é todo traçado dentro do Alcorão. Os 

mestres sempre advertem para o erro de se aventurar em práticas sufi sem um 

mestre, afirmando, mais uma vez, que a mística sufi não pode ser considerada fora 

do Islã. 

Cada um dos momentos e dos elementos do Sama, este oratório espiritual, é 

um verdadeiro ofício litúrgico. Quando ao som da flauta (Ney), os dervixes lançam-

se turbilhonando. Trabalham sempre em cima da idéia do giro e da analogia com os 

planetas, buscando uma profunda percepção de todo o movimento da natureza. 

Todo Cosmo reflete uma mesma alegria triunfal, pois, para Rumi, é um dos 
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momentos que a dor da separação é diminuída, o que gera a possibilidade de “ver” 

com o coração a Verdade172. 

 

Escuta esta Ney, como canta melancolicamente! 
Pela separação se está a queimar. 
 
“Desde que me arrancaram do canavial, 
Todos os olhos que se fixam no meu pranto derramam lágrimas que jamais 
secarão, 
 
Desejo um coração rasgado, rasgado pela separação 
De modo a que a pessoa possa partilhar a dor da lamentação; 
 
Todo aquele que se separou de sua origem 
Deseja o momento de seu reencontro. 
 
Como cada companhia, solucei e chorei, 
O miserável e o feliz tentaram fazer amizade comigo. 
 
Cada um travou amizade comigo de acordo com sua essência de alma 
Porém, ninguém tentou descobrir os segredos afundados nas minhas 
profundezas 
 
Apesar do meu segredo não ser mais que meu choro 
Não se manifesta, porém nos sentidos. 
 
Não se oculta no corpo da alma, nem a alma do corpo, 
Nenhum olhar mortal, porém, permitiu-se contemplar a alma 
 
O soluço da Ney não é apenas ar, mas fogo. 
 
São as chamas do amor neste ardor da Ney 
É o fermento do amor neste vinho estático 
 
A Ney é a mais confidente de todos que se separam do amado 
Nos seus tons soluçantes fragmentam os velos do coração profundamente 
cobertos (...) 
 
(...) Se passaram os dias dolorosos, não nos importa 
Fica conosco, oh Aquele que não tem igual em pureza! 
 
Todo o mundo está saciado de água exceto o peixe neste lugar, 
E alargam os dias dos que carecem de alimentos diários. 
 
O imaturo não pode compreender o estado do maduro 
Então há que terminar o discurso e despedir-se, adeus!173 
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O sama tem como objetivo buscar a união com o Bem-Amado, colocando o 

ser humano em tal experiência, para que ele possa transcender a separação deste 

amor. É um caminho, uma via, que está muito longe de ser uma dança. É um 

método complexo de concentração e de distanciamento do eu, onde residem todas 

as paixões que afastariam o ser humano de Deus174. 

Quanto à aparição do sama, Seker175 diz-nos que há notícias de que um dia 

Rumi passava em frente à joalheria do seu amigo Salahaddin Zarqubi (Zarqubi 

significa joalheiro) em Konya. Na loja, Zarqubi dava forma ao ouro, martelando com 

um compasso rítmico. Cativado pelos sons rítmicos do martelo, Rumi expressou: 

 

As almas aderidas às águas e ao barro 
Estão complacidas ao ser liberadas das mesmas, 
E começam a bailar ao ar e às brisas do amor 
Assim chegam a ser perfeitas como a Lua cheia.176 

 

 

Ao contemplar as manifestações dos Belos Nomes do Bem Amado por todos 

os lados, o que este grande mestre ouviu no martelo do ouro foi a mesmíssima 

palavra de Deus: Alla, Al-lah, Al-lah. “Não há divindade a não ser o único Deus”177,  

em som ritmado, que o levou a alcançar um estado de êxtase, que proveio 

finalmente a sama ou a cerimônia giratória.  

A ideia de eixo é fundamental na dança, pois um pé sempre fica fixo e o outro 

impulsiona o corpo. Os movimentos do corpo e da mente dos dervixes dançantes, 

associados à música da flauta pastoril na qual eram executados, são produtos de 

um método especial destinado a colocar o aspirante em afinidade com a torrente 

espiritual, a fim de resgatar a lembrança de Deus178, encoberta pelos véus da 

ignorância. 

A prece, diz Rumi: “tem uma forma, um som e uma realidade física”179. Tudo o 

que tem uma palavra possui um equivalente físico; todo pensamento tem uma ação. 

Para Rumi180, o êxtase e a atração por toda a existência, desde os átomos menores 
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até os maiores corpos celestes, acontecem devido a uma atração oculta pelo Divino. 

Durante a sama, o seu entusiasmo era imenso e a embriaguez era gerada pelo 

vinho de Deus, o Bem amado. 

O sama acontece com os dançarinos que entram de branco, símbolo da 

mortalha, envolvidos com um amplo manto negro, representando a tumba, e 

cobertos com um alto gorro de feltro, imagem da pedra tumular. O xeque, 

representando o intermediário entre o céu e a terra, entra por último. Saúda, assim, 

como os outros dervixes, e se senta em frente ao tapete vermelho, cuja cor evoca a 

do sol poente, que espalhava seus últimos raios no céu de Konya. É uma melopéia 

lenta e solene. Depois, o tocador de flauta improvisa, o mestre dos tímbalos toca-os, 

o xeque golpeia a terra. Os dervixes avançam, então, lentamente, e fazem três 

vezes a volta na pista. Ao fim da terceira volta, o xeque coloca-se sobre seu tapete. 

Os dervixes deixam cair seu manto negro, do qual saltam vestidos de branco, como 

que liberados de sua envoltura carnal para um segundo nascimento. Solicitam a 

permissão para dançar, depois se põe a girar lentamente, estendendo os braços, 

como asas, a mão direita virada para o céu para recolher a graça, que atravessou 

seus corações, e que eles devolvem ao mundo com a mão esquerda para baixo, 

após terem-na aquecido com seu amor. A volta que fazem ao redor da sala 

simboliza a lei do universo, os planetas girando ao redor do sol e de si mesmos. Os 

tambores evocam as trombetas do juízo final. O círculo de dançarinos é dividido em 

dois semicírculos, dos quais um representa o arco da descida ou da involução das 

almas na matéria e, o outro, o arco da elevação das almas para Deus181. 

Ainda, segundo Meyerovitch182, o xeque só participa da dança na quarta vez. 

O ritmo torna-se, então, o de uma valsa de dois tempos muito rápida. O xeque gira 

no centro do círculo. Ele representa o sol e seu esplendor. Quando ele entra na 

dança, a flauta (Ney) improvisa uma nova melodia; é o momento supremo de união 

realizada. Quando o xeque volta ao seu lugar, o sama para e o cantor salmodia o 

Alcorão. É a palavra de Deus que chega ao fim como uma resposta aos dervixes. É 

a palavra de Deus que tem a possibilidade de entrar em um coração que começa a 

se preparar para se abrir. Todo ofício tem esta intenção. Depois disso ocorrem as 

últimas saudações e a evocação de Deus: Hû (Ele). É somente para Ele que é 
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elevada esta adoração: “Para onde quer que te voltes, diz o Livro Sagrado do Islã, 

está a face de Deus”183.  

É somente como meio de conhecimento iluminativo que se justifica o concerto 

espiritual. A música é uma das linguagens de Deus, já que é um estímulo para a 

alma, pois faz com que a pessoa lembre-se de uma pátria esquecida, pois todo 

conhecimento é uma reminiscência na visão sufi. A música é uma reminiscência das 

músicas eternas, do mesmo modo que a necessidade de transcendência é uma 

resposta nascida das profundezas do ser, pois, aí, reside o tesouro que é preciso 

descobrir, conforme afirma Meyerovitch184.  

Sama é a contemplação levada à prática. Como a meditação ajuda a reduzir 

qualquer interferência externa durante tais períodos de pensamento profundo, os 

simples sons ritmados foram utilizados para induzir um estado contemplativo a favor 

do amor de Deus. No princípio eram utilizados apenas sons naturais, mas, com o 

tempo, sons de diversos instrumentos musicais com essências espirituais foram 

utilizados no Sama. Na sua época foi utilizado a Ney, o rebab (violino de três cordas) 

e a zurna (instrumento de sopro de madeira), mas com o passar do tempo, apenas a 

Ney e o rebab perduraram. A música é definida por Rumi no seguinte verso: 

 

 A música é o alimento das almas dos servos de Deus, 
Pois, na música, encontra-se a esperança em alcançar Deus.185 

 

Portanto, a música, quando se combina com a meditação e com a 

contemplação espiritual, é considerada, pelos sufis, uma das maneiras mais rápidas 

para se chegar a Deus. Por outra parte, a música reluz o movimento físico, pois se 

dirige aos impulsos e aos desejos corporais. A princípio, esses movimentos foram 

restringidos ao movimento do corpo, quando os indivíduos ficam sentados, fazendo 

suaves movimentos laterais. Com o tempo as pessoas começaram a acompanhar a 

harmonia musical com uma oscilação e com movimentos maiores e, isto, 

gradualmente, converteu-se no Sama, onde os movimentos são executados de pé e 

de maneira giratória. Desta maneira, o recolhimento espiritual chegou a ser, na visão 

sufi, a união da alma, do som e do movimento, já que o coração e o corpo 
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alcançaram um estado de meditação, superando todo o impedimento físico e 

intelectual diz Seker186. 

Em última instância, a humanidade foi criada para amar e ser amada, 

segundo o sufismo. Para Rumi187, todas as classes de amor são pontes estendidas 

ao Amor Divino. Acreditando totalmente nisto, ele passou toda a sua vida em plena 

dedicação a Deus Todo Poderoso. Não só tentou alcançar Deus, mas também se 

esforçou com todo o seu empenho para ajudar os outros para que fizessem o 

mesmo. Todas as práticas desenvolvidas por ele eram, em verdade, uma obsessão 

para criar pontes visíveis, para que as pessoas pudessem alcançar, nem que fosse 

um mínimo toque deste amor, que, para ele, era a obrigação da vida de todo ser 

humano. 

Chittick chamou esse caminho de sufismo operativo188, que é um caminho 

muito difícil de busca de união com Deus e que muitos sufis descrevem de formas 

diferentes, mas todos eles concordam que o ser humano tem uma incapacidade em 

compreender Deus em sua própria Sabedoria. A alma que desperta para a realidade 

com o chamado da graça divina, saindo do sono do esquecimento, da indiferença e 

da apatia, torna-se comparável à mãe tomada das dores de parto189. A esse 

respeito, Rumi diz: “A dor nascerá desse olhar lançado no interior de si mesmo, e 

esse sofrimento faz passar além do véu”190. 

Para concluirmos, Rumi foi um viajante na viagem do amor, como alguém que 

“não abandonou nada de si, nem sobre si”191. Mediante essas viagens da alma, ele 

permitiu que fossem ouvidas sua experiência e sua sabedoria por um número 

indeterminado de pessoas, deixando uma poderosa luz de inspiração que perdura 

até dias de hoje192. Rumi testemunha que a vida tem sentido, que o Amor e a alegria 

transcendem o sofrimento e que definitivamente nada é absurdo, pois “o homem 

supera infinitivamente o próprio homem”193. 
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O sufismo é um caminho no qual o discípulo afina-se com o plano todo, sendo 

que a ação abrangente da vida é essencial à iluminação, além dela ter que ser feita 

pouco a pouco, para não angustiar o discípulo a ponto dele poder abandonar o 

caminho. Um bom mestre sabe como conduzir o discípulo, se o mesmo se mostrar 

aberto194. 

Mas os laços entre mestre e discípulo sufistas são bem mais estreitos do que 

os que podem ser atribuídos a um diretor de consciência195, no sentido comum deste 

termo. Não se trata somente do ensinamento de um método, de acordo com as 

aptidões de homens que aspiram a uma via espiritual, mas de uma transmissão 

iniciática, da comunicação de uma influência espiritual e de um influxo divino 

(baraka), que só podem ser conferidos pelo representante de uma corrente (silsila), 

que chega até o próprio Profeta. 

Foi dentro deste conhecimento que Rumi desenvolveu toda a sua gnose, que 

podemos chamar de gnose do coração, pois todo segredo espiritual só pode ser 

iluminado através do amor. Esse amor é o conhecimento de Deus, que tem como 

único caminho de desenvolvimento a via cardíaca espiritual. 

 

2.3 - GNOSE DE RUMI  

 

A nossa mãe é nosso amor! O nosso pai é o amor! 

Nascemos do amor! Somos o amor! 

Todos os amores constituem uma ponte que 
conduz 

Ao amor Divino 

Amar os seres humanos significa amar a Deus!196 
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O caminho sufi de Rumi não é, de modo algum, sem inspiração ou um 

idealismo imaginário, ao contrário, o seu entendimento do sufismo é o ato de 

maturidade no mundo da gnose197, do entendimento do universo e da busca pela 

união com o Bem-Amado. 

Segundo Rumi, a natureza real da relação entre Deus e o mundo só é 

acessível pela gnose, não podendo ser conhecida mediante os processos racionais 

e o pensamento discursivo198. Mas dentro de todo este ensinamento que vimos, 

embora muitos sufis fossem ascetas solitários, distantes das questões do cotidiano, 

Rumi199 sempre contempla as realidades da vida, aceitando-as indiscutivelmente 

sem renunciar a elas. Opõe-se ao ócio e à dissociação da vida, integrando, assim, 

uma vida circunscrita à própria vida. O amor Divino, para ele, é a causa da criação, é 

o médico de todas as doenças e é a cura do desdém, do egoísmo e da agonia. 

Como vimos, Rumi foi casado e teve filhos. Toda relação humana é 

fundamental em sua obra. Dentro da Tariqa ou do caminho de ensinamentos, Rumi 

compunha e ensinava a via do amante a numerosos correspondentes, amigos e 

discípulos, sempre com pessoas ao seu redor. Andava pela região levando alimento 

espiritual aos mais pobres. Suas ações sempre foram marcadas por suas 

características pessoais: humanidade, fraternidade, humildade e tolerância200.  

Em sua primeira acepção, segundo Meyerovicht201, a palavra Tarîqa designa 

um método de psicologia moral para guiar cada vocação individual, pois as pessoas 

são diferentes, traçando um itinerário da alma em direção a Deus, no qual se 

cumprem diversas etapas, da prática literal da lei revelada (sharî’a) até a realidade 

divina (Haqîqa).  

Na segunda acepção, continua a autora, o termo tarîqa designa, a partir do 

séc. XI, o conjunto de ritos de prática espiritual preconizados para uma vida comum 
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nas diversas congregações muçulmanas, que começaram a se fundar. Por 

extensão, tarîqa tornou-se sinônimo de confraria e designa uma comunidade 

fundada sobre preceitos especiais, principalmente o de se estar sob a autoridade de 

um mesmo mestre. O pertencimento a uma dessas confrarias pode implicar em 

residir em um mosteiro (takya), geralmente por períodos mais ou menos longos, 

muito raramente por toda a vida. De qualquer forma, a maior parte dos adeptos é 

casada. 

Os laços do mestre sufi e do discípulo são muito estreitos, pois estamos 

tratando não apenas do ensinamento de um método, como pode parecer a dança 

giratória. É uma transmissão iniciática, da comunicação de uma influência espiritual 

e de um influxo Divino (baraka), que só pode ser conferida pelo representante de 

uma corrente (silsila) que chega até o próprio Profeta. Todos os sufis estão ligados, 

segundo a tradição, por laços espirituais mais fortes do que os laços de sangue.202 

Trata-se de algo muito parecido às ordens  cristãs203, no que diz respeito aos 

processos organizacionais, mas o sufismo diferencia-se por ser um processo 

diferente para cada seguidor, levando em conta suas habilidades e suas 

dificuldades. 

Rumi era um mestre e se esforçou para conduzir as pessoas a alcançarem o 

influxo deste amor Divino respeitando as diferenças. Baseado sempre na tolerância 

ilimitada, ele tentou de todas as formas encaminhar seus seguidores204. Em seu 

sistema de ensino, Rumi usava a explicação e o treinamento mental, a reflexão e a 

meditação, o trabalho e o jogo, a ação e a inanição. O movimento do corpo dos 

dervixes dançantes, associado à música da flauta e à prece205, tinha o objetivo de 

resgatar o princípio da religião, pois, para Rumi, os primeiros professores da religião 

estavam certos. Os seus sucessores, com poucas exceções, organizaram os 

assuntos, de tal maneira, que excluíam a iluminação206. É esta questão que o faz 

criar, de todas as formas, pontes visíveis – métodos - para alcançar um 

conhecimento do coração. Rumi desdobrou-se em tentar resgatar – e não inventar – 

o caminho da realização pelo qual acreditava que na religião deveria existir. Rumi 
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tirou toda a questão do canal normal e não estava disposto a submeter o dogma ao 

estudo e à argumentação207, pois sempre vai insistir que jamais através do 

conhecimento puramente intelectual compreenderemos, por exemplo, os dogmas. 

Shah diz-nos: 

 

A verdadeira religião, diz Rumi, não é a que o povo pensa que é. Por 
conseguinte, não há mérito no exame do dogma. Neste mundo, as coisas que 
se chamam Trono (de Deus), o Livro, os Anjos, o Dia do Juízo Final não tem 
equivalentes. Usam-se símiles, mas estes dão, necessariamente, apenas 
uma idéia de algo distinto. 
Veremos então que é pré-requisito para compreender a gnose que Rumi se 
propôs a ensinar é que a pessoa sinta “fome”, pois o homem saciado e o 
homem faminto não vêem a mesma coisa quando olham para um pão disse 
Rumi.208 

 

Ou ainda: 

 

Os sufis sempre falam sobre técnicas e métodos. Eles nunca falam “o que”, 
mas somente “como” (…). Eles não respondem perguntas. Eles contam 
histórias, contos, poesias. (…) O sufismo é o vislumbre de como uma religião 
deveria ser. Não faz sentido falar sobre Deus; crie a escada que leva até ele. 
É um completo desperdício de tempo falar sobre o paraíso; ofereça métodos, 
de tal forma que ele possa ser investigado dentro do seu ser.209 

 

Todo método sufi tem como objetivo a concentração no Divino, adaptável às 

vocações e à capacidade de cada um. O pré-requisito para a recepção é a iniciação 

por parte do mestre, que é responsável igualmente pela transmissão dos 

ensinamentos e das técnicas esotéricas que não são abstrações, pois a via sufi 

busca engajar tanto a mente como o coração, tanto a razão como sentimento e 

vontade, envolvendo e transformando todos os aspectos da vida da pessoa210. 

A prática das virtudes como humildade e como generosidade é enfatizada, 

afirma Azevedo211. Os sufis chamam de faqr, a pobreza de espírito, necessária para 

a plenitude divina. Quanto à generosidade, se a meta da via é o que alguns místicos 

chamam de Identidade Suprema, isto é, só o semelhante pode conhecer o 

semelhante, então o faquir deve ser generoso. Partem da idéia de um contínuo 
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refinamento da matéria, das coisas mais densas para as mais sutis, onde esta não 

deve ser evitada. Rumi insistia, por exemplo, que o homem sempre exercesse uma 

função profissional, que não saísse da vida e de seu cotidiano. No sufismo, cada 

grau da materialidade tem sua própria função, que passa pelo refinamento até que 

una o que se considera separado – o Espírito - sendo este o objetivo da mística 

sufi212. Este refinamento é ver Deus em todas as ações, é uma espiritualização 

constante da matéria. 

Existem, assim, no sufismo, graus de realidades, como veremos nos Nafs 

(ego)213. Em um mundo de existência espiritual, cada possibilidade tende a uma 

diversidade de reflexos e os aspectos mais elevados e espirituais estão contidos nos 

mais inferiores e materiais, mas podem refletir a Unidade de Deus “a cada 

instante”214, diz Rumi. 

Embora esta multiplicidade de reflexos ocorra, acontecem cristalizações 

profundas em algumas pessoas. Se a mesma estiver destreinada, sofrendo a 

influência de seus próprios preconceitos, não pode esperar fazer grandes 

progressos. Rumi concentra-se no controle do desenvolvimento, controle que se dá 

através da experiência, e não da simples teoria que define o que é bom ou mau ou o 

que é certo ou errado215. Para aprender é necessário buscar alguém que lhe ensine. 

Buscar o caminho e o mestre certo é um dos grandes desafios na atualidade e no 

sufismo não é diferente. O mais cedo possível, o professor dispensa seu discípulo, 

que passa a ser seu próprio mestre na continuação do trabalho consigo mesmo.  

Os mestres sufis possuem segredos, mas precisam fazer com que eles se 

desenvolvam dentro do discípulo. O ensinamento é para ser vivenciado e 

experimentado. O sufismo é uma coisa que acontece a uma pessoa, não uma coisa 

dada a ela. O falso mestre mantém seus seguidores em torno de si, que é um grave 

erro. Todo treinamento tem um fim para que, depois, esta pessoa possa saborear o 

próprio desenvolvimento e prosseguir como uma pessoa realizada. O sufismo é um 

caminho, uma jornada para toda vida, árdua e difícil, conclui Shah216. 

O sufi precisa seguir todas as rotinas do autodesenvolvimento. Dizendo de 

outro modo, a simples concentração numa delas provoca desequilíbrio psicológico. 
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Rumi é muito criterioso com  esta questão muito a sério, o que pode ser percebido 

pela multiplicidade de seus métodos com o objetivo de sustentar o discípulo de 

acordo com suas potencialidades e de respeitar as suas fragilidades. A velocidade 

do desenvolvimento varia entre as pessoas e esta capacidade de compreensão 

desenvolve-se com o progresso espiritual do indivíduo. O desenvolvimento, graças 

aos exercícios, proporciona uma nova maneira de ver as coisas: “... pegue a pérola, 

não a ostra” e o que pode ser “pedra ao homem comum, é uma pérola aos olhos do 

conhecedor” 217, diz Rumi. “Tuas mudanças de humor são inumeráveis, e não são 

controladas por ti. Se conheces sua origem, seria capaz de dominá-las. Se não 

podes localizar suas próprias mudanças, como localizarás o que te formou?”218. A 

crença dos dervixes (Ordem de Rumi) é que existe um estado especial que precisa 

ser ativado, um estado não-emocional e não-intelectual, que é possível ser 

acessado, segundo seu ensinamento, através do processo de discriminação de 

estados219. 

Assim, podemos dizer que existe um caminho, um ensinamento, uma 

metodologia dos dervixes, que inclui o uso de exercícios destinados a produzir tajrid 

(alheamento exterior) e tafrid (solidão interior). O equilíbrio correto de interação das 

faculdades especiais pode ser atingido pelo “abandono exterior dos desejos deste 

mundo e pela rejeição interior da compensação do outro e deste mundo”220. Isso é a 

Tajrid221. Rabi’a222, por sua vez, expressa belamente a ausência de um coração que 

espera recompensas: 

 

Ó Deus meu! 
Se Te adoro por medo do inferno, 
Queima-me nele. 
Se Te adoro por esperança do paraíso, 
Exclui-me dele. 
Mas se te adoro somente por Ti mesmo, 
Não afaste de mim Tua Eterna Beleza.223 
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Para, finalmente, tentarmos compreender esse processo, ou melhor, 

tentarmos visualizar a sua metodologia, que visa um caminho de abertura para tal 

compreensão, é preciso despertar no mínimo cinco centros de comunicação, dos 

sete estabelecidos pelo sufismo: 1) coração; 2) espírito; 3) secreto; 4) misterioso; 5) 

profundamente oculto; 6) eus; 7) só é acessível aos que desenvolveram as outras e 

pertence aos sábios, aos recipientes e ao transmissor dos ensinamentos. O método 

é presidido pelo instrutor (Sheik) com o objetivo de ativar essas latifa. Estes 

exercícios têm a finalidade de modificar a consciência do discípulo para acomodar 

as maiores potencialidades da sua mente. Ele está rompendo o véu da cegueira, 

produzindo novos estados de consciência. Este órgão- o qalb – o coração - é 

sensível e precisa ser guiado por um mestre, pois pode ter consequências perigosas 

no sentido de gerar distúrbios psicológicos. O mesmo vale para as técnicas 

respiratórias. Esse coração espiritual, onde tudo se inicia, é a sede, não emocional, 

da realidade do caminho sufi. 

Não podemos esquecer que estes centros podem ser ativados um de cada 

vez ou, às vezes, mais de um. A iluminação, segundo o sufismo, pode acontecer 

parcial ou acidentalmente. Quando isso acontece, o indivíduo ganha, durante algum 

tempo, um aprofundamento do conhecimento intuitivo, que corresponde à latifa 

desenvolvida. O perigo ocorre quando isso acontece de forma desequilibrada, 

levando a pessoa a todos os fenômenos mentais unilaterais indesejados, desde 

idéias exageradas da própria importância chegando até a deterioração da própria 

consciência. 

Todo o trabalho de desenvolvimento sufi tem relação com o ego – Nafs – que 

não podemos traduzir diretamente apenas como ego, pois, para o sufismo, não 

podemos falar de um eu e, sim, de vários eus ou personalidades224. 

Outros termos como tajalli – iluminador - e nur (luz: plural, Anwar) estão 

associados ao processo de ativação do coração, levado a cabo no caminho que se 

dirige para a realidade independente através da força contida no poder do amor, 

meta última do sufi. Não há sentido algum em ativar novos órgãos especiais de 

percepção e de comunicação, a menos que o indivíduo esteja, ao mesmo tempo, em 

condições de compreender o que está sendo comunicado, a quem e por que. Shah 

chega ao centro do sufismo: 
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O coração – qalb – pode ser considerado uma localização anatômica do 
órgão que deve ser despertado. Sua posição encontra-se onde normalmente 
se determina a pulsação do coração físico, no lado esquerdo do peito. A 
crença e a ação sufista consideram esse órgão sede da principal 
perceptividade inicial interior envolvida na “busca” ou “trabalho” (...) A 
iluminação total deste e de outros órgãos precede o walayat-i-Kubra 
(santidade maior), que constitui a meta do sufi e corresponde, em outros 
sistemas, à iluminação (...). A unificação que o sufi atinge recebeu o nome de 
fana (aniquilação).225 

 

As doutrinas sufistas de Rumi são estudadas e praticadas nas ordens dos 

dervixes, o que significa haver equilíbrio entre apresentação intelectual, 

compreensão da doutrina e aplicação. A metodologia é sempre o equilíbrio na 

recepção e na experiência, nunca podendo ser unilateral. 

 

2.3.1 - OS SETE NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA DA DOUTRINA SUFI 

O ego, segundo o sufismo, é uma parte material da sua existência e não a 

consciência em si. Existem sete níveis de consciência dentro da doutrina Sufi. 

Entretanto, esta divisão está mais para um imenso dégradé, existindo, assim, 

diversos subníveis. O menos evoluído dos níveis é o que veremos primeiramente: 

1. Nafs ammara (O Eu que induz ao mal): a maior parte da humanidade 

está neste nível. Desconectada do resto do mundo, busca apenas a satisfação de 

seus desejos. Nos níveis mais elevados de Nafs ammara, o mal está na mentira 

(tanto para satisfazer o ego, como para levar vantagens) e na fraude, por exemplo. 

Esses pequenos defeitos são justificados por nossa mente. Nos níveis mais baixos, 

encontramos os assassinos, os estupradores, os assaltantes. 

Para sair desta roda de sofrimento e de ignorância, o aspirante deve estar 

apto a receber a misericórdia de Deus e, para isso, a pessoa deve se olhar de fora, 

ter algo como um "grilo falante", que lhe diga que isto não é correto por mais 

benefícios aparentes que lhe traga. É acender a centelha divina que está dentro de 

todo mundo. Podemos receber esse "empurrãozinho" Divino (para que o indivíduo 

possa se aperfeiçoar), quando, por exemplo, sente-se um gratificante bem-estar ao 

se fazer alguma coisa boa a alguém. Mas, isso é só a ponta do iceberg, que a 

pessoa deve descobrir por ela mesma, sem recompensas. 
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Enfim, no Nafs ammara não há consciência de certo ou errado, de bem ou 

mal, no seu sentido mais universal. Apenas no fim deste nível é que há a percepção 

do erro que uma pessoa pode estar realizando. Vale lembrar que cada estágio tem 

suas nuances e se comunica com os demais. 

2. Nafs lawwama (O Eu acusador): a consciência interior do certo e do 

errado. A pessoa nesse nível assume como verdade interior o que aprendeu, seja 

através das tradições familiares ou grupais ou das religiões. O problema é que há 

um censor interno tão rigoroso que pode levar a pessoa à depressão ou aos 

julgamentos muito rigorosos de si mesma. O que normalmente surge desse encontro 

consigo mesmo é o remorso. É preciso ter muito cuidado para que a pessoa não 

desmorone ao se ver como realmente é. Outros, para poder se sustentar, preferem 

voltar o Eu acusador para os outros e não para si mesmo. Então, esta pessoa passa 

a ser uma perseguidora ou uma inquiridora, achando-se uma defensora do certo ou 

da Verdade. Tal fato configura-se como uma fachada, já que há a projeção do 

problema que está dentro dela mesma. Se ela não se perdoar primeiro, se não 

compatibilizar o pensamento de outrora com o de hoje, não perdoará os outros. 

3. Nafs mulhima (O Eu inspirado): o conjunto formado pela ética e pela 

ação é o que caracteriza a pessoa nesse nível. O indivíduo passa a ter mais sonhos 

e mais visões e a achar que as coisas que não são válidas para os outros podem ser 

válidas para ele. O risco nesse nível é a pessoa confundir paixão com inspiração, 

porque o coração ainda está dominado pelo ego. Pessoas em Nafs mulhima podem 

tornar-se líderes religiosos e, mesmo com a melhor das intenções, podem achar que 

inventaram ou descobriram um novo caminho para Deus e que são enviados do Alto 

para a humanidade. Podem, assim, acabar inflando ainda mais o próprio ego, por se 

acharem os donos da verdade.  

Do terceiro nível para cima é recomendável o acompanhamento do Mestre 

Espiritual, ou seja, a companhia de alguém que já tenha trilhado este caminho, pois 

há sempre o risco do ego assumir um comando ainda maior do coração. O Mestre é 

um guia, que aponta o caminho possível para se obter as experiências necessárias 

sem grandes tropeços. Mas, é preciso que os passos sejam válidos para todos, que 

sejam éticos, públicos e transparentes. Se até aqui o caminho sufi assemelha-se a 

algumas escolas de psicologia ocidental, daqui em diante estaremos falando de um 

caminho profundamente espiritual. 
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4. Nafs mutmaina (O Eu tranqüilo): neste nível a pessoa já aquietou o 

ego e possui um bem-estar interior mais constante. Já começa a vislumbrar o efeito 

da integração de todas as coisas. 

5. Nafs radiya (O Eu que está satisfeito com Allah): neste nível a pessoa 

está liberta da influência do ego no coração. A partir daí não há a possibilidade de 

regressão. Ela olha o mundo e consegue compreendê-lo como um sistema perfeito, 

sem falhas. Mas, isto não significa que a pessoa não tenha falhas, que não fique 

triste ou condoída com o problema dos outros. Não há arrogância. Se a pessoa não 

morrer neste nível de consciência, fatalmente atingirá o próximo.  

6. Rafs mardiya (Aquele com quem Allah está satisfeito): são os 

considerados amigos de Allah. Jesus, além de ser considerado (pelos muçulmanos) 

um Profeta, é também reconhecido como um amigo de Allah.  

7. Nafs saffiya (O Eu perfeito): o momento em que o ego dissolve-se na 

consciência divina, no qual, simbolicamente, amado e amante confundem-se226. 

Esta descrição dos estágios dos Nafs, embora aparentemente simplória é 

extremamente complexa. Faz-se necessária para compreendermos que, segundo a 

doutrina sufi, somos seres condicionados. Idéias fixas, preconceitos ou, às vezes, 

respostas automáticas ocorridas através do treinamento dos outros (família, cultura, 

religião etc.) determinam nossa forma de ser e de compreender a vida. O homem 

não é tão livre como se julga. Rumi tem muito cuidado, pois observa que a mente é 

uma rede muito delicada227. Ensinaram ao homem que ele pode compreender tudo 

por um único processo: a lógica. Esses ensinamentos minaram-no228, pois Deus não 

está na ideia Dele ser piedoso ou ter qualquer outra qualidade, Ele está além de 

qualquer controvérsia, porque a divindade é uma questão de experiência pessoal. 

 

2.3.2 – A SEMENTE DIVINA NO CORAÇÃO 

O sufismo parte da importância da penetração da informação, por isso o 

coração tem um papel tão fundamental. Ele pode ser penetrado, enquanto a mente é 

condicionada. Em muitos casos, por estar condicionado ou exercitado, o estudante 
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aceita a afirmação como um condicionamento. Como resultado, limitar-se-á a pensar 

que a absorveu, porque responde de modo previsível toda vez que certo estímulo de 

afirmação lhe é aplicado. Tal condicionamento, se é que ocorreu, tem que ser 

rompido para que se manifeste o efeito sufista229: 

 

A questão do conhecimento divino é tão profunda que só conhecem 
realmente os que a possuem. A criança não tem um conhecimento verdadeiro 
das realizações do adulto. O adulto comum não compreende as realizações 
do homem de saber. Da mesma forma, o homem de saber não compreende 
as experiências dos santos ou sufis iluminados230. 

 

Estes ensinamentos existem porque os sufis acreditam que no homem exista 

“muitos graus de conhecimento”231. O homem, segundo o sufismo, é capaz de existir 

em diversos planos diferentes, que, normalmente, ele não reconhece nem sabe 

diferenciá-los: 

 

No primeiro, parece uma mariposa. Tem visão, mas não tem memória. 
Chamuscar-se-á muitas e muitas vezes na mesma chama. No segundo 
parece um cachorro. Se for surrado uma vez, fugirá à vista de uma bengala. 
No terceiro, é como um cavalo ou um carneiro. Ambos sairão correndo se 
virem um leão ou um lobo, seus inimigos naturais. Não fugirão, todavia, de 
um camelo ou búfalo, embora estes dois últimos sejam muito maiores do que 
seus inimigos hereditários. O quarto plano é aquele, em que o homem, 
transcendendo inteiramente as limitações animais, exerce alguma previsão.232 

 

O comum dos homens, segundo Shah, permanece numa das duas primeiras 

fases, onde não aguenta uma visão mais ampla da vida e de Deus tanto quanto 

deveria. Seus corações estão contraídos, estáticos; são invariavelmente inimigos 

dos que se movem. Daí advém os problemas dos teólogos com os místicos sufis. 

Ainda conforme o autor, raramente os sufis dão-se ao trabalho de induzir as pessoas 

a seguirem o caminho sufista233, pois é complexo e doloroso. Nas palavras de 

Meyorovitch, é uma via purgativa234 do fogo que queima todas as quimeras: 

 

(...) O amor veio e partiu. Eu o segui. 
Voltou-se, como águia, e devorou-me. 

                                                 
229

 Cf. Idres SHAH, Os sufis, p. 188. 
230

 Ibid., p. 181-182. 
231

 Ibid., p. 182. 
232

 Ibid., p. 183. 
233

 Cf. Loc. cit. 
234

 Cf. Eva de Vitray MEYEROVITCH, Rumi e o sufismo, p. 76. 



72 
 

Perdi-me no tempo 
Perdi-me nos mares do verbo 
O gosto deste vinho, 
Conhece quem sofreu. 
Os profetas bebem tormentos. 
E as águas não temem o fogo235. 

 

Os dervixes trabalham com a certeza de que existe um estado especial que 

precisa ser ativado e as referências ao refinamento, à purificação e à discriminação 

relacionam-se para alcançar esse estado. Apurando a consciência de modo que lhes 

permita perceber estados de espírito e condições da realidade da mente comum. 

Essas sutilezas não são dadas ao indivíduo comum e precisa, segundo o sufismo, 

ser desenvolvida e trabalhada. Caso contrário, o indivíduo permanece numa fase de 

consciência parcial ou de poder de concentração ocasional, sendo, estes, um dos 

resultados menos desejáveis236. 

Para Rumi, primeiramente o homem não deve abandonar o trabalho nem 

deixar de viver no mundo. “Não desista de trabalhar recomendava Rumi; na 

verdade, o tesouro que você procura deriva disso”237. Essa é uma das razões pelas 

quais todos sufis precisam ter uma vocação construtiva238. O trabalho, porém, não é 

apenas o labor costumeiro, nem mesmo a criatividade socialmente aceitável. Inclui 

labuta consigo mesmo; a alquimia mediante a qual um homem se aperfeiçoa: “... a 

lã, mercê a um homem de conhecimento, transforma-se em tapete. A terra converte-

se em palácio. A presença do homem espiritual cria uma transformação similar”239. 

No sufismo está muito claro que não há separação entre o que chamamos de 

material e de espiritual, pois o que consideramos material, para o sufi, é espiritual, 

aliás, tudo é espiritual, e está relacionado com os graus de consciência do mais 

denso e grosseiro ao mais sutil. Não há a ideia de um lugar espiritual além deste 

mundo, sem nenhuma aplicação no dia a dia, pois cada parte da realidade humana 

está conectada ao seu princípio Divino. Por isso, vemos que Rumi transita de forma 

suave no que comumente pode ser separado entre vida espiritual e material. 

O sufismo possui uma terminologia técnica própria, que nos versos de Rumi 

estão cheios de variedades familiares e especiais. Ele descreve, por exemplo, em 
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seu grande livro O divã de Shams de Tabriz, alguns conceitos da mente e das 

atividades que um discípulo deve seguir. Expressos em versos, os ensinamentos 

sufis são colocados em pensamento e em ação. Abaixo colocamos um ensinamento 

de uma visão mais ampla da Realidade: 

 

(...) junte-se à comunidade, seja como ela, contemple assim a alegria da vida 
real. Siga ao longo da rua arruinada, e veja os donos das casas arruinadas. 
Beba a taça do sentimento, para não sentir vergonha (consciência de si 
mesmo). Feche os dois olhos da cabeça, para poder ver com o olho interior. 
Se procura um abraço, abra os dois braços do seu eu. Quebre o ídolo de 
barro a fim de ver a face dos ídolos. Por que aceitar um dote tão grande por 
uma frágil megera e, por três pães, a servidão militar? 

O amigo regressa à noite; hoje à noite não beba nenhum gole – feche a boca 
para a comida, a fim de ganhar a comida da boca. Na assembléia do 
bondoso, mova-se em círculo – entre no círculo. Por quanto tempo circulará 
(em torno dele)? Eis aqui uma oferta – deixe uma vida, ganhe a bondade do 
Pastor (...) Abstenha-se de pensar a não ser no criador do pensamento – o 
pensamento da vida é melhor do que o pensamento do pão. Na amplitude da 
terra de Deus, por que você adormeceu numa prisão? Abandone os 
pensamentos complicados – a fim de ver a resposta oculta. Cale as suas 
palavras, para obter as palavras eternas. Deixe para trás a vida e o mundo, a 
fim de ver a Vida do Mundo240. 

 

Não podemos analisar a realidade sufi pelos critérios limitados do 

pensamento discursivo241. Este poema pode ser visto como uma reunião dos fatores 

salientes do método de Rumi, que especifica uma comunidade dedicada a perceber 

a Realidade, da qual a realidade aparente á apenas um substituto. A cognição surge 

através do contato com os outros, pelo empenho numa atividade de grupo, bem 

como na atividade e no pensamento pessoal. O que é realmente fundamental só 

vem depois de certos modelos de pensamento terem sido reduzidos à sua 

perspectiva correta. O método é o pensamento, não o modelo de pensar. É 

fundamental que o pensamento abranja toda a vida e não pequenos aspectos dela. 

O homem é alguém que podendo atravessar a terra, adormeceu em uma prisão. As 

complicações de um intelectualismo mal colocado ocultam a Verdade. O silêncio é 
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um prelúdio da fala, da fala real. A vida interior do mundo obtém-se deixando de lado 

a fragmentação implícita na vida e no mundo, diz Shah242. 

As meditações de Rumi incluem algumas idéias notáveis, destinadas a levar o 

aspirante a compreender que ele está temporariamente fora de contato com a 

Realidade completa, ainda que a vida comum pareça ser a totalidade da própria 

realidade. O que vemos, sentimos e experimentamos na vida comum, não realizada, 

de acordo com o pensamento sufista, é apenas parte do grande todo. Há dimensões 

que só conseguimos alcançar com o esforço do trabalho interior243. Dentro do 

trabalho interior, o enfrentamento dos opostos é um tema significativo.  

Rumi afirma: 

 

Se um homem fosse inteiramente sábio e não tivesse ignorância, seria 
destruído por isso. Por conseguinte, a ignorância é louvável, porque significa 
existência continuada. A ignorância colabora com a sabedoria no sentido de 
alternância, como a noite e o dia se completam244. 

 

Muitas poesias apontam para a dualidade intrínseca no ser humano, sendo 

que não é objetivo destruí-la e, sim, elevá-la aos graus superiores de consciência. É 

um processo de integração e não de separação; é um caminho rumo à Unidade de 

todas as coisas: 

 

Ébrio de vinho, o homem de Deus, 
Farto em Jejum, o homem de Deus 
Louco e brutal, o homem de Deus, 
Magro e insone, o homem de Deus…245 

 

Neste trabalho com os opostos, Rumi aponta sempre para o equilíbrio de 

todas as faculdades, pois a união entre a mente e a intuição é o que produz a 

iluminação e o desenvolvimento procurado, que estão baseados no amor, tema 

insistente da obra deste autor. De qualquer forma, o método é um conjunto de 

ensino e de prática sufis reais, como trabalho, pensamento, vida e arte: 
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Onde a ciência e o escolasticismo246 estreitam sempre sua esfera de ação 
para abranger áreas de estudo cada vez menores, o sufismo continua a 
abarcar toda e qualquer prova da grande verdade fundamental, onde quer 
que ela seja encontrada247. 

 

Este percurso é o que possibilita ao peregrino despertar diferentes dimensões 

em seu ser. O homem que atravessa um lago a nado exerce ações e responde a 

percepções diferentes das de outro que desce a encosta de um morro, por exemplo. 

É o mesmo homem, mas quando anda, carrega consigo toda a potencialidade do 

nadar. 

É a separação entre o homem e sua essência a razão de sua desarmonia e 

de sua insatisfação, fonte de todo sofrimento. Assim, não é incomum, no sufismo, a 

palavra felicidade, pois é uma busca genuinamente humana, embora muito distante 

das satisfações de meros prazeres sensoriais. Escuta esta Ney (flauta). Como canta 

melancolicamente! 

 

Pela separação se está a queimar 

Desde que me arrancaram do canavial, 

Todos os olhos que se fixam no meu pranto 

Derramam lágrimas que jamais secarão, 

Desejo um coração rasgado, 

Rasgado pela separação, 

De modo que possa partilhar a dor da lamentação 

Todo aquele que se separou da sua origem 

Deseja sempre o momento de reencontro.248 

 

Ele busca a ativação do ouro e o meio de consegui-lo encontra-se dentro do 

homem. É sua a pedra filosofal249. A palavra árabe que designa pedra está 
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associada a algo escondido e proibido, de tão poderosa que é. É também chamada 

azougue no Ocidente, que significa essência ou qualidade interior, ou zibaq, 

mercúrio. A pedra, conforme os sufis, é dhat, essência tão poderosa que transforma 

tudo o que entra em contato com ela. É a essência do homem, que participa do que 

as pessoas chamam de divino. É a luz do sol, capaz de erguer a humanidade até 

uma nova etapa250. Três elementos concorrem para a produção do dhat, depois de 

submetidos ao trabalho (amal). Esses elementos são o enxofre (kibrit: grandeza, 

nobreza), o sal (milh: bondade, saber) e o mercúrio (zibaq: abrir uma fechadura, 

quebrar)251.Tudo isso faz parte da alquimia sufista252. 

Os métodos de concentração, de destilação, de maturação e de mistura, 

dotados de nomes químicos, são uma organização da mente e do corpo para 

produzir um efeito humano e não químico. Não há dúvida de que houve praticantes 

da química física253. Numerosos contadores sufistas dos poemas evolucionistas de 

Rumi “O homem, primeiro que tudo, surgiu do domínio minera”254 dizem: “O metal 

humano precisa ser refinado e expandido”255. Shah continua: 

 

O homem precisa desenvolver-se pelos próprios esforços, crescer de modo 
evolutivo, estabilizando a consciência. Possui dentro de si uma essência, 
inicialmente minúscula, brilhante, preciosa. O desenvolvimento depende do 
homem, mas precisa começar com um professor. Quando se cultiva a mente 
correta e adequadamente, a consciência é transladada para um plano 
sublime.256 

 

Tudo o que faremos na vida requer sacrifícios e o “... homem que anseia por 

atingir alguma coisa e não está disposto a fazer esse tal sacrifício terá dificuldades, 

pois ele quer comprar coisas sem pagar por elas”257: 
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Ah! Como pesa este manto de medo. 

Dá-me teu vinho e assim não terei medo. 

O vinho que desmaia o pensamento 

E a âncora do medo que me assombra 

Navega-me, sou arca de Noé, 

ou hei de me afogar na correnteza. 

Dá-me o teu ouro tão vermelho: 

Meu rosto é pálido de medo. 

Dá-me o vinho que serviste 

Àquele que repousa em outro círculo. 

Devolve Tua cor e Teu perfume. 

Sou uma pedra gélida de medo. 

Dá-me as linfas do rio Kevesér: 

Quero banhar-me, depois, subir ao Céu. 

Tal como Abraão no meio da chama 

E Azer, entre esperança e medo, 

Faço ídolos nas linfas do rio 

Com barro de esperança e água de medo. 

Não evites meus olhos 

Por medo de cegar-me. 

Os olhos não me veem 

São esperança e medo. 

Não me separes do sol de teu rosto. 

Como a gazela, tremo enquanto espero.258 

 

A ideia não é sacrificar o que se tem e sim aquilo que se é. Eis porque é 

chamada de purgativa a via sufi de Rumi. Ela tem relação com a idéia de sacrifício. 

É uma batalha interior ao se trilhar a via espiritual. Essa batalha é a jornada no 

caminho rumo a Deus. Como vimos anteriormente, Rumi sempre insiste que as 

coisas de Deus não pertencem ao intelecto, pois ele dá um salto muito mais 

profundo no significado do Alcorão. Neste sentido, também veremos a que ponto 

Rumi chega ao falar a respeito da Jihad. 

Podemos tentar compreender um tema que sempre é controverso no Islã - a 

Jihad ou luta sagrada. Esse é um dos pontos que mais suscita discussões quando 
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se fala do Islã, pois esse termo é geralmente traduzido como guerra santa. Seu 

significado original é “esforço” ou “empenho”259. Há, de fato, um hadith, segundo o 

qual o Profeta declarou ao recepcionar os muçulmanos que retornavam de uma 

expedição militar: “Vos voltastes da pequena guerra santa, e agora tendes pela 

frente a grande guerra santa (jihad al akbar)”260. Quando seus companheiros 

perguntaram-lhe o que era aquela grande guerra santa, o Profeta respondeu que se 

tratava da luta puramente interior, espiritual, que tem lugar na alma de cada um. 

 

Para o sufi, a jihad assume antes de tudo este segundo aspecto, de combate 
contra as paixões, vícios e limitações do próprio ego. Nesta luta, sobretudo 
contra o orgulho e o egoísmo – “mãe de todos os vícios” -, mas também 
contra a inveja, a gulodice, a luxúria, a cólera e a preguiça. A mística busca 
opor a humildade, a generosidade, a castidade, a caridade, a temperança, a 
paciência e a diligência.261 

 

Todo o caminho sufi tem como objetivo o homem aperfeiçoado (insani kamil) 

e para o místico sufi, Ibn Arabi262, o que vivemos é uma mudança global e um novo 

capítulo na história. Afirma, ainda, que o fim das profecias263 é o novo início de uma 

revelação sem intermediários. O final de uma era implica o alvorecer de outra: 

 

O que se aplicou no passado para “pessoas especiais264” está (e sempre 
esteve) aberto a todos em virtude da “particularidade” inerente à humanidade. 
Neste sentido, o coração de toda tradição profética é trazer as pessoas para a 
condição de recepção direta, de auto-realização, sem intermediário. Enquanto 
a tradição externa traz regras e regulamentação por meio das quais uma 
pessoa ou uma comunidade pode agir, o caminho interior tem a ver com a 
consciência íntima do homem265. 
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Assim, todo caminho sufi propõe ser a água viva da religião, ao abrir os 

caminhos para acessar um conhecimento profundo e transformador da alma 

humana.  A intenção de dizer que o caminho é aberto para todos implica no sentido 

afirmado por Rumi: “... todo ser humano nasceu para realizar tal função, ou seja, 

buscar sua unidade perdida”266. Isso, para o sufismo, principalmente para Rumi, está 

aberto a todas as pessoas, o que não quer dizer que todos alcançam a iluminação. 

Os sufi respeitam a multiplicidade e as diferenças profundamente, pois a consciência 

sufi vê o mundo de forma perfeita, de acordo com os graus de consciência.  

Assim, Rumi já advertia no passado, como se pudesse ver o futuro das 

escolas sufis: “Se certas ordens externas caíram no hábito de condicionar 

literalmente seus seguidores a estímulos reiterativos, marcando passo em 

determinada fase do desenvolvimento e conservando o apego dos discípulos às 

muletas267”, a culpa não é de Jalaliddin Rumi, pois o condicionamento estava 

exatamente dentro de um influxo Divino e a pessoa deveria ser ligada, para sempre, 

com Deus e não com seu mestre espiritual na terra. 

Percebemos, assim, uma metodologia espiritual. Há um caminho e um 

horizonte, mesmo que não se alcance, mas um lugar que, segundo o sufismo, a 

humanidade deveria buscar. Rumi desenvolveu, como vimos, um caminho unido 

com o seu coração. Suas dores, seus lamentos, seus encontros e seus 

desencontros fizeram florescer uma obra mística resgatando a parte espiritual e 

divina no ser humano: 

 

Busca a sua Beleza na beleza 

E segue intrépido, sem vacilar. 

A Sua imagem aquieta o coração. 

Sorri a alma e cessa o sofrimento. 

A luz emana de seu rosto claro 

E olhos de lua; que sabem os cegos?268 
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A experiência no sentido de uma vivência de desdobramento espiritual e 

elevação da conduta humana é o foco do sufismo, pois as diferenças dos níveis de 

consciência fazem com que o sufismo não grite, apenas sussurre. Rumi apenas 

lamenta pelas pessoas que perderam seu Amado. Ele chama insistentemente a 

todos aqueles que ficaram cegos. Sua tristeza faz-se presente nas pessoas que 

perderam seu amado: 

 

Vinde, vinde, o jardim está em flor, 

Vinde,vinde, o Amado já chegou! 

Vinde, vinde, banhai-vos nesta chuva 

Das áureas flechas dos raios de sol. 

Sorri de todo infiel solitário. 

Chorai o amigo que perdeu o Amado. 

O louco rompeu as cadeias, 

Da torre fugiu, está solto. 

Que dia é esse? O dia do Juízo? 

E o livro das ações está fechado. 

Silêncio, cobri vosso rosto. 

Ide buscar as uvas doces.269 
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CAPÍTULO III: O CORAÇÃO - 

 CENTRO DE APRENDIZAGEM DIVINA 

 
Allah é conhecedor dos mistérios do céu e da terra 
Porque conhece bem as intimidades do coração. 270 

 

Chegamos, por assim dizer, no centro de desenvolvimento espiritual sufi – o 

coração. Neste capítulo encontraremos um caminho que o sufismo propõe, como 

uma escola de sabedoria, resgatando no ser humano o motivo maior de sua vida: a 

Unidade com o Amado. 

Todo caminho sufi é marcado por dores e por todas as dificuldades que uma 

pessoa pode atravessar ao percorrer esta jornada, porém o foco não é perdido. A 

estrada, muitas vezes, como vimos e continuaremos a ver, é de sombras e de luzes, 

até que esta pessoa aos poucos vá se estabilizando. O objetivo sufi é a perfeição do 

ser humano. Partindo desta afirmação, confirmamos que o ser humano não nasce 

pronto e sua existência tem um propósito muito maior : o amor. 

 

3.1 – O PULSAR DO CORAÇÃO 

Rumi desenvolve todo um itinerário em sua gnose do amor271, que tem como 

receptáculo o coração – qalb (plural: qulub). A palavra coração é proveniente da raiz 

Q-L-B e está associada a diversos significados, que Souza272 traduz como: volver, 

voltear, dar volta, revirar, remover, inverter, derrubar, mudar, por de cabeça para 

baixo, ferir no coração, padecer, manipular, manejar, examinar, comprovar, flutuar, 

ser volúvel, conversão, centro, núcleo, pensamento, sentido, essência, medula, 

inconstância, hábil, molde, matriz, revolução, perturbador, oscilar, passar 

bruscamente de um estado para outro de modo irreversível, ir de um lugar a outro, 
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transformar. Podemos, assim, dizer que a raiz desta palavra aponta para algumas 

concepções. 

A primeira relaciona-se com o movimento e com o conceito de mudanças, 

trazendo dentro de si um aspecto negativo (como a inconstância de uma pessoa ou 

de seu coração) ou uma mudança qualitativa da realidade, como, por exemplo: a 

conversão. Uma segunda concepção é a relação direta com a fonte, manancial, para 

uma realidade onde tudo nasce e confere forma a algo, uma matriz. Aqui, 

percebemos uma dimensão ativa do gerar e do moldar, que nos leva a uma terceira 

concepção: a de recipiente, pois a forma é um molde ou um modelo vazio, que 

recebe algo para ganhar formato, indicado uma dimensão passiva da vacuidade que 

é aberta à recepção de alguma coisa. Esta passividade relaciona-se com a noção de 

movimento. Pode-se pensar também que esta receptividade implica em um 

padecimento, uma vez que receber algo pode possibilitar ou mesmo implicar em 

uma transformação no próprio recipiente. A quarta concepção está ligada au 

padecer que é o resultado do “estado de paciente”, que a raiz indica. É o sofrer a 

ação transformadora originada da relação com outrem ou com alguma realidade 

(padecer, ferir o coração). A quinta concepção sugere a noção de matriz, o que 

insinua uma função central, no caso um conjunto de estabelecimentos, que atua 

como sede. É, portanto, a centralidade, o núcleo, a medula e a essência a que se 

está ligado. A sexta concepção presente na raiz Q-L-B diz respeito à noção de 

discernimento, apontando para a dimensão da avaliação, do julgamento, do lugar do 

teste, da comprovação, da relação com a verdade, porém esta raiz traz associada 

com o discernimento a realização por meio da experiência – manipular, manejar - 

sendo esta a sétima concepção encontrada. A oitava e última concepção refere-se 

ao conhecimento, indicando que a dimensão experiencial presente na raiz Q-L-B 

gera conhecimento (aqui, o conceito fundamental é o pensamento).  

Nesse sentido é importante perceber que na tradição islâmica o coração é 

compreendido, sobretudo como sede do conhecimento e não como órgão sede dos 

afetos. Ele é a chave para o conhecimento de Deus. 

O grande significado do é o “centro”, pois frequentemente o coração, no 

Alcorão, é a sede do ser humano e ao mesmo tempo sede do bem e do mal, centro 

das decisões, das mudanças na vida para o caminho correto ou para a manutenção 

do errôneo. Como o ser humano é essencialmente habitado por Deus e por Ele 
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mantido na existência, o coração também se torna o lócus do encontro com o divino, 

possuindo uma conotação moral, pois “... se Deus descobrir sinceridade em vossos 

corações, conceder-vos-á algo melhor do que aquilo que vos foi arrebatado e vos 

perdoará, porque é Indulgente, misericordioso”273. Mas este encontro do humano 

com o divino possui conotações cognitivas, uma vez que é “... o centro que relaciona 

o homem ao mundo espiritual e aos mais altos níveis do ser e o meio de 

aproximação ao conhecimento íntimo que acessa estes níveis e finalmente a 

morada Divina possível”274. 

Por isso, o coração é também o lugar em que Deus revela-se aos humanos, 

sendo o seu receptáculo, pois “ele [Gabriel], com o beneplácito de Deus, impregnou 

[o Corão] no coração, para corroborar o que fora revelado antes”275. De igual 

maneira também é escrito: “É em verdade, a Revelação do senhor do Universo. O 

espírito [Gabriel] digno de confiança o baixou em seu coração, para que seja aquele 

que adverte”276. O coração é associado ao conhecimento e entendimento, da 

mesma forma que a “cegueira” produz ignorância.  

 

Temos compelido para o inferno numerosos gênios e seres humanos; eles 
têm corações, mas não entendem, eles têm olhos, mas não percebem nada 
com eles; eles têm ouvidos, mas não ouvem nada com eles. São como as 
bestas, quiçá pior, porque esquecem.277 

  

Por isso, “... a cegueira não é a dos olhos, mas a dos corações que seus 

peitos encerram”278. Portanto o qalb também é o lugar da visão, do entendimento e 

da rememoração (dikr)279. 

O coração é o lugar onde a fé desenvolve-se e cresce, pois “ele foi quem 

infundiu o sossego nos corações dos crentes para acrescentar a fé à sua fé”280. Esta 
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fé produz iluminação “... a quem crer em Deus, ele lhe iluminará o coração, porque é 

onisciente”281.  

Portanto, o coração é receptivo. Rumi, como já vimos, trabalhava 

incansavelmente para trazer esta condição de receptividade para os seres humanos. 

A prática do dikr – re-citação -, que é um dos sentidos originários de Q-L-B, diz 

respeito à rememoração interiorizada que as palavras fazem nascer, segundo o 

sufismo, através das virtudes que no qalb encontram-se. Afinal “como não vão 

tranquilizar o coração com a recordação de Deus?”282. 

Rumi, de forma muito clara, aponta para o conhecimento de Deus no coração 

de cada ser, 

 

O amor é uma mordaça perfeita para as sugestões maldosas; 

Sem amor, quem algum dia conseguiu detê-las? 

Sê uma amante, e busca essa Beleza; (...) 

Como ganhar entendimento daquilo que destrói o entendimento? 

Além dos princípios da razão, há outros princípios 

De luz e de grande valia a serem ganhos pelo amor de Deus. 

Além dessa razão tua, Deus tem outras razões 

Que te haverão de dar alimento celeste. 

Por tua razão carnal, podes conseguir alimento terreno, 

Pela razão dada por Deus, podes subir aos céus. 

Quando, para conquistar amor eterno de Deus, sacrifica a razão, 

Deus te dá dez vezes o seu equivalente; sim, setecentas vezes. (...) 

O amor de Deus abrevia os raciocínios, ó amado, 

Pois é um refúgio presente das perplexidades.283  

 

Todo amor provém de Deus para Rumi, que se desdobra em um 

conhecimento espiritual, mostrando que existem outras razões, outros “planos” de 

conhecimento, sendo que a dureza de coração pode ser suavizada e o véu removido 

com a ajuda de Deus, pois ele, como Misericordioso e Compassivo, quer que a paz 

e o sossego reinem no coração do fiel e ele se torne um lugar para a sua habitação: 
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“Allah vem e se coloca entre eles e em seus corações”284. Quando isso ocorre, o 

coração torna-se receptáculo da Paz Divina: “Ele foi quem infundiu o sossego nos 

corações dos crentes para acrescentar sua fé”285. Assim, a dureza do coração não é 

uma condição inexorável do ser humano286. 

O coração, sendo um órgão espiritual, permite ao ser humano a consciência 

de sua predestinação decorrente da sua condição teomórfica. Ao fazer isso, abre-lhe 

o segredo Divino que é o elemento essencial, pois, o coração compreendido como 

segredo, é o lócus do segredo Divino e também do segredo humano, motivo este 

que só pode ser habitado por Deus. 

Se nas dimensões mais externas do coração existe a batalha entre a “ via 

reta” e o “desvio do caminho”, nesta profundeza do coração isto já não ocorre, pois 

ele é o lugar da imanência do Mistério e da morada divina, um ponto puro, inviolável 

e inacessível até para o mal 287. Para se chegar ao Outro, que habita dentro do ser 

humano neste lugar profundo, faz-se necessário passar pelo processo de fana/baqa, 

que é o ponto alto do caminho espiritual sufi. O fana/baqa refere-se aos estágios, 

citados no segundo capítulo, do desenvolvimento místico no caminho da prática da 

vida espiritual, vamos assim dizer. Nessa prática, ocorrem várias aniquilações, bem 

como novas formas de subsistência do Real. Há, portanto, uma hierarquia de 

intensidade desses estágios, que se relaciona com o processo de amadurecimento e 

de aprofundamento da via mística. A intensidade desses estágios permite o 

surgimento de uma consciência mais estável e aberta à percepção da Unidade na 

pluralidade, tornando-se mais abrangente, na medida em que se aproximam do 

Real. Trata-se de aniquilar tudo que não é Deus. Supõe a extinção da consciência 

dos Nafs e da razão discursiva.288 

Rumi desenvolve perfeitamente esse caminho espiritual. Ele recorre utilizando 

várias ferramentas dentro de uma metodologia espiritual, buscando alcançar seu 

alvo: o coração do próximo, abrindo um caminho para que possamos tentar entender 

o motivo real das Tariqas ou escolas espirituais sufis. Quando entra o tema fana 

automaticamente perguntamo-nos o porquê do aniquilamento e qual é o objetivo 
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deste movimento. Assim, compreendemos que a alma é enferma e a aniquilação é a 

cura. Porém, estas questões só podem ser respondidas, de verdade, no órgão 

central ou na idéia central sufi – o coração. Esta é a problemática fundamental do 

sufismo na compreensão do ser humano que, para Rumi, tem que purificar este 

coração, resgatando o verdadeiro conhecimento para transformá-lo em um Templo 

de experiência interior: 

 

Quando o corpo inclina-se em adoração, o coração é um templo; 

E, onde há um templo, más amizades são ervas daninhas. 

E quando sentes nascer em ti uma simpatia por más amizades, 

Foge delas, e evita conversar com elas. 

Arranca essas ervas daninhas, pois, se elas crescerem, 

Perverterão a ti e a teu templo. 

 

Ó amado, essa erva daninha é o desvio do “caminho reto”, 

Engatinhas tortuosamente, como as crianças que ainda não sabem andar 

 

Não temas reconhecer tua ignorância e culpa, 

Para que o Mestre Celestial não te negue instrução. 

Quando dizes: “Sou ignorante, ensina-me”, 

Essa confissão sincera é melhor do que o orgulho falso 

(…) 

Outrora disse: “Oh Senhor agimos injustamente”, 

Ele não deu desculpas vãs, nem usou de subterfúgios, 

Nem ergueu o estandarte da mentira e das artimanhas. 

Por outro lado Iblis289discutiu, dizendo: 

“Eu era honrado; Tu me desgraçaste. 

Minha mancha deve-se a Ti; Tu és meu tintureiro; 

Tu causaste meu pecado e minha transgressão”. 

 

Lê o texto: “Senhor, fizeste-me errar”. 

Para que não alegues compulsão e assim erres (como Iblis) 

Por quanto tempo subirás nessa árvore da compulsão? 

Por quanto tempo afastarás de tua visão teu próprio livre-arbítrio? 

Até quando, como Iblis e seu bando maligno, 
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Jogarás em Deus a culpa por teus próprios pecados? 

Como poderias ter sido compelido a pecar, se tinhas tanto prazer 

E tanto orgulho em cometer tais pecados? 

Acaso sente o homem tal prazer em agir por compulsão 

Como o que exibe ao cometer más ações? 

Lutas como vinte homens contra 

Aqueles que te dão bons conselhos para não agires assim, 

Dizendo a eles: “Isso é certo e adequado; 

Quem ousa dissuadir-me senão homens sem valor?” 

Acaso o homem que age por compulsão fala assim? 

Quem o faz não é aquele que erra por sua própria vontade? 

O que tuas paixões ordenam, consideras livre arbítrio, 

O que a razão exige, consideras compulsão. 

Aquele que é sábio e prudente sabe 

Que a esperteza vem de Iblis (…) 

Não se trata de um rio ou córrego; é o poderoso oceano. 

Abandona essa tentativa de nadar; esquece a soberba. 

Ela não te salvará (…) 

O amor é a arca reservada para os justos, 

Que acaba com o perigo e proporciona um caminho de salvação. 

Vende tua esperteza e compra o aturdimento; 

A esperteza é mera opinião, o aturdimento, intuição. 

Sacrifica tua razão (…) 

Diz: “Deus me satisfaz, porque Ele me basta” (…) 

Quem dera fosse ignorante de artifícios como um bebê! 

Então, como um bebê, teria agarrado a sua mãe290.  

Quem dera ele não estivesse cheio de conhecimentos emprestados!(…) 

 

Faze-te ignorante, sê submisso, 

E então alcançarás a libertação a tua ignorância (…) 

A esperteza é como o vento levantando tempestades de orgulho; 

Sê tolo, para que teu coração possa estar em paz; 

Não da tolice que se dobra por tagarelice vã, 

Mas daquela que nasce do aturdimento diante da “Verdade” (…) 
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Sacrifica a razão por amor ao Amigo, 

A verdadeira razão encontra-se onde Ele está. 

Os homens de sabedoria dirigem sua razão para o Céu, 

Os tagarelas detêm-se na terra onde não há nenhum Amigo. 

E pelo aturdimento tua razão abandona tua cabeça(…)291. 

 

 Os ensinamentos de Rumi têm como objetivo polir o coração para resgatar o 

verdadeiro conhecimento Divino. Porém, neste caminho há uma “morte” que é a 

auto-aniquilação, que consiste em reconhecer nossa culpa e nossa ignorância e 

pedir a Deus o verdadeiro conhecimento. Esse verdadeiro conhecimento oculta-se 

por de trás dos véus292 e para que tal conhecimento seja alcançado, o aspirante 

precisa abandonar-se e se esvaziar, o que é sentido pelo ser humano como uma 

derrota ou uma morte. 

A aniquilação, portanto, é a liberação de tudo o que é limitado e perecível 

numa tomada de consciência, a partir da extinção do eu parcial que dá lugar ao 

reflexo de pura Luz.  

Essa é a via purgativa que Eva de Vitray293nos fala ou a grande Jihad dos 

sufis. É esta guerra interior, a mais importante das batalhas, que se configura como 

a luta contra o compulsivo nafs ammara (o que induz ao mal). É a subsistência de 

baqa, que enfraquece a força ativa do nafs ammara reorganizando, por assim dizer, 

a percepção da habitação de Deus no coração294. O itinerário espiritual consiste em 

parar de se identificar com o seu ser psicofísico para se unir ao Espírito. O indivíduo 

não pode aspirar à conversão profunda do coração sem o arrependimento ou a 

confiança em Deus sem a renúncia295. 

O estado de fana nunca é algo estático, pois a aniquilação e a habitação 

(baqa) são ocorrências dinâmicas no conhecimento do místico. Não se perde de 

vista que a subsistência de Deus, nesse sentido, é Graça absoluta, por isso o 
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místico esvazia uma taça para enchê-la com “vinho novo”296. Assim, fana/baqa são 

momentos alternados de conhecimento inspirado e aniquilamento. 

O dervixe transcende a sua autodeterminação e, nesse sentido, opera-se uma 

mudança radical em sua percepção, sendo que as criaturas, o cosmo e os 

fenômenos são vistos como unicamente determinados por uma realidade. 

Para os sufis, todos os graus ou as etapas estão ligados entre si em ordem 

hierárquica e se comunicam para conseguir alcançar os últimos estágios, isto é, o 

desenvolvimento das virtudes que constitui a maneira de ser a Verdade, 

indispensáveis para o percurso e para a operação da transmutação, e a doutrina 

como uma forma de conhecer tais Verdades. No sufismo as principais virtudes são: 

humildade – que é a tomada de consciência da Unidade Divina: Só Deus é; todo 

resto existe em função dele. Se a humildade é a morte de alguma coisa na alma, ou 

sua contração, a Caridade espiritual é uma expansão que permite o ser humano 

realizar sua unidade com todos os seres. Finalizando, a Sinceridade ou a 

Veracidade que é a culminação das duas outras e se baseia nelas. Ver as coisas em 

sua verdadeira natureza, a qual não vela o Divino,mas o revela, é a característica do 

Islã297 . 

Essas virtudes espirituais correspondem aos estados diferentes das etapas 

que falamos no capítulo II. Os estados são dons, enquanto as etapas são 

aquisições. Todos os textos sufis, segundo Meyerovitch298, fornecem precisões 

sobre as diferenças da etapa do caminho e a característica gratuita – Hâl – que 

provém da generosidade Divina. A Hâl é algo que desce de Deus no coração do 

homem, enquanto o maqân obtém-se graças ao esforço despendido na “grande 

guerra” com os nafs, que impedem a ascensão da escada que leva a Deus. Essa 

etapa de maqân designa o fato de se manter no caminho de Deus e o cumprimento 

das obrigações correspondentes a ela. Não é permitido deixar uma etapa sem 

preencher essas obrigações. Tudo começa, como vimos no último poema de Rumi, 

com o arrependimento, mas as práticas e o exercício do caminho são de vital 

importância: 
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A oração, o jejum, a peregrinação e a guerra santa 

Dão testemunho da fé do coração. 

Dar esmolas e oferendas e abandonar a avareza 

Também dão testemunho dos pensamentos secretos. 

Assim, uma mesa posta para convidados é um sinal claro, 

Dizendo: “Ò hospede, sinceramente te desejo bem”. 

Assim as oferendas, os presentes e as oblações 

Dão testemunho, dizendo “Tu me agradas bastante” 

Cada um desses homens é pródigo com sua riqueza e esforços,- 

E o que significa isso se não dizer: 

“Tenho dentro de mim uma virtude; 

Sim, uma virtude de piedade ou prodigalidade, 

De que minhas oblações e jejuns dão testemunho?” 

O jejum revela que ele se abstém do alimento lícito, 

E que, portanto, sem dúvida ele evita o alimento ilícito. 

E suas esmolas dizem: “Ele doa seus próprios bens; 

Portanto, fica claro que não rouba os bens alheios”.299
 

 

O sofrimento desta jornada é inevitável, pois o conflito interno de ordem 

psicológica é levado ao extremo, por isso os discípulos devem ser observados 

atentamente pelo Mestre que ajuda a lhe dar o “alimento certo”. Porém, conforme 

mudam os estados de consciência do aspirante espiritual e para cada etapa que ele 

suporta e sofre por amor a Deus, buscando Seu fervor, obtém uma recompensa no 

bem. Seu caráter modifica-se e sua inteligência reanima-se; a Luz da verdade 

habita-o e ele se familiariza com ela. O mal se afasta da pessoa e sua obscuridade 

desaparece300. 

 Nos escritos sufis encontram-se geralmente os sete níveis ou graus a 

percorrer neste caminho rumo à Santidade. Existem muitos textos, histórias e contos 

referindo-se aos sete pássaros, às sete cidades referindo-se aos  sete tipos de seres 

humanos, onde muitos começam com a besta e terminam no plano angelical. A 

seguir apresentamos uma tabela, tentando exemplificar, com Meyerovitch301, o 

caminho da ascensão espiritual sufi: 
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A alma 
carnal 

A alma 
admoestadora 

A alma 
inspirada 

A alma 
aquietada 

A alma 
satisfeita 

A alma 
acolhida 

A alma 
realizada 

A viagem em 
direção a 
Deus 

A viagem por 
Deus 

A viagem 
sobre Deus 

A viagem 
com Deus 

A viagem ao 
interior de 
Deus 

A viagem a 
partir de 
Deus 

A viagem em 
Deus 

O mundo 
sensorial 

O mundo 
intermediário 

O mundo 
dos espíritos 

O mundo da 
realidade 

O mundo 
dos 
princípios 

O mundo do 
invisível 

O mundo da 
multiplicidade 
e da Unidade 

Estado da 
inclinação 
em direção 
aos desejos 

Estado do 
amor 

Estado da 
paixão  

Estado da 
união 

Estado da 
transição 

Estado da 
admiração 

Estado da 
permanência 
em Deus 

Morada: o 
peito 

Morada: o 
coração 

Morada: o 
espírito 

Morada: O 
mistério (do 
coração) 

Morada: o 
mistério do 
mistério 

Morada: o 
íntimo 

Morada: o 
fundamento 
do mistério 

Shari’a Tariqa Ma’rifa Haqiqa Wilâya Dhât 
assharia 
(Essência da 
Lei revelada) 

Dhât Kull 
(Essência 
Universal) 

Luz: azul Luz: amarela Luz: 
vermelha 

Luz: branca Luz: verde Luz: negra Luz: incolor 

Tabela 2 – As etapas do caminho espiritual 

 

Podemos dizer que nossa pesquisa enfoca até o segundo estágio observando 

a tabela, pois esclarecemos aqui, segundo o sufismo, a importância das Tariqas, do 

caminho e Mestre espiritual e todo o conhecimento que é possível apenas pelo 

coração. 

Rumi critica a religião, pois quando ela não privilegia o caminho rumo à 

iluminação, ela se torna uma religião morta. O estado de fana – aniquilação - 

objetiva um conhecimento para além do sensível. Este é o caminho de Rumi, que 

insiste em seu desespero face ao Amado: 

 

Vem, vem, seja você quem for, 

Não importa se você é um infiel, um idólatra, 

Ou um adorador do fogo, 

Vem, a nossa irmandade não é um lugar de desespero, 

Vem, mesmo tendo violado seu juramento cem vezes, 

Vem assim mesmo.302 

 

                                                 
302

 RUMI, Masnavi, passim. 



92 
 

Rumi chama a todos mesmo as pessoas de corações endurecidos, mesmo as 

que agem distante da lealdade e sinceridade, 

(…) Mesmo que age com falsidade (…) 

Ainda assim, a graça de Deus, apesar dessa impostura, 

Poderá no final purgá-lo de toda hipocrisia. 

A misericórdia pode prevalecer sobre a vingança 

E dar ao hipócrita uma tal luz que nem mesmo a lua cheia possui. 

Deus poderá purgar as condutas decorrentes dessa hipocrisia 

E, por misericórdia, deixá-lo limpo dessa desonra. 

Para que a graça do Perdão de Deus possa ser vista, 

Deus perdoa todos os pecados que necessitam de perdão.303 

 

No islã ainda se diz que quem atinge esse estágio de fana/baqa possui dois 

olhos. Com o olho direito vê a unidade, com o esquerdo vê a multiplicidade, o mundo 

fenomênico. No entanto, o mais importante deste ser humano é que ele sabe, 

apesar de perceber a unidade e multiplicidade, que ambas são, em última instância, 

uma única realidade, tudo está contido na unidade304 . 

 

3.2 – A unidade 

Toda doutrina sufi, podemos dizer, resume-se, no fundo, a noção da Unidade, 

do Único, o Real, aquele que É, revelando um encadeamento das coisas desde o 

princípio supremo até as mais ínfimas criaturas. Toda causa tem conexão simbólica 

com seu efeito, considerando ilusão a idéia de multiplicidade. O caminho sufi e sua 

teoria de desenvolvimento nos graus de conhecimento têm como meta suprema o 

conhecimento desse encadeamento existencial e a identidade suprema com Deus, 

que permite a contemplação das múltiplas luzes305, que, em verdade, é apenas 

uma306. 

                                                 
303

 Essa história possui alguns cortes, que foram feitos para extrairmos o seu sentido objetivo, 
contudo a ausência de algumas passagens não diminui a beleza e o sentido do poema. Para leitura 
completa: RUMI, Masnavi, V, p. 269-270. 
304

 Carlos F. B. SOUZA, A mística do coração – a senda cordial de Ibn ‘Arabi e João da Cruz, p. 137. 
305

 Luzes – falamos desta metáfora no capítulo I. Essas luzes ou essas cores são símbolos da 
multiplicidade, que constituem uma ilusão, pois a realidade não tem cor. 
306

 Leo SCHAYA, La doutrina sufí de La unidade, p. 20. 
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Há, em Rumi, uma paixão visceral pela unidade – Al-Tawhîd -, pois, na 

metafísica sufi, essa unidade foi rompida provisoriamente na dinâmica existencial da 

individualidade pela separação do espírito humano de sua origem fundamental. O 

ser humano, como a flauta (ney), lamenta esta separação e desterro “desde que me 

separaram de minha raiz,minhas notas queixosas arrancam lágrimas de homens e 

mulheres”307. Há uma nostalgia sempre presente no ser humano, idêntica na obra de 

Rumi, que anseia retornar à fonte e à união com o Amado. A fonte de inspiração 

para esse retorno é o amor308 e, uma vez por ele tocado, acontece o processo de 

transformação como um aprendizado do jardim da infância, que segue seu percurso 

indicando sempre um movimento contínuo: 

 

Moro na transparência desses olhos, 

Nas flores do narciso, em seus sinais. 

Quando a beleza fere o coração 

A sua imagem brilha, resplandece. 

O coração enfim rompe o açude 

E segue velozmente rio abaixo  

Move-se generoso o coração, 

Ébrio de amor, em sua infância, e salta, 

Inquieto, e se debate; e quando cresce, 

Põe-se a correr de novo enamorado. 

O coração aprende com Seu fogo, 

A chama imperturbável desse amor.309 

 

A imagem do fogo, sempre presente na obra de Rumi, é responsável pela 

queima deste pequeno eu e a dor e o sofrimento causados, como observamos 

anteriormente, são vistos como um processo necessário, pois apenas desta forma, o 

coração pode acessar a Unidade. Por isso, a transformação que o coração acolhe e 

possibilita depende do ser humano, de sua pré-disposição inicial atribuída por Deus 

                                                 
307

 RUMI, Masnavi l, p. 66. 
308

 Faustino TEIXEIRA, Rumi: paixão pela unidade, in Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério (org.), 
p. 300-301. 
309

 Marcos LUCCHESI, A sombra do amado: poemas de Rumi, p. 75. 
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e de seu estado de imersão e de desenvolvimento na vida mística para seguir o 

caminho rumo à Unidade310.  

Toda obra de Rumi revela um imenso desejo por Deus, uma paixão pela 

unidade que está além das fronteiras. Da razão à loucura. Do inferno e do paraíso. 

Das confissões, tamanha é sua paixão. Essa transcendência é total tanto no 

Alcorão, como na obra de Rumi, e está muito além da natureza, uma vez que 

também toda ela não passa de um espelho de Deus: “não pode haver senão Deus 

sob o manto do dervixe”311. 

Deus, em sua unidade, é o tesouro escondido, “mais perto do ser humano 

que sua veia jugular”312. Assim, para Rumi313, a única realidade é a unidade e toda 

multiplicidade é um distorção e uma falta de discernimento. Os véus obscurecem a 

compreensão mais profunda da realidade, pois Deus é sempre Unidade que está por 

trás da multiplicidade das aparências. Este véu, que, para ele, separa o ser humano 

de sua origem é o “sentimento de ser um existente independente e abandonado no 

seio de uma multiplicidade completamente ilusória, apontando que todo ser tem uma 

“outra dimensão”314. 

Na perspectiva de Rumi315, o horizonte do ser humano está para além do eu e 

do nós. Sua razão de ser está na permanência do Amado que está sempre, na sua 

visão, disponível e presente, ao alcance de uma acolhida.O amante jamais busca o 

Amado sem ser antes buscado por ele316 (Faustino,p.303) 

 

Não há amante que busque a união com sua amada, 

Sem que sua amada também esteja buscando a união com ele. 

Mas o amor do amante torna seu corpo magro, 

Enquanto o amor da amada a torna formosa e robusta. 

Quando neste coração surge a centelha de relâmpago do amor, 

                                                 
310

 Carlos Frederico Barbosa SOUZA, A mística do coração A senda cordial de Ibn Arabi e São João 
da Cruz, p. 260. 
311

 Faustino TEIXEIRA, Rumi: paixão pela unidade, in Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério (org.), 
p. 301. 
312

 ALCORÃO, 50;16. p. 609. 
313

 RUMI, Masnavi, IV,p.132. 
314

 Eva de Vitray MEYEROVICTCH, Rumi e o sufismo, p.15. 
315

 Marco LUCCHESI, Rumi: a dança da unidade, in Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério (org.), 
p. 321, 
316

 Faustino TEIXEIRA, Rumi: paixão pela unidade, in Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério (org.), 
p. 303. 
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Estejas certo que esse amor é correspondido por aquele coração. 

Quando o amor de Deus surge em teu coração, 

Sem dúvida, Deus também sente amor por ti.317  

 

O que podemos dizer é que embora ocorra com muitas pessoas o “esbarrar” 

em uma experiência mística de total perplexidade, nem sempre implica em um 

sujeito que se encontra preparado e disponível para abraçá-lo, por isso a 

necessidade, na visão sufi, conforme vimos nos capítulos anteriores, da prática do 

caminho espiritual para suportar a transformação que se resume no 

desenvolvimento do coração318. 

Rumi coloca Deus, o Amado, em extrema proximidade com o ser humano, 

que é o amante. Deus, aqui, é amoroso e muito próximo, tomando a mão do 

arqueiro e o inspirando com o sopro criador. Deus misericordioso que acolhe 

estreitamente seu servidor e não o abandona um só instante: 

 

De toda parte chega o segredo de Deus; 

Eis que todos correm, desconcertados. 

Dele, por quem todas as almas estão sedentas, 

Chega o grito do aguadeiro. 

 

Todos bebem o leite da generosidade Divina 

E querem agora conhecer o seio de sua nutriz 

Apartados, anseiam por ver 

O momento do encontro e da união 

 

A cada nascer do sol oram juntos 

Muçulmanos, cristãos, judeus. 

Abençoado todo aquele em cujo coração 

Ressoa o grito celeste que chama: Vem! 

 

Limpa bem teus ouvidos 

E recebe nítida essa voz 

                                                 
317

 RUMI, Masnavi III, p. 198. 
318

 Faustino TEIXEIRA, Rumi: paixão pela unidade, in: Faustino TEIXEIRA, No limiar do mistério 
(org.), p. 303. 
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O som do céu chega como um sussurro. 

 

Não manche teus olhos 

Com a face dos homens 

Vê que chega o imperador da vida eterna 

Se te turvaram os olhos, 

Lave-os com lágrimas, 

Pois nelas encontrarás 

A cura de teus males (…) 

 

Silêncio! 

Eis que chega o Rei 

Para completar o poema319 

 

Essa imagem do Deus próximo no islã desdobra-se, numa perspectiva sufi, 

em vivência e em aprofundamento da “misteriosa unidade”, que passa da 

multiplicidade para Unidade, do particular ao Universal, que veremos, ainda neste 

capítulo, que se desdobra na idéia da religião do amor, pois contém este aspecto 

universal320. Rumi consegue, por exemplo, ver uma unidade integral que harmoniza 

todas as diferenças,seja no mundo religioso ou das letras321. 

Este Deus – Allá - contém em si, dentro da palavra, a noção de reciprocidade. 

Todo mundo e toda a existência é uma auto-manifestação de Deus e o que parece, 

na visão sufi, um mal ou um sofrimento pode ser reconhecido como atributos de 

Deus, que se manifestam necessariamente em opostos, exemplo das diversas 

luzes. Porém, tudo se inicia de uma única fonte e o sofrimento, as dores e as 

aflições, segundo Rumi, são oportunidades para o ser humano descobrir seu 

“tesouro escondido”322. 

Para realizar esta unidade é necessária a consciência de que não há outro 

mundo e, sim, um único mundo, e o que faz com que tenhamos uma visão errônea 

da realidade são nossos sentidos, que não alcançam essa percepção. De tal fato 

decorre a necessidade de desenvolvimento dos “sentidos interiores” – o coração. 

                                                 
319

 RUMI, Poemas místicos – Divan de Shams de Tabriz, p. 158- 159. 
320

 Faustino TEIXEIRA, A experiência de Deus no islã, in: Marco LUCCHESI (org.), Caminhos do islã, 
p. 87. 
321

 Ibid., p. 303. 
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 Willian CHITTICK, La doctrina sufí de Rumi, p. 40. 
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Todo o percurso é um movimento que Rumi323 declara como um sono e um 

despertar, como a inspiração divina que toca de forma majestosa o amante que 

tanto busca seu Amado: 

 

O sono perturbaste, meu Amado, 

No sangue de meu frágil coração. 

Sigo buscando a fonte da doçura 

Acima do sublime entendimento; 

Embora a noite seja imprevisível, 

Torna meu sono límpido e suave. 

Sou apenas a Sua sobrancelha, 

Enquanto não alcanço seu amor: 

Estou magro, minguante, solitário, 

E já não sei dormir em lua nova. 

Peço ao Amor em plena madrugada 

Que leve para longe o sono frágil. 

E o sono volta, procura combate, 

Mas foge: meu exército é maior. 

Do céu vem o amor: sua grandeza, 

Desejo cristalino e soberano, 

Levou o sono de meus olhos frágeis. 

Velam comigo insones companheiros. 

Se estás profundamente enamorado, 

Segue sem vacilar esta vigília. 

O sono volta nos primeiros raios 

E mesmo assim resisto, e já não durmo. 324 

 

A busca incansável da reintegração do espírito com todo o ser serve para 

alcançar a experiência concreta da Realidade Divina, ou seja, é a busca do 

despertar e do sair do sono, que é a ilusão da multiplicidade. Toda forma de 

conhecimento racional, que Rumi tanto insiste, é a ignorância neste caminho, pois 

somente o coração pode se desenvolver no sentido do Amado. O contrário, a 
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 RUMI, Fihi-ma-fihi, p. 195. 
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 Marcos LUCCHESI, A sombra do amado: poemas de Rumi, p. 71. 
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distância do ser humano com Deus e a falta de uma profunda compreensão, é o que 

gera sofrimento.  

Assim, este mestre do Amor ensina até em sua dor a luz Divina sob às 

lágrimas, o que apenas um amante pode compreender  

 

(…) Deixa-me, então, queixar-me 

Da severidade desse Belo Caprichoso. 

Eu grito e meus gritos soam doces a seu ouvido; 

Ele exige dos dois mundos gritos e gemidos. 

Como não gemerei sob Sua mão castigadora? 

Como não serei um dos por Ele enfeitiçados? 

Como não serei noite em Seu dia? 

Sem a visão da Sua face que ilumina o dia? 

Seus amargos doces para minha alma, 

Meu triste coração é um sacrifício vivo para meu Amado. 

Estou enamorado de minha própria dor e pena, 

Pois ela me faz aprazível a meu inigualável Rei. 

Uso o pó de minha dor como bálsamo para meus olhos, 

Para que meus olhos, como mares, se encham de pérolas. 

As lágrimas derramadas por causa de Seus castigos 

São verdadeiras pérolas, embora os homens as considerem meras lágrimas. 

É da “alma das almas” que estou queixando. 325 

 

É apenas nesta centralidade do coração que a multiplicidade aparente opera 

a conexão entre o mundo espiritual e o mundo humano, entre o visível e o invisível, 

que se pode, segundo o sufismo, chegar à Unidade, pois Al-Tawhîd representa a 

unidade do conjunto das faculdades corporais e espirituais e o órgão do 

conhecimento metafísico, lugar das realidades transcendentes e da realização 

iniciática326. É apenas o coração o lugar possível de integrar a multiplicidade, sendo 

– qalb – o receptor das formas divinas. 

Esta unicidade exige a totalidade do sujeito, colocando o ser humano de 

forma a alcançar a sua salvação, pois é dotado de inteligência objetiva, de vontade 
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da Cruz, p. 256. 



99 
 

livre e de alma perfectível, consequência da deiformidade indestrutível do ser 

humano. O discernimento, que possibilita à inteligência a percepção da distinção 

entre o Absoluto e o relativo, tem como princípio a virtude moral como a união 

espiritual327. O poeta do amor, em sua simplicidade e visão unitária, delicadamente 

fala-nos de um lugar possível. Cada palavra possibilita o encaminhamento dos 

corações, aproximando Amante do Amado: 

 

Dentro deste mundo há outro mundo 

Impermeável às palavras 

Nele, nem a vida teme a morte, 

Nem a primavera dá lugar ao outono 

 

Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, 

Até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. 

Aqui, a coruja transforma-se em pavão, 

O lobo em belo pastor. 

 

Para mudar a paisagem, 

Basta mudar o que sentes; 

E se queres passear por esses lugares, 

Basta expressar o desejo. 

 

Fixa o olhar no deserto de espinhos. 

- Já é agora um jardim florido! 

Vês aquele bloco de pedra no chão? 

- Já se move e dele surge a mina de rubis! 

 

Lava tuas mãos e teu rosto 

Nas águas deste lugar, 

Que aqui te prepara um fausto banquete. 

Aqui, todo ser gera um anjo; 

E quando me veem subindo aos céus 

Os cadáveres retornam à vida. 

 

Decerto viste as árvores crescendo na terra, 
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Mas quem há de ter visto o nascimento do Paraíso? 

Viste também as águas dos mares e rios, 

Mas quem há de ter visto nascer 

De uma gota d’água 

Uma centúria de guerreiros? 

 

Quem haveria de imaginar essa morada, 

Esse céu, esse jardim do paraíso? 

Tu, que lês este poema, traduze-o. 

Diz a todos o que aprendeste 

Sobre este lugar. 328 

 

Assim, ao atravessar alguns véus e tocar a sabedoria do coração a 

multiplicidade encontra um lugar. Mas Rumi busca mais e mais e se insinua para 

além dos atributos, pois a Unidade vai além da misericórdia, transcendendo 

qualquer atributo divino329. Vamos, assim, esbarrando onde as palavras começam a 

desaparecer, pois intuímos o acesso ao inalienável e inalterável e também ao 

indizível. Não conseguiremos abarcar toda idéia da Unidade, pois a mesma escapa-

nos, mas Rumi ajuda-nos em seu poema de máxima importância330, no qual ele vai 

aos poucos se dissolvendo na multiplicidade rumo à Unidade: 

 

O que devo fazer, se não me reconheço? 

Não sou cristão, judeu ou muçulmano 

Se já não sou do Ocidente ou do Oriente; 

Não sou das minas, da terra ou do céu. 

Não sou feito de terra, água, ar ou fogo; 

Não sou do Empíreo, do ser ou da Essência. 

Nem da China, da Índia, ou Saxônia, 

Da Bulgária, do Iraque ou Khorasan. 

Não sou do paraíso ou deste mundo, 

Não sou de Adão e Eva, nem do Hades. 
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 RUMI, Jalal ud-Din Poemas Místicos Divan de Sham de Tabriz, p. 54-55. 
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 Carlos Frederico Barbosa SOUZA, A mística do coração A senda cordial de Ibn Arabi e São João 
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O meu lugar é sempre o não lugar, 

Não sou do corpo, da alma, sou do Amado. 

O mundo é apenas Um, venci o Dois. 

Sigo a cantar e a buscar sempre o Um. 

“Primeiro e último, de dentro e de fora, 

Eu canto e reconheço aquele que É”. 

Ébrio de amor, não sei de céu e terra. 

Não passo do mais puro libertino. 

Se houver passado um dia em minha vida 

Sem ti, eu desse dia me arrependo. 

Se pudesse passar um só instante  

Contigo, eu dançaria nos dois mundos. 

Shams de Tabriz, vou ébrio pelo mundo 

E beijo com meus lábios a loucura. 331 

  

Sem dúvida, Rumi encontra beleza na humanidade e no mundo e sua obra 

não deixa de ser um grito desesperado para lembrar o ser humano sobre a 

verdadeira beleza que aflora acima da superfície aparente do mundo. 

 

3.3 - O homem perfeito  

Todo caminho de Rumi é uma teofania332 do conhecimento místico, que 

culmina na morte do eu dominante, que vem marcada pelo signo da habitação em 

Deus: é aquele que nasceu uma segunda vez. Este novo olhar é o emblema que 

distingue o homem perfeito, conhecedor das teofanias, que possui uma consciência 

purificada e reconhece que não há o si, enquanto individualidade, mas, sim, a 

Unidade. Aqui ocorre a transmutação do homem terrestre em celeste, astrolábio dos 

mistérios de Deus333: 

 

O homem perfeito é a reunião de todos os mundos, divinos e naturais, 
universais e parciais. É o livro no qual estão reunidos todos os livros divinos e 
naturais. Por causa de seu espírito (rûh) e de seu intelecto (‘aql), é um livro 
racional chamado a Mãe do Livro (oumm AL-kitâb), termo alcorãnico que 
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designa o protótipo celeste dos livros revelados, o Verbo e o Espírito divino. 
(...) Por causa de seu coração (qalb), é o Livro da Tábua bem guardada (no 
qual estão inscritas todas as coisas na pré-ciência divina). Por causa dos 
Nafs, é o livro das coisas apagadas e das coisas escritas (o mundo sensível 
das coisas transitórias): é ele que constitui essas folhinhas veneráveis, 
elevadas, puras, que não devem ser tocadas e cujos mistérios não podem ser 
compreendidos, senão por aqueles que são purificados dos véus tenebrosos. 
A ligação da inteligência primeira334(al’aql-al-awwal) ao Grande Mundo (al’ 
alam AL-kabir) e suas realidades é como a ligação do espírito humano ao 
corpo e às suas faculdades; a alma universal (na nafs AL-koullya) é o coração 
do Grande mundo, como a alma racional é o coração do homem, e é por isso 
que o mundo é chamado o Grande Homem.335 

 

O homem Perfeito – ou universal – “coração do Universo” é o ser humano que 

elevado em sua plena estatura espiritual é plenamente consciente de sua unidade 

com Aquele que o criou à Sua imagem. Soube descobrir em si mesmo esse tesouro 

escondido que se procura inutilmente ao longe. “O coração do crente é o trono de 

Deus”336. 

É em seu interior mais profundo que o homem vai reencontrar o universo, pois 

ele é um microcosmo, reflexo do macrocosmo. Sua evolução espiritual corresponde, 

portanto, em virtude da constante lei da analogia, à evolução da própria Vida na 

escala Universal do Ser337. Porém, Rumi retira mais alguns véus para que 

possamos, pelo menos, tentar compreender de que maneira ele alcança o 

conhecimento da relação entre o microcosmo e macrocosmo. Ele nos diz: 

 

Pois em aparência, tu és um microcosmo, 

Em realidade, és um macrocosmo. 

Do ponto de vista da aparência, 

O ramo origina o fruto; 

Mas em verdade, o ramo vem à existência 

Por causa do fruto. 

Se não tivesse havido um desejo e uma esperança pelo fruto, 

Como o jardineiro teria plantado a árvore? 
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Em verdade, a árvore nasceu do fruto, 

Ainda que a aparência tenha sido o fruto engendrado pela árvore.338   

 

Toda viagem do dervixe tem como objetivo atingir a plena realização da 

interioridade, recolocando o ser humano em relação com a totalidade do cosmos, ou 

seja, refletir em seu ser as mesmas qualidades do macrocosmo. O Homem perfeito 

é aquele que foi tocado no mais profundo do seu ser pelas centelhas do amor. A 

manifestação teofânica dos nomes Divinos pode ser vista como presenças que 

revelam seus efeitos sobre o coração do ser Humano perfeito339. É uma 

transformação contínua do coração em manifestações divinas através do qual o 

Real, em sua perpétua mudança, revela-se e se manifesta. Nesse sentido, o 

coração é o lócus que recebe manifestações opostas entre si, o que quer dizer que o 

coração, ao vivenciar o processo de transformação, vislumbra Deus em suas várias 

dimensões, inclusive na Sua semelhança com tudo o que existe e incompatibilidade 

absoluta com qualquer ser 340. 

Em termos de experiência vivida pelos místicos, esta condição do coração 

tem como consequência a proximidade e a distância de Deus, a sua presença e a 

sua ausência, que nunca pode ser controlada pelo sujeito que vive. Ela é fruto da 

gratuidade, embora deva ser cultivada e exercitada, que é ponto central da 

existência das escolas sufis. 

Assim, o amor é um mestre silencioso que arrebata o coração. Este é o 

momento em que a alma  atinge a plenitude dos estágios pelo qual passou ao longo 

da jornada. Este amor conduz a quietude unitiva, que implica conhecimento dos 

mistérios divinos.341  

O caminho sufi implica em uma mudança no conhecedor. Embora o estado de 

isan AL-kamil não seja alcançado por todos, é uma vocação, um potencial humano 

para o sufismo, pois na medida em que o homem vive “... ele tem a esperança de 
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alcançar o atributo da “perfeição”, para o qual foi criado”342. Apenas os Profetas 

realizam tal condição, sendo vistos como protótipos e guias de vida espiritual. 

 

Ao nos debruçarmos sobre a obra de Rumi, percebemos que ele 

imediatamente propõe a retirada da razão para o conhecimento de Deus, pois as 

faculdades humanas como a razão, a imaginação, a memória e os sentidos, não são 

suficientes para que o intelecto elabore um conhecimento de Deus.Essas faculdades 

tem uma maneira específica de funcionamento, cabendo apenas julgar, rejeitar e 

aceitar.  

 

O que é o amor? 

O mar do não ser: 

Lá o intelecto perde o pé.343 

 

Rumi sempre insistiu que as faculdades do conhecimento de Deus 

encontravam-se limitadas, pois o ser humano está equipado para “conhecer 

somente o que lhe é idêntico a si e nada se assemelha ao Criador”344. A razão não 

possibilita ao ser humano aceder ao conhecimento revelado, pois possui pouca 

capacidade receptiva e se centra em sua inventividade e em sua produtividade, 

dominando o processo cognitivo e as demais faculdades do conhecimento de sua 

ordem lógica, sendo o coração – qalb - “um órgão de percepção mística” 345, 

segundo o sufismo, o único capaz deste conhecimento. 

A questão do conhecimento do coração e da noção de Unidade toca no ponto 

mais nevrálgico na obra de Rumi, pois se o sufi, como dissemos no primeiro 

capítulo, é aquele de coração puro, assim, esta pessoa se mostra capaz de acolher 

a diversidade, de atuar movido pelos dons do cuidado, da generosidade, da 

delicadeza e da cortesia com os outros, pois este coração está embriagado pela 

presença do Bem-Amado e não há lugar para nada que não seja o amor e 

                                                 
342

 Carlos Frederico Barbosa SOUZA, A mística do coração A senda cordial de Ibn Arabi e São João 
da Cruz, p. 140. 
343

 RUMI, Masnavi lll, p. 154. 
344

 IDEM, Fihi-ma-fihi, p. 99. 
345

 Carlos Frederico Barbosa SOUZA, A mística do coração A senda cordial de Ibn Arabi e São João 
da Cruz, p. 276. 



105 
 

misericórdia. A religião formal, para Rumi, é transcendida e perpassa os muros de 

todas as diferenças, que, para Teixeira, é um dos temas mais importantes da obra 

de Rumi: 

 

(…) o amor é expressão nostálgica da separação original. Trata-se de uma 
sede metafísica que anseia pela unidade. O amor humano é etapa e ponte 
que traduz uma caminhada mais complexa em direção ao Amado. O amor é 
para Rumi um “estado de alma” que conduz ao amor divino e aponta o 
caminho. Daí a convicção da importância da religião do amor, a mais sublime 
forma de todas as religiões. O amor é o único lugar, o único ponto capaz de 
religar o eu do ser humano e o mundo da unidade, que é o mundo da 
divindade.346 

 

O Amado, para Rumi, sempre escapa ao conhecimento: ele foge 

continuamente do que é incerto e impermanente, assumindo diversas formas e 

revelando-se onde menos se espera, mas é, sobretudo, no coração que ele mostra 

sua presença, frustrando quem busca apenas nos nomes, pois diz respeito a 

qualidades347. Assim, na perspectiva de Rumi, a religião do amor é totalmente 

diferente de todas as religiões, pois ela habita o íntimo do coração e se revela 

quando este se vê radicalmente purificado e dilatado, não se prendendo às formas 

exteriores348, pois “todas as religiões são apenas uma”349. 

 

Nas adorações e bênçãos dos homens retos 

Acham-se reunidos os louvores de todos os profetas. 

Todos os seus louvores são misturados em um único recipiente. 

Porque Aquele que é louvado é, na verdade, só Um; 

Nesse aspecto, todas as religiões são uma só religião. 

Porque todos os louvores são dirigidos à luz de Deus, 

Suas variadas formas e figuras são tomadas de empréstimos dela. 

Os homens apenas dirigem louvores a Um que seja considerado merecedor; 

Erram apenas por causa de opiniões equivocadas sobre Ele. 

Por isso,quando uma luz cai sobre o muro, 
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Esse muro é o elo de ligação entre todos os seus raios; 

Porém, quando ele lança essa reflexão de volta a sua fonte, 

Mostra erradamente o grande como pequeno, e é defeituoso em seus 
louvores. 

Ou se a lua é refletida em um poço, 

E alguém olha para dentro do poço, e por engano louva-a, 

Sua intenção, na realidade, é louvar a lua, 

Embora, por ignorância, esteja olhando para dentro do poço. 

O objeto de seus louvores é a lua, não seu reflexo; 

Sua infidelidade nasce do engano das circunstâncias. 

Esse homem bem-intencionado erra por causa de seu engano; 

A lua está no céu, e ele a imagina dentro do poço. 

Esses falsos ídolos confundem a humanidade, 

E desejos vãos a levam para sua tristeza.350  

 

Assim, compreendemos porque Rumi conversava com todas as pessoas de 

diferentes religiões, pois enxergava fora do poço e conduzia os corações sedentos 

para direção de uma Luz única e maior, além de qualquer diferença. O poeta do 

amor indica que se busque escutar e ver o que cada ser no universo criado tem a 

dizer sobre os segredos de Deus. É um olhar sagrado para todas as coisas do 

universo, não pelo o que o universo representa em si, mas pelo o que ele acena 

como condição de uma possibilidade de toda existência. Deus é a matriz do amor, 

um princípio comum entre a criação, que engloba e transforma todas as coisas, 

superando todas as diferenças.  

Por isso, Rumi afirma que quando chega o amor, tudo se dissipa, a 

multiplicidade torna-se apenas Um. Para ele, o amor é a fonte da religião351. Rumi, 

porém, não está colocando todas as religiões no mesmo patamar, fazendo um juízo 

conciliador formal, mas, sim, apontando o princípio da Unidade existente, que 

atravessa os limites físicos: 
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Cada observador está sob a propriedade de um dos nomes de Deus352. Este 
nome revela a si mesmo para ele e lhe dá uma crença específica através da 
sua automanifestação. Assim se cada automanifestação divina é singular e 
única, assim também cada crença. (...) A diversidade religiosa existe porque 
não há outra possibilidade se não a diversidade. (...) Como as disposições 
humanas são diversas, as dispensações divinas tem que ser também 
diversas para dar conta da diversidade das disposições. 353 

 

Podemos concluir que no processo de automanifestação do Real, a pessoa 

tem uma importante e ativa participação, por isso que o sufismo insiste em um 

caminho, em uma via de desenvolvimento, onde o Mestre tem um papel fundamental 

para a travessia das crenças e dos preconceitos no aspirante, pois Deus, além de 

não poder ser contido em nenhuma crença, está acompanhado de boas ações. Para 

Rumi, as más ações fazem parte de um coração corrompido, produzindo hábitos 

negativos. Assim, não há força maior para atingir esse caminho que as obras, pois 

“nem os amigos, nem todas as riquezas e bens da terra conseguem acompanhar o 

ser humano para além da tumba, mas sim a excelência de suas ações”354. Deus é 

mais bem invocado com a língua dos atos, pois a língua das palavras é frágil355.  

Assim, para finalizarmos deixamos uma história que fala sobre a árvore da 

vida que expressa, mais uma vez, a compreensão mais profunda que Rumi nos 

convida, 

 

Ó amigo, esta é a árvore do conhecimento, ó conhecedor! 

Muito alta, muito bela, muito extensa, 

A própria água da vida do oceano circunfluente. 

Tu correste atrás da forma, ó mal informado! 

E por isso carece do fruto da árvore da substância 

Às vezes ela é chamada de árvore, às vezes de sol, 

Às vezes lago, às vezes nuvem. 

É uma, embora tenha milhares de manifestações, 

Os nomes que lhe convém são incontáveis (…). 
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Ela tem milhares de nomes, mas é Uma, 

Corresponde a todas as suas descrições, mas é indescritível. 

Todo aquele que busca nomes, se for um crédulo, 

Como tu, ficará desesperançado e frustrado em seu propósito. 

Por que te apegas a esse mero nome de “árvore”, 

A ponto de ficares totalmente tolhido e desapontado? 

Passa por cima dos nomes e olha para as qualidades 

Para que essas te possam levar à essência”356. 

 

A cada instante atua, por força do mistérios, influências ou desejos diferentes 

no coração humano e o objetivo é que este seja cada vez mais transparente. Rumi 

convida para que todos tomem lugar junto à “mesa dos santos” para se 

embriagarem com o seu vinho357.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao entrarmos no universo da mística sufi com Rumi, rapidamente nos 

deparamos com um mundo que se desdobra em cada palavra, abrindo um complexo 

sistema de comunicação espiritual. Quanto mais caminhamos e pensamos, de forma 

ingênua, que estamos apreendendo alguma coisa, mais algo nos escapa e amplia 

todo o nosso olhar, sendo impossível qualquer tentativa de apreender uma única 

explicação. Toda obra de Rumi desenvolveu-se com uma linguagem especial sufi, 

estruturada dentro de um simbolismo complexo, de contos profundamente 

espirituais, onde a técnica da escrita desdobra-se em significações escondidas aos 

nossos olhos, ou melhor, aos nossos corações, sem levar em conta a parte 

intrínseca de sua obra: a inspiração. Rumi passou muitos anos dedicando-se à sua 

maior obra – Masnavi -, sendo que muitos poemas foram compostos quando ele se 

encontrava em profundos estados estáticos e místicos, sendo ditados, cantados e 

recitados para os seus discípulos, inicialmente, para depois se tornarem conhecidos 

por outras pessoas. 

Tentamos, de forma simples, com um caráter histórico, ambientar o leitor no 

universo islâmico no primeiro capítulo, pois embora estejamos pesquisando um 

místico da Idade Média, trouxemos, sem dúvida nenhuma, uma pequena parcela do 

resgate da mística islâmica. Tal fato mostrou-se urgente no campo religioso do 

conhecimento sobre uma religião marcada atualmente de controvérsias, quando 

não, de um desconhecimento total, gerando muitas confusões a respeito da religião 

do islã. Não queremos com isso dizer que esta pesquisa é inovadora, muito pelo 

contrário, mas podemos afirmar que é um tema pouco pesquisado, aspecto que se 

revelou pela nossa dificuldade de levantamento de material de pesquisa, 

principalmente em língua portuguesa. 

Assim, pensamos que um trabalho como este é de suma importância para a 

área das Ciências da Religião, pois visa um conhecimento amplo das diferentes 

formas de manifestação e de interpretação religiosa, sendo Rumi alguém que se 

aproxima de um diálogo fecundo, quando explica, de muitas formas, que o caminho 

deve ser pautado na experiência, estando muito longe da idéia de abolir as religiões. 

Rumi concentra-se na idéia do Amor e da Unidade existente em todas as grandes 
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religiões. É um exemplo de como podemos mergulhar dentro de cada religião, pois 

seu aspecto transcendente é apontado por ele como o único momento capaz de 

transformar realmente o ser humano. 

Assim, fizemos um pequeno esboço, sem nos perdermos na característica 

histórica do islã, pois nosso foco foi o pensamento místico de Rumi. Percebemos 

que sua crítica às religiões “mortas”, inclusive ao islã, quando nega um caminho 

espiritual de desenvolvimento, foi o propósito da nossa pesquisa, uma vez que tal 

fato deixa os seres humanos sem uma aprendizagem fundamental que acontece 

dentro do coração e é manifestada nas ações do cotidiano consideradas simples. 

Para Rumi, é no aqui e agora, no trabalho, na família, na visão do mundo e nas 

relações humanas que se desdobra o aprendizado espiritual, não existindo uma 

cisão entre o espiritual ou o material, sendo uma obra inteira voltada para a questão 

da Unidade. Esta Unidade, como vimos, tem várias esferas de conhecimento. O 

caminho do coração é o desenvolvimento contínuo dessas esferas de compreensão. 

Assim, continuamos, no segundo capítulo, mostrando que o fator de mudança 

total na vida de Rumi, decisivo no seu caminho espiritual, foi o encontro com seu 

amado Mestre Shams. Antes desse encontro poderíamos dizer que Rumi 

desenvolveu muitos aspectos de sua capacidade intelectual, mesmo sendo um 

homem de fé, mas o salto para dentro do coração foi lançado por Shams, quando 

numa passagem, este Mestre diz para ele jogar seus livros fora, mostrando que o 

conhecimento é pela via cardíaca: pelo coração e pela experiência. Esse encontro é 

o ponto culminante na vida de Rumi, que traz a compreensão mais profunda do 

caminho sufi, trilha pautada na relação Mestre-discípulo, muito comum nas religiões 

orientais. Mostramos como um Mestre é de suma importância no caminho do 

discípulo, pois é uma via, como vimos, árdua, que queima, pois todo 

desenvolvimento tem relação com uma “reviravolta”, vamos assim dizer, do ego e da 

consciência de Deus. Ao entrarmos no tema “morrer antes de morrer”, discorremos 

sobre a necessidade, na visão sufi, da urgência de um bom Mestre, pois qualquer 

falha pode trazer um resultado desastroso para o buscador.  

A relação Mestre-discípulo aponta para uma relação de afeto, de confiança e 

de relacionamento íntimo profundo, pois um bom mestre “alimenta” este “filho” para 

que ele possa seguir, posteriormente, seu caminho sozinho. Aqui é que começamos 

a compreender que o mestre ensina, de acordo com as possibilidades do discípulo, 



111 
 

ensinamentos que só são possíveis através do coração. Essa gnose cardíaca, 

vamos assim dizer, é um método complexo, pois é totalmente individual. Esta 

questão é fundamental quando Rumi critica Kalam, ou seja, a religião 

institucionalizada, muitas vezes, apontada como “morta”. Se a religião 

institucionalizada perdeu ou nunca teve o caráter de transformação é aí que o 

Mestre do Amor, Rumi, entra com maestria, apontando a Luz que transforma Deus 

em pura Misericórdia, Amor e Experiência direta. Todo esse conhecimento de Rumi 

veio de sua experiência concreta manifestada em sua vida e em sua obra. 

Chegamos ao terceiro e último capítulo, quando atingimos o conhecimento do 

coração e mostrando como Rumi transcreve as etapas pelas quais passa o caminho 

de desenvolvimento espiritual, afirmando que, para se alcançar a Unidade, é 

necessário esforço pessoal para conseguir o que eles chamam de Homem Perfeito, 

isto é, aquele que consegue compreender as diversas manifestações espirituais da 

vida. Por isso, Rumi sempre insiste em uma compreensão através do coração, pois 

é uma vivência e uma mudança total na mente e nas ações humanas, chegando à 

compreensão do que seria uma Religião do Amor. 

Compreendemos aqui que o pensar com o coração, foco da nossa pesquisa, 

em Rumi, é um desenvolvimento possível não apenas na via sufi, mas em um 

caminho espiritual sério e profundo. Por isso, Rumi não tinha dificuldades de 

dialogar com pessoas de outras religiões, pois ele apontava sempre o núcleo e o 

cerne da questão. O que podemos discutir, baseado no pensamento de Rumi, é a 

questão do caminho, pois é uma metodologia espiritual que une esforço e graça tão 

comum ao mundo espiritual oriental. 

Podemos afirmar que nossa hipótese foi corroborada, quando notamos que 

pensar com coração é um apontamento para um desenvolvimento interior, fruto de 

um método, que proporciona o surgimento da experiência, fazendo nascer, dentro 

do buscador, a chama viva espiritual. Ainda é possível afirmar que pensar com o 

coração é voltar todos os esforços para uma total concentração na vida interior, que 

se manifesta no exterior, até que se compreendam esses “dois” como Um, ou seja, a 

Unidade entre eles.  

Como o caminho sufi é de total experiência, podemos apenas alcançar as 

“cercanias do transcendente”, pois ao descrevermos este processo, notamos que 
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estamos muito longe de compreendê-lo. As dificuldades e as limitações desta 

pesquisa concentram-se na dificuldade linguística e no campo que esbarra em uma 

subjetividade perigosa. Sabemos que toda pesquisa dentro da mística é um tanto 

oscilante, pois está fora de doutrinas fechadas em si mesmas. Não podemos negar 

que muitos materiais referentes à obra e à vida de Rumi, que nos propomos 

inicialmente a pesquisar, não foram estudados na pesquisa de mestrado, tamanha 

complexidade do tema, acreditando ser possível em um processo de pesquisa 

posterior. 

Assim, embora possa surgir em nós certa frustração, ou, porque não, certa 

nostalgia nas palavras de Rumi, este trabalho deixa um campo que consideramos 

muito importante na pesquisa na área das religiões, pois Rumi é aquele que levanta, 

além de uma paz profunda, uma tentativa de uma compreensão das diferenças 

religiosas apenas na aparência. Ele “grita” em desespero para uma aprendizagem 

espiritual, que consideramos de suma importância, apontando que sem a religião 

“viva” o ser humano não tem como desenvolver potencialidades intrínsecas 

espirituais e não tem como desenvolver a “semente” de Deus em seus corações. 

Na visão de Rumi, podemos concluir que a Religião, sem esta experiência 

direta, é um abismo de erros e de prepotência de um desenvolvimento apenas 

exterior marcado pela modernidade. Rumi resgata o coração, este que não é apenas 

uma bomba de sangue, um órgão qualquer. Aponta um corpo espiritual e uma vida 

marcada por Deus, onde tudo vem de Deus, onde tudo é Deus, aproximando as 

extremidades, unindo o que parece a cada dia ser mais inconciliável. Assim, traz a 

tona a parte mais divina pertencente ao humano, pois o mais belo, ao nosso ver, em 

Rumi, é que ele acredita na humanidade e olha para a mesma com olhos piedosos, 

pois compreende que tudo é criação Divina. Seu amor é a marca, sem dúvida, de 

todos os seus esforços para que possamos tentar, ao menos, imaginar a grande 

visão da criação divina, incentivando esta trajetória da alma na vida, que engloba 

todos os seus aspetos em total comunhão com toda a criação, o que faz despertar 

os olhos do coração. 

 

Os olhos foram feitos para ver coisas insólitas, 

Fez-se a alma para gozar da alegria e do prazer. 

O coração foi destinado a embriagar-se 
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Na beleza do amigo ou na aflição da ausência. 

A meta do amor é voar até o firmamento, 

A do intelecto, desvendar as leis do mundo. 

Para além das causas estão os mistérios, as maravilhas. 

Os olhos ficarão cegos 

Quando virem que todas as coisas  

são apenas meios para o saber. 

O amante, difamado neste mundo 

Por uma centena de acusações, 

Receberá, no momento da união, 

cem títulos e nomes. 

Peregrinar nas areias do deserto 

Nos exige suportar 

Beber leite de camelo, 

Ser pilhado por beduínos. 

Apaixonado, o peregrino beija a Pedra Negra 

Ansioso por sentir mais uma vez  

O toque dos lábios do amigo 

E degustar como antes o seu beijo. 

Ó alma, não cunhes moedas como ouro das palavras: 

O buscador é aquele que vai 

À própria mina de ouro.358 

 

A palavra necessita do silêncio, tema extremamente relevante para Rumi em 

toda sua obra. Toda comunicação precisa ser ponderada pelo silêncio da escuta. É 

a reflexão dentro do coração, já que a existência humana não pode ser reduzida ao 

que a razão é capaz de compreender. 

 

Silêncio. Guarda essa pérola rara. 

Como podes vender o imensurável?359 
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 Ibid., p. 137. 
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