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Ermida de Silo

Primeiro foi o sonho...
Depois carregar pedras,
Areia, carrinhos de brita.
Em seguida subir com a água
Até o nível da nascente.
Encher o tambor
(que ficou um pouco acima
da metade do morro).

Chegar com a água no  topo
Lata por lata...
Sol de dezembro.
Alicerce aberto, mão na massa.
Uma a uma as pedras ajustadas
Com seus formatos disformes.

A  Sala Sul de Minas
Sempre como referência.
O concreto formando
estrutura de sustentação.
Homem, trabalho e natureza.
A réplica da Ermida de Silo
Está plantada em Minas.

(Braga Barros - Mensageiro de Silo)



Resumo
Escrito nos primeiros dias de maio de 2021, o relato a seguir tem o objetivo de resgatar o
surgimento da imagem de construção de uma réplica da Ermida de Silo no Sul de Minas, no
Brasil. A imagem surgiu nos primeiros dias de janeiro de 2020, durante o Encontro de
Mensageiros de Punta de Vacas, Argentina, em uma caminhada com um grupo de amigos e
amigas da Mensagem até a réplica da Ermida no Parque Histórico. Para compreender
melhor o contexto de surgimento da imagem, resgato a seguir os antecedentes de
experiências inspiradoras do ano de 2019, com o aprofundamento da prática e
compreensão da Mensagem de Silo, inspirados pelo intercâmbio no material “A Ruptura”
(2), baseado em carta de Silo a Karen Rohn. Ao final, cito os os posteriores
desdobramentos nos anos seguintes de expressão dessa corrente espiritual desde nossa
atuação no mundo e que se projetam no futuro.



Contexto

Vínhamos de uma sequência de experiências significativas. As atividades na Sala Sul de
Minas e a irradiação da Mensagem de Silo para diversas localidades e coletividades nos
animaram em vários momentos do ano. As atividades e experiências se acumulavam desde
muito antes, no início do projeto em 2013 e nos anos seguintes, mas foi em 2019 que houve
maior intensidade e diversidade.

Poderia destacar algumas delas. O terceiro Encontro das Américas, que contou com a
participação de mensageiros de vários países. A segunda Festa de Proteção às Crianças,
que havia sido idealizada por Dona Luzia, do bairro do Quilombo. As atividades da Marcha
Mundial pela Paz e a Não Violência em Paraisópolis (MG)  A comemoração dos 3 anos da
inauguração da Sala, com a presença de membros da família Pituta.

Alguns meses antes, o Sr. Pituta, que havia cedido o terreno, tinha partido após
acompanhamento que fizemos, principalmente com Margarete Teraguchi e Lourdes Silva,
com cerimônias de Bem Estar e Assistência durante sua internação no hospital, o que
fortaleceu o vínculo com os familiares. Também houveram vários pedidos para o
acompanhamento de familiares do pessoal de Paraisópolis e de São Bento de Sapucaí
(Quilombo), em ações válidas e cerimônias de Bem Estar, Assistência e de Morte.

Com a imagem de irradiação da Mensagem para outras localidades, ganhou força a região
nordeste do Brasil, onde havíamos realizado diversas tentativas muitos anos antes. Daí
ocorreram as viagens a Tobias Barreto, estado de Sergipe, a partir de julho, com Bia Maria.
Depois fizemos uma segunda viagem, para participação em um evento da Consciência
Negra em novembro, a convite do Mestre Bahia da capoeira e de seu grupo (Olívia, Sininho,



Fernando, Ruth e outros amigos e amigas), com a realização de cerimônias de Proteção,
Reconhecimento, Ofício e outras. Viajamos com Margarete, Lourdes e Camillo Comelli.

Nesta mesma viagem, conhecemos Pedro Menezes e começou uma relação muito
interessante, que resultou mais recentemente na cessão do terreno para a construção da
nova Sala Sergipe da Mensagem de Silo.

Após a viagem ao Nordeste, voltamos para o Sul de Minas, quando tivemos a experiência
com a visão das luzes dançarinas. Éramos um grupo de nove pessoas, que vimos luzes no
céu e nas montanhas durante vários minutos, logo após um intercâmbio inspirador e
cerimônia de Ofício.

Os intercâmbios sobre a carta de Silo, a Ruptura, a tendência original, o Reconhecimento,
os modelos profundos e os intercâmbios sugeridos por Karen nos acompanhavam nestas
atividades. Todas as compreensões e relações com as experiências nos ajudavam a
aprofundar a prática da Mensagem, com essa direção de oferecer a outros, de chegar aos
corações necessitados e de conectar com o espírito de afeto das comunidades.

A inspiração do "Cuenco de Fuego”, traduzido como “Alguidar de Fogo” em português, nos
ajudou a incorporar o registro das antigas comunidades matriarcais, que surgiram ao redor
de 300 mil anos atrás. Simbolizando o acolhimento, o cuidado e a proteção, começamos a
projetar no mundo as condições para o surgimento de novas comunidades da Mensagem
com esses atributos. E mais: fomos encontrando pessoas e coletividades que ressoavam
com o espírito do “Fogo Sagrado” com o qual nos conectamos interiormente a partir dos
intercâmbios de “A Ruptura”, os quais somos muito agradecidos.



Depoimento de Margarete

Durante o lançamento do projeto de construção da Sala Sergipe no último dia 4 de maio de
2021, Margarete deu o seguinte testemunho que representa a profundidade das atividades
e do contexto de 2019 para nosso grupo de mensageiros viajantes:

“O que percebo e quero agradecer, é que quando saímos para viajar e a peregrinar com
Silo em nosso coração, conectados com o Propósito, parece que vamos encontrando
pessoas muito equivalentes em uma situação existencial. E para mim, esta viagem para
Sergipe foi assim, um equivalente de experiências e intenções, de querer se reconciliar
profundamente, de uma intenção profunda do melhor. Fomos com a copresença da Brecha
[Ruptura], desses lugares sagrados, obviamente a Sala estava em nossa copresença. E aí
pudemos encontrar pessoas e grupos, e pensamos, talvez pudéssemos encontrar com o Sr.
Pituta em outros lugares, que pode facilitar a construção de nosso símbolo sagrado em
outros lugares.. se estamos atentos, se estamos abertos às pessoas e podemos encontrar
essas pessoas tão maravilhosas, com tantas intenções em comum. Sentimos que os Guias
nos ajudam, Silo está aí, e as coisas vão saindo com alegria. Não sei se estou sendo muito
otimista, nesta pandemia, nesta crise profunda, acredito que nossas intenções não podem
parar, não temos limites, podemos continuar por Zoom, por contatos… Mas eu saí deste
ano de 2019, desta viagem, com mais fé que podemos ter sim essas equivalências e
vivências existenciais”.



Imagem da Ermida

Nos primeiros dias de janeiro de 2020, viajamos com um grupo de mensageiros e
mensageiras para o encontro anual em Punta de Vacas. Alguns viajavam pela primeira vez
ao nosso querido parque histórico. Como de costume, fizemos uma caminhada, que
considero uma pequena peregrinação, para a réplica da Ermita de Silo. Como sempre, é um
momento de alegria, de reflexão, que vamos conectando durante a caminhada até a
casinha de pedra. A paisagem inspiradora, o vento, as montanhas e as águas dos rios nos
ajudam a conectar com a alegria e a esperança. Ainda mais com um grupo de amigos e
amigas de viagem, além de outros mensageiros que encontramos no caminho, na ida ou na
volta. As conversas por lá, em geral, são muito inspiradoras. Também ajuda todas as
co-presenças e experiências em Punta de Vacas, ainda mais no encontro anual de
mensageiros.

Aqueles que vão pela primeira vez sempre perguntam sobre a estadia de Silo na Ermida.
Quanto tempo ele ficou? Como dormia? Como havia construído? Quais foram suas
ocorrências e descobertas? Um ano antes, havíamos estado neste mesmo lugar com um
grupo do Sul de Minas, com Braga, Sueli, Getúlio, Beth, Queta. Naquela ocasião tivemos
uma bela conversa com o amigo Fernando Paulo dentro da ermida. E neste ano de 2020,
estávamos com Cida, Sandra, Lourdes, Arlete, Antonia, Ângela, Maria Mendes. Isabel
Torres e Mônica Toro se somaram neste momento. Não lembro exatamente do tema que
intercambiamos, mas o registro era de alegria, de luminosidade, de esperança. Tiramos



fotos e no retorno, em algum momento do caminho, surgiu a imagem. E por que não
construir uma outra réplica da Ermida no Sul de Minas?

Foi como uma dessas ocorrências que irrompe quando peregrinamos ou meditamos com
mais liberdade. Não sei se foi o vento que soprou, ou o ruído das águas, ou o próprio Guia
que sussurrou... O fato é que apareceu e veio com um registro de força. Algo de certeza, de
encaixe, mas logo percebi que deveria ser confirmado.

A verdade é que sempre quisemos colocar algum elemento na Sala Sul de Minas que
remetesse a Silo. Em algum momento, havíamos pensado em colocar o busto. Chegamos a
nos animar, falamos com Esteban, como seria para produzir a peça. Depois conversamos
com amigos do Sul de Minas e São Paulo. Logo percebemos que não havia encaixe para
todos. Alguns gostaram, outros não se animaram e tinha até alguém que fosse contra.
Agora era diferente, era a imagem de construir a Ermida.



Conversamos novamente com Esteban, com Karen, com Margarete, com Lourdes, com
Sandra, e ninguém achou uma ideia "sem noção". Ao contrário, vários comentavam que
seria interessante, e a imagem começou a ganhar força. Logo voltamos ao Brasil, e
conversamos com os amigos de Paraisópolis, Getúlio, Fernando, Sueli, logo com Braga,
que ficou encantado. Eles se conectaram com a viagem e as experiências na Ermida
ocorridas quando estiveram em Punta de Vacas.

Veio a pandemia, o início da construção teve de esperar. Mas a imagem era tão querida,
com tanto encaixe, que começou ainda em 2020 e foi concretizada no início de 2021. De
minha parte, representa um agradecimento profundo que tenho com Silo e o Propósito de
irradiar a Mensagem. Ela nos conecta com sua primeira palestra pública, "A Cura do
Sofrimento" (3) e seu retiro na montanha em 1969. Neste período aconteceram as
experiências que resultaram na escrita de "O Olhar Interior"(4).

A construção da Ermida foi realizada por Braga com a ajuda de Getúlio. Eles conseguiram
as pedras e recrutaram os trabalhadores para levantar a obra. Diversas pessoas viajaram
durante a construção para a colocação de uma pedra simbólica. E nestas viagens
percebemos o registro positivo dos amigos e amigas que tomavam contato com a história,
com o significado da Ermida. Alguns deles jovens ou adultos que nunca viajaram a Punta de
Vacas.

Apresentamos a experiência de construção da Ermida do Sul de Minas nas celebrações de
52 anos do 4 de maio de 1969. Naqueles dias, outro fato importante foi o lançamento do
projeto de construção da Sala Sergipe, a primeira da região nordeste do Brasil, que também
surgiu naquele contexto das atividades de 2019.



Signos do Sagrado em ti e fora de ti

Alguns depoimentos expressados na apresentação da construção da Ermida do Sul de
Minas se relacionaram como um sinal do Sagrado tanto dentro quanto fora de nós.

“Essa comemoração com a apresentação da Ermida na Sala Sul de Minas é como um
agradecimento de todo o grande e bom que Silo nos deixou. Essa comemoração, esse ato
de testemunhar é uma renovação de nossa vida… Então, estarmos aqui hoje celebrando
aqui juntos esse 4 de maio para mim tem um significado muito profundo. Sinto que essa
Ermida significa esse Sagrado fora de nós. Quando Silo fala para reconhecer o Sagrado em
ti e fora de ti. Então a Ermida significa isso” - Lourdes Silva

“Me passou que quando estava dentro da Ermida de Punta de Vacas, vieram muitas
perguntas: o que fazia Silo dentro desse espaço tão pequeno. E senti que ali era um lugar
muito Sagrado que foi onde Silo produziu todo o bom que hoje desfrutamos na Mensagem.
É um lugar pequenino mas que traz uma memória muito linda do que deixou para nós…
Assim que agradeço muito essa inspiração de ter agora uma Ermida em nosso país, tão
perto de nós, na Sala Sul de Minas” - Sandra Marangoni

Agradecimento a Silo

De minha parte, representa, a construção da réplica da Ermida representa o agradecimento
profundo que tenho com Silo e o Propósito de irradiar a Mensagem. É uma inspiração que
relaciono com a frase do Caminho, “Não imagines que estás encadeado a este tempo e a
este espaço. Naquele momento de tradução de imagens, era como se tivesse ocorrido uma
fusão dos tempos, poderia ser 1969, com poderia ser o presente ou o futuro.

Em Os Lugares (5), Silo se refere à Ermida como o primeiro lugar de estudo e reflexão. Ela
representa um símbolo de peregrinação, de afeto e de intercâmbio com os amigos e amigas
do Sul de Minas. Um pequeno âmbito físico que nos inspira e nos dá alegria neste momento
de crise que a humanidade está enfrentando. Representa o acolhimento, o afeto, o
encontro, a proteção. A Ermida nos protege e nos acolhe.

Ali dentro nos reunimos em pequenos grupos para nos proteger do vento e do frio, para
conversar, para nos reunir ao redor do fogo, como faziam nossos ancestrais longínquos
quando se abrigavam em pequenas grutas em torno de uma fogueira. Simboliza o
recomeço, simboliza a renovação de nossas vidas.



Atividades posteriores

Vale lembrar que mesmo com a pandemia, não paralisamos as atividades de irradiação da
Mensagem, com o Propósito de alentar a formação de novas comunidades. Uma das
comunidades que surge neste momento, é a da Mensagem em japonês, uma imagem há
muito tempo intencionada, mas que não havia possibilidade. Justamente nesta época de
pandemia e de acesso às novas tecnologias de conexão, foi possível iniciar os encontros
com intercâmbio e cerimônias em japonês.

Outros intentos em Portugal e África também estão em andamento. Tudo isso faz parte de
uma imagem muito querida que voltou a ganhar força de irradiar a Mensagem na antiga rota
das navegações portuguesas dos séculos 15 e 16 d.C. Daí surgem os intentos do Nordeste,
Portugal, agora com o projeto da Sala Compostela, Moçambique e Oriente.

Síntese: Irradiação da Mensagem

O surgimento da imagem da Ermida e sua materialização é um acontecimento que nos
anima e que ajuda a conectar com experiências significativas de transformação. A própria
realização da construção, as primeiras visitas e pequenas cerimônias realizadas em seu
interior, a própria caminhada desde a Sala até o algo do terreno, já tem provocado
experiências importantes em mim mesmo e em várias pessoas. É algo que confirma aquele
sinal captado e traduzido na peregrinação da Punta de Vacas em 2020, após um ano de
intensas atividades. Isso tudo nos inspira a conectar com nossas raízes para abrir nosso
futuro e das pessoas com quem temos contato. Ajuda-nos a irradiar a Mensagem com uma
conexão mais profunda. E muitas experiências novas estão a caminho, várias comunidades
estão se inspirando a realizar atividades na Ermida para carregá-la como âmbito de
experiência. A síntese pode ser expressada na seguinte frase da Cerimônia de
Reconhecimento: “Buscaremos em nosso interior os signos do Sagrado e levaremos a
outros nossa mensagem” (6).

(1) Livro A Mensagem de Silo*, O Caminho
(2) Carta de 2004 de Silo a Karen - A Ruptura**
(3) A Cura do Sofrimento*
(4) O Olhar Interior*
(5) Os Lugares*
(6) Livro A Mensagem de Silo*, Experiências

*Referências que estão em silo.net
Anexo 1 - Vídeo Poema Musical
** Anexo 2

Indicações de vídeos:
3 anos de la Sala Sur de Minas - noviembre de 2019

Viaje a Sergipe - diciembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=xc7wOOEQsJ4
https://www.youtube.com/watch?v=jac7TH09G1E


Anexo 1 - Vídeo Poema Musical
Foi produzido um vídeo com poema de Moisés Valdebenito e música interpretada por Beth
Ribeiro (Reverie de Schumann). Pode ser assistido no YouTube com o título “A Ermida de
Silo na Sala Sul de Minas da Mensagem” - clique aqui para assistir

La Ermita

La primera piedra
la ermita
la primera Sala
el primer Parque
a los pies del Aconcagua.

Aquí, Silo vino a buscar
en lo profundo de la conciencia
las raíces del sufrimiento

Así nace la mirada interna
que busca completarse
en el amor y la alegría
piedra trás piedra,
día tras día.

El 4 de Mayo
emergía lo humano
con toda su fuerza,
la reflexión primera
la curación del sufrimiento.

También surgía
el mito de los nuevos tiempos

La mente, en esa simple ruca
el plan infinito, vislumbra

Y en el Sur de Minas
el Sol se viste de estrellas
mensajeros y mensajeras
amigos de la Tierra
ahora replican la Ermita.

Aquí está
el más antiguo de los elementos
del Maestro, protector
antecedente y antecesor
de las Salas de Silo.

Moisés Valdebenito - Mensageiro de Silo

https://www.youtube.com/watch?v=bPCtbaZjCHk


Anexo 2 - Carta de 2004 de Silo a Karen - A Ruptura (Brecha)

Carta Original - novembro de 2004*

“... Sobre as divindades matriarcais, quando o quadro está completo, não faltam nunca os
animais e também sempre se insinuam os nascimentos. Às vezes de modo direto, como
uma mãe tectônica (das profundidades) que está sentada em um trono de dois leões dando
à luz a sua criança; às vezes de modo indireto, como essa divindade Lídia (da antiga
Turquia) que está paradinha facetada em quatro caras cobertas cada uma com diferentes
animais esculpidos e na parte média aparece coberta de seios para amamentar aos “filhos”
animais. Ela tem os atributos da Astarté Frigia, da Afrodite grega e da Artemísia pré-grega.
Estas mães, como algumas divindades da região do Indo pré-cerâmico, estão nas grutas
paleozóicas (também em Tamil Nadu). A lista é enorme desde as mães negras e as “vênus”
mediterrâneas (quase sem cabeça e sem membros), até a estilizada “protetora da vida” em
uma gruta da qual emana um riacho e que parece cuidar a um veado.

É aqui onde devemos atender às origens mais distantes que são anteriores à manipulação
dos metais, porque quando se começou a manejar o “cuenco” de fogo (o forno elementar),
há algo de 300.000 anos, se estava simplesmente trabalhando algo de pedra, a madeira e o
osso. Desde essa origem, diríamos agora: desde essa “tendência” original, tudo vai se
dirigindo para fundir os metais que historicamente é um fato muito, muito recente. Antes da
fusão dos metais, se trabalhava o cobre, o ouro e a prata que se encontravam na superfície
dos terrenos e que batendo neles se terminava por conseguir laminá-los e em seguida
repuxá-los. Há aproximadamente 10.000 anos se fundiu o cobre e há 8.000 anos se entrou
na idade do bronze ao agregar ao cobre algo de zinco ou de arsênico; finalmente há menos
de 4.000 anos se entrou na idade do ferro. A cerâmica mais antiga encontrada (mais bem
barro cozido que cerâmica como tal), data de 12.000 anos no Japão, e o vidro em épocas
do Egito pré-dinástico data de 5.500 anos. Quero dizer que a aceleração da era neolítica
(que abarca os últimos 10.000 anos) nos entrega a cerâmica, o vidro e os metais fundidos.
Tudo isso graças ao forno, mas o “cuenco” de fogo, de centenas de milhares de anos atrás,
é o que prepara todo o cenário necessário para que logo vão passando em ordem os
diferentes atores históricos da era neolítica que, além disso, permite a escrita, a
domesticação dos animais e os vegetais, e os primeiros assentamentos urbanos no Indo, na
China, na Mesopotâmia e no Mediterrâneo oriental (incluída a civilização Cretense, a de
Anatólia, a Egípcia e a do norte da África).

Tudo isso vai surgir da tecnologia mais elementar do forno (por suposto da conservação e
produção do fogo) e da estruturação social matriarcal. São os últimos 10.000 anos os que
mostram a mudança veloz nos usos, hábitos, costumes e modos de vida... não está mal,
mas há na origem desta nova rota uma ruptura que nunca pôde ser transferida, que nunca
pôde ser preenchida e tal situação mental e psicossocial também se está acelerando sem
solução.

Ao falar disto não estou dizendo que temos de retroceder 10.000 anos, mas sim, ao
contrário, que temos de desbloquear e transferir conteúdos coletivos do substrato matriarcal



e colocá-los à disposição do imaginário coletivo. Não é em vão que até os cristãos
advertiram a importância da “virgem mãe” (seguindo a linha de Ísis e Proserpina) e trataram
de convertê-la em “mediadora” com o Deus patriarcal (com o qual, opostamente ao
esperado, se aprofundou a brecha) ... mas isto nos leva muito longe e apenas queria
destacar a antiguidade histórica e a profundidade das grutas matriarcais onde brilha o fogo
sagrado base de toda civilização e de todo progresso espiritual”.

*Comentário de Karen Rohn publicado em “A Ruptura - Reflexões sobre um texto
numa carta pessoal de Silo”:

“Este texto foi incluído em uma carta que eu recebi de Silo em novembro de 2004.
Pareceu-me tão vasto e sugestivo em suas referências históricas e relações que finalmente
em 2010 o enviei a amigos interessados e desde então tem circulado livre e
esporadicamente. Esta é uma carta mais-que-extraordinária e durante vários anos houve
repetidos momentos de estudo e reflexão sobre ela terminando sempre no fracasso de
penetrar profundamente no que realmente se está dizendo ou insinuando. Então de repente
na primavera de 2017, e sem esperar, encontrei-me com o que podia decifrar o texto e o
que encontrei era muito mais importante e chegava mais longe do que eu alguma vez
poderia imaginar”.


