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Notas do editor
• Em Um Curso em Milagres, a palavra “ego” é usada como um sinônimo da palavra “satã” da Bíblia.
• As citações da Bíblia estão recuadas e as citações de Um Curso em Milagres não.
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Bem-vindo
Os Ensinamentos Místicos de Jesus é uma resposta à oração do coração que pede por um profundo e íntimo
relacionamento com Deus nos tempos modernos. É para aqueles que se sintam inspirados pela vida e
ensinamentos de Jesus e tenham experimentado a profunda sabedoria da Bíblia.
Os Ensinamentos Místicos de Jesus irão iluminar a mente com uma compreensão mais profunda dos
ensinamentos da Bíblia e de Um Curso em Milagres (UCEM). Os capítulos deste livro contém versículos
bíblicos, lado a lado com as citações do UCEM, oferecendo um diálogo de clareza e respondendo
diretamente às perguntas do coração, tais como: “Jesus, qual é o meu relacionamento com você? O que é um
milagre?” e, “Como o mundo vai acabar”?
Há dois mil anos, Jesus disse profundas palavras para nos guiar para fora da escuridão e em direção à Luz e
ao Amor da Sua Graça. Hoje, através de Um Curso em Milagres, ele continua a abençoar o mundo com
ensinamentos claros e diretos sobre o perdão e a salvação.
Este livro é uma porta de entrada para a Auto Realização profunda de que nós somos a Mente de Cristo –
somos o próprio amor.
Como a Bíblia tão claramente diz: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.”
(Filipenses 2:5) 1
E, de Um Curso em Milagres: “Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que
está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-Lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito
Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz, “Tende em vós a mesma mente que
estava também em Cristo Jesus”, e usa isso como uma bênção. É a benção da mente disposta para o milagre.
Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo”. (T-5.I.3:1-6)
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Bíblia King James atualizada – GalLion Edição .2013
Nota: todas as citações com a numeração “1” ao lado são referentes à Bíblia King James atualizada; as demais citações sem
numeração são todas referentes à Bíblia João Ferreira de Almeida.

David Hoffmeister foi criado em uma família cristã, e sempre sentiu um profundo amor por Jesus.
Finalmente, ele se dedicou a uma imersão completa aos ensinamentos de Jesus em Um Curso em Milagres. Ele
se tornou uma demonstração viva de alguém que tem prestado atenção a esses ensinamentos e vive sua vida
em um estado mental que é consistentemente amoroso, pacífico e alegre! O propósito de sua vida é estender
a mensagem da paz.
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6:33)
“Virei em resposta a um único chamado inequívoco.” (T-4. III. 7:10)

Que este livro nos console e nos abençoe
em nossa jornada para a Casa com Deus.
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Quem é Jesus Cristo?
“Quando Jesus chegou à região de Cesaréia de Filipe, consultou seus discípulos: ‘Quem as pessoas
dizem que o Filho do homem é?’ E eles responderam: ‘Alguns dizem que é João Batista; outros
Elias; e ainda há quem diga, Jeremias ou um dos profetas’. Então Jesus interpelou: ‘Mas vós, quem
dizeis que Eu sou?’ E, Simão Pedro respondeu: ‘Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo’.”(Mateus
16:13-16) 1

O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e
se lembrou de Deus. Assim ele veio a se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com Deus. O
homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um corpo que
aparentava manter o seu ser separado do Ser, como fazem todas as ilusões. Entretanto, quem pode salvar a
não ser que veja as ilusões e as identifique exatamente como são? Jesus continua sendo um Salvador porque
viu o falso sem aceitá-lo como verdadeiro. E Cristo precisava da sua forma para que pudesse aparecer aos
homens e salvá-los de suas próprias ilusões. (E-5.2:1-6)
Em sua completa identificação com o Cristo - o Filho perfeito de Deus, Sua única criação e Sua felicidade,
para sempre como Ele e um com Ele - Jesus veio a ser o que todos vós têm que ser. Ele mostrou o caminho
para que o sigas. Ele te conduz de volta a Deus porque viu a estrada diante de si e a seguiu. (...) Ele te
ofereceu uma demonstração final de que é impossível matar o Filho de Deus; também a sua vida não pode
ser mudada de forma alguma pelo pecado e pelo mal, a malícia, o medo ou a morte. (E-5. 3:1-5)
E por conseguinte todos os teus pecados foram perdoados porque não tinham nenhum efeito. Assim, não
passavam de sonhos. Ressuscita com ele que te mostrou isso, porque lhe deves isso, a ele que compartilhou os
teus sonhos para que pudessem ser desfeitos. E ainda os compartilha, para estar em unidade contigo. (E-5.
4:1-4)

Sua breve vida na terra não bastou para ensinar a poderosa lição que aprendeu por todos vós. Ele
permanecerá contigo para conduzir-te do inferno que fizeste a Deus. E quando unires a tua vontade à sua, o
teu modo de ver será a sua visão, pois os olhos de Cristo são compartilhados. Caminhar com ele é tão natural
quanto caminhar ao lado de um irmão que conheces desde que nasceste, pois é isso, de fato, o que ele é. (…)
Pois ele dará descanso à tua mente, afinal, e a carregará contigo até o teu Deus. (E-5. 5:3-9)
“Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos
são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à
vida, apenas uns poucos encontram esse caminho.” (Mateus 7:13-14) 1
“Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois muitos serão chamados,
mas poucos escolhidos”. (Mateus 20: 16) 1

“Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração,
e assim achareis descanso para as vossas almas.” (Mateus 11:29) 1
Eu fui um homem que se lembrou do espírito e do conhecimento do espírito. Como um homem, não tentei
compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de
poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente
lembrei-me do espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso
apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas
percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz à
escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. (T-3. IV. 7:3-11)
“Então, falou aos seus discípulos: ‘De fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são
poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua
colheita’.” (Mateus 9: 37-38) 1
“Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas: ‘Certo homem plantou uma vinha,
ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de
vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da
colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da
vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias.
Então lhes enviou um outro servo; e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou
outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros; mas alguns agrediram e a outros
mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho; a este lhes enviou com a
seguinte intenção: A meu filho respeitarão.
Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: Este é o herdeiro! Ora, venham, vamos matá-lo,
e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da
vinha’.” (Marcos 12:1-8) 1
“Se o mundo vos odeia, sabei que, antes de vós, odiou a mim. Se fôsseis do mundo, ele vos amaria
como se pertencêsseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo; mas Eu vos escolhi e vos
libertei do mundo; por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que Eu vos disse:
‘nenhum escravo é maior do que o seu senhor’. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se
obedeceram à minha Palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Contudo, o mundo vos
tratará mal por causa do meu Nome, pois eles não conhecem Aquele que me enviou. Se Eu não
tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas, agora, eles não têm qualquer
desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia a meu Pai.
Se Eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de

pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai.
Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na Lei deles: ‘odiaram-me sem razão’.” (João
15:18-25) 1

Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da Filiação à Vontade do Pai, por estar eu próprio ciente
da Vontade do Pai. Essa é a consciência que eu vim te dar e o teu problema de aceitá-la é o problema desse
mundo. (...) O mundo, portanto, tem que desprezar-me e rejeitar-me, porque o mundo é a crença em que o
amor é impossível. (T-8. IV. 3:4-7)
“No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: ‘Eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo’.” (João 1:29) 1
“O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o
novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo; e uma criança os guiará”. (Isaias 11:6) 1
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus”. (Mateus 5:8) 1
Referiram-se corretamente a mim como o “cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo”, mas aqueles
que representam o cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente
compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a
lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. “Bem
aventurados os puros de coração, porque verão Deus” é outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente
pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência porque associa
inocência com força, não com fraqueza. (T-3. I. 5:1-6)
“Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo
sofrereis tribulações; mas tende fé e coragem! Eu venci o mundo.” (João 16:33) 1
“O vencedor herdará todas essas bênçãos, e Eu serei seu Deus e ele será meu filho”. (Apocalipse
21:7) 1

Meu propósito, então, ainda é o de vencer o mundo. Eu não o ataco, mas a minha luz necessariamente o
dissipa, devido ao que ela é. A luz não ataca a escuridão, mas a ilumina e ela desaparece. (T-8.IV.2:8-10)
Mas se eu superei a culpa e venci o mundo, tu estavas comigo. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o
fim da culpa, lembrando-te de que o que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo? (T-19. IV. B.6:5-6)
“Respondeu-lhes Jesus: ‘Em verdade, em verdade vos asseguro: antes que Abraão existisse, Eu
Sou’.” (João 8:58) 1

“Eu Sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim”. (Apocalipse 21:6) 1
A percepção certa é necessária antes que Deus possa Se comunicar diretamente com os Seus altares, os quais
Ele estabeleceu em Seus Filhos. Lá, Ele pode comunicar a Sua certeza, e o Seu conhecimento trará paz sem
questionamentos. Deus não é um estranho para Seus Filhos, e Seus filhos não são estranhos uns para com os
outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los.
Esse é o significado real de ‘Alfa e Ômega, o princípio e o fim’ e ‘Antes que Abraão existisse, Eu sou’. A
percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. (T-3. III. 6:1-6)

Jesus, qual é minha relação contigo?
“Eu Sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e Eu nele, esse dará muito
fruto; pois sem mim não podeis realizar obra alguma”. (João 15:5) 1
“Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem
semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos”.
(Romanos 8:29)

“Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus”. (Mateus 5:48) 1
Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na Presença do Criador da perfeição. O
milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a
reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem
direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito
ao amor porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua.
Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós
agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. (T-1. II. 3:3-13)
“Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é”. (Provérbios 23:7)
Tu és o trabalho de Deus, e o Seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que um
homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso o que ele é. (T-1. II. 3:3-13)
“Assegurou-lhes Jesus: ‘Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por
mim’.” (João 14:6) 1
“Eu e o Pai somos um”. (João 10:30) 1
“Vós ouviste o que Eu disse: ‘vou, mas retorno para vós.’ Se me amasses, ficaríeis alegres com o
fato de que Eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que Eu”. (João 14:28) 1
“Ninguém vem ao Pai senão por mim” não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de
ti exceto no tempo, e o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo
vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim, e eu estou abaixo de Deus. No processo de “subida”, eu
estou mais acima porque, sem mim, a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres.
Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho de um lado e como um Filho de Deus do
outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da Filiação, que eu torno completa porque
compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração “Eu e meu Pai somos um”, mas há dois lados nesta
declaração, em reconhecimento de que o Pai é maior. (T-1.II.4:1-7)

Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O
Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse
é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a
vida. (T-1.II.4:1-7)
“Esclareceu-lhe Jesus: ‘Eu Sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que
morra, viverá; e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente’.” (João 11:25-26) 1
Eu sou a tua ressurreição e a tua vida. Tu vives em mim porque vives em Deus. E todos vivem em ti, como
vives em todos. Podes, então, perceber indignidade em um irmão e não percebê-la em ti mesmo? E podes
percebê-la em ti mesmo e não percebê-la em Deus? Acredita na ressurreição porque ela foi realizada, e foi
realizada em ti. Isso é tão verdadeiro agora como será para sempre, pois a ressurreição é a Vontade de Deus,
que não conhece tempo nem exceções. Mas não faças exceções, ou não perceberás o que foi realizado para ti.
Pois nós ascendemos ao Pai juntos, como era no princípio, é agora e sempre será, pois tal é a natureza do
Filho de Deus tal como seu Pai o criou. (T-11.VI.4:1-9)
O milagre da vida não tem idade, tendo nascido no tempo, mas nutrido na eternidade. (T-19.IV.C.10:6)
“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão”. (Mateus 24:35) 1
“Passará o céu e a terra” significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que
é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. (T-1. III. 2:1-2)

Sobre a Parábola do Filho Pródigo
“E Jesus continuou: ‘Um homem tinha dois filhos.
O mais novo reivindicou do seu pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito’. E
consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles.
Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras
distantes; e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente,
após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele
começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos
daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos.
Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os
porcos eram alimentados, no entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caindo
em si, falou consigo mesmo: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui,
morrendo de fome!’
Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus
trabalhadores’. E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele
ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e
muito o abraçou e beijou.
Então, o filho lhe declarou: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser
chamado teu filho!’
Entretanto o pai ordenou aos seus servos: ‘Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção,
ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho.
Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e
regozijemo-nos!
Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado’. E
começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando
foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos
servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: ‘Teu irmão regressou, e teu
pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo!’ Mas o filho mais velho
encheu-se de ira, e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai:
‘Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti sem nunca ter desobedecido a uma só

ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar
com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com
prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele!’
Então, lhe arrazoou o pai: ‘Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo o que possuo é igualmente
teu.
Porém, nós tínhamos que celebrar muito à volta deste teu irmão e regozijar-mo-nos, porque ele
estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo!’.”(Lucas 15:11-32) 1
Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu: esse filho de um pai amoroso
deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha
compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha
ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho
era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais. (T-8. VI. 4:1-4)
O que tem sido a Vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a Sua Vontade ao Seu tesouro, de quem ela é o
tesouro. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o Dele. Tu, que és o bem-amado de Deus,
és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão
bem-aventurados quanto tu és. (T-8.VI.10:1-5)
Todo o teu esforço deve ser dirigido contra a pequenez, pois proteger a tua magnitude nesse mundo, de fato,
requer vigilância. Manter a tua magnitude em perfeita consciência nesse mundo feito de pequenez é uma
tarefa que os pequenos não podem empreender. No entanto, ela te é pedida em tributo à tua magnitude e não
à tua pequenez. Nem é pedida a ti sozinho. O poder de Deus apoiará todo esforço que fizeres a favor do Seu
Filho querido. Procura o pequeno e negarás a ti mesmo o poder de Deus. Não é Vontade de Deus que o Seu
Filho se contente com menos do que tudo. Pois Ele não Se contenta sem o Seu Filho, e o Seu Filho não pode
se contentar com menos do que o que o seu Pai lhe deu. (T-15. III. 4:4-11)
“Ele será chamado Conselheiro-Maravilhoso, Deus Todo Poderoso, Pai-Eterno; Sar-Shalom,
Príncipe da Paz.” (Isaias 9:6) 1
“Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: ‘O Reino dos céus é como um grão de
mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as
sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as
aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos’.” (Mateus 13:31-32) 1
É um sacrifício deixar para trás a pequenez e não vagar em vão? Não é um sacrifício despertar para a glória.
Mas é um sacrifício aceitar qualquer coisa menor do que a glória. Aprende que tens que ser digno do Príncipe
da Paz, nascido em ti, em honra Daquele Cujo anfitrião tu és. Não conheces o que o amor significa porque

buscaste adquiri-lo com pequenas dádivas, assim valorizando-o muito pouco para compreenderes a sua
magnitude. O amor não é pequeno e o amor habita em ti, pois és o Seu anfitrião. Diante da grandeza que vive
em ti, a tua pobre apreciação de ti mesmo e todos os pequenos oferecimentos que fazes deslizam para o nada.
(T-15. III. 8:1-7)

Sobre a Criação e a queda do homem
“Todas as coisas foram feitas através dele, e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito”. (João 1:3)1
Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e Nele. (T-6.II.7:6)
Deus criou Seus Filhos estendendo o Seu Pensamento e retendo as extensões do Seu Pensamento em Sua
Mente. Todos os Seus Pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito
Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o Seu Reino
enquanto não conheceres a sua integridade. (T-6.II.8:1-5)
Ele é o Criador Primeiro, porque criou Seus cocriadores. Como Ele o fez, o tempo não se aplica nem a Ele
nem ao que Ele criou. (T-7.I.7:6-7)
“Disse Deus: ‘Haja Luz’, e houve luz”. (Gênesis 1:3) 1
Quando Deus disse “Haja Luz”, houve luz. (T-9.V.6:2)
A vontade sem divisão da Filiação, que é a Vontade de Deus, é o criador perfeito, sendo totalmente à
semelhança de Deus. Não podes estar isento disso se queres compreender o que ela é e o que tu és.(T-8.V.2:12)
“Então Deus determinou: ‘Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa
semelhança’.” (Gênesis 1:26) 1
A declaração “Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança” necessita de reinterpretação.
“Imagem” pode ser compreendida como “pensamento”, e “semelhança” como “de qualidade semelhante”.
Deus, efetivamente, criou o espírito em Seu Próprio Pensamento, e de uma qualidade semelhante à Sua
Própria. Não há nada mais. (T-3. V.7:1-4)
Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que Ele deu a Seu Filho. Na criação, Deus estendeu-Se às
Suas criações e as imbuiu da mesma Vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como
foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo.
Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de
maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão, ou projeção, ocorre quando acreditas
que existe em ti algum vazio ou alguma falta, e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da
verdade. (T-2. I. 1:1-7)
Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que
estás. Até a “separação”, que é o significado da “queda”, nada estava faltando. Não existiam quaisquer

necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de
necessidades que estabeleces. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. (T-1. VI. 1:3-10)
“E o SENHOR deu a seguinte ordem ao homem: ‘Comerás livremente o fruto de qualquer
espécie da árvore que está no jardim;
Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela
comeres, com toda certeza morrerás”. (Gênesis 2:16-17) 1
“Quando a mulher que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos
e, além de tudo, desejável para dela obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu
marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu.
Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, em seguida entrelaçaram
folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se.
Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da
movimentação de Yahweh Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da
presença do SENHOR, entre as árvores do jardim”. (Gênesis 3:6-8) 1
A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as
crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi “proibido” no jardim simbólico.
Mas Deus não poderia tê-lo proibido, ou não teria sido comido. Se Deus conhece Suas crianças, e eu te
asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível?
A “árvore proibida” foi chamada de “árvore do conhecimento”. No entanto, Deus criou o conhecimento e
deu-o livremente às Suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas podes ter
certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou Suas criações como se fossem capazes de destruir Seu
Próprio propósito é um erro. (T-3.VII.3:2-9)
O Jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário.
Quando Adão deu ouvidos às “mentiras da serpente”, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que
continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente
desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em
sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em
parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer
em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente.
Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o Seu Espírito, permanece ainda dentro
de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar
o que é perfeito. (T-2.I.3:1-10)

Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A Sua Mente não cria desse modo. Ele não guarda teus
feitos “maus” contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa
suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é
responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o
forçou a deixar o Jardim do Éden. (T-3.I.3:4-9)
“Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o sagrado e profano, e lhe
ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro”. (Ezequiel 44:23) 1
“Jesus lhes contou outra parábola: ‘O Reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa
semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio
no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio
também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: ‘Senhor, não
semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio?’. Ele, porém, lhes respondeu:
‘Um inimigo fez isso’. Então os servos lhe propuseram: ‘Senhor, queres que vamos e arranquemos
o joio?’ Ao que o senhor respondeu: ‘Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com
ele o trigo.
Deixai-os, pois, crescer juntos até à safra, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ‘Primeiro
ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado; mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro’”.
(Mateus 13:24-30) 1

“Então contou-lhes que: ‘O Reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente
sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce,
embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto: primeiro surge a
planta, depois a espiga, e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas
amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita’”.
(Marcos 4:26-29)

“Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom”. (Gênesis 1:31) 1
O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de
separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos
olharão para as suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o Próprio
Deus olhou para o que Ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com
amor para as suas próprias criações, devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente
repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. (T-2. VIII. 4:1-5)
“Por hora, observais somente a aparência externa dos eventos”. (2 Coríntios 10:7) 1

“Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que
não são vistos; pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos”. (2
Coríntios 4:18) 1

O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. (L-14. 1:2-3)
A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em “mais” e “menos”. Em todos os níveis envolve
seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e
mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção porque os julgamentos são necessários para a seleção.
(T-3.V.7:5-8)

Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do Amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e
não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus
criou e só o que Ele criou é real. (...) Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. (Um
Curso em Milagres, Prefácio)

O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se
baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na
escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à
percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. (Um Curso em Milagres, Prefácio)
Do conhecimento e da percepção surgem respectivamente dois sistemas de pensamento distintos que são
opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus,
porque Deus e Sua Criação compartilham uma única Vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito
pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a
percepção vê e ouve parece ser real porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com
os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa
constante, exatamente porque ele não é real. (Um Curso em Milagres, Prefácio)
Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem
ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus
forneceu a Resposta, o único Caminho para a saída, o verdadeiro Ajudante. (...) A meta do Espírito Santo é
ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender
nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão
do pensamento. (Um Curso em Milagres, Prefácio)
“Então sua mulher lhe disse: Ainda reténs a tua integridade? Blasfema de Deus e morre”. (Jó 2:9)
Os especiais estão todos dormindo, cercados por um mundo de beleza que não veem. A liberdade, a paz e a
alegria estão lá, ao lado do ataúde onde dormem, e os chamam para vir para fora e despertar do seu sonho de
morte. No entanto, eles nada ouvem. Estão perdidos em sonhos de especialismo. Odeiam o chamado que
quer despertá-los e amaldiçoam a Deus porque Ele não fez do seu sonho realidade. Amaldiçoam a Deus e

morrem, mas não por causa Dele Que não fez a morte; apenas em sonhos. Abre um pouco os teus olhos, vê
o salvador que Deus te deu para que pudesses olhar para ele e devolver a ele o direito que ele recebeu ao
nascer. Esse direito é o teu. (T-24.III.7:1-8)
“Entretanto, não os temais! Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não
venha a se tornar conhecido”. (Mateus 10:26) 1
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8:32) 1
Tu, que tentaste banir o amor, não tiveste êxito, mas tu, que escolheste banir o medo, não podes deixar de ter
sucesso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Porém, o teu Redentor vive e está para sempre em ti, na
paz da qual Ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quando nós tivermos
superado o medo — não escondendo-o, não minimizando-o, não negando o seu impacto total de forma
alguma — é isso o que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real sem olhar para
eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará e Ele julgará
verdadeiramente. No entanto, Ele não pode dissipar com Seu brilho aquilo que manténs escondido, porque
não o ofereceste a Ele e Ele não pode tirá-lo de ti. (T-12.II.9:1-8)
Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a
capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está
a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da Expiação, que faz com que
sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono
caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está
sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho
e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já
não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te
põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. (T-2.I.4:1-9)
Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar “interpretar” o significado, mas isso é sempre passível
de erro, porque refere-se à percepção do significado. (T-3. V.5:1-2)

Como é abolido o medo?
“No amor não existe receio; antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe
punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor”. (1 João 4:18) 1
“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus”.
(Efésios 2:8) 1

O amor perfeito exclui o medo.
Se o medo existe,
então não há amor perfeito.
Mas:
Só o amor perfeito existe.
Se há medo,
ele produz um estado que não existe.
Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução, e essa fé é o Seu dom. (T-1. VI. 5:4-10)
No amor perfeito não existe medo. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é
perfeito em ti. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Não vais falhar na tua missão porque
eu não falhei na minha. (T-12.II.8:1-4)
“E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz; nele não existe a mínima
sombra de treva”. (1 João 1:5) 1
A alegria de aprender que as trevas não têm poder sobre o Filho de Deus é a lição feliz que o Espírito Santo
ensina e quer que ensines com Ele. (T-14.III.6:6)
Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo na realidade é nada e o amor é
tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. (...) Contudo, deve-se enfatizar que, em
última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um
instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser
abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada
fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. (T-2.VII.5:1-13)
“E disse: ‘Com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, de modo algum entrareis no Reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde,
como esta criança, esse é o maior no Reino dos céus’.” (Mateus 18:3-4) 1

“Se não vos tornardes como as criancinhas” significa que a menos que reconheças plenamente a tua
completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento
com o Pai. (T-1.V.3:4)
A Bíblia te diz para vires a ser como as criancinhas. As criancinhas reconhecem que não compreendem o que
percebem e por isso perguntam o que aquilo significa. Não cometas o equívoco de acreditar que
compreendes o que percebes, pois o seu significado está perdido para ti. No entanto, o Espírito Santo
guardou o seu significado para ti e, se permitires que Ele o interprete, Ele restaurará para ti aquilo que jogaste
fora. Porém, enquanto pensares que conheces o seu significado, não verás necessidade de perguntar isso a
Ele. (T-11.VIII.2:1-5)

A percepção distorcida – falta de visão – é o principal problema?
“Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei esse é bem aventurado.”
(Provérbios 29:18)

“Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à
idade adulta deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas
um reflexo obscuro, como em um material polido; entretanto, haverá o dia em que veremos face a
face. Hoje, conheço em parte; então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como
plenamente sou conhecido”. (1 Coríntios 13:11-12) 1
A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no
qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência,
exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. (T-4.IV.1:5-8)
Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e
muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso
acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de
forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego faz em
um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não
pensaste que Deus teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em
função disso e, então, muda a tua mente para que ela pense com A de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer,
mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com A de Deus. Negar
isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um
irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas
o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão, e vejas em ambos as gloriosas criações de um
Pai glorioso. (T-4.IV.2:1-9)
“Faça o SENHOR resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua
face de amor e te conceda a paz”. (Números 6:25-26) 1
Tu és um espelho da verdade, no qual o Próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego precisas
apenas dizer: “Eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras”. Então, permite que
Aquele Que é Santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso, e apenas isso, tem que ser assim. A Sua Mente
brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A Sua Mente ainda brilha sobre ti e tem que
brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-Lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que Ele
brilhe através de ti. (T-4.IV.9:1-6)

Quando eu disse "Eu vim como uma luz para o mundo", quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo.
Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse "Não olhes para
lá". Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo cabe a ti decidir. (T-5. VI. 11:1-3)
“Ele me respondeu: ‘Vai e dize a este povo: Podeis ouvir constantemente, mas não haveis de
compreender; podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis! Embota o coração
deste povo; torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Que essas
pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam
entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos!” (Isaias 6:9-10) 1
“Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários; nem
olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele
depositam sua esperança”. (Isaias 64:4) 1
“Por isso lhes falo por meio de parábolas; porque, vendo, não enxergam; e escutando, não ouvem,
muito menos compreendem.” (Mateus 13: 13)
“Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra; e todos os eventos passados não serão
mais lembrados. Jamais virão à mente!” (Isaias 65:17) 1
O que é um não pode ser percebido como separado, e a negação da separação é a reafirmação do
conhecimento. (T-12-VI-7:1) 1
Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti.
No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível
para ti porque estás olhando para outra coisa. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é
invisível, como não cabe a ti decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A
definição da realidade é de Deus e não tua. Ele a criou e Ele conhece o que ela é. Tu, que conhecias,
esqueceste e, se Ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento.
(T-12.VIII.3:1-8)

Tu tens estado errado a respeito do mundo porque julgaste a ti mesmo de forma equivocada. O que poderias
ver de um ponto de referência tão distorcido? Tudo o que é visto parte de quem percebe e julga o que é
verdadeiro e o que é falso. E o que ele julga como falso, ele não vê. Tu, que queres julgar a realidade, não
podes vê-la, pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. O que está fora da mente está fora da vista,
porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Cristo ainda está presente, embora tu não O
conheças. O Que Ele É não depende do teu reconhecimento. Ele vive dentro de ti, no sereno momento
presente, e espera que deixes para trás o passado e entres no mundo que Ele te oferece com amor. (T-13. VII.
5:1-9)

A separação é meramente uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito. (T-13.VIII.3:5)
“E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como Eu vos amei. Não existe
maior amor do que este: de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus
amigos, se praticais o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que
faz seu senhor; mas Eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai Eu
compartilhei convosco.” (João 15:12-15) 1
“Tendo olhos, não vedes? E, possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais?” (Marcos 8:18) 1
Ainda olhas com os olhos do corpo e eles não podem ver senão espinhos. No entanto, pediste e recebeste um
outro modo de ver. Aqueles que aceitam o propósito do Espírito Santo como o seu próprio compartilham
também a Sua visão. E o que permite ao Espírito Santo ver o Seu propósito brilhar a partir de cada altar,
agora é teu tanto quanto Seu. Ele não vê estranhos, só amigos muito amados e amorosos. Ele não vê
espinhos, apenas lírios resplandecendo na aura gentil da paz que brilha sobre tudo o que Ele contempla e
ama. (T-20. II. 5:1-6)
Tal é a minha vontade para ti e para o teu irmão e para cada um em relação ao outro e para si mesmo. Aqui só
há santidade e união sem limites. Pois o que é o Céu senão união, direta e perfeita e sem o véu do medo sobre
ela? Aqui somos um, olhando com perfeita gentileza um para o outro e para nós mesmos. Aqui todos os
pensamentos de qualquer separação entre nós vêm a ser impossíveis. Tu, que eras um prisioneiro na
separação, és agora libertado no Paraíso. E aqui eu quero me unir a ti, meu amigo, meu irmão e meu Ser.
(T-20.III.10:1-7)

Como o que eu percebo se relaciona com a Regra de Ouro?
“Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois
esta é a Lei e os Profetas.” (Mateus 7:12) 1
Tu respondes ao que percebes, e como percebes assim te comportarás. A Regra de Ouro te pede que faças
aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A Regra
de Ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser
que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como
percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a
santidade dos outros. (T-1.III.6:1-7)
“A alma do ímpio deseja o mal; o seu próximo não agrada aos seus olhos.” (Provérbios 21:10) 1
“Por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio
olho? E como podes dizer a teu irmão: Permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma
viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para
tirar o cisco do olho de teu irmão.” (Mateus 7:3-5) 1
Se percebes ofensa em um irmão, arranca a ofensa da tua mente, pois estás sendo ofendido por Cristo e estás
enganado a respeito Dele. Cura em Cristo e não sejas ofendido por Ele, pois Nele não há ofensa. Se o que
percebes te ofende, estás ofendido em ti mesmo e estás condenando o Filho de Deus, a quem Deus não
condena. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo e não percebas
ninguém a não ser através da Sua orientação, pois Ele te salvará de toda condenação. Aceita o Seu poder de
cura e usa-o para todos aqueles que Ele enviar a ti, pois a Sua Vontade é curar o Filho de Deus, no qual Ele
não é enganado. (T-11.VIII.12:1-5)
Libera da culpa do mesmo modo como queres ser liberado. Não há nenhum outro modo de olhar para
dentro e ver a luz do amor, brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o Próprio Deus tem
sempre amado Seu Filho. E como Seu Filho O ama. (T-13. X. 10:1-3)
Testemunhar o pecado e ao mesmo tempo perdoá-lo é um paradoxo que a razão não pode ver. Pois ela
afirma que o que foi feito a ti não merece perdão. E ao dares o perdão, concedes misericórdia ao teu irmão,
mas reténs a prova de que ele não é realmente inocente. Os doentes permanecem acusadores. Eles não são
capazes de perdoar os seus irmãos e a si mesmos também. Pois ninguém em quem repousa o perdão
verdadeiro pode sofrer. Ele não mantém a prova do pecado diante dos olhos do seu irmão. Desse modo, ele
também não a viu e removeu-a dos seus próprios olhos. (T-27.II.3:1-8)
“Mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, à leitura do velho pacto,
permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido.” (2 Coríntios 3:14)

“Eu darei a ti as chaves do Reino dos céus; o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o
que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus.” (Mateus 16:19) 1
Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa porque vês o passado e não o vês. Quando condenas um
irmão, estás dizendo: "Eu, que era culpado, escolho continuar sendo". Tu negaste a sua liberdade e, ao fazer
isso, negaste o testemunho da tua. Poderias com a mesma facilidade tê-lo libertado do passado e erguido da
mente do teu irmão a nuvem de culpa que o prende a ele. E, na sua liberdade, estaria a tua própria. (T-13. IX.
4:3-7)

Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los, pois assim tu és libertado. O
caminho é simples. (L-192. 9:1-3)

O que é um milagre?
“Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo
como a ti mesmo.” (Levítico 19:18)
Um milagre é um serviço. (...) É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu
próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. (T-1.I.18:1-4)
Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles
simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. (T-1.I.16:1-2)
“Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes,
os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto.
Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo
outro lado.”
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu,
teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e
óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou: ‘Cuida deste homem, e, se
alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar’. Qual destes três te parece ter
sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da Lei:
“O que teve misericórdia para com ele!”. Ao que Jesus lhe exortou: “Vai e procede tu de maneira
semelhante.” (Lucas 10:30-37) 1
“Com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos,
mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes.” (Mateus 25:40) 1
Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. (...)
Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas a
ser parte da Expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros,
não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo; escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e
age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los,
mas tens que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem
através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é sua expressão e a Expiação, que é a profissão
natural das crianças de Deus, é o propósito. (T-1. III. 1:2-10)
“Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante;
generosamente vos darão. Portanto, à medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma
será usada para vos medir.” (Lucas 6:38) 1

Dando, tu recebes. Mas receber é aceitar, não ganhar. É impossível não ter, mas é possível não saber que tens.
O reconhecimento de ter é a disponibilidade para dar e só através dessa disponibilidade, é que podes
reconhecer o que tens. O que dás é, portanto, o valor que atribuis ao que tens, sendo a exata medida do valor
que dás ao que tens. E isso, por sua vez, é a medida do quanto o queres. (T-9.II.11:4-9)
“Contudo, Pilatos lhe inquiriu: ‘Então, tu és rei?’ Ao que lhe respondeu Jesus: ‘Tu dizes
acertadamente que sou rei. Por esta causa Eu nasci e para isto vim ao mundo: para testemunhar da
verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz’.” (João 18:37) 1
“Quando, porém, vier o Advogado que Eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da
verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E vós, também, dareis testemunho,
pois estais comigo desde o princípio.” (João 15:26-27) 1
Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. (T-1.I.14:1-2)
Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, e em qualquer medida que ele me
permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim
estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância
que, como aprenderam, a eles pertence. (T-1.IV.4:6-8)
“As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a Palavra com alegria assim que a
ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação.”
(Lucas 8:13) 1

O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo. A abundância de
Cristo é o resultado natural da escolha de segui-Lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois
não são suficientemente profundas para sustentar-te. (T-1.V.6:1-3)
“Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e vós me
acolhestes.” (Mateus 25:35) 1
Como uma expressão do que és na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente,
então, dá boas-vindas com naturalidade ao Anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes
o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. (T-1.III.7:4-6)
“Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e
curar todas as doenças e males.” (Mateus 10:1) 1

“Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente
recebestes, graciosamente dai.” (Mateus 10:8) 1
Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos porque tu mesmo fizeste a
doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador.
Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. (T-1.I.24:1-4)
Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar
porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. “De Deus não se zomba” não é
uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de Suas
criações. A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da Filiação, que é
um estado de completeza e abundância. (T-1.V.4:1-6)
Não se zomba de Deus; nem tampouco Seu Filho pode ser aprisionado a não ser pelo seu próprio desejo. E é
pelo seu próprio desejo que ele é liberto. Tal é a sua força e não a sua fraqueza. Ele está à mercê de si mesmo.
E onde ele escolhe ser misericordioso, lá é livre. (T-21. VI. 11:5-9)

Sobre as bem-aventuranças
“Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos Céus.” (Mateus 5:3) 1
Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais
empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva se aceitas a sua
pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus
irmãos. (T-12.III.3:3-5)
“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.” (Mateus 5:4) 1
E deixa a tua gratidão dar espaço a todos aqueles que se libertarão contigo: os doentes, os fracos, os
necessitados e os que têm medo e aqueles que choram uma perda aparente ou sentem o que parece ser dor;
que sofrem frio ou fome ou que andam no caminho do ódio e no atalho da morte. Todos esses vão contigo.
Não nos comparemos com eles, pois assim nós os afastamos da nossa percepção da unidade que
compartilhamos com eles, assim como eles têm que compartilhá-la conosco. (L-195.5:2-4)
Agradecemos ao nosso Pai por uma só coisa: não estarmos separados de nada que viva e, portanto, sermos
um com Ele. (L-195.6:1)
“Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra.” (Mateus 5:5) 1
Os mansos herdarão a terra porque seus egos são humildes e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O
Reino do Céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção e
ficam para sempre como a marca do Amor de Deus por Suas criações, que são totalmente dignas Dele e só
Dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do Próprio Deus.
(T-4.I.12:4-6)

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.” (Mateus 5:6) 1
(…) e alcançará a todos os que têm sede da água viva. (...) (T-18.VIII.9:8)
Sai e acha-os, pois trazem consigo o teu Ser. E conduze-os gentilmente ao teu jardim de quietude e lá recebe a
sua bênção. (T-18.VIII.10:1-2)
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.” (Mateus 5:7)
O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção segundo a qual deverias ser
misericordioso até mesmo como o teu Pai no Céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos
reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. (T-3.I.4:3-5)

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.” (Mateus 5:8) 1
Os inocentes veem a segurança e os puros de coração vêem
a Deus dentro de Seu Filho e olham para o Filho de modo que Ele os conduza ao Pai. E a que outro lugar
iriam senão aonde querem estar? Tu e teu irmão agora conduzirão um ao outro ao Pai, com a mesma certeza
com que Deus criou santo o Seu Filho e assim o manteve. No teu irmão está a luz da eterna promessa de
Deus da tua imortalidade. Que tu o vejas sem pecado e não poderá haver medo em ti. (T-20.III.11:5-9)
Nada pode abalar a perfeita convicção de Deus da pureza de tudo o que Ele criou, pois é totalmente puro.
(T-14.III.12:2)

“Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.” (Mateus 5:9) 1
Em toda criança de Deus está a Sua bênção e, na tua bênção às crianças de Deus, está a Sua bênção a ti.
(T-12.VII.1:6)

Todos no mundo têm que desempenhar seu próprio papel na sua redenção de forma a reconhecerem que o
mundo foi redimido. (T-12.VII.2:1)

O que é o diabo?
“Jesus foi então conduzido pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo Diabo. Depois de
jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: ‘Se
tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães’. Jesus, porém, afirmou-lhe:
‘Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’’.
Então o diabo o conduziu à Cidade Santa, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e
desafiou-lhe: ‘Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Aos seus anjos
dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma
pedra’’. Contestou-lhe Jesus: ‘Também está escrito: ‘Não tentarás o SENHOR teu Deus’’. Tornou
o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em
todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: ‘Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares’.
Ordenou-lhe então Jesus: ‘Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Ao SENHOR, teu Deus, adorarás e
só a Ele servirás’’. Assim, o diabo o deixou; e eis que vieram anjos, e o serviram.” (Mateus 4:1-11) 1
“E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que
engana todo o mundo; foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então,
ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso
Deus, e a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual
diante do nosso Deus os acusava dia e noite.” (Apocalipse 12:9-10)
O “diabo” é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele
é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com Ele pela posse das Suas criações. O
diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai
os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a “vender-lhe” as suas almas em troca de
dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. (T-3.VII.2:4-8)
A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora, e essa crença é o
“diabo”. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a Sua
Paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será
dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único
Fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que
retornar ao teu Começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu Ser ainda
está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso
que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do Começo, sentes o medo da destruição do teu
sistema de pensamento sobre ti como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na
morte. (T-3.VII.5:1-11)

Aceita a Expiação com a mente aberta que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um
demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior
frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. (L-101.5:3-5)
A Vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa.
A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da
Vontade de Deus. (L-101.6:1-3)

O que é a tentação?
“Considerando, portanto, tudo o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer
todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação.” (Hebreus 2:18) 1
Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma
criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma
confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se
confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com
que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu
não poderia compreender a importância que têm para ti, se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a
acreditar neles. Vamos, então, empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar
livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O
espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disto:
Nesse mundo não precisas ter aflições porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. (T-4. I. 13:1-11)
Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembra-te de que eu não morri. Tu reconhecerás que
isso é verdadeiro quando olhares para dentro e vires a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida
eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Quando aprenderes a fazer
com que eu seja manifestado, nunca verás a morte. Pois terás olhado para o que não morre em ti mesmo e
verás apenas o eterno ao olhares para um mundo lá fora que não pode morrer. (T-12.VII.15:1-6)
Em mim, já superaste todas as tentações que te atrasariam. Nós andamos juntos no caminho para a quietude,
que é a dádiva de Deus. Dá valor a mim, pois de que necessitas tu, senão de teus irmãos? Nós restauraremos
para ti a paz da mente que temos que achar juntos. O Espírito Santo te ensinará a despertar para nós e para ti
mesmo. Essa é a única necessidade real a ser preenchida no tempo. Salvar-te do mundo consiste apenas nisso.
A minha paz, eu te dou. Toma-a de mim, trocando-a alegremente por tudo o que o mundo tem te oferecido
só para tomar de volta. E nós a espalharemos como um véu de luz através da face triste do mundo, na qual
escondemos nossos irmãos do mundo e o mundo deles. (T-13. VII. 16:1-10)
“E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o Reino, o poder e glória
para sempre. Amém.” (Mateus 6:13) 1
“Não nos deixeis cair em tentação” significa “Reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a
minha orientação.” (T-1. III. 4:7)
Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento Contigo, no qual não há ilusões e onde
nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a Tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a Tua é
perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o Teu perdão e o Teu Amor. Não nos deixes cair em tentação,

pois a tentação do Filho de Deus não é a Tua Vontade. E permite que recebamos apenas o que Tu nos deste e que aceitemos
apenas isso nas mentes que Tu criaste e que Tu amas. Amém. (T-16.VII.12:1-7)
Que nós não permitamos que a pequenez conduza o Filho de Deus à tentação. A sua glória está além disso,
incomensurável e intemporal como a eternidade. Não permitas que o tempo se intrometa na perspectiva na
qual tu o percebes. Não o deixes amedrontado e sozinho em sua tentação, mas ajuda-o a erguer-se acima dela
e a perceber a luz da qual ele faz parte. A tua inocência iluminará o caminho para a sua e assim a tua é
protegida e mantida na tua consciência. Pois quem é capaz de conhecer a própria glória e perceber o pequeno
e o fraco em si mesmo? Quem é capaz de caminhar tremendo em um mundo amedrontador e reconhecer que
a glória do Céu brilha em si mesmo? (T-23.in.5:1-7)
A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o santo
Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e
limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. O corpo estabelece os limites do que ele pode fazer, seu poder
é a única força que ele tem; o que ele apreende não pode exceder o alcance diminuto do corpo. Quererias ser
assim, se Cristo te aparecesse em toda a Sua glória pedindo-te apenas isto:
Escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre
os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no
inferno e lá manter os teus irmãos.
Pois Ele veio e Ele está pedindo isso. (T-31.VIII.1:1-6)
“Ninguém, sendo tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo
mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, quando atraído em engodado pela sua
própria concupiscência; então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado; e o
pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva
e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem
sombra de variação.” (Tiago 1:13-17)
Quando és tentado a acreditar que o pecado é real, lembra-te disto: se o pecado é real, nem tu nem Deus o
são. Se a criação é extensão, o Criador tem que ter estendido a Si Mesmo e é impossível que o que é parte
Dele não seja absolutamente como o resto. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra Consigo
Mesmo. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre bem e mal, em parte são e parcialmente insano. Pois Ele
tem que ter criado aquilo cuja vontade é destruí-Lo e tem o poder de fazê-lo. Não é mais fácil acreditar que tu
te equivocaste do que acreditar nisso? (T-19.III.6:1-6)
O Reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. (T-4.III.1:12-13)

Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de
independência. (T-4.III.2:1-3)
Lembra-te de que toda tentação não passa disto: uma crença louca segundo a qual a insanidade de Deus faria
com que fosses são e te daria o que queres; uma crença louca segundo a qual ou Deus ou tu, um dos dois
teria que perder para a loucura, porque os vossos objetivos não podem ser conciliados. (T-25.VII.13:1)
Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva,
buscas achar uma inocência que não é Deles, mas apenas tua e ao custo da culpa de alguma outra pessoa. É
possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a uma outra pessoa? E é a inocência que o teu
ataque a ela tenta obter? Não é a punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que buscas? Não é mais
seguro acreditares que és inocente em relação a isso e estás sendo vitimado apesar da tua inocência? Qualquer
que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria
inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que seja sua. (T-26.X.4:1-8)
Pensas que o teu irmão é injusto para contigo porque pensas que alguém tem que ser injusto para fazer com
que o outro seja inocente. (T-26.X.5:1)
O que é a tentação senão um desejo de fazer com que as ilusões sejam reais? Não parece ser o desejo de que
nenhuma realidade seja real. Entretanto, é uma afirmação segundo a qual algumas formas que tomam os
ídolos têm um apelo poderoso que faz com que seja mais difícil resistir a elas do que àquelas outras que não
queres que tenham realidade. A tentação, então, nada mais é do que isto: uma oração para que o milagre não
toque em alguns sonhos, mas mantenha a sua irrealidade obscura e, ao contrário, lhes dê realidade. E o Céu
não dá nenhuma resposta à oração, tampouco pode te ser dado um milagre para curar as aparências do que
não gostas. Tu estabeleceste limites. O que pedes te é dado, mas não vem de Deus, Que não conhece limites.
Tu limitaste a ti mesmo. (T-30.VIII.3:1-8)
A realidade é imutável. Os milagres apenas mostram que o que interpuseste entre a realidade e a tua
consciência é irreal e não interfere absolutamente. O custo da crença segundo a qual tem que haver algumas
aparências que estão além da esperança de serem mudadas é que o milagre não pode vir de ti de maneira
consistente. Pois pediste que fosse retirado do milagre o poder de curar todos os sonhos. Não há nenhum
milagre que não possas ter quando desejas a cura. Mas não há nenhum milagre que possa te ser dado, a não
ser que a queiras. (T-30.VIII.4:1-6)
O que é a tentação senão um desejo de tomar a decisão errada quanto ao que queres aprender e ter um
resultado que não queres? (T-31.I.11:1)
O que é a tentação senão o desejo de permanecer no inferno e na miséria? E o que isso poderia fazer surgir
senão uma imagem de ti mesmo que pode ser miserável e permanecer no inferno e na tormenta?
(T-31.VII.10:1-2)

Assim sendo, sê vigilante contra a tentação lembrando-te de que não passa de um desejo, insano e sem
significado, de fazer de ti mesmo uma coisa que não és. E pensa igualmente nessa coisa que serias em vez
disso. É algo feito de loucura, dor e morte; uma coisa de traição e negro desespero, de sonhos fracassados
sem nenhuma esperança remanescente, a não ser morrer e terminar o sonho do medo. É isso o que é a
tentação, nada mais do que isso. É possível ser difícil decidir contra isso? Considera o que é a tentação e vê as
alternativas reais entre as quais tu escolhes. Existem apenas duas. Não sejas enganado pelo que aparenta ser
muitas escolhas. Existe o Céu ou o inferno e dentre os dois só escolhes um. (T-31.VII.14:1-9)
As imagens que fazes não podem prevalecer contra o que o Próprio Deus quer que sejas. Portanto, nunca
tenhas medo da tentação, mas a vejas como é: uma outra chance de escolher outra vez e permitir que a força
de Cristo prevaleça em qualquer circunstância e em qualquer lugar onde antes havias erguido uma imagem de
ti mesmo. Pois o que aparenta esconder a face de Cristo é impotente diante da Sua majestade e desaparece
diante da Sua vista santa. Os salvadores do mundo, que veem como Ele, são simplesmente aqueles que
escolhem a Sua força em vez de suas próprias fraquezas, vistas à parte Dele. Eles redimirão o mundo, pois
estão unidos em todo o poder da Vontade de Deus. E a sua vontade é apenas aquilo que é a Vontade de
Deus.(T-31.VIII.4:1-6)
Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda tentação de perceber a ti mesmo como fraco e miserável
com estas palavras:
Eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer. Eu sou Seu Filho. (T-31. VIII. 5:1-4)
“E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos. Logo que Jesus desceu do
barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito
imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem
mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava
os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E, noite e dia,
sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com
lascas de rocha.
Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: ‘Que queres
de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes!’ Pois Jesus
já lhe havia ordenado: ‘Sai deste homem, espírito imundo!’ Todavia, Jesus o interrogou: ‘Qual é o
teu nome?’ Respondeu ele: ‘Meu nome é Legião, porque somos muitos’.” (Marcos 5:1-9) 1
O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do Reino habita a escuridão, mas a tua parte é
apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é
ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as
nossas mentes nessa luz proclamamos o Reino de Deus juntos e como um só. (T-6.II.13:2-5)

Sobre a igualdade perfeita
“Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a
contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário
por dia, e mandou-os para a sua vinha.
Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça, e disse-lhes: Ide também
vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da
nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora undécima, saiu e achou outros que lá estavam, e
perguntou-lhes: Por que estais aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém
nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha
ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os
primeiros.
Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora undécima, receberam um denário cada um.
Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais; mas do mesmo modo
receberam um denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo:
Estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do
dia inteiro e o forte calor.
Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça; não ajustaste comigo um
denário? Toma o que é teu, e vai-te; eu quero dar a este último tanto como a ti.
Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom?”
(Mateus 20:1-15)

Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais “difícil” nem “maior” do que o outro. Todos são
o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. (T-1.I.1:1-4)
Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar
qualquer uma com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa
que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e, do outro, o erro. Alguns milagres podem aparentar
maior magnitude do que outros. Mas lembra-te do primeiro princípio desse curso: não há nenhuma ordem de
dificuldades em milagres. (T-2.I.5:1-5)
A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres.
Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura porque Deus a criou íntegra.
Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como Ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo
que essa doação vai curar-te. A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a tua. (T-5. VII.2:4-8)

Para o Espírito Santo não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura,
mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a
realizar em favor do Reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra
fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres
sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos
Filhos iguais de Deus e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de
dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão.
(T-6.V.A.4:1-9)

Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades porque todas as partes da
criação são da mesma ordem. Essa é a Vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso e o Espírito
Santo lembra isso a ti. (T-7.IV.2:3-5)
Demonstrando a ti mesmo que não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres, vais te convencer de
que, em teu estado natural, não há dificuldade alguma porque é um estado de graça. (T-7.XI.1:8)
Não existe nenhuma ordem de dificuldades em milagres porque todos os Filhos de Deus são de igual valor e
a sua igualdade é a sua unicidade. Todo o poder de Deus está em cada uma das Suas partes, e nada que seja
contraditório à Sua Vontade é grande ou pequeno. (T-11.VI.10:5-6)
Reconhecerás que aprendeste que não existe ordem de dificuldades em milagres quando os aplicares a todas
as situações. Não existe nenhuma situação à qual os milagres não se apliquem e, aplicando-os a todas as
situações, ganharás o mundo real. Pois nessa percepção santa, a integridade ser-te-á restaurada e da tua
aceitação da Expiação para ti mesmo, ela se irradiará a todos aqueles que o Espírito Santo te enviar para a tua
bênção. Em toda criança de Deus está a Sua bênção e, na tua bênção às crianças de Deus, está a Sua bênção a
ti. (T-12.VII.1:3-6)
Vai te parecer difícil aprender que não tens nenhuma base para ordenar os teus pensamentos. O Espírito
Santo ensina essa lição dando-te brilhantes exemplos de milagres para mostrar-te que a tua maneira de
ordenar está errada, mas que uma maneira melhor te é oferecida. O milagre oferece exatamente a mesma
resposta a todo pedido de ajuda. Ele não julga o pedido. Meramente reconhece o que ele é e responde de
acordo. Ele não considera que chamado é o mais alto, ou o maior ou o mais importante. Tu, que ainda estás
preso ao julgamento, podes ficar imaginando como podes ser solicitado a fazer algo que requer que não
tenhas qualquer julgamento próprio. A resposta é muito simples. O poder de Deus, não o teu, engendra
milagres. O milagre em si mesmo é apenas a testemunha de que tens o poder de Deus em ti. Essa é a razão
pela qual o milagre abençoa igualmente a todos os que o compartilham e é também por isso que todos o
compartilham. O poder de Deus é ilimitado. E sendo sempre máximo, oferece tudo a qualquer chamado, de
qualquer pessoa. Não há nenhuma ordem de dificuldades aqui. A um pedido de ajuda, se dá ajuda.
(T-14.X.6:1-14)

A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora
não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado
mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não
busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não
uma causa. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é
contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma. E onde não há
significado, há caos. (T-21.in.1:1-11)
O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do
reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia.
(T-1.II.6:7-8)

O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A
percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira, e
conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. (T-3.V.8:1-4)
O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, Ele a
reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois
estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso
automaticamente convida a Expiação, uma vez que a Expiação é a única necessidade nesse mundo que é
universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso
é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. (T-6.II.5:1-7)
A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de
Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a Ponte
entre percepção e conhecimento. Capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento,
vais, em última instância, lembrar-te dele. (T-6.II.7:1-3)

Sobre a caridade
“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal
que soa ou como o címbalo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos
os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os
montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento
dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso
me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria,
não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não
se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.” (1 Coríntios 13:1-8)
Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro,
mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de
ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor
muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto.
(T-2.V.9:4-7)

A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais
no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a Expiação para si mesmo, ou não
teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele
necessita de ajuda quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente
implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está
dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O
milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que
sempre que ofereces um milagre a um outro estás encurtando o seu sofrimento e o teu. (T-2.V.10:1-7)

O que significa aquietar-se?
“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.”
(Salmos 46:10)

Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito,
optaste por “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.” Essas palavras são inspiradas porque refletem
conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo e estás, assim,
te des-espiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las,
mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu Fundamento. (T-4.in.2:1-6)
Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma Voz, porque isso
os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si
mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só
tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar e é a presença do altar que
faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está
servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a Sua igreja sobre ti, porque aqueles
que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores e, se o modelo que
seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo.
(T-6.I.8:1-7)
Esse sagrado Filho de Deus é como tu, o espelho do Amor do seu Pai por ti; é ele que faz lembrar com
suavidade o Amor do seu Pai pelo qual ele foi criado, e que ainda habita nele tanto quanto em ti. Fica muito
quieto e ouve a Voz de Deus nele e permite que Ela te diga qual é a sua função. Ele foi criado para que tu
pudesses ser íntegro, pois só o que é completo pode ser uma parte da completeza de Deus, que te criou.
(T-29.V.4:1-3)

Fica bem quieto por um instante. Vem sem nenhum pensamento que tenhas aprendido antes e põe de lado
todas as imagens que fizeste. O velho sucumbirá diante do novo sem a tua oposição ou intenção. Não haverá
nenhum ataque contra as coisas que pensaste que eram preciosas e necessitavam de cuidado. Não haverá
nenhuma agressão ao teu desejo de ouvir um chamado que nunca foi feito. Nada irá ferir-te nesse lugar santo,
ao qual vens para ouvir em silêncio e aprender a verdade sobre o que realmente queres. Não te será pedido
para aprender nada mais do que isso. Mas à medida que o ouvires, compreenderás que apenas necessitas vir
sem os pensamentos que não quiseste e que nunca foram verdadeiros. (T-31.II.8:1-8)

Deus exige algum sacrifício?
“Pois misericórdia quero, e não sacrifícios; e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.”
(Oséias 6:6)

“Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.” (Lucas 6:36)
O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas
podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção segundo a qual
deverias ser misericordioso até mesmo como o teu Pai no Céu é misericordioso. (T-3.I.4:1-3)
A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de Seu Filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus,
pois Deus não é simbólico, Ele é Fato. Conhecendo Seu Filho tal como ele é, reconheces que a Expiação, não
o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A
compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes.
(T-3.I.8:1-5)

No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de Si Mesmo em ti. Deus tem o conhecimento de que Seu
Filho é tão irrepreensível quanto Ele Próprio, e a aproximação a Ele se dá através da apreciação do Seu Filho.
Cristo espera que tu O aceites como tu mesmo e que aceites a Sua Integridade como tua. Pois Cristo é o
Filho de Deus Que vive em Seu Criador e brilha com a Sua glória. Cristo é a extensão do Amor e da beleza
de Deus, tão perfeito quanto Seu Criador e em paz com Ele. (T-11.IV.7:1-5)
Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja glória é sua vontade compartilhar, assim como
seu Pai a compartilha com ele. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no
Pai. Compartilhando o perfeito Amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a Ele, pois, de
outra maneira, ele não conhecerá o Pai nem o Filho. A paz esteja contigo que descansas em Deus e em quem
descansa toda a Filiação. (T-11.IV.8:1-4)
A declaração “A mim pertence a vingança, diz o Senhor” é uma percepção equivocada através da qual a
pessoa atribui seu próprio passado “mau” a Deus. O passado “mau” nada tem a ver com Deus. Ele não o
criou e não o mantém. (T-3.I.3:1-3)
“A mim pertence a vingança, diz o Senhor”, é facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só
aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada.
Entrega-a, então, ao Espírito Santo, Que vai desfazê-la em ti porque ela não pertence à tua mente, que é parte
de Deus. (T-5.VI.7:1-3)
“Este é o fim do discurso; tudo já foi ouvido: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é todo o dever do homem.” (Ecclesiastes 12:13)

“Teme a Deus e guarda os Seus mandamentos” vem a ser “Conhece a Deus e aceita a Sua certeza”.
(T-3.III.6:7)

“Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em
geração.” (Salmos 100:5)
“Que usa de beneficência com milhares; que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado; que
de maneira alguma terá por inocente o culpado; que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e
sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.” (Êxodo 34:7)
“E visita a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração”, na interpretação do ego, essa é
particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego.
Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, Ele ainda pode reinterpretar o que as
gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e, assim, liberar os pensamentos da capacidade
de produzir medo. (T-5.VI.8:1-3)
“Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens;
desaparecerão, em fumaça se desfarão.” (Salmos 37:20)
“Os ímpios, no entanto, perecerão” vem a ser uma declaração da Expiação se a palavra “perecer” for
compreendida como “ser desfeito”. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito, uma palavra que o ego
não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído
porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha; ele será
reinterpretado para liberar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o
Reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do Reino, mas não podes
introduzir nele o conceito do medo. (T-5.VI.9:1-6)
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus nosso Senhor.” (Romanos 6:23)
Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que
significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria Identidade e, nesse sentido, o salário do
pecado é a morte. O sentido é muito literal; a negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as
formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável
que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. (T-10.V.1:3-7)
O Filho de Deus pode estar equivocado, pode enganar-se, pode até mesmo voltar o poder de sua mente
contra si mesmo. Mas pecar ele não pode. Não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar
a sua realidade de forma alguma, nem fazer com que ele seja realmente culpado. Isso é o que o pecado quer

fazer, pois tal é o seu propósito. No entanto, apesar de toda a selvagem insanidade inerente a toda a ideia de
pecado, ele é impossível. Pois o salário do pecado é a morte, e como pode o imortal morrer? (T-19.II.3:1-6)
“Confia, ó Israel, no Senhor; ele é seu auxílio e seu escudo.” (Salmos 115:9)
A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a Sua Vontade. O “ataque a Deus” fez
com que Seu Filho pensasse que era órfão de Pai e, na sua depressão, fez o deus da depressão. Essa foi a sua
alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No
entanto, o Filho é impotente sem o Pai, Que é a sua única Ajuda. (T-10.V.4:1-4)

Qual é o significado da crucificação?
“Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em
conselho contra Jesus, para o matarem.” (Mateus 27:1)
A crucificação não estabeleceu a Expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam
isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a
crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos
Seus Filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da
projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos
antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar:
“Como poderia ser assim?” É provável que o Próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as
Suas Próprias palavras claramente declararam como indigno de Seu Filho? (T-3.I.1:2-9)
A jornada à cruz deve ser a última “jornada inútil”. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido
realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha
ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente re-encena a
separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do
corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro
patético de “te agarrares à velha cruz áspera”. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz.
(T-4.in.3:1-8)

Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, é
totalmente benigna no que ensina se é propriamente compreendida. (T-6.I.1:5)
A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de
ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. (...) Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim
para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última
jornada inútil que a Filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a
compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e
como ela, de fato, conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição
definitiva a fazer para a tua própria vida e, se a considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu
próprio papel como professor. (T-6.I.2:1-8)
É provável que por muitos anos tenhas reagido como se estivesses sendo crucificado. Essa é uma tendência
marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Projeção significa
raiva, raiva fomenta agressão e agressão promove medo. A significação real da crucificação está na
intensidade aparente da agressão de alguns dos Filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser
inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para o
aprendizado. (T-6.I.3:1-6)

A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode
agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas, se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que
seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas
que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação
pretendia ensinar era a de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição,
porque não podes ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é
destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. (T-6.I.4:1-7)
Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu, mas a nossa igualdade fundamental
só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um
perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar de que,
segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E
porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque,
interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vais me ajudar a ensiná-la. (T-6.I.5:1-6)
Como eu já disse, “Assim como ensinas, aprenderás”. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás
ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um Filho de Deus deva querer ensinar se quer realizar a
sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita que é a verdade em ti, e
reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é
atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino.
A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de
perceber de forma equivocada e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver
justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que
aquilo em que acreditas tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores.
(T-6.I.6:1-11)

A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é
apenas o alvorecer na tua mente do que já está presente nela. O Próprio Deus o colocou aí e, portanto, ele é
verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me
a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do Reino de Deus, mas antes acredites que é verdadeiro para ti ou
estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada “agonia no jardim”, mas
eu não poderia ter tido raiva porque sabia que não poderia ser abandonado. (T-6.I.7:1-6)
Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma Voz, porque isso
os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si
mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só
tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar e é a presença do altar que
faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está
servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a Sua igreja sobre ti, porque aqueles

que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores e, se o modelo que
seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo.
(T-6.I.8:1-7)

Escolhi, para o teu bem e o meu, demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego,
não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de
Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente
aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos.
(T-6.I.9:1-3)

Quando ouves apenas uma Voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o
Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem
vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é
inevitavelmente conduzida a demonstrar o Seu caminho para todos. (T-6. I. 10:4-6)
Tu não és perseguido e nem eu fui. (T-6.I.11:1)
A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo
do compartilhar porque o redespertar de cada Filho de Deus é necessário para que a Filiação seja capaz de
conhecer a sua Integridade. Só isso é conhecimento. (T-6.I.12:1-2)
A mensagem da crucificação é perfeitamente clara:
Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em
vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada. Os Apóstolos muitas vezes a compreenderam de
forma equivocada pela mesma razão que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Como o
próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função de seu
próprio medo, falaram da “ira de Deus” como Sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação
inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha-os tornado raivosos. (T-6.I.14:1-4)
Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento, embora seu evangelho seja
realmente só a mensagem do amor. Se os Apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter
me citado como se eu tivesse dito “Não vim trazer paz, mas uma espada”. Isso é claramente o oposto de tudo
o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram, se tivessem
realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito “Com um beijo traís o Filho do homem?”, a não ser
que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A
“punição” que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um Filho de
Deus, tão parte da Filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava
pronto para demonstrar que a condenação é impossível? (T-6.I.15:1-9)

Quando leres os ensinamentos dos Apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa
que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião.
Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te
guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os Filhos de
Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de
que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças
que o motivam. A crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo
perfeito do “conflito” entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes e
suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. (T-6.I.16:1-8)
É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender
só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através Dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do
que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi “Ensina só
amor, pois é isso o que tu és”. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só
ensinando-a podes aprendê-la. “Conforme ensinas, assim aprenderás.” Se isso é verdadeiro e, de fato, é
verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas, está ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou
estendes, tu acreditas. (T-6.III.2:1-9)
Tu queres unir-te à ressurreição ou à crucificação? Queres condenar os teus irmãos ou libertá-los? Queres
transcender a tua prisão e ascender ao Pai? Todas essas questões são a mesma e são respondidas juntas. Tem
havido muita confusão a respeito do que significa a percepção, porque a palavra é usada para ambas, a
consciência e a interpretação da consciência. No entanto, não podes estar ciente sem interpretação, pois o que
percebes é a tua interpretação. (T-11.VI.2:1-6)
Não subestimes o poder da devoção do Filho de Deus, nem o poder que o deus que ele adora tem sobre ele.
Pois ele se coloca no altar do seu deus, seja esse o deus feito por ele ou o Deus Que o criou. É por isso que a
sua escravidão é tão completa quanto a sua liberdade, pois ele obedecerá apenas ao deus que aceita. O deus da
crucificação exige que ele crucifique, e seus adoradores obedecem. Em seu nome, eles crucificam a si
mesmos, acreditando que o poder do Filho de Deus nasce do sacrifício e da dor. O Deus da ressurreição nada
exige, pois tirar não é a Sua Vontade. Ele não requer obediência, pois obediência implica submissão. Ele só
quer que tu aprendas a tua vontade e a sigas, não no espírito do sacrifício e da submissão, mas no
contentamento da liberdade. (T-11.VI.5:1-8)
Tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o
último espinho da sua testa. O Amor de Deus cerca Seu Filho, a quem o deus da crucificação condena. Não
ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti. Pois
o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel
de igual valor. Deus não julga Seu Filho inculpável. Já que Deus Se deu a ele, como poderia ser diferente?
(T-11.VI.7:1-7)

Tu te pregaste a uma cruz e colocaste uma coroa de espinhos sobre a tua própria cabeça. No entanto, não
podes crucificar o Filho de Deus, pois a Vontade de Deus não pode morrer. Seu Filho foi redimido da sua
própria crucificação, e não podes entregar à morte aquele a quem Deus deu vida eterna. O sonho da
crucificação ainda pesa sobre os teus olhos, mas o que vês em sonhos não é a realidade. Enquanto percebes o
Filho de Deus sendo crucificado, estás dormindo. E enquanto acreditas que podes crucificá-lo, só estás tendo
pesadelos. Tu, que estás começando a despertar, ainda estás ciente de sonhos e ainda não os esqueceste. O
esquecimento dos sonhos e a consciência de Cristo vêm com o despertar de outros para compartilharem a
tua redenção. (T-11.VI.8:1-8)
Esse mundo é um retrato da crucificação do Filho de Deus. E até que reconheças que o Filho de Deus não
pode ser crucificado, esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o
fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor porque só tem dado amor. Não
pode ser condenado porque nunca condenou. A Expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe
ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade da salvação. (T-13.in.4:1-6)
A mais escura das pedras angulares ocultas em ti mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência. Pois
nesse local escuro e secreto está o reconhecimento de que traíste o Filho de Deus por condená-lo à morte. Tu
nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de
destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode, em última
instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o Filho de Deus porque é cego. Entretanto, permite que ele
perceba a inculpabilidade em qualquer lugar e ele tentará destruí-la porque tem medo. (T-13.II.3:1-5)
Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade
do Filho de Deus, tentou matá-lo e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com
Deus. Para o ego, o ego é Deus e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica
inteiramente o assassinato. (T-13.II.6:1-3)
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.” (João 3:16-17)
A declaração “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse
contexto: “Ele o deu ao Seu Filho unigênito”. (T-2.VII.5:14)
Deus, de fato, ama o mundo real, e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte.
Pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo
real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois, se
realmente pudesses separar-te da Mente de Deus, tu morrerias. (T-12.III.8:2-5)

Sobre a ressurreição
Mais um pouco e tu me verás, pois eu não estou escondido porque tu estás te escondendo. Eu despertar-te-ei
tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Na minha ressurreição está a tua
liberação. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Confia na minha ajuda, pois eu não
caminhei sozinho e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. Tu não sabes que eu
caminhei com Ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nesta jornada? (T-12.II.7:1-7)
“E eis que houvera um grande terremoto; pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se,
removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas
vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos. Mas o
anjo disse às mulheres: Não temais vós; pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não
está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia.
E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos; e eis que vai adiante de vós
para a Galileia; ali o vereis. Eis que vo-lo tenho dito. E, partindo elas pressurosamente do sepulcro,
com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os
pés, e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais; ide dizer a meus irmãos que vão para a
Galileia; ali me verão”. (Mateus 28:2-10)
A resposta de Jesus a Helen Shucman quando ela perguntou se ele teve uma ressurreição física foi: “Meu
corpo desapareceu porque eu não tinha ilusão sobre ele. A última tinha ido. Foi colocado no túmulo, mas não
havia nada para enterrar. Não se desintegrou porque o irreal não pode morrer. Ele simplesmente se tornou o
que sempre foi. E isso é o que significa "rolar a pedra". O corpo desaparece, e já não esconde o que está
além. Ele simplesmente deixa de interferir com a visão. Rolar a pedra é ver além do túmulo, além da morte, e
entender o nada do corpo. O que é entendido como nada deve desaparecer.
Depois eu assumi uma forma humana com atributos humanos, para falar com aqueles que deveriam provar a
inutilidade do corpo para o mundo. Isso foi muito mal compreendido. Eu vim para lhes dizer que a morte é
ilusão, e a mente que fez o corpo pode fazer outra, pois a própria forma é uma ilusão. Eles não entenderam.
Mas agora eu falo com você e lhe dou a mesma mensagem. A morte de uma ilusão não significa nada. Ela
desaparece quando você acorda e decide não sonhar mais. E você ainda tem o poder de tomar essa decisão
como eu fiz.
Deus oferece a Sua mão a Seu Filho para ajudá-lo a levantar-se e retornar a Ele. Posso ajudar porque o
mundo é uma ilusão, e eu venci o mundo. Olhe além do túmulo, do corpo, da ilusão. Não tenha fé em nada
além do espírito e da orientação que Deus te dá. Ele não poderia ter criado o corpo porque é um limite. Ele

teve que haver criado o espírito, porque é imortal. Podem os que foram criados como Ele ser limitados? O
corpo é o símbolo do mundo. Deixe-o para trás. Não pode entrar no Céu. Mas eu posso te levar até lá a
qualquer hora que você quiser. Juntos, podemos ver o mundo desaparecer e seus símbolos desaparecerem. E
então, e então - eu não posso falar disso.
Um corpo não pode existir sem ilusão, e a última ilusão a ser superada é a morte. Esta é a mensagem da
crucificação: não há ordem de dificuldade em milagres. Esta é a mensagem da ressurreição: ilusões são
ilusões. A verdade é verdadeira. As ilusões desaparecem. Somente a verdade permanece.
Essas lições precisavam ser ensinadas, mais uma vez, pois quando a pedra da morte é rolada, o que pode ser
visto, exceto um túmulo vazio? E isso é o que vê você que me segue para a luz do sol e longe da morte,
atravessando por todas as ilusões, para a porta do Céu, aonde Deus virá Ele mesmo para levá-lo para casa.”

(Kenneth Wapnick, Absence from Felicity: the Story of Helen Shucman and Her Scribing of A Course in Miracles - livro
ainda não traduzido para o português)

Sobre o Juízo Final
“Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o
Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em
verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a
vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Porque o Pai a ninguém
julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o
Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo
que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em
juízo, mas já passou da morte para a vida.
Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim
também deu ao Filho ter vida em si mesmo; e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do
homem.
Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua
voz e sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida.” (João 5:22-29)
“Ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e
a glória e o poder pertencem ao nosso Deus; porque verdadeiros e justos são os seus juízos.”
(Apocalipse 19:2)

“O Senhor julga os povos; julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a
integridade que há em mim.” (Salmos 7:8)

A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, Que estava expressando a mesma Vontade na Sua criação.
Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade.
Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na
Mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do Juízo Final. (T-2.VIII.1:3-6)
O Juízo Final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a
compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se
um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu
no decurso de milhões de anos, o Juízo Final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até
mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, o instrumento que encurta, mas
não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vêm a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse
processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do
medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. (T-2.VIII.2:1-8)

Em geral, se considera o Juízo Final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será
empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais
que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa,
e o objetivo do Juízo Final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O Juízo Final poderia ser chamado de
um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender
o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até
que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem
senão continuar. (T-2.VIII.3:1-8)
A expressão “Juízo Final” é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da
associação entre “final” e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do Juízo
Final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que
viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não
és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste, e
reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de
ditar-te. O propósito do tempo é unicamente “dar-te tempo” para conseguir esse julgamento. É o teu próprio
julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que reténs é amável, não há razão
para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na Expiação. (T-2.VIII.5:1-11)
O ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do
Julgamento Final, mas dá boas-vindas a ele e não o esperes, pois o tempo do ego é “tomado de empréstimo”
da tua eternidade. Essa é a Segunda Vinda, que foi feita para ti assim como a Primeira foi criada. A Segunda
Vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? (T-9.IV.9:1-5)

Como vai acabar o mundo?
É possível que o que não tem começo realmente tenha fim? O mundo terminará em uma ilusão, como
começou. Porém, seu fim será uma ilusão de misericórdia. A ilusão do perdão, completo, sem excluir
ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e
pondo fim à culpa para sempre. Assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem
nenhum propósito e se foi. O pai das ilusões é a crença em que elas têm um propósito, que servem a alguma
necessidade ou gratificam algo que se quer. Percebidas como sem propósito, elas não são mais vistas. Com o
reconhecimento de que nenhuma utilidade pode lhes ser dada, elas se foram. Como, a não ser desse modo,
podem todas as ilusões ter fim? Elas foram trazidas à verdade e a verdade não as viu. Meramente deixou de
ver o que é sem significado. (M-14.1:1-11)
Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Vem a ser o lar onde nasce o perdão, onde ele
cresce tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Aqui é nutrido, posto que aqui é necessário. Um
Salvador gentil, nascido onde o pecado foi feito e a culpa parecia ser real. Aqui é o Seu lar, pois aqui, de fato,
Ele é necessário. Ele traz Consigo o final do mundo. É ao Seu Chamado que os professores de Deus
respondem, voltando-se para Ele em silêncio de modo a receber o Seu Verbo. O mundo terminará quando
todas as coisas nele tiverem sido corretamente julgadas pelo Seu julgamento. O mundo terminará com a
bênção da santidade sobre si. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. Ele
não será destruído, nem atacado, nem mesmo tocado. Meramente deixará de parecer que existe. (M-14.2:1-12)
Certamente isso parece estar muito, muito distante. “Quando não permanecer nenhum pensamento de
pecado” parece ser, de fato, um objetivo a muito longo prazo. Mas o tempo para e aguarda a meta dos
professores de Deus. Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles
aceitar a Expiação para si mesmo. Não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. A
ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e a
deixar para trás. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação
completa. És capaz de compreender isso? Não, isso é sem significado para qualquer um aqui. Entretanto, é a
lição final na qual a unidade é restaurada. Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o
Céu. (M-14.3:1-11)
O mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente revertido. Até lá, pedaços
e restos desse pensamento ainda parecerão fazer sentido. A lição final, que traz o fim do mundo, não pode ser
apreendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu diminuto
alcance. Qual é, então, a função do professor de Deus nessa lição conclusiva? Ele meramente tem que
aprender como abordá-la, estar disposto a seguir nessa direção. Ele meramente tem que confiar que se a Voz
de Deus lhe diz que essa é uma lição que ele pode aprender, ele é capaz de aprendê-la. Não a julga como
difícil nem fácil. Seu Professor aponta para ela e ele confia em que Ele lhe mostrará como aprendê-la.
(M-14.4:1-8)

O mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Quando a alegria tiver vindo, o propósito do
mundo se foi. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. Quando a paz tiver vindo, qual é o
propósito do mundo? O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. Quando há sorrisos, quem
mais haverá de chorar? E somente o perdão completo traz tudo isso para abençoar o mundo. Ele parte em
bênção, pois não terminará como começou. Fazer com que o inferno vire Céu é a função dos professores de
Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o Céu está refletido. E, agora, senta-te em verdadeira
humildade e reconhece que tudo o que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Não sejas arrogante e não
digas que não és capaz de aprender o Seu Próprio currículo. O Seu Verbo diz o contrário. Que a Sua Vontade
seja feita. Não pode ser diferente. E sê grato por ser assim. (M-14.5:1-15)

O que significa dar fruto?
“E passou a narrar esta parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha; e indo
procurar fruto nela, e não o achou. Disse então ao viticultor: Eis que há três anos venho procurar
fruto nesta figueira, e não o acho; corta-a; para que ocupa ela ainda a terra inutilmente?
Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa-a este ano ainda, até que eu cave em derredor, e lhe deite
estrume; e se no futuro der fruto, bem; mas, se não, cortá-la-ás.” (Lucas 13:6-9)
“E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando
semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra
parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra: e logo nasceu, porque não tinha
terra profunda; mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre
espinhos; e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a
cem, outro a sessenta e outro a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça.” (Mateus 13:3-9)
“Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende,
vem o Maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração; este é o que foi semeado à beira do
caminho.
E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com
alegria; mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e sobrevindo a angústia e a
perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra; mas os cuidados deste mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende; e dá fruto, e um
produz cem, outro sessenta, e outro trinta.” (Mateus 13:18-23)
“Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê
mais fruto.” (João 15:2)
O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente! A luz brilhará vinda do verdadeiro
Fundamento da vida, e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de
outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão,
conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e
Seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu Reino não é desse mundo
porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é
significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade, e a verdade pode ser conhecida por
todos aqueles para quem o Reino foi criado, e pelos quais ele espera. (T-3.VII.6:1-11)

Santa criança de Deus, quando aprenderás que só a santidade pode contentar-te e dar-te a paz? Lembra-te de
que não aprendes só para ti mesmo, assim como eu também não o fiz. Porque eu aprendi por ti, podes
aprender de mim. Eu quero apenas te ensinar o que é teu, de modo que juntos nós possamos substituir a
pobre pequenez que prende o anfitrião de Deus à culpa e à fraqueza pela alegre consciência da glória que está
nele. (T-15.III.9:1-4)
“Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o
reino de Deus.” (Lucas 9:62)
Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste ao Espírito Santo para que seja
desaprendido por ti. E, então, começar a aprender as lições alegres que vêm rapidamente sobre o firme
fundamento de que a verdade é verdadeira. Pois o que lá é construído é verdadeiro e construído sobre a
verdade. O universo do aprendizado vai se abrir diante de ti em toda a sua benevolente simplicidade. Com a
verdade diante de ti, não olharás para trás. (T-14.II.6:1-5)
“Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos
abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore má produz frutos maus.
Uma árvore boa não pode dar maus frutos; nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que
não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.”
(Mateus 7:16-20)

“Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como
que primícias das suas criaturas.” (Tiago 1:18)
“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.” (João 15:8)
“Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis
frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele
vo-lo conceda.” (João 15:16)
Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples e provê o Guia Que te diz o
que fazer. Se o fizeres, verás que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras.
Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Seguindo o Guia certo, aprenderás a mais simples de
todas as lições:
Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmos. (T-9.V.9:1-6)

O que significam esses provérbios?
“Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.” (Lucas 23:46)
“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é, o
veremos.” (1 João 3:2)
Nada pode prevalecer contra um Filho de Deus que entrega seu espírito nas Mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a
mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo o senso de separação desaparece. O Filho de
Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a Própria Trindade é Una. Não há confusão dentro dos Seus Níveis
porque Eles são uma só Mente e uma só Vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece
a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque
seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela.
Compreendendo a lição da Expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É
esse o significado da Bíblia quando diz “quando Ele se manifestar (ou for percebido), seremos semelhantes a
Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é”. (T-3.II.5:1-10)
“E, se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir, e não
voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: Amarás ao teu próximo, e
odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos
perseguem; para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque ele faz nascer o seu
sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.” (Mateus 5:41-45)
A Bíblia diz que deves ir com um irmão duas vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que
o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir
ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de
modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar des-espiritualizado, mas estar inspirado é estar no
espírito. Ser egocêntrico é ser des-espiritualizado, mas estar centrado no Ser no sentido correto é estar
inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão.
(T-4.in.1:1-8)

“Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem
sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela
casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha.

Pois, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que
construiu a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela
casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína.” (Mateus 7:24-27) 1
“Ele me declarou: ‘A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’.” (2
Coríntios 12:9) 1

O ego tem construído para ti uma casa depauperada que não te abriga, porque não pode construir de outra
forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus
poderia fazer uma casa digna das Suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si
mesmas. Apesar disso, a Sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar.
Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno.
(T-4.I.11:1-7)

“Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode
fazer, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.” (João 5:19)
“Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o
homem em troca da sua vida?” (Mateus 16:26)
“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo,
porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.” (João 5:30)
Com o teu ego tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu espírito podes fazer
tudo para a salvação de ambos. (T-4.I.12:1)
Regozija-te, pois, pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer. Tu não és de ti mesmo. Aquele, de Quem
tu és, determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a Sua
santa Vontade para ti quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as Suas dádivas, mas tu acreditas
que as retiraste Dele. Em Nome de Deus, não deixes que nenhum Filho de Deus permaneça escondido,
porque o Seu Nome é o teu. (T-8.VII.6:1-5)
“Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Ei-lo ali! Pois o reino de Deus está dentro de vós.” (Lucas 17:21)
É difícil compreender o que significa realmente: “O Reino do Céu está dentro de ti”. Isso não é
compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso
não significa coisa alguma. A palavra “dentro” é desnecessária. O Reino do Céu és tu. O que, além de ti, foi
criado pelo Criador e o que, além de ti, é o Seu Reino? Essa é toda a mensagem da Expiação, uma mensagem

que na sua totalidade transcende a soma de suas partes. Tu também tens um Reino que o teu espírito criou.
Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és.
Teu ego e teu espírito nunca serão cocriadores, mas o teu espírito e o teu Criador sempre o serão.
(T-4.III.1:1-10)

Linda criança de Deus, tu só estás pedindo o que eu te prometi. Acreditas que eu poderia enganar-te? O
Reino do Céu está dentro de ti. Acredita que a verdade está em mim, porque eu tenho o conhecimento de que
ela está em ti. (T-11.VIII.8:1-4)
O Reino do Céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita à parte Dele. O Céu
não é um lugar nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita Unicidade e o conhecimento
de que nada além disso existe, nada fora dessa Unicidade e nada mais dentro dela. (T-18.VI.1:4-6)
“Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” (Mateus
18:20)

“Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus.” (Mateus 18:19)
A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse
contentamento convoca todas as partes da Filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus Se
manifeste para elas e através delas. (T-5.I.1:1-2)
Tu fizeste milagres, mas é bastante evidente que não os fizeste sozinho. Tiveste sucesso todas as vezes em que
alcançaste outra mente e te uniste a ela. Quando duas mentes se unem em uma só e compartilham igualmente
uma ideia, foi estabelecido o primeiro elo na consciência da Filiação como um só. (T-16.II.4:1-3)
Vós ultrapassastes o medo, pois duas mentes não se podem unir no desejo do amor sem que o amor se una a
elas. (T-16.II.4:1-3)
Duas mentes com um só intento tornam-se tão fortes que aquilo que é a sua vontade vem a ser a Vontade de
Deus. Pois as mentes só podem unir-se na verdade. (L-185.3:1-2)
Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer tu estejas dormindo
ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua
vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou
equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha e, juntos, nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda
reunir-se-ão em meu nome e a vossa sanidade será restaurada. (T-4.IV.11:1-6)

“E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu o que estivera morto, ligados
os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e
deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e que tinham visto o que
Jesus fizera, creram nele.” (João 11:43-45)
Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou.
Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu
não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres; tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu
compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e
tão inevitável quanto a tua resposta. (T-4. IV. 11:7-12)
Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé porque a
sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser
que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não
aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura porque Deus a criou íntegra. Apenas te é
pedido que devolva a mente a Deus tal como Ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa
doação vai curar-te. A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a tua. (T-5.VII.2:1-8)
“E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as
primeiras coisas são passadas.” (Apocalipse 21:4)
O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso o que a Bíblia quer dizer com
“Não existe morte”, e é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. (T-1.IV.4:1-2)
“Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o
amam, dos que foram chamados conforme seu plano.” (Romanos 8:28) 1
Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. (T-4.V.1:1-2)
“Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus.” (Filipenses 2:5)
Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito
Santo para ti, mas só posso trazê-Lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente
certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz, “Tende em vós a mesma mente que estava também em
Cristo Jesus”, e usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que
possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. (T-5.I.3:1-6)
Lembra-te sempre do Reino e lembra-te de que tu, que és parte do Reino, não podes estar perdido. A Mente
que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te
lembre da Sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro

modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes
interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro.
Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. (T-5.VI.3:1-6)
“Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal,
misericordiosos, humildes.” (1 Pedro 3:8)
“Fazei isto me memória de mim.” (Lucas 22:19)
A injunção “Sêde uma só mente” é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido
“Fazei isso em memória de mim” é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas
declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já
que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade
pertence a Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com
Deus. (T-2.V.A.17:1-7)
“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.”
(Mateus 28:18)

A minha mente sempre será como a tua porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão
que me deu todo o poder no Céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão.
Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada
pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo
para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada, e que tu podes
tomá-la. (T-5.II.9:1-7)
Eu te assegurei que a Mente que decidiu por mim está também em ti, e que podes deixar que ela mude a ti,
assim como mudou a mim. Essa Mente é inequívoca, pois ouve apenas uma Voz e responde de apenas um
modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o
Chamado para despertar e ser contente. O mundo está muito cansado porque ele é a ideia da exaustão. Nossa
tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o Chamado Daquele Que fala por Deus. Todos responderão ao
Chamado do Espírito Santo, ou a Filiação não pode ser una. Que melhor vocação poderia haver para
qualquer parte do Reino, do que restaurá-lo à integração perfeita capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso
através do Espírito Santo dentro de ti e ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando.
(T-5.II.10:1-10)

Se aceitares o fato de que eu estou contigo, estás negando o mundo e aceitando a Deus. Minha vontade é a
Sua e a tua decisão de me ouvir é a decisão de ouvir a Sua Voz e habitar na Sua Vontade. Assim como Deus
me enviou a ti, eu te enviarei a outros. E irei a eles contigo, para que nós possamos ensinar-lhes a paz e a
união. (T-8.IV.3:8-11)

“Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue de modo
algum andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8:12)
Eu vim como uma luz a um mundo que, de fato, nega tudo a si mesmo. Faz isso simplesmente por
dissociar-se de tudo. Ele é, portanto, uma ilusão de isolamento mantida pelo medo da mesma solidão que é a
ilusão do mundo. Eu disse que estou contigo sempre, até o fim do mundo. É por isso que eu sou a luz do
mundo. Se eu estou contigo na solidão do mundo, a solidão desaparece. Não podes manter a ilusão da solidão
se não estás só. (T-8.IV.2:1-7)
“Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem os
que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos
que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” (Mateus 5:14-16)
“Porque nada está encoberto senão para ser manifesto; e nada foi escondido senão para vir à luz.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Marcos 4:22-23)
“Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas
almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.” (Mateus 11:28-30)
Lembra-te de que “jugo” significa “união”, e “fardo” significa “mensagem”. Vamos reformular “Meu jugo é
suave e meu fardo é leve” deste modo: “Vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz.” (T-5. II. 11:3-4)
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8:32)
O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, Que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo
como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e
reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a
mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e sê aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a
verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha, e compreende como Ele
compreende. (T-5.III.11:1-6)
“Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau; mas a qualquer que te bater na face
direita, oferece-lhe também a outra.” (Mateus 5:39)
Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe
que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou manténs contra ti mesmo. Esse é o significado
de “voltar a outra face”. (T-5.IV.4:4-6)

“Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7)
“Aquilo que o homem semear, isso também ceifará”, Ele interpreta significando que o que consideras que
vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha
valor para ti. (T-5.VI.6:1-2)
“Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim.” (Mateus 11:29)
Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a
noção de rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa e tu tens que
pensar como Ele se queres conhecê-Lo outra vez. (T-6.I.18:3-6)
Lembra-te de que o Espírito Santo é o Elo de Comunicação entre Deus Pai e os Seus Filhos separados. Se
escutares a Sua Voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido e que muitos precisam da tua bênção para
ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Quando perceberes essa única necessidade neles e não responderes a
nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu
estou. (T-6.I.19:1-3)
“And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto
him that put all things under him, that God may be all in all.” (1 Corinthians 15:28)
“E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele
que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.” (1 Coríntios 15:28)
Deus é Tudo em todos em um sentido muito literal. Tudo o que é está Nele, Que é tudo o que É. Portanto, tu
estás Nele, já que o que és é Dele. (T-7.IV.7:4-6)
“E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a
inteira plenitude de Deus.” (Efésios 3:19)
O espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está
incluída em Deus. O poder de toda a Filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do espírito,
tornando as criações do espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. (T-7.IX.2:1-2)
“Porque o Senhor consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu
deserto como o Edem e a sua solidão como o jardim do Senhor; gozo e alegria se acharão nela,
ação de graças, e voz de cântico.” (Isaías 51:3)
O Pensamento de Deus cerca o teu pequeno reino, aguardando na barreira que tu construíste para vir para
dentro e brilhar sobre a terra estéril. Vê como a vida brota em toda parte! O deserto vem a ser um jardim,

verde e profundo e quieto, oferecendo descanso àqueles que perderam o seu caminho e vagam no pó.
Dá-lhes um local de refúgio, preparado pelo amor para eles onde antes havia um deserto. E cada um a quem
dás boas-vindas trará amor com ele do Céu para ti. Eles entram um por um nesse lugar santo, mas não
partirão como vieram, sozinhos. O amor que trouxeram consigo ficará com eles, assim como ficará contigo.
E sob a sua beneficência, o teu pequeno jardim se expandirá e alcançará a todos os que têm sede da água viva,
mas estão por demais cansados para seguirem adiante sozinhos. (T-18.VIII.9:1-8)
O sangue do ódio se desvanece para deixar que a grama verde cresça outra vez e as flores sejam todas brancas
e resplandecentes no sol de verão. O que foi um lugar de morte agora veio a ser um templo vivo em um
mundo de luz. Por causa Deles. É a Presença Deles que elevou a santidade para retomar o seu antigo lugar
sobre um antigo trono. Por causa Deles, milagres brotaram como grama e flores na terra árida que o ódio
havia queimado e deixado desolada. O que o ódio engendrou, Eles desfizeram. E agora estás em uma terra
tão santa que o Céu se inclina para unir-se a ela e fazer com que ela seja como ele próprio. A sombra de um
antigo ódio se foi e todas as pragas e toda a aridez deixaram para sempre a terra à qual Eles vieram.
(T-26.IX.3:1-8)

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?” (Salmos 121:1)
A casa que escolheste fica do outro lado, além do véu. Ela foi cuidadosamente preparada para ti e está agora
pronta para receber-te. Não a verás com os olhos do corpo. No entanto, tens tudo o que precisas. A tua casa
tem chamado por ti desde o início dos tempos e nunca deixaste inteiramente de ouvir. Ouviste, mas não
sabias como olhar, nem para onde. E agora sabes. Em ti está o conhecimento, pronto para ser desvendado e
libertado de todo o terror que o manteve oculto. Não existe medo no amor. A canção da Páscoa é o alegre
refrão que diz que o Filho de Deus nunca foi crucificado. Vamos elevar os nossos olhos juntos, não com
medo, mas com fé. E não haverá medo em nós, pois em nossa visão não haverá ilusões, só um caminho para
a porta aberta do Céu, a casa que compartilhamos em quietude e onde vivemos em gentileza e paz como um
só, juntos. (T-20.II.8:5-12)
A canção da liberdade, que canta os louvores de um outro mundo, traz a ela a esperança da paz. Pois ela se
lembra do Céu e agora vê que o Céu afinal veio à terra, fora do qual o domínio do ego a manteve por tanto
tempo. O Céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra. E a terra já não pode conter o que
foi dado ao Céu como algo que lhe é próprio. (T-21.IV.7:4-7)
“Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade?” (João 18:38)
Fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar: “O que é a verdade?”, já que a verdade é o ambiente
pelo qual e para o qual tu foste criado. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não
conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos, que as criaram contigo. (T-7.XI.6:1-3)

É possível estares separado da tua vida e do teu ser? A jornada a Deus é meramente o redespertar do
conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para
uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada. Não pode ser descrita e não pode ser
explicada. Eu posso fazer com que estejas ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus.
Juntos, podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. (T-8.VI.9:5-11)
Se não sabes qual é a tua realidade, por que estarias tão certo de que ela é amedrontadora? A associação da
verdade com o medo que, na melhor das hipóteses, seria altamente artificial, é particularmente inadequada
nas mentes daqueles que não sabem o que é a verdade. Tudo o que isso poderia significar é que estás
arbitrariamente associando algo além da tua consciência com algo que não queres. É evidente, então, que
estás julgando alguma coisa da qual estás totalmente inconsciente. (T-9.I.3:1-4)
Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria mais sábio considerares o tipo de
questionador que és. Tu não pedes apenas o que queres. Isso é assim porque tens medo de que possas
recebê-lo, o que de fato aconteceria. É por isso que persistes, pedindo ao professor que não tem possibilidade
de te dar o que queres. Com ele, nunca poderás aprender o que queres e isso te dá a ilusão de segurança. No
entanto, não podes ser protegido da verdade, mas apenas na verdade. A realidade é a única segurança. A tua
vontade é a tua salvação porque é a mesma de Deus. A separação nada mais é do que a crença em que é
diferente. (T-9.I.7:1-9)
Em última instância, todos têm que se lembrar da Vontade de Deus, porque, em última instância, todos têm
que reconhecer a si mesmos. Esse reconhecimento é o reconhecimento de que a vontade deles e A de Deus
são uma só. Na presença da verdade, não existem descrentes nem sacrifícios. Na segurança da realidade, o
medo é totalmente sem significado. (T-9.I.9:1-4)
Tu não reconheces o enorme desperdício de energia que gastas negando a verdade. O que dirias de alguém
que persistisse tentando o impossível, acreditando que conseguir o impossível é ter sucesso? (T-9.I.11:1-2)
Lembra-te então de que a Vontade de Deus já é possível e nenhuma outra coisa jamais o será. Essa é a
simples aceitação da realidade porque só isso é real. Não podes distorcer a realidade e conhecer o que ela é. E
se, de fato, distorces a realidade, vais sentir ansiedade, depressão e, em última instância, pânico, porque estás
tentando fazer com que sejas irreal. Quando sentes essas coisas, não tentes procurar pela verdade além de ti
mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de ti. (T-9.I.14:1-5)
A mensagem que o teu irmão te dá depende de ti. O que é que ele te diz? O que queres que ele te diga? A tua
decisão sobre ele determina a mensagem que recebes. Lembra-te de que o Espírito Santo está nele e a Sua
Voz te fala através dele. O que pode um irmão tão santo te dizer exceto a verdade? Mas tu a estás escutando?
(T-9.II.5:1-7)

Acredita em teus irmãos, porque eu acredito em ti e aprenderás que a minha crença em ti é justificada.
Acredita em mim por acreditar neles, em nome do que Deus lhes deu. Eles te responderão se aprenderes a

pedir a eles somente a verdade. Não peças bênçãos sem abençoá-los, pois só nesse caminho poderás aprender
o quanto és abençoado. Seguindo esse caminho, estás buscando a verdade em ti mesmo. Isso não significa ir
além de ti mesmo, mas ir na tua própria direção. Ouve só a Resposta de Deus em Seus Filhos e és respondido.
(T-9.II.8:1-7)

Lembra-te disso quando o ego falar e assim, tu não o ouvirás. A verdade a teu respeito é tão elevada que coisa
alguma que não seja digna de Deus é digna de ti. Escolhe, pois, o que queres nesses termos e não aceites nada
que não queiras oferecer a Deus como totalmente adequado para Ele. Tu não queres nenhuma outra coisa.
Devolve a tua parte a Deus e Ele te dará tudo de Si Mesmo em troca da devolução do que pertence a Ele e O
torna completo. (T-9. VII. 8:3-7)
No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar de ser a de Deus. Não
foste tu que estabeleceste o teu próprio valor e ele não necessita de defesas. Nada pode atacá-lo nem
prevalecer sobre ele. Ele não varia. Meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e Ele te dirá, mas não
tenhas medo da Sua resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada, devido à sua Fonte, mas a
Fonte é verdadeira assim como a Sua resposta. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana.
Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela Sua Própria Resposta exaltada quanto ao que tu és,
de modo que possas parar de questioná-la e a conheças assim como é. (T-9. VIII. 11:1-9)
Tu vais lembrar-te de tudo no instante em que desejares totalmente, pois se desejar totalmente é criar, o
exercício da tua vontade terá afastado para longe a separação e, ao mesmo tempo, terá feito a tua mente
retornar para o teu Criador e as tuas criações. Conhecendo-Os, não sentirás desejo de dormir, mas apenas
desejo de estar desperto e ser contente. Os sonhos serão impossíveis, porque só vais querer a verdade e,
sendo afinal a tua vontade, ela será tua.
(T-10. I. 4:1-3)

“Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade.” (Lucas 2:14)
A que outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o
Reino de Deus? Assim sendo, o Seu apelo dirige-se meramente ao que é o Reino, para que o próprio Reino
reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque
reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles e através do deles, o teu é estendido. O
despertar corre com facilidade e contentamento pelo Reino em resposta ao Chamado Daquele Que fala por
Deus. Essa é a resposta natural de cada Filho de Deus à Voz pelo seu Criador porque Essa é a Voz pelas suas
criações e pela sua própria extensão. (T-8.II.8:1-6)
Glória a Deus nas alturas e a ti, porque essa é a Vontade de Deus. (T-8.III.1:1)
Cumprir a Vontade de Deus de forma perfeita é a única alegria e a única paz que se pode conhecer
inteiramente, porque é a única função que pode ser vivenciada inteiramente. Assim sendo, quando isso é

conseguido não existe nenhuma outra experiência. Entretanto, o desejo por outra experiência vai bloquear a
realização disso, porque a Vontade de Deus não pode ser imposta a ti, sendo uma experiência que depende da
tua total disponibilidade. (T-8.III.2:1-3)
“Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se
regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo
coberto de úlceras; o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e os
próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu também o rico, e
foi sepultado. No hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, e Lázaro
no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que
molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de
igual modo os males; agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre
nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não
poderiam, nem os de lá passar para nós.
Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho cinco irmãos;
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento.
Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se
alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender.
Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que
ressuscite alguém dentre os mortos.” (Lucas 16:19-31)
“Muitos são chamados mas poucos são escolhidos” deveria ser “Todos são chamados, mas poucos escolhem
escutar”. Por conseguinte, não escolhem certo. Os “escolhidos” simplesmente são aqueles que escolhem
certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te
conhece em paz e essa é a tua realidade. (T-3.IV.7:12-16)
O Chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo, em toda parte. Chama professores que falem
por Ele e redimam o mundo. Muitos O ouvem, mas poucos responderão. Todavia, tudo é uma questão de
tempo. Todos responderão no final, contudo, o final pode estar ainda distante, muito distante. (M-1.2:4-9)

Sobre o tempo e o significado de nascer de novo
“Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.” (2 Coríntios 6:2)
Agora é o tempo da salvação, porque agora é a liberação do tempo. Alcança todos os teus irmãos e toca-os
com o toque de Cristo. Na união intemporal com eles, está a tua continuidade, ininterrupta porque é
totalmente compartilhada. O Filho de Deus sem culpa é apenas luz. Não há escuridão nele em parte alguma,
pois ele é íntegro. Chama todos os teus irmãos para testemunhar a sua integridade, assim como eu estou te
chamando para unir-te a mim. Cada voz tem uma parte na canção da redenção, o hino de contentamento e
ação de graças pela luz ao Criador da luz. A luz santa que brilha a partir do Filho de Deus é a testemunha de
que a sua luz é do seu Pai. (T-13.VI.8:1-8)
“Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este foi ter com Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre, vindo de Deus; pois
ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não
pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar
a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da
carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito:
necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim
é todo aquele que é nascido do Espírito.” (João 3:1-8)
“Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho; do contrário o remendo novo tira parte
do velho, e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos; do contrário, o
vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres; mas deita-se vinho novo
em odres novos.” (Marcos 2:21-22)
O Cristo, como te está sendo revelado agora, não tem passado, pois Ele é imutável e na Sua imutabilidade
está a tua liberação. Pois se Ele é como foi criado, não há nenhuma culpa Nele. Nenhuma nuvem de culpa se
ergueu para obscurecê-Lo e Ele está revelado em todas as pessoas que encontras porque O vês através Dele
Mesmo. Nascer de novo é deixar que o passado se vá e olhar para o presente sem condenação. A nuvem que
obscurece o Filho de Deus para ti é o passado e, se quiseres que o passado seja passado e se vá, é preciso que
não o vejas agora. Se o vês agora em tuas ilusões, ele não saiu de ti, embora não esteja presente. (T-13.VI.3:2-7)

O tempo pode liberar bem como aprisionar, dependendo de quem é a interpretação que usas. Passado,
presente e futuro não são contínuos, a não ser que tu lhes imponhas continuidade. Podes percebê-los como
contínuos e fazer com que sejam assim para ti. Mas não te enganes, para depois acreditar que é assim. Pois
acreditar que a realidade é aquilo que queres que ela seja, de acordo com o uso que fazes dela, é delusório. Tu
queres destruir a continuidade do tempo, fragmentando-o em passado, presente e futuro para os teus
próprios propósitos. Queres antecipar o futuro com base na tua experiência passada e planejá-lo de acordo
com isso. Entretanto, fazendo assim, estás alinhando passado e futuro e não estás permitindo o milagre, que
poderia intervir entre eles, libertando-te para nascer de novo. (T-13.VI.4:1-8)
O milagre te capacita a ver o teu irmão sem passado e assim percebê-lo como tendo nascido de novo. Os
erros do teu irmão são todos do passado e, por percebê-lo sem erros, tu o estás liberando. E como o passado
do teu irmão é o teu, compartilhas dessa liberação. Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado o
obscureça, separando-o de ti, pois a verdade está apenas no presente e tu a acharás se a buscares lá. Tu a tens
procurado onde ela não está e, portanto, não a achaste. Aprende, então, a buscá-la onde ela está e despontará
em olhos que veem. O teu passado foi feito na raiva e, se o usares para atacar o presente, não verás a
liberdade que o presente contém. (T-13.VI.5:1-7)
Determina-te, então, a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado,
mas com cada um deles, nasce de novo a cada dia. Um minuto, e até menos, será suficiente para libertar-te do
passado e entregar a tua mente em paz à Expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti assim
como queres ser bem-vindo para o teu Pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo. Pois terás aceito a
Expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estiveste sonhando com culpa, sem querer olhar
para dentro e ver. (T-13.X.5:1-5)
A eternidade é um tempo único, e a sua única dimensão é “sempre”. Isso nada pode significar para ti
enquanto não te lembrares dos Braços abertos de Deus e finalmente conheceres a Sua Mente aberta. Como
Ele, tu és “sempre”; em Sua Mente e com uma mente como a Sua. (T-9.VI.7:1-3)
Essa lição não toma tempo. Pois o que é o tempo, sem um passado e sem futuro? Levou tempo para
conduzir-te equivocadamente de forma tão completa, mas ser o que tu és, não leva absolutamente tempo
algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo, como um recurso de ensino para
chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora, e pensa nele como sendo tudo o que há do
tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre
e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo
sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. (T-15.I.9:1-7)
Entretanto, a cada instante tu podes renascer e receber a vida outra vez. A sua santidade te dá vida, pois não
podes morrer porque a sua impecabilidade é conhecida por Deus e não pode ser sacrificada por ti do mesmo
modo que a luz em ti não pode se apagar porque ele não a vê. Tu, que queres fazer da vida um sacrifício e
farias com que os teus olhos e ouvidos testemunhassem a morte de Deus e de Seu Filho santo, não penses

que tens poder para fazer Deles o que não é a Vontade de Deus para Eles. No Céu, o Filho de Deus não está
aprisionado em um corpo nem é sacrificado para o pecado na solidão. E assim como ele é no Céu, assim tem
que ser eternamente e em toda parte. Ele é o mesmo e o será para sempre. Nascido de novo a cada instante,
intocado pelo tempo e muito além do alcance de qualquer sacrifício de vida ou morte. (T-26.I.7:1-7)
Sê inocente de julgamento, inconsciente de quaisquer pensamentos de mal ou bem que jamais tenham
cruzado a tua mente a respeito de quem quer que seja. Agora não o conheces. Mas estás livre para aprender
sobre ele e aprender sobre ele de uma forma nova. Agora ele nasceu de novo para ti e tu nasceste de novo
para ele, sem o passado que o condenava à morte e a ti junto com ele. Agora ele é livre para viver, assim
como tu és livre, porque um aprendizado antigo morreu e deixou um lugar para que a verdade renascesse.
(T-31.I.13:1-5)

“O lábio veraz permanece para sempre; mas a língua mentirosa dura só um momento.” (Provérbios
12:19)

No instante em que a ideia louca de fazer com que o teu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu
ser possível, todos os teus relacionamentos tornaram-se sem significado. Nesse instante não santo nasceu o
tempo, e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. E assim, ela
pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa
ideia insana contra a realidade a não ser por um instante? (T-20.VI.8:6-9)
Os ídolos têm que desaparecer e não deixar nenhum vestígio de sua passagem. O instante não santo do seu
poder aparente é frágil como um floco de neve, mas não tem a sua beleza. É esse o substituto que tu queres
para a bênção eterna do instante santo e sua beneficência sem limites? (T-20.VI.9:1-3)
O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com seu Pai na
realidade. O Espírito Santo descansa dentro dele na certeza de que durará para sempre. Seu fundamento
firme é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com o sorriso gentil e a bênção terna que
oferece aos seus. Aqui, o instante não santo é trocado alegremente pelo instante santo, no qual a
reciprocidade é segura. Aqui, o caminho para os relacionamentos verdadeiros está gentilmente aberto, através
do qual tu e teu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos Braços
Eternos. Os Braços do Amor estão abertos para vos receber e vos dar paz para sempre. (T-20.VI.10:1-6)
“Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito
semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.” (Hebreus 7:3)
Não existem princípios nem fins em Deus, Cujo universo é Ele Próprio. É possível tu te excluíres do
universo, ou de Deus, Que é o universo? Eu e o meu Pai somos um contigo, pois és parte de Nós. Realmente
acreditas que parte de Deus pode estar faltando, ou estar perdida para Ele? (T-11.I.2:3-6)

Sobre o julgamento
“Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; perdoai, e sereis
perdoados.” (Lucas 6:37)
O julgamento é simbólico porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz “Não
julgueis para que não sejais julgados” quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar
julgar a tua própria. (T-3.VI.1:3-4)
O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque Ele não quer que ensines o erro e o aprendas.
Dificilmente Ele seria consistente em Seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas
aprender a evitar. Na mente de quem pensa, portanto, Ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente
de modo que ela possa perceber sem julgamento. (T-6.V.C.2:1-3)
Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Ninguém que tenha um
investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja.
Se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é, é porque te recusas a dar e receber ajuda. Não
reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? E, no entanto, é o que estás
afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz
é que podes ser ajudado. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a Resposta de Deus para ti. O Espírito
Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da Sua. (T-12.I.5:1-8)
Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que a
manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás fora porque a viste em primeiro lugar dentro. Tudo
o que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele estará
errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o
julgamento é a Sua função. Compartilhas a Sua função somente julgando como Ele julga, sem reservar
absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Tu julgarás contra ti, mas Ele julgará a favor de ti.
(T-12.VII.12:1-8)

Na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste com honestidade, podes ser tentado a imaginar
como é possível que sejas sem culpa. No entanto, considera isto: não és sem culpa no tempo, mas na
eternidade. Tens “pecado” no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo
parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete
estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado,
caminharás sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem
sentido, pois assim ela é. (T-13. I. 3:1-7)
“Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma.” (Gênesis 11:1)

“E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua; e isto é o que começam a fazer; agora
não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer:” (Gênesis 11:6)
É impossível comunicar-se em línguas diferentes. Tu e o teu Criador podem comunicar-se através da criação
porque essa, e somente essa, é a Vossa Vontade conjunta. Uma mente dividida não pode se comunicar porque
fala em nome de coisas diferentes à mesma mente. Com isso, perde-se a capacidade de comunicação,
simplesmente porque a comunicação confusa não significa coisa alguma. Não se pode comunicar uma
mensagem a menos que ela faça sentido. Quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que
não queres? No entanto, enquanto tiveres medo da tua vontade, é precisamente isso o que estás pedindo.
(T-9.I.6:1-7)

Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria mais sábio considerares o tipo de
questionador que és. Tu não pedes apenas o que queres. Isso é assim porque tens medo de que possas
recebê-lo, o que de fato aconteceria. É por isso que persistes, pedindo ao professor que não tem possibilidade
de te dar o que queres. Com ele, nunca poderás aprender o que queres e isso te dá a ilusão de segurança. No
entanto, não podes ser protegido da verdade, mas apenas na verdade. A realidade é a única segurança.
(T-9.I.7:1-7)

“E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem permanece em
amor, permanece em Deus, e Deus nele.” (1 João 4:16)
Deus é Amor e tu O queres. Essa é a tua vontade. Pede isso e serás respondido, porque só estarás pedindo
aquilo que te pertence. (T-9.I.9:7-9)
No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de Si Mesmo em ti. Deus tem o conhecimento de que Seu
Filho é tão irrepreensível quanto Ele Próprio, e a aproximação a Ele se dá através da apreciação do Seu Filho.
Cristo espera que tu O aceites como tu mesmo e que aceites a Sua Integridade como tua. Pois Cristo é o
Filho de Deus Que vive em Seu Criador e brilha com a Sua glória. Cristo é a extensão do Amor e da beleza
de Deus, tão perfeito quanto Seu Criador e em paz com Ele. (T-11.IV.7:1-5)
Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é a do seu Pai e cuja glória é sua vontade compartilhar, assim como
seu Pai a compartilha com ele. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no
Pai. Compartilhando o perfeito Amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a Ele, pois, de
outra maneira, ele não conhecerá o Pai nem o Filho. A paz esteja contigo que descansas em Deus e em quem
descansa toda a Filiação. (T-11.IV.8:1-4)

Sobre a oração
“E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei.” (João 14:13-14)
A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar
todas as coisas em meu nome. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. O
Nome do Filho de Deus é um só e és exortado a fazer os trabalhos do amor porque nós compartilhamos essa
Unicidade. Nossas mentes são íntegras porque são uma só. (T-8. IX. 7:1-4)
“E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis.” (Mateus 21:22)
“Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que
quiserdes, e vos será feito.” (João 15:7)
A Bíblia enfatiza que toda oração é respondida e isso é, de fato, verdadeiro. O simples fato de alguma coisa
ser pedida ao Espírito Santo assegurará uma resposta. Entretanto, é igualmente certo que nenhuma resposta
dada por Ele jamais será uma resposta que aumentaria o medo. É possível que a Sua resposta não seja ouvida.
É impossível, porém, que seja perdida. Tu já recebeste muitas respostas que não ouviste ainda. Eu te asseguro
que elas estão à tua espera. (T-9. II. 3:1-7)
“Pedí, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; e
quem busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á.” (Mateus 7:7-8)
A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma
condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa que tu és. (T-4.III.5:3-5)
Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do Seu Amor por ti e do teu por Ele. Ele
nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é Sua Vontade. Aqueles que chamam
verdadeiramente sempre são respondidos. (T-4.III.6:3-5)
“Buscai e achareis” não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A
busca significativa é empreendida conscientemente, conscientemente organizada e conscientemente dirigida.
A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são
inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti.
Contudo, nem tudo o que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres
aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. (T-4.V.5:2-8)
Busca em primeiro lugar o Reino dos Céus porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente e elas só
podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busques apenas isso, porque não podes

achar nada mais. Não há nada mais. Deus é Tudo em todos em um sentido muito literal. Tudo o que é está
Nele, Que é tudo o que É. Portanto, tu estás Nele, já que o que és é Dele. A cura é um modo de esquecer o
senso de perigo que o ego tem induzido em ti, por não reconheceres sua existência no teu irmão. Isso
fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa desse
convite. Ele vem livremente a toda a Filiação, sendo o que é a Filiação. Através do teu despertar para ele, estás
meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és. (T-7.IV.7:1-12)
Pede e te será dado, porque já te foi dado. Pede luz e aprende que és luz. Se queres compreensão e iluminação,
tu as aprenderás porque a tua decisão de aprendê-las é a decisão de escutar o Professor Que conhece a luz e
pode, portanto, ensiná-la a ti. (T-8.III.1:2-4)
Ninguém pode recusar a verdade a não ser a si mesmo. Entretanto, Deus não irá te recusar a Resposta que
Ele deu. Pede, então, o que é teu, mas não foste tu que o fizeste, e não te defendas da verdade. Tu fizeste o
problema ao qual Deus respondeu. Portanto, pergunta a ti mesmo apenas uma simples questão:
Eu quero o problema ou quero a resposta?
Decide-te pela resposta e tu a terás, pois a verás tal como é e ela já é tua. (T-11.VIII.4:1-7)
O ego está certo de que o amor é perigoso e esse é sempre o seu ensinamento central. Ele nunca coloca isso
desse modo, pelo contrário, todo aquele que acredita que o ego é a salvação parece estar intensamente
engajado na busca do amor. Todavia, o ego, embora encoraje ativamente a busca do amor, tem uma cláusula:
não o aches. Seus ditames podem ser então simplesmente resumidos desta forma: “Busca e não aches”. Essa é
a única promessa que o ego te faz e a única que cumprirá. (T-12.IV.1:1-5)
Eu sou a manifestação do Espírito Santo e, quando me vires, será porque O terás convidado. Pois Ele te
enviará as Suas testemunhas se apenas olhares para elas. Lembra-te sempre que vês aquilo que buscas, pois o
que buscas, tu acharás. O ego acha o que busca e só isso. Ele não acha o amor, pois não é isso o que está
buscando. No entanto, buscar e achar são a mesma coisa e, se buscas duas metas, tu as acharás, mas não
reconhecerás nenhuma das duas. Pensarás que elas são a mesma porque queres ambas. A mente sempre luta
pela integração e, se ela está dividida e quer manter a divisão, ainda acreditará que tem uma única meta,
fazendo com que pareça ser uma só. (T-12.VII.6:1-8)
Tu me verás à medida que aprenderes que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou a sua
inculpabilidade e a achou. Pois cada um está buscando escapar da prisão que fez, e o caminho para achar a
liberação não lhe é negado. Estando nele, ele o achou. Quando o acha é apenas uma questão de tempo e o
tempo é apenas uma ilusão. Pois o Filho de Deus não tem culpa agora e o brilho da sua pureza resplandece
intocado na Mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o teu
mundo e não o julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na Mente do seu Pai e o protege para sempre.
(T-13.I.5:1-7)

A oração é a maior dádiva com a qual Deus abençoou Seu Filho na sua criação. Já era então o que deve vir a
ser: a única voz que o Criador e a criação compartilham; a canção que o Filho canta ao Pai, Que retorna os
agradecimentos que ela Lhe oferece ao Filho. A harmonia é sem fim, assim como também é sem fim o alegre
acordo do Amor que Eles dão Um ao Outro para sempre. E nisso a criação é estendida. Deus agradece à Sua
extensão em Seu Filho. O Seu Filho dá graças por sua criação na canção que ele cria em Nome de seu Pai. O
Amor que Eles compartilham é o que todas as orações virão a ser através de toda a eternidade, quando o
tempo tiver terminado. Pois tal ela era antes que o tempo parecesse existir. (C-1.in.1:1-8)
Para ti que estás no tempo por pouco tempo, a oração toma a forma que mais se adapta às tuas necessidades.
Tu só tens uma. O que Deus criou uno tem que reconhecer a própria unicidade e regozijar-se, pois o que as
ilusões pareciam separar é uno para sempre na Mente de Deus. A oração agora tem que ser o meio pelo qual
o Filho de Deus deixa para trás as metas e os interesses separados e se volta em santo contentamento para a
verdade da união em seu Pai e nele mesmo. (C-1. in. 2:1-4)
Deita teus sonhos por terra, tu, Filho santo de Deus, e erguendo-te como Deus te criou, dispensa os ídolos e
lembra-te Dele. A oração irá sustentar-te agora e abençoar-te enquanto ergues o teu coração para Ele nessa
canção ascendente que alcança o que é mais alto, e depois mais alto ainda, até que ambos, o alto e o baixo,
tenham desaparecido. A fé na tua meta crescerá e manter-te-á no alto enquanto ascendes na escada cintilante
para os gramados do Céu e o portão da paz. Pois isso é oração e aqui está a salvação. Esse é o caminho. É a
dádiva de Deus para ti. (C-1.in.3:1-6)
O segredo da oração verdadeira é esquecer as coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase
a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração passas por cima das
tuas necessidades específicas tal como as vê e entrega-as nas Mãos de Deus. Lá elas passam a ser as tuas
dádivas a Ele, pois Lhe dizem que não queres ter outros deuses diante Dele, nenhum amor a não ser o Dele.
O que poderia ser a Sua resposta exceto que te lembres Dele? Isso pode ser negociado a favor de um
conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante? Deus só responde a favor
da eternidade. Mas ainda assim todas as pequenas respostas estão contidas nisso. (C-1. I. 4:1-8)
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6:33)

Busca em primeiro lugar o Reino dos Céus porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente e elas só
podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busques apenas isso, porque não podes
achar nada mais. Não há nada mais. (T-7.IV.7:1-3)
Em vez de “Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino do Céu”, dize “Seja vossa vontade em primeiro lugar o
Reino do Céu” e tu terás dito: “Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança”. (T-3.VI.11:8)

“Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e
desprezavam os outros: dois homens subiram ao templo para orar; um fariseu, e o outro
publicano.
O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais
homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo duas vezes na
semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem
ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, o
pecador!
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que a si mesmo se
exaltar será humilhado; mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado.” (Lucas 18:9-14)
A oração é um caminho para a verdadeira humildade. E aqui outra vez ela sobe lentamente e cresce em força
e amor e santidade. Permita que ela apenas deixe o chão onde começa a se erguer para Deus, e a verdadeira
humildade virá finalmente banhar de graças a mente que pensava estar sozinha e se bater contra o mundo. A
humildade traz paz porque não clama que tu tens que governar sozinho o universo, nem julgar todas as coisas
como queres que sejam. Todos os pequenos deuses ela deixa de lado com contentamento, não ressentida, mas
com honestidade e o reconhecimento de que eles não servem. (C-1.V.1:1-5)
As ilusões e a humildade têm metas tão afastadas que não podem coexistir nem compartilhar uma morada na
qual possam se encontrar. Se uma vem, a outra desaparece. Os verdadeiramente humildes não têm nenhuma
meta a não ser Deus porque não têm necessidade de ídolos, e as defesas já não servem mais a qualquer
propósito. Os inimigos agora são inúteis porque a humildade não se opõe a nada. Ela não se esconde com
vergonha porque está contente com o que é, tendo o conhecimento de que a criação é a Vontade de Deus.
Como já não são o próprio ser, passam a Ser, e isso veem em todos os encontros nos quais se unem em
contentamento com cada Filho de Deus, reconhecendo que compartilham a sua pureza. (C-1.V.2:1-6)
Agora a oração se ergue do mundo das coisas, dos corpos e de todos os tipos de deuses, e tu podes
finalmente descansar em santidade. (C-1.V.3:1)
“Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.” (João
4:24)

“E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e às
esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua
recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.

E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque pensam que pelo seu muito falar
serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
antes de vós lho pedirdes.” (Mateus 6:5-8)
“Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo; faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da
minha alma.” (Salmos 51:6)
Orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude no qual se ouve e se ama. Não
deve ser confundido com qualquer tipo de súplica porque é um meio de lembrar-te da tua santidade. Por que
deveria a santidade suplicar se tem direito pleno a tudo o que o Amor tem a oferecer? E é para o Amor que
vais na oração. A oração é uma oferta, um abandono de ti mesmo para seres um com o Amor. Não há nada a
ser pedido, pois não há nada mais que se possa querer. Esse nada vem a ser o altar de Deus. (C-1. I. 5:1-7)

Sobre a união e o relacionamento santo
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai.” (João 1:14)
A Bíblia diz: “E o Verbo (ou pensamento) se fez carne”. Estritamente falando, isso é impossível, já que
parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade
meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. O pensamento não pode ser feito
carne exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação, para a
qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira
não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e assim confundir a meta do Seu currículo.
(T-8.VII.7:1-7)

Tu não és limitado pelo corpo e o pensamento não pode se fazer carne. Entretanto, a mente pode ser
manifestada através do corpo se vai além dele e não o interpreta como limitação. Sempre que vês outra
pessoa como limitada ao corpo ou pelo corpo, estás impondo esse limite a ti mesmo. Estás disposto a aceitar
isso, quando todo o propósito do teu aprendizado deveria ser escapar das limitações? Conceber o corpo
como um meio de ataque e acreditar que a alegria poderia resultar daí é uma indicação clara de um aprendiz
deficiente. Ele aceitou uma meta de aprendizado em óbvia contradição com o propósito unificado do
currículo, meta essa que interfere com a sua capacidade de aceitar o propósito do currículo como o seu
próprio. (T-8.VII.14:1-6)
“Honrai a todos. Amai aos irmãos.” (1 Pedro 2:17)
Todas as pessoas na terra formaram relacionamentos especiais e, embora isso não seja assim no Céu, o
Espírito Santo sabe como trazer um toque do Céu a esses relacionamentos aqui. No instante santo ninguém é
especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os teus irmãos parecerem
diferentes. Sem os valores do passado, tu os verias a todos como o mesmo e iguais a ti. (T-15.V.8:1-3)
Sempre que estiveres com raiva, podes estar certo de que formaste um relacionamento especial “abençoado”
pelo ego, pois a raiva é a bênção do ego. (T-15.VII.10:1)
“Porque, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vida
vã, os quais gasta como sombra? Pois quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo
do sol?” (Eclesiastes 6:12)
É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com o seu mundo insano. (...)
Atacaste o teu irmão uma e outra vez, porque viste nele a sombra de uma figura do teu mundo privado. E por
ser assim, não podes deixar de atacar a ti mesmo em primeiro lugar, pois o que atacas não está nos outros.
(T-13.V.3:1-7)

O teu relacionamento com o teu irmão foi desenraizado do mundo das sombras e seu propósito não santo
foi transportado com segurança através das barreiras da culpa, lavado com o perdão, e depositado radiante no
mundo da luz, onde foi firmemente enraizado. De lá ele te chama para que sigas o curso que ele tomou,
sendo elevado muito acima das trevas e gentilmente colocado diante das portas do Céu. O instante santo no
qual tu e teu irmão foram unidos não é senão o mensageiro do amor, enviado de além do perdão para
lembrar-vos de tudo o que está além. No entanto, é através do perdão que tudo isso será lembrado.
(T-18.IX.13:1-4)

É muito pedir um pouco de confiança naquele que carrega Cristo para ti, para que possas ser perdoado por
todos os teus pecados sem excluir nenhum que ainda queiras valorizar? Não te esqueças de que uma sombra
mantida entre ti e o teu irmão obscurece a face de Cristo e a memória de Deus. E tu Os trocarias por um
antigo ódio? A terra em que estás é terra santa por causa Deles, Que estando nela contigo, a abençoaram com
a Sua inocência e a Sua paz. (T-26.IX.2:1-4)
É impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. E é igualmente impossível
condenar parte de um relacionamento e achar paz dentro dele. Sob o ensinamento do Espírito Santo, todos
os relacionamentos são vistos como compromissos totais e, apesar disso, não entram em conflito um com o
outro de forma alguma. A fé perfeita em cada um deles, pela capacidade de cada um de satisfazer-te
completamente, surge apenas da fé perfeita em ti mesmo. (T-15.VI.1:1-4)
Relaciona-te só com aquilo que nunca te deixará e que nunca poderás deixar. (T-15.VIII.3:1)
Estás para sempre em um relacionamento tão santo que ele chama todas as pessoas para escapar da solidão e
unirem-se a ti no teu amor. (T-15.VIII.3:8)
Pois Deus criou o único relacionamento que tem significado e esse é o Seu relacionamento contigo.
(T-15.VIII.6:6)

Quando o corpo deixa de atrair-te e quando não conferes nenhum valor a ele como meio de conseguires o
que quer que seja, então não haverá interferência na comunicação e os teus pensamentos serão tão livres
quanto os de Deus. (...) A realidade desse relacionamento vem a ser a única verdade que jamais poderias
querer. Toda a verdade está aqui. (T-15.IX.7:1-6)
O relacionamento santo, um passo importante em direção à percepção do mundo real, é aprendido. É o velho
relacionamento não santo, transformado e visto de forma nova. O relacionamento santo é uma realização
fenomenal de ensino. Em todos os seus aspectos, como se inicia, se desenvolve e vem a se realizar, representa
a reversão do relacionamento não santo. (T-17.V.2:1-4)

Um relacionamento santo parte de uma premissa diferente. Cada um olhou para dentro de si e não viu
nenhuma falta. Cada um aceitou sua completeza e quer estendê-la, unindo-se a um outro que é íntegro como
ele próprio. Ele não vê diferenças entre o seu ser e o ser do outro, pois as diferenças estão apenas nos corpos.
Portanto, ao olhar não acha nada que queira tomar do outro. Ele não nega a sua própria realidade porque é a
verdade. Ele está só um pouco abaixo do Céu, mas suficientemente próximo para não retornar à terra. Pois
esse relacionamento tem a Santidade do Céu. A que distância de casa pode estar um relacionamento tão
semelhante ao Céu? (T-22.in.3:1-9)
Pensa no que um relacionamento santo pode ensinar! Aqui se desfaz a crença nas diferenças. Aqui a fé
depositada nas diferenças passa a ser depositada no que é o mesmo. (...) A razão pode agora conduzir a ti e ao
teu irmão à conclusão lógica da vossa união. Ela não pode deixar de estender-se, assim como vós vos
estendestes quando tu e ele vos unistes. Ela não pode deixar de alcançar o que está fora e além de si mesma,
assim como vós alcançastes o que estava fora e além do corpo para permitir que tu e teu irmão fôsseis
unidos. E agora essa qualidade comum ao que é o mesmo, que vós vistes, estende-se e finalmente remove
todo o senso de diferenças de tal modo que o que é o mesmo por trás de todas as diferenças vem a ser
aparente. Aqui está o círculo dourado onde reconheces o Filho de Deus. Pois o que nasceu em um
relacionamento santo nunca pode ter fim. (T-22.in.4:1-10)
Além do corpo que interpuseste entre tu e o teu irmão e brilhando na luz dourada que o alcança a partir do
radiante círculo infinito que se estende para sempre, está o teu relacionamento santo, amado pelo Próprio
Deus. Como repousa em calma no tempo e ainda assim além, imortal mesmo na terra! Como é grande o
poder que está nele! O tempo espera pela sua vontade, e a terra será como ele quiser que seja. Aqui não há
nenhuma vontade separada nem o desejo de que coisa alguma seja separada. A vontade do teu
relacionamento santo não tem exceções e aquilo que ela determina é verdadeiro. Toda ilusão trazida ao
perdão do teu relacionamento gentilmente deixa de ser vista e desaparece. Pois no centro dele, Cristo
renasceu para iluminar o Seu Próprio lar com a visão que não vê o mundo. Não queres que esse lar santo seja
teu também? Não há miséria alguma aqui, mas só alegria. (T-22. II. 12:1-10)
“Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço que Deus não faz acepção de
pessoas.” (Atos 10:34)
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a
filha mais do que a mim não é digno de mim.” (Mateus 10:37)
Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum dos Filhos de Deus, a não ser que os
ames a todos e igualmente. O amor não é especial. Se selecionas uma parte da Filiação para o teu amor, estás
impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Tu só podes amar
como Deus ama. Não busques amar de modo diferente do Seu, pois não há amor à parte do Seu. Até que
reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. (T-13.X.11:1-6)

O Espírito Santo sabe que ninguém é especial. No entanto, Ele também percebe que fizeste relacionamentos
especiais, que Ele quer purificar e não deixar que destruas. Não importa quão pouco santa seja a razão pela
qual tu os fizeste, Ele pode traduzi-los em santidade, removendo tanto medo quanto tu Lhe permitires.
(T-15.V.5:1-3)

“Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem.” (Mateus 19:6)
Quem Deus uniu não pode ser separado e Deus uniu todos os Seus Filhos a Si Mesmo. É possível estares
separado da tua vida e do teu ser? (T-8.VI.9:4-5)
Queres a liberdade do corpo ou da mente? Pois não podes ter as duas. À qual dás valor? Qual é a tua meta?
Pois uma vês como meio, a outra como fim. (...) Não há ninguém que não anseie pela liberdade e tente
achá-la. No entanto, cada um irá buscá-la onde acredita que esteja e que pode ser achada. Ele acreditará que a
liberdade é possível para a mente ou para o corpo e fará com que o outro sirva à sua escolha, como meio de
achá-la. (T-22.VI.1:1-10)

Sobre luxúria, fantasias e os desejos da carne
“Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.” (Tiago
1:14)

“Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a
soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência;
mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.” (1 João 2:16-17)
“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.”
(Salmos 40:8)

As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo
com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulsos milagrosos e
impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos
dirigidos equivocadamente. Todo o prazer real vem de se fazer a Vontade de Deus. Isso é assim porque não
fazê-la é uma negação do Ser. A negação do Ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a
liberação disso. Não enganes a ti mesmo acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus
irmãos através de qualquer coisa externa. (T-1.VII.1:1-7)
Os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É
sacrifício abrir mão da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança? Uma pessoa,
cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás, com saudade de um matadouro? Ninguém
que tenha escapado do mundo e de todos os seus males olha de volta para ele com condenação. Mas não
pode deixar de se regozijar por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiriam dele. A eles,
a pessoa sacrifica toda a sua paz. A eles, sacrifica toda a sua liberdade. E para possuí-los, tem que sacrificar
sua esperança do Céu e a memória do Amor do seu Pai. Quem, em sua mente sã, escolhe nada em
substituição a tudo? (M-13.4:1-10)
O Espírito Santo não exige de ti que sacrifiques a esperança do prazer do corpo, ele não tem nenhuma
esperança de prazer. Mas também não pode trazer a ti o medo da dor. A dor é o único “sacrifício” que o
Espírito Santo pede e esse Ele quer remover. (T-19.IV.B.3:5-7)
É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. É essencial que esse relacionamento seja
compreendido, pois o ego o vê como prova do pecado. Ele não é realmente punitivo em absoluto. É apenas o
resultado inevitável de te equacionares com o corpo, que é o convite à dor. Pois ele convida o medo a entrar e
vem a ser o teu propósito. A atração da culpa tem que entrar com ele, e o que quer que seja que o medo oriente
o corpo a fazer é, portanto, doloroso. Ele irá compartilhar a dor de todas as ilusões, e a ilusão do prazer será
o mesmo que a dor. (T-19.IV.B.12:1-7)

“Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem.” (Lucas 23:34)
“Não cobices no teu coração a sua formosura.” (Provérbios 6:25)
“Digo, porém: Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne.” (Gálatas 5:16)
“Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu
coração cometeu adultério com ela.” (Mateus 5:28)
Quaisquer tipos de fantasias são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade.
Ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia
é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Torce a realidade em qualquer
sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar
obter prazer através delas. Mas, embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam
reais exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres serás igualmente forte na tua
crença neles. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. (T-1.VII.3:2-10)
O relacionamento especial de amor é a dádiva de que o ego mais se vangloria e aquela que maior apelo tem
para aqueles que não querem renunciar à culpa. É aqui que a “dinâmica” do ego fica mais clara, pois
contando com a atração desse oferecimento, as fantasias que se formam em torno dele são frequentemente
bastante evidentes. Aqui, em geral se julga que elas são aceitáveis e até mesmo naturais. (T-16.V.3:1-3)
Não é fácil reconhecer que orações por coisas, por status, por amor humano, por “dádivas” externas de
qualquer tipo são sempre feitas para instituir carcereiros e esconder-te da culpa. Essas coisas são utilizadas
como substitutos de Deus e, portanto, distorcem o propósito da oração. O desejo por essas coisas é oração.
Não é preciso pedir explicitamente. A meta de Deus se perde na busca de metas menores de qualquer tipo, e
a oração vem a ser um meio de requisitar inimigos. O poder da oração pode ser reconhecido bem claramente
mesmo nisso. Ninguém que queira um inimigo deixará de encontrá-lo. Mas, com essa mesma certeza, ele
perderá a única meta verdadeira que lhe é dada. Pensa no custo e compreende-o bem. Todas as outras metas
são obtidas às custas de Deus. (C-1.III.6:1-10)

Sobre o celibato e a castidade
“Nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos
que nasceram assim; e há eunucos que pelos homens foram feitos tais; e outros há que a si
mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o.” (Mateus
19:11-12)

O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que
ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação, e como
comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. (T-6.V.A.5:3-5)
No instante santo, onde os Grandes Raios substituem o corpo na consciência, o reconhecimento dos
relacionamentos sem limites te é dado. Mas para ver isso, é necessário abrir mão de toda utilidade que o ego
dá ao corpo e aceitar o fato de que o ego não tem nenhum propósito que queiras compartilhar com ele. Pois
o ego quer limitar todas as pessoas a um corpo para os seus próprios propósitos e, enquanto pensas que ele
tem um propósito, escolherás usar os meios pelos quais ele tenta transformar o próprio propósito em
realização. Isso nunca será realizado. No entanto, terás certamente reconhecido que o ego, cujas metas são
totalmente inatingíveis, lutará por elas com todo o seu poder e fará isso com a força que tu lhe tens dado.
(T-15.IX.3:1-5)

A comunicação acaba com a separação. O ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem,
útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens
conferido ao teu. Se o corpo vem a ser um meio que dás ao Espírito Santo, de forma que Ele o use em favor
da união da Filiação, tu não verás coisa alguma que seja física exceto como ela é. Usa-o para a verdade e o
verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás
feito por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiarás dela.
Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. (T-8.VII.4:1-9)
Sendo considerado como “alguma coisa”, pede-se ao corpo que seja inimigo de Deus, substituindo o que Ele
é por pequenez, limitação e desespero. É a perda de Deus que tu celebras quando contemplas o corpo como
uma coisa que amas, ou quando olhas para ele como algo que odeias. Pois se Ele é a soma de todas as coisas,
então, o que não está Nele não existe, e a Sua completeza é a nulidade do teu corpo. (T-29.II.10:1-3)

Como queres que eu veja o corpo?
“Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual
possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1 Coríntios 6:19)
A Expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas
têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a Expiação e assim manter a separação. Isso é
geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais, nas quais a mente
se engaja, surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir
a “expiação”. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque
altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a Expiação em termos físicos é impossível. O próximo
passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está
no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo
da Expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista
com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão
perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. (T-2. III. 1:1-12)
Nesse mundo, nem mesmo o corpo é percebido como íntegro. Seu propósito é visto como fragmentado em
muitas funções com pouca ou nenhuma relação uma com a outra, de modo que parece ser regido pelo caos.
Guiado pelo ego, ele é. Guiado pelo Espírito Santo, não é. Vem a ser um meio através do qual a parte da
mente que tentaste separar do espírito pode ir além das suas distorções e voltar para o espírito. O templo do
ego assim vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a Ele substitui a devoção ao ego. Nesse
sentido, o corpo, de fato, vem a ser um templo para Deus; a Sua Voz o habita, dirigindo o uso que lhe é
conferido. (T-8.VII.9:1-7)
O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. O corpo é uma mancha isolada feita de
escuridão, uma câmara secreta e oculta, um ponto diminuto de mistério sem sentido, um invólucro sem
significado, cuidadosamente protegido, mas que nada esconde. Aqui, o relacionamento não santo escapa à
realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui
em sua própria idolatria. Aqui ele está “a salvo” porque aqui o amor não pode entrar. O Espírito Santo não
constrói os Seus templos onde o amor nunca pode estar. Iria Ele, Que vê a face de Cristo, escolher como Seu
lar o único lugar em todo o universo onde ela não pode ser vista? (T-20.VI.5:1-7)
Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do
amor. Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo, como o amor certamente fará, e recuarão no
medo sentindo o fundamento aparentemente firme de seu templo começar a tremer e ruir. Irmão, tu tremes
com eles. No entanto, o que temes não é senão o arauto da liberação. Esse lugar de escuridão não é a tua casa.
O teu templo não está ameaçado. Já não és mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no
teu relacionamento e não no teu corpo. Tu escapaste do corpo. Onde estás, o corpo não pode entrar, pois o
Espírito Santo lá estabeleceu o Seu templo. (T-20.VI.7:1-10)

Então, deixa de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que
realmente queres. E do Seu templo santo, não olhes para trás para aquilo de que despertaste. Pois nenhuma
ilusão pode atrair a mente que as transcendeu e as deixou muito atrás. (T-20.VI.9:5-7)
“Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna.” (Gálatas 6:8)
“O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.” (João 3:6)
Vês a carne ou reconheces o espírito. Não é possível nenhuma transigência entre os dois. Se um é real, o
outro tem que ser falso, porque o que é real nega o seu oposto. Não existe nenhuma escolha na visão, exceto
essa. O que decides em relação a isso define tudo o que vês e pensas que é real e manténs como verdadeiro.
Dessa única escolha depende todo o teu mundo, pois aqui estabeleceste o que tu és, carne ou espírito, na tua
própria crença. Se escolhes a carne, jamais escaparás ao corpo como tua própria realidade, pois escolheste que
queres assim. Mas escolhe o espírito e todo o Céu se inclina para tocar os teus olhos e abençoar a tua vista
santa, para que não mais possas ver o mundo da carne exceto para confortar e curar e abençoar. (T-31.VI.1:1-8)

Sobre a decepção de buscar e conservar ídolos
“Não terás outros deuses diante de mim.” (Êxodo 20:3)
“Não ajunteis para vós tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os
ladrões minam e roubam; mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam.” (Mateus 6:19-20)
Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te.
Nisso, tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu
nome, para manter a tua mente plena do Seu Amor por ti e do teu por Ele. Ele nunca falhou em responder a
esse pedido, pois só pede o que já é Sua Vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são
respondidos. Vós não tereis outros deuses diante Dele porque não há nenhum outro. (T-4.III.6:1-6)
“Ninguém se engane a si mesmo; se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se
louco para se tornar sábio.” (1 Coríntios 3:18)
“Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas
que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores; nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que
vós sonhais.” (Jeremias 29:8)
“Que aproveita a imagem esculpida, tendo-a esculpido o seu artífice? A imagem de fundição, que
ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos.”
(Habacuque 2:18)
“Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols.” (Psalms 97:7)
“Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos.” (Salmos
97:7)
“Cairá a seca sobre as suas águas, e elas secarão; pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles
pelos seus ídolos fazem-se loucos.” (Jeremias 50:38)
Tu és o sonhador do mundo dos sonhos. Ele não tem outra causa nem nunca terá. Nada mais amedrontador
do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou o seu
Pai e fez uma guerra contra si mesmo. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não
poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho
mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à Voz que
chama com amor para que ele desperte ao invés de temê-la; um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento
foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. A Vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria
e deu-lhe o meio para despertar sem medo. (T-27.VII.13:1-5)

Eu sou responsável pelo que vejo.
Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar.
E todas as coisas que parecem me acontecer eu as peço e as recebo conforme pedi.
Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que
tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. (T-21.II.2:3-7)
Não busques fora de ti mesmo. Pois o teu intento falhará e tu chorarás a cada vez que um ídolo cair por terra.
O Céu não pode ser achado onde ele não está, e não pode existir paz a não ser no Céu. Cada ídolo que
cultuas quando Deus chama, nunca te responderá em Seu lugar. Não existe nenhuma outra resposta que
possas substituir pela de Deus e na qual possas achar a felicidade que a Sua resposta traz. Não busques fora
de ti. Pois toda a tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar
onde tem que ser achado. E se não estiver ali? Preferes estar certo ou ser feliz? Fica contente por ter sido dito
a ti onde habita a felicidade e não busques mais em outra parte. Tu falharás. Mas te é dado conhecer a
verdade e não buscá-la fora de ti mesmo. (T-29.VII.1:1-12)
A ilusão remanescente o impelirá a buscar milhares de ídolos e outros milhares além desses. (...) Esse é o
propósito que cada ídolo tem, pois esse é o papel que lhe é atribuído e esse é o papel que não pode ser
cumprido. (T-29.VII.3:1-5)
Não busques fora de ti mesmo. A busca implica em não seres íntegro por dentro e tens medo de olhar para a
tua própria devastação, preferindo buscar o que és fora de ti mesmo. (T-29.VII.4:5-6)
Todos os ídolos desse mundo foram feitos para manter a verdade dentro de ti afastada do teu conhecimento
e para manter a aliança com o sonho, segundo o qual tens que achar o que está fora de ti mesmo para seres
completo e feliz. É em vão que se cultua ídolos esperando achar a paz. Deus habita dentro de ti e a tua
completeza está Nele. Nenhum ídolo toma o Seu lugar. Não olhes para ídolos. Não busques fora de ti
mesmo. (T-29.VII.6:1-6)
O que é um ídolo? Tu pensas que sabes? Pois ídolos não são reconhecidos como tais e nunca são vistos pelo
que realmente são. Esse é o único poder que têm. O seu propósito é obscuro, e são temidos e adorados,
porque tu não sabes para que servem e nem por que foram feitos. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que
valorizas mais do que o que ele é. Ídolos são feitos para que o teu irmão possa ser substituído, seja qual for a
forma que tomem. E é isso que não é nunca percebido e reconhecido. Seja ele um corpo ou uma coisa, um
lugar, uma situação ou uma circunstância, um objeto possuído ou desejado, ou um direito exigido ou
conseguido, é a mesma coisa. (T-29.VIII.1:1-9)
Um ídolo é uma falsa impressão, ou uma falsa crença; alguma forma de anti-Cristo, que constitui uma brecha
entre o Cristo e o que tu vês. Um ídolo é um desejo, que se faz tangível e ao qual é dado uma forma, e assim

ele é percebido como real e visto fora da mente. Entretanto, ele ainda é um pensamento e não pode deixar a
mente que é a sua fonte. Também a sua forma não está à parte da ideia que ele representa. Todas as formas
de anti-Cristo se opõem a Cristo. E caem diante da Sua face como um véu escuro que parece se fechar
separando-te Dele e deixando-te sozinho na escuridão. Contudo, a luz está lá. Uma nuvem não apaga o sol. E
nem um véu é capaz de banir aquilo que ele parece separar, assim como não é capaz de escurecer nem por
um milímetro a luz em si mesma. (T-29.VIII.3:1-9)
Um ídolo é estabelecido pela crença e quando ela é retirada, o ídolo “morre”. Isto é o anti-Cristo: a estranha
ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno.
Aqui o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar e a
esse tempo e eles moldam o mundo onde o impossível aconteceu. Aqui, o que não morre vem para morrer, o
que tudo abrange vem a sofrer perda, o que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Aqui o
imutável muda; a paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus,
tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e
finalmente morrer. (T-29.VIII.6:1-6)
O escravo de ídolos é um escravo voluntário. Pois ele tem que estar disposto a se inclinar em adoração diante
do que não tem vida e a buscar poder no que não tem poder. O que aconteceu ao santo Filho de Deus para
que esse pudesse ser o seu desejo, para que ele se deixasse cair e descer ainda mais baixo do que as pedras do
chão e ficasse procurando ídolos para que eles o levantem? Ouve, então, a tua história no sonho que fizeste e
pergunta a ti mesmo se não é verdade que acreditas que isso não é um sonho. (T-29.IX.1:1-4)
Há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busques reter os brinquedos das
crianças. Põe todos de lado, pois já não necessitas deles. O sonho do julgamento é um jogo de criança, no
qual a criança vem a ser o pai, poderoso, mas com o pouco juízo de uma criança. (T-29.IX.6:1-4)
O Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a Sua missão possa ser realizada com felicidade. Tu,
que és firmemente devotado à miséria precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz.
(T-14.II.1:1-3)

Como é realizada a cura?
“Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados
(disse então ao paralítico): Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa.” (Mateus 9:6)
“Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a
mulher ficou sã.” (Mateus 9:22)
Quando um irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A
aceitação da paz é a negação da ilusão, e a doença é uma ilusão. No entanto, cada Filho de Deus tem o poder
de negar ilusões em qualquer parte do Reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. Eu
posso curar-te porque eu te conheço. Eu conheço o teu valor por ti, e é esse valor que faz com que sejas
íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe de leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho
apenas uma mensagem e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que sejas íntegro quando tiveres fé em mim.
(T-10.III.7:1-8)

“E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e
curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.” (Mateus 4:23)
A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Sem isso, ela é impossível. (M-5.1:1-2)
A cura é realizada no instante em que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor. Quem escolheria
sofrer a não ser que pensasse que a dor lhe traz algo, e algo de valor? (M-5.I.1:1-2)
A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Basta
ele dizer: “Eu não ganho absolutamente nada com isso” e está curado. Mas para dizer isso, ele primeiro tem
que reconhecer certos fatos. Em primeiro lugar, é óbvio que as decisões são da mente, não do corpo. Se a
doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. E se é uma decisão,
é a mente e não o corpo que a toma. A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do
mundo tal como tu o percebes depende do corpo como aquele que toma as decisões. Termos como
“instintos”, “reflexos” e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não
mentais. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema. Não lhe dão uma resposta.
(M-5.II.1:1-10)

A aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a
base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. Um paciente decide que isso é assim e se
recupera. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Quem é o médico? Apenas a mente do
próprio doente. O resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas
não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Ele os escolhe de modo a dar forma tangível a seus desejos.
Isso é o que fazem e nada mais. De fato, não são absolutamente necessários. O paciente, sem o seu auxílio,

poderia simplesmente levantar-se e dizer: “Eu não tenho nenhuma utilidade para isso”. Não há forma de
doença que não seja curada imediatamente. (M-5.II.2:1-13)
Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isto: o reconhecimento de que a
doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que “custa” esse reconhecimento? Custa todo o
mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Pois junto com esse
reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar; não no mundo, mas naquele que olha
para o mundo e o vê como não é. Ele olha para o que escolhe ver. Nada mais, nada menos. O mundo não faz
nada com ele. Ele apenas imaginava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em
relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambas, culpa e doença, posto que são uma só. No entanto, para
aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. (M-5.II.3:1-12)
Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito
da criação. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação a
uma única coisa, e o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. O valor de transferência de uma
única idéia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. O que
significam agora culpa e doença, dor, desastre e todo o tipo de sofrimento? Não tendo propósito eles se vão.
E com eles se vão todos os efeitos que pareciam causar. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação.
Vistos em sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o Céu. (M-5.II.4:1-11)
Nem todo aquele que diz a mim: ‘Senhor, Senhor!’ entrará no Reino dos céus, mas somente o que
faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. (Mateus 7:21) 1
Estritamente falando, as palavras não têm qualquer papel na cura. O fator motivador é a oração ou pedido.
Recebes aquilo que pedes. Mas isso se refere à oração do coração, não às palavras que usas quando oras. Às
vezes, as palavras e a oração são contraditórias, às vezes estão de acordo. Não importa. Deus não compreende
palavras, pois foram feitas por mentes separadas para mantê-las na ilusão da separação. Palavras podem ser
úteis, especialmente para o iniciante, no sentido de ajudar na concentração e facilitar a exclusão ou pelo
menos o controle de pensamentos que não são pertinentes. (M-21.1:1-8)
“Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento.”
(Provérbios 2:6)

“Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de
pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e
entendimento espiritual.” (Colossenses 1:9)
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento.” (Provérbios 3:13)

“Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem as palavras de inteligência; para se
instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade; para se dar aos simples, prudência,
e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido
adquira habilidade.” (Provérbios 1:2-5)
“Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige; não desprezes, pois, a correção do
Todo-Poderoso.” (Jó 5:17)
Corrige e aprende, e sê aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te.
Olha como o Espírito Santo olha, e compreende como Ele compreende. (T-5.III.11:4-6)
Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é
particularmente útil como instrumento de aprendizado. (T-6.in.2:1)
Vem, então, a mim, e aprende sobre a verdade que está em ti. A mente que compartilhamos é compartilhada
por todos os nossos irmãos e, na medida em que os vemos verdadeiramente, serão curados. (T-7.V.11:1-2)
Tu, que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa
vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. (T-8.VI.10:4-5)
O Filho de Deus está salvo. Traze apenas essa consciência à Filiação e terás uma parte na redenção tão
valorosa quanto a minha. Pois a tua parte tem que ser como a minha se a aprendes de mim. (T-11.VI.10:1-3)
Por que irias esforçar-te tão freneticamente para antecipar tudo o que não podes conhecer, quando todo o
conhecimento está por trás de cada decisão que o Espírito Santo toma por ti? Aprende sobre a Sua sabedoria
e o Seu Amor e ensina a Sua resposta a todos aqueles que se debatem no escuro. Pois decides por eles e por ti
mesmo. (T-14. III. 16:3-5)
Santa criança de Deus, quando aprenderás que só a santidade pode contentar-te e dar-te a paz? Lembra-te de
que não aprendes só para ti mesmo, assim como eu também não o fiz. Porque eu aprendi por ti, podes
aprender de mim. (T-15. III. 9:1-3)

Sobre tentar servir a dois mestres
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de
dedicar-se a um e desprezar o outro.” (Mateus 6:24)
Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto,
inalterável porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua
escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o
veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim,
retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da Autoridade.
Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. (T-1.V.5:1-6)
“Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não
pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em
todos os seus caminhos” (Tiago 1:6-8)
“Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo
é devastado; e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá.” (Mateus 12:25)
Como é possível que o lugar onde Deus descansa se volte contra si mesmo e busque dominar Aquele Que ali
habita? E pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. O altar desaparece, a luz se faz
cada vez mais tênue, o templo do Santíssimo vem a ser a casa do pecado. E nada é lembrado, exceto ilusões.
Ilusões podem conflitar porque as suas formas são diferentes. E elas, de fato, batalham apenas para
estabelecer qual é a forma que é verdadeira. (T-23.I.11:1-6)
Não te é pedido que faças o que uma pessoa ainda dividida contra si mesma acharia impossível. Não tenhas
fé em que se possa achar sabedoria em tal estado mental. Mas sê grato porque apenas te é pedido um pouco
de fé. (T-25.VIII.2:5-7)

O que significa discernir entre o Real e o irreal?
“Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de
mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” (Jeremias 29:11)
O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se
entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim
porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender
a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A
culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre
acompanhado pela culpa porque é uma crença no pecado. (T-5.V.4:1-9)
Os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma porque estou tentando pensar sem Deus.
O que chamo de “meus” pensamentos não são os meus pensamentos reais. Os meus pensamentos reais são
aqueles que penso com Deus. Não estou ciente deles porque tenho feito os meus pensamentos para tomar o
seu lugar. Estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma e a
abandoná-los. Escolho que sejam substituídos por aquilo que tencionavam substituir. Meus pensamentos são
sem significado, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus. (L-51.4:2-8)
Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Isso é um fato e representa a verdade do Que tu és e do Que é o
teu Pai. É através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como cocriador
com Ele Mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o Filho. Pois na sua mente
nenhum pensamento pode habitar, senão aqueles que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia
esse pensamento na tua consciência. No entanto, ele é verdadeiro para sempre. (L-rIV.in.2:2-8)
Os teus autoenganos não podem tomar o lugar da verdade. Assim como uma criança que joga um pedaço de
pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o
prateado da lua sobre ela à noite. (L-rIV.in.4:2-3)

Todas as minhas distorções surgem de pensamentos de ataque?
“Respondeu-lhes ele: Assim também vós estais sem entender? Não compreendeis que tudo o que
de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre,
e é lançado fora? Assim declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: O que sai do homem,
isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus
pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o
dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez; todas estas más coisas procedem
de dentro e contaminam o homem.” (Marcos 7:18-23)
Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. (L-23)
A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará, tudo o mais é sem
significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do
mundo que vês. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção
do mundo vai ser mudada. (L-23.1:1-5)
Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que
não queres. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz
de mudar, porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o
mundo. Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. (L-23.2:1-7)
O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Cada uma das tuas
percepções da “realidade externa” é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque.
Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de “ver”. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal
processo e alucinação um termo mais apropriado para o resultado? (L-23.3:1-4)
Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Não podes ser salvo do
mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso o que a salvação significa, pois onde está o mundo que vês
quando a sua causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A
beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham
sido feitas de ódio. Pois não as estarás fazendo sozinho. (L-23.4:1-6)
A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês,
pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e em
seguida abandonada de forma que possa ser substituída. Os dois primeiros passos desse processo requerem a
tua cooperação. O último, não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os dois primeiros passos verás
que isso é assim. (L-23.5:1-6)

O que significam todas as parábolas sobre “vigiar”?
“Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao
encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes. Ora, as insensatas, tomando as
lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas,
juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. Mas à meia-noite
ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram, e
prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite,
porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não; pois de certo
não chegaria para nós e para vós; ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas
ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e
fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos
a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai pois, porque não
sabeis nem o dia nem a hora.” (Mateus 25:1-13)
“É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a
cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois; porque não
sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela
manhã; para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o
digo: Vigiai.” (Marcos 13:34-37)
“Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias; e sede semelhantes a homens
que esperam o seu senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo
possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais o senhor, quando vier, achar
vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, os
servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os
achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e
não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos; porque, numa hora em que não
penseis, virá o Filho do homem.” (Lucas 12:35-40)
Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste que se opõem ao
conhecimento. Tu reténs milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada Daquele Que é Santo.
A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o
que tu tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente
buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. (T-4.III.7:1-5)
Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo mesmo nisso, pois é
preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro
passo na direção de preparar a tua mente para a entrada Daquele Que é Santo. Vamos nos preparar para isso

juntos, pois uma vez que Ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes
estejam prontas para Ele. Por quanto tempo vais negar a Ele o Seu Reino? (T-4.III.8:1-5)
Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando
tiveres desistido dessa des-espiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além
da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a
ti mesmo. Isso não precisa ser assim. (T-4.IV.6:1-5)
Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para
longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do
julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou
curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e
amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente, e não podes deixar de retirar dele a
aliança, a proteção e o amor. (T-4.IV.8:5-10)
Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua
mente venham à tua consciência; cada um deve ser considerado por um momento e em seguida substituído
pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior
imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de
forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte. (L-31.3:1-4)
Enquanto observas as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. (L-32.3:4)
Examina a tua mente buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades
ou eventos “ofensivos”, ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de
desamor. Observa-os casualmente, repetindo devagar a ideia para o dia de hoje ao observá-los surgir em tua
mente e deixa que cada um se vá para ser substituído pelo seguinte. (L-34.3:2-3)
Vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela .(…) Nota cada um à
medida que vem a ti, com o menor envolvimento ou preocupação possível, descartando cada um com estas
palavras para ti mesmo:
Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. (L-65.5:2-6)
Durante alguns minutos, vigia a tua mente e vê, embora os teus olhos estejam fechados, o mundo sem sentido
que pensas ser real. Revê também os pensamentos que são compatíveis com tal mundo, os quais pensas
serem verdadeiros. Então, abandona-os e mergulha abaixo deles, em um lugar santo onde não podem entrar.
Abaixo deles há uma porta na tua mente que não podes trancar por completo para esconder o que está além.
(L-131.11:5-8)

Busca essa porta e acha-a. Mas antes de tentar abri-la, lembra-te de que aquele que busca alcançar a verdade
não pode falhar. (L-131.12:1-2)
E, então, observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para Aquele Que neles vê os
elementos da verdade. Deixa-O avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e
devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a Vontade de Deus. (L-151.13:3-4)
Dá-Lhe os teus pensamentos e Ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a
felicidade que é a Vontade de Deus para o Seu Filho, como prova do Seu eterno Amor. E, à medida que cada
pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da Mente Que nele viu a verdade e não Se
deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram. E o que
permanece é unificado num Pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. (L-151.14:1-4)
Reconhece que o teu perdão te dá direito à visão. Compreende que o Espírito Santo nunca falha em dar a
dádiva da vista àqueles que perdoam. Acredita que Ele não te falhará agora. Perdoaste o mundo. Ele estará
contigo enquanto vigias e esperas. Ele te mostrará o que a verdadeira visão vê. É a Sua Vontade e tu te uniste
a Ele. Espera pacientemente por Ele. Ele estará lá. A luz veio. Perdoaste o mundo. (L-75.7:1-9)
Fecha os teus olhos sobre o mundo que vês e, na escuridão silenciosa, observa as luzes que não são desse
mundo iluminarem-se, uma por uma, até que o lugar onde uma começa e a outra termina perca todo o
significado à medida que elas se fundem em uma só. (L-129.7:5)
Vigiem comigo, anjos, vigiem comigo hoje. Que todos os Pensamentos santos de Deus me cerquem e
permaneçam comigo em quietude, enquanto nasce o Filho do Céu. Que os sons terrenos se calem e as cenas
que estou habituado a ver desapareçam. Que Cristo seja bem-vindo onde Ele está em casa. E que Ele ouça os
sons que compreende e só veja as visões que mostram o Amor do Seu Pai. Que Ele não seja mais um
estranho aqui, pois hoje Ele nasceu em mim novamente. (L-303.1:1-6)
Hoje, as luzes do Céu se inclinam para ti, para brilhar sobre as tuas pálpebras enquanto descansas além do
mundo da escuridão. Aqui está a luz que os teus olhos não podem contemplar. E, no entanto, a tua mente
pode vê-la com clareza e pode compreender. Hoje, um dia de graça te é dado e nós agradecemos. (L-129.8:1-4)
A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Eles observam as figuras dos sonhos ir e
vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que veem. Reconhecem que
contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e
bonita. Só a unidade não é coisa de sonhos. E é isso que os professores de Deus reconhecem por trás do
sonho, além de todas as aparências e ainda assim como algo que, com toda a certeza, lhes pertence.
(M-12.6:6-11)

“E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que
prepararei; poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve.” (Malaquias 3:18)
Nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar aonde aqueles que
declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. E tornarão a vir até o momento em que a Expiação
for aceita e aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. (L-139.7:1-3)
Chama todos os teus irmãos para testemunhar a sua integridade, assim como eu estou te chamando para
unir-te a mim. (T-13.VI.8:6)
Aqui, Ele Se inclina para erguer-te até Ele, para fora das ilusões rumo à santidade, para fora do mundo e para
dentro da eternidade, para fora de todo o medo e de volta ao amor. (E-4.8:3)
O teu Reino não é desse mundo, porque te foi dado de além desse mundo. (T-3.VII.6:9)

Distinguir entre a Lei do Amor de nosso Pai e as leis de faz de conta do ego.
“Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim destruir, mas cumprir.” (Mateus 5:17)
Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só
oferece proteção. (T-1.IV.4:3-4)
“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de
Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus,” (Romanos 13:1)
Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado
com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é
assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em
coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que
a salvação está onde não está. (L-76.1:1-6)
Hoje, ficaremos contentes por não poderes provar isso. Pois, se pudesses, estarias para sempre buscando a
salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje mais uma vez te diz quão simples é a
salvação. Procura-a onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não
está em nenhum outro lugar. (L-76.2:1-5)
Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que
tens estabelecido para salvar-te. (...) Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de
líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte. Realmente pensas que
estás só, se não houver outro corpo contigo. (L-76.3:1-4)
É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes num longo
catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que
obedecer às “leis” da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. (L-76.4:1-4)
Essas não são leis, mas loucura. (L-76.5:1)
Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que
se aplica a tudo o que tens feito em oposição à Vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela
pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. (L-76.6:1-5)
As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim.
Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que
nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há
outras leis senão as de Deus. (L-76.7:1-6)

Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantém a tua mente em
silenciosa prontidão para ouvir a Voz que te fala a verdade. Estarás escutando Aquele Que diz que não há
perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas, não há
substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. (L-76.9:1-6)
Ouve Aquele Que te diz isso e reconhece quão tolas são as “leis” que no teu pensamento sustentavam o
mundo que pensavas ver. Então escuta mais. Ele te dirá mais. Sobre o Amor que o teu Pai tem por ti. Sobre a
alegria sem fim que Ele te oferece. Sobre o quanto Ele anseia pelo Seu único Filho, criado como o Seu canal
para a criação e que Lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. (L-76.10:1-6)
Hoje, vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a Sua Vontade estender-se através de nós até Ele.
Assim aumenta a criação infindavelmente. A Sua Voz nos falará disso, assim como das alegrias do Céu que as
Suas leis conservam para sempre ilimitadas. (L-76.11:1-3)
O amor de Deus é o meu sustento. (L-50)
Aqui está a resposta a todos os problemas que te confrontarão hoje, amanhã e através dos tempos. Nesse
mundo, acreditas que és sustentado por tudo, menos por Deus. A tua fé é colocada nos símbolos mais
insanos e triviais: pílulas, dinheiro, roupa “protetora”, influência, prestígio, que gostem de ti, conhecer as
pessoas “certas” e uma lista infindável de formas do nada que dotas com poderes mágicos. (L-50.1:1-3)
Todas essas coisas são os teus substitutos para o Amor de Deus. Todas essas coisas são apreciadas para
assegurar uma identificação com o corpo. São cantos de louvor ao ego. Não ponhas tua fé no que não tem
valor. Isso não vai sustentar-te. (L-50.2:1)
Só o Amor de Deus te protegerá em todas as circunstâncias. Ele te elevará fazendo com que saias de todas as
provações, e te erguerá para o alto acima de todos os perigos percebidos nesse mundo, a um clima de perfeita
paz e segurança. Ele te transportará a um estado mental em que nada pode ameaçar, nada pode perturbar e
onde nada pode interferir na calma eterna do Filho de Deus. (L-50.3:1-3)
Não ponhas tua fé em ilusões. Elas te falharão. Põe toda a tua fé no Amor de Deus dentro de ti, eterno,
imutável e para sempre infalível. Essa é a resposta para o que quer que seja que te confronte hoje. Através do
Amor de Deus dentro de ti podes resolver todas as aparentes dificuldades sem esforço e com confiança
segura. Dize isso a ti mesmo frequentemente hoje. É uma declaração de liberação da tua crença em ídolos. É
o teu reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. (L-50.4:1-8)

Sobre o dinheiro e as posses
“Propôs-lhes então uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzira com
abundância; e ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus
frutos. Disse então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali
recolherei todos os meus cereais e os meus bens; e direi à minha alma: Alma, tens em depósito
muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta
noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si
ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.” (Lucas 12:16-21)
“Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva; a sua flor cai e a beleza do seu aspecto
perece; assim murchará também o rico em seus caminhos.” (Tiago 1:11)
“Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um
tesouro no céu; e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste; porque
possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico
dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar
pelo fundo duma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus.” (Mateus 19:21-24)
Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria
dizer era isto: se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres
onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e
eles, de fato, são pobres! Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles.
Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa
pobreza. Pois pobreza é falta e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade.
(T-12.III.1:1-6)

O mundo que vês não te oferece nada do que precisas, nada que possa ser de algum modo útil a ti e
absolutamente nada que sirva para te dar alegria. Acredita nesse pensamento e serás salvo de anos de miséria,
de inúmeros desapontamentos e de esperanças que se tornam amargas cinzas de desespero. Ninguém pode
deixar de aceitar esse pensamento como verdadeiro, se quiser deixar o mundo para trás e elevar-se acima de
suas mesquinhas dimensões e de seus caminhos curtos. (L-128.1:1-3)
Aqui, cada coisa que valorizas não passa de uma corrente que te prende ao mundo e não servirá a nenhum
outro fim senão esse. Pois tudo não pode deixar de servir ao propósito que tu lhe dás, até que vejas lá um
propósito diferente. O único propósito digno da tua mente que o mundo contém é o de que passes por ele
sem te deteres para perceber alguma esperança onde não há nenhuma. Não te enganes mais. O mundo que
vês não contém nada do que queres. (L-128.2:1-5)

Hoje, escapa das correntes que colocas na tua mente quando percebes a salvação aqui. Pois aquilo que
valorizas, fazes com que seja parte de ti na tua percepção de ti mesmo. Todas as coisas que buscas para fazer
com que o teu valor seja maior aos teus olhos te limitam ainda mais, escondem de ti o teu próprio valor e
acrescentam mais um obstáculo diante da porta que conduz à verdadeira consciência do teu Ser. (L-128.3:1-3)
“Não ajunteis para vós tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os
ladrões minam e roubam; mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí
estará também o teu coração.” (Mateus 6:19-21)
“O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao
descobri-lo, esconde; então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.
Outrossim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas; e
encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou.” (Mateus
13:44-46)

O que tem sido a Vontade de Deus para ti é teu. 2 Ele tem dado a Sua Vontade ao Seu tesouro, de quem ela
é o tesouro. 3 O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o Dele. 4 Tu, que és o
bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. 5 Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de
todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. (T-8.VI.10:1-5)
Contempla o Guia que o teu Pai te deu para que possas aprender que tens vida eterna. Pois a morte não é a
Vontade do teu Pai e nem a tua, e tudo o que é verdadeiro é a Vontade do Pai. Tu não pagas nenhum preço
pela vida, pois ela te foi dada, mas pagas um preço pela morte e um preço muito pesado. Se a morte é o teu
tesouro, venderás tudo o mais para comprá-la. E acreditarás que a compraste porque terás vendido todo o
resto. No entanto, não podes vender o Reino do Céu. A tua herança não pode ser comprada nem vendida.
Não podem existir partes deserdadas da Filiação, pois Deus é íntegro e todas as Suas extensões são como Ele.
(T-12.IV.6:1-8)

“Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males.” (1 Timóteo 6:10)
Deus é muito quieto, pois Nele não há nenhum conflito. (T-11.III.1:6-7)
O dinheiro não é um mal. Não é nada. (P-3.III.1:5-6)
Há uma diferença entre pagamento e custo. Dar dinheiro onde o plano de Deus o destina, não tem nenhum
custo. (P-3.III.2:6-7)
O ego quer ter coisas para a salvação, pois a posse é a sua lei. Possuir por possuir é o credo fundamental do
ego, uma pedra angular básica nas igrejas que ele constrói para si mesmo. E, em seu altar, ele exige que
deposites todas as coisas que te pede para obter, não te deixando nenhuma alegria nelas. (T-13.VII.10:11-13)

O sonhar do mundo toma muitas formas porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e
real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o
mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora
em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. (T-27.VIII.2:1-3)
Não há sacrifício, nos termos do mundo, que não envolva o corpo. Pensa um pouco sobre o que o mundo
chama de sacrifício. Poder, fama, dinheiro, prazer físico; quem é o “herói” a quem todas essas coisas
pertencem? Poderiam significar alguma coisa a não ser para um corpo? No entanto, um corpo não é capaz de
avaliar. Ao buscar essas coisas, a mente se associa ao corpo, obscurecendo sua Identidade e perdendo de vista
o que realmente é. (M-13. 2:4-9)
A Expiação não é o preço da tua integridade, mas é o preço da tua consciência da tua integridade. Pois o que
escolheste “vender” tinha que ser guardado para ti, já que não o poderias “comprar” de volta. Todavia, tens
que investir nisso, não com dinheiro, mas com espírito. Pois “espírito” é vontade, e vontade é o “preço” do
Reino. (T-12.IV.7:1-4)

Que atenção eu preciso dar às minhas necessidades terrestres?
“Por isso vos digo: Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo
que haveis de beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do
que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam,
nem ceifam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais
do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua
estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo,
como crescem; não trabalham nem fiam; contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a
sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e
amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que havemos de comer? Ou: Que havemos de beber? Ou: Com que nos havemos de
vestir?” (Mateus 6:25-31)
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”
(Mateus 6:33)

Louva, então, o Pai, pela sanidade perfeita de Seu Filho santíssimo. O teu Pai sabe que não necessitas de nada.
No Céu é assim, pois de que poderias necessitar na eternidade? No teu mundo, de fato, tens necessidade de
coisas. É um mundo de escassez, no qual tu te achas porque algo te falta. No entanto, é possível que te aches
em tal mundo? Sem o Espírito Santo, a resposta seria não. Entretanto, devido a Ele, a resposta é um alegre
sim! Enquanto Mediador entre os dois mundos, Ele sabe do que necessitas e do que não vai ferir-te.
(T-13.VII.10:1-9)

Só o Espírito Santo sabe do que necessitas. Pois Ele te dará todas as coisas que não bloqueiam o caminho
para a luz. E de que mais poderias necessitar? No tempo, Ele te dá todas as coisas que precisas ter e as
renovará enquanto tiveres necessidade delas. (T-13.VII.12:1-4)
Uma vez que tiveres aceito o Seu plano como a única função que queres cumprir, nada mais haverá que o
Espírito Santo não arranje para ti sem o teu esforço. Ele irá diante de ti endireitando as tuas veredas e não
deixando em teu caminho nenhuma pedra em que possas tropeçar, nenhum obstáculo para impedir o teu
passo. Nada do que necessites te será negado. Nenhuma dificuldade aparente deixará de se desvanecer antes
que a alcances. Não precisas pensar em nada, descuidado de todas as coisas, exceto do único propósito que
queres realizar. Como ele te foi dado, assim também será a sua realização. A garantia de Deus se manterá
contra todos os obstáculos, pois ela descansa na certeza e não na contingência. Ela descansa em ti. E o que
pode ser mais certo do que um Filho de Deus? (T-20.IV.8:4-12)

Preciso fazer planos para te seguir?
“Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã; porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta
a cada dia o seu mal” (Mateus 6:34)
“E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
limpai os leprosos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de
ouro, nem de prata, nem de cobre, em vossos cintos; nem de alforje para o caminho, nem de duas
túnicas, nem de alparcas, nem de bordão; porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em
qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí
até que vos retireis.” (Mateus 10:7-11)
A mente curada não faz planos. Executa os planos que recebe ouvindo a sabedoria que não lhe é própria.
Espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito e, então, começa a fazê-lo. Não depende de si mesma
para coisa alguma, a não ser para a sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É
segura na certeza de que obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas
que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. (L-135.11:1-5)
A mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre
acontecimentos futuros. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas, a menos que faça as suas
próprias provisões. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela
experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a
ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. (L-135.15:1-4)
A mente que planeja está, assim, recusando-se a permitir a mudança. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a
base para as suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha do que irá acontecer. E não vê
que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a
continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum
papel, pois a confiança presente dirige o caminho. (L-135.16:1-5)
“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; lançando
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” (1 Pedro 5:6-7)
Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a Voz de Deus? Realmente acreditas que
podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te Dele? Realmente acreditas que és capaz de
planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que Ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem
descuidado; precisas simplesmente lançar sobre Ele os teus cuidados, porque Ele tem cuidado por ti. Deus
cuida de ti porque te ama. A Sua Voz lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao Seu cuidado.
Tu não podes escolher escapar do Seu cuidado porque não é essa a Sua Vontade, mas podes escolher aceitar o

Seu cuidado e usar o poder infinito do Seu cuidado a favor de todos aqueles que Ele criou através dele.
(T-5.VII.1:1-7)

“Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e
simples como as pombas.” (Mateus 10:16)
Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja
totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são
invulneráveis, porque não estão protegendo os seus egos e assim nada pode feri-los. (T-4.VII.8:1-3)
A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a Sua gentileza nos
outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possa aceitar isso
plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus então desponta sobre ela,
assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Os que são perfeitamente seguros são totalmente
benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna e
porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. (T-6.III.3:1-8)
Cristo renasce como uma Criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa Pois ele tem que
aprender que aquilo que protege é apenas essa Criança, Que vem sem defesas e Que está protegida pela
ausência de defesas. Vai para casa com Ela de vez em quando hoje. Tu, aqui, és tão estranho quanto Ela.
(L-182.10:1-4)

Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a
espada que ergueste contra um inimigo inexistente. (W-182.11:1)

Como vou saber o que falar?
“Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como, ou o que haveis de falar; porque naquela hora
vos será dado o que haveis de dizer.” (Mateus 10:19-20)
Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros se, em uma situação que necessite de
ajuda, pensares deste modo:
Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil.
Eu estou aqui para representar Aquele Que me enviou.
Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que
fazer, porque Aquele Que me enviou me dirigirá.
Eu estou contente em estar onde quer que Ele deseje,
sabendo que Ele vai comigo.
Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele
me ensine a curar.
(T-2.V.A.18:1-6)

“Há os que se revoltam contra a luz; não conhecem os caminhos dela, e não permanecem nas
suas veredas.” (Jó 24:13)
“Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.” (Salmos 25:4)
“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” (Provérbios 3:5-6)
Sempre que estiveres em dúvida quanto ao que deverias fazer, pensa na Sua Presença em ti e dize a ti mesmo
isto, e apenas isto:
Ele me guia e conhece o caminho, que eu não conheço.
Entretanto, Ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda.
E por isso, eu confio Nele para comunicar-me tudo o que Ele conhece por mim.
Então, deixa que Ele te ensine em quietude como perceber a tua inculpabilidade que já está presente.
(T-14.III.19:1-5)

Não é Ele Aquele Que conhece o caminho que leva a ti? Não precisas conhecer o caminho para Ele. A tua
parte consiste apenas em permitires que todos os obstáculos que interpuseste entre o Filho e Deus Pai sejam
quietamente removidos para sempre. Deus fará a Sua parte te respondendo imediatamente com alegria. Pede
e recebe. Mas não faças exigências, nem indiques a Deus a estrada pela qual Ele deveria aparecer a ti. O modo
de alcançá-Lo é simplesmente deixá-Lo ser. Pois desse modo a tua realidade também é proclamada.
(L-189.8:1-8)

E, assim, hoje não escolhemos o caminho pelo qual vamos a Ele. Mas, de fato, escolhemos deixá-Lo vir. E
com essa escolha descansamos. E em nossos corações serenos e mentes abertas, o Seu Amor abrirá o
caminho por si mesmo. Aquilo que não foi negado está lá com toda a certeza se for verdadeiro, e certamente
pode ser alcançado. Deus conhece Seu Filho e conhece o caminho para ele. Não precisa que o Seu Filho Lhe
mostre como achar o Seu caminho. Através de cada porta aberta, o Seu Amor brilha refletindo-se no exterior
a partir da sua morada interna e ilumina o mundo em inocência. (L-189.9:1-8)
Pai nosso, firma os nossos pés. Que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham
serenidade, e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu Verbo, e
fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho
que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo porque o seu pai lhe mostra o caminho.
(L-rV.in.2:1-6)

Assim trazemos a Ti a nossa prática. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho,
contamos com a Tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos
chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a Ti com maior
certeza e rapidez. E aceitamos o Verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos
os pensamentos que nos tens dado. (L-rV.in.3:1-6)

Sobre a confiança
“No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a
minha confiança e não terei medo.” (Salmos 56:3-4)
“É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei; é o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu
alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador; da violência tu me livras.” (2 Samuel 22:3)
“Em ti confiam os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te
buscam.” (Salmos 9:10)
“Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das
tuas asas.” (Salmos 36:7)
“Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos
nem para os apóstatas mentirosos.” (Salmos 40:4)
“Confiai nele, ó povo, em todo o tempo; derramai perante ele o vosso coração; Deus é o nosso
refúgio.” (Salmos 62:8)
“Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus; ponho a minha confiança no Senhor Deus, para
anunciar todas as suas obras.” (Salmos 73:28)
“E é por Cristo que temos tal confiança em Deus.” (2 Coríntios 3:4)
Confiança
Esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é o
resultado do aprendizado. De fato, percepção é aprendizado, posto que causa e efeito nunca estão separados.
Os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis que
o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles. É esse poder que
mantém todas as coisas a salvo. É através desse poder que os professores de Deus olham para um mundo
perdoado. (M-4.I.1:1-7)
Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um
outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da
águia? E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego quando as dádivas de Deus foram depositadas
diante de si? (M-4.I.2:1-3)
O desenvolvimento da confiança

Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um “período de desfazer”. Isso não
precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós
e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido.
Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual
não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a
mudança toda internamente. E, assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser
circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso,
ele passa para o segundo estágio. (M-4. I.A.3:1-8)
Em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um “período de seleção”. Isso é sempre um tanto difícil
porque, tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as
coisas considerando se elas são mais ou menos úteis. Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das
coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas
situações na medida em que surgirem. Tendo valorizado o que realmente não tem valor, ele não vai
generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. É preciso um grande aprendizado para compreender que
todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Só na medida em que são úteis é que qualquer
grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra “valor” não se aplica a nada além
disso. (M-4.I.4:1-7)
O terceiro estágio pelo qual o professor de Deus tem que passar pode ser chamado de “um período de
abandono”. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos.
Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar
o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Portanto, o período
intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros
interesses em nome da verdade. Ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência.
Ele só pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. Através disso aprende
que onde antecipou dor, acha, ao contrário, uma feliz leveza de coração; onde pensou que algo lhe estava
sendo pedido, acha uma dádiva concedida a ele. (M-4.I.5:1-8)
Agora vem um “período de assentamento.” Esse é um período de quietude, no qual o professor de Deus
descansa um pouco em certa paz. Agora ele consolida seu aprendizado. Agora começa a ver o valor de
transferir o que aprendeu. O potencial disso é literalmente assombroso e o professor de Deus está agora em
um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. “Desiste do que não queres e guarda o que
queres.” Como é simples o óbvio! E como é fácil de se fazer! O professor de Deus necessita desse período de
pausa. Contudo, ele ainda não veio tão longe quanto imagina. No entanto, quando estiver pronto para seguir
adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Agora ele descansa um pouco e os reúne antes de
prosseguir. Daqui para a frente, ele não irá sozinho. (M-4.I.6:1-13)
O próximo estágio é, de fato, um “período de des-assentamento”. Agora, o professor de Deus tem que
compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Tudo o que realmente aprendeu

até aqui foi que não queria o que não tinha valor e, de fato, queria o que tinha. Apesar disso, sua própria
seleção foi sem significado no sentido de lhe ensinar a diferença. A ideia de sacrifício, tão central no seu
próprio sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. Ele pensou ter aprendido a
disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. E agora tem que atingir um
estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado
todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Se cada passo nessa direção
não fosse tão fortemente reforçado, seria de fato muito duro! (M-4.I.7:1)
Finalmente, há um “período de consecução”. É aqui que o aprendizado é consolidado. Agora, o que antes era
visto como meras sombras vem a ser sólidas conquistas, com as quais se pode contar em todas as
“emergências”, bem como nos momentos tranquilos. De fato, o seu resultado é a tranquilidade; o resultado
do aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Esse é o estágio da paz real,
pois aqui se reflete inteiramente o estado do Céu. Daqui em diante, o caminho para o Céu é fácil e está
aberto. De fato, é aqui. Quem poderia querer “ir” a qualquer lugar se a paz já está completa? E quem buscaria
trocar a tranquilidade por algo mais desejável? O que poderia ser mais desejável do que isso? (M-4.I.8:1-10)

E se eu não puder fazer o que me pedes?
“Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Porque não
pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade vos digo
que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há
de passar; e nada vos será impossível.” (Mateus 17:19-20)
Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres
são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser
apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que
ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês
no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão
dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a
Bíblia fala da “paz de Deus que excede o entendimento”. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por
erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te.
Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos
os erros à luz, e como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. (T-2.II.1:1-14)
“A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se
condena a si mesmo naquilo que aprova.” (Romanos 14:22)
Não vejas, portanto, ninguém como culpado e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo.
Em toda condenação que ofereces ao Filho de Deus está a convicção da tua própria culpa. Se queres que o
Espírito Santo te liberte da culpa, aceita a Sua oferta da Expiação para todos os teus irmãos. Pois assim
aprendes que ela é verdadeira para ti. Lembra-te sempre de que é impossível condenar o Filho de Deus
parcialmente. Aqueles que vês como culpados vêm a ser as testemunhas da culpa em ti e lá a verás, pois ela
está lá enquanto não for desfeita. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Não a
projetes, pois quando o fazes, ela não pode ser desfeita. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria
no Céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. (T-13.IX.6:1-9)
Filho abençoado de um Pai pleno de bênçãos, a alegria foi criada para ti. Quem pode condenar aquele a quem
Deus abençoou? Não existe nada na Mente de Deus que não compartilhe a Sua brilhante inocência. A criação
é a extensão natural da pureza perfeita. (T-14.V.3:1-4)
Ter fé é curar. É o sinal de que aceitaste a Expiação para ti mesmo e, portanto, queres compartilhá-la.
Através da fé, ofereceste a dádiva da liberdade em relação ao passado, que tu recebeste. Não uses nada que o
teu irmão tenha feito anteriormente para condená-lo agora. Livremente escolheste não ver os seus erros,
olhando além de todas as barreiras entre tu e ele, e vendo a ambos como um só. (T-19.I.9:1-5)

“Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é
possível.” (Mateus 19:26)
O Filho de Deus está salvo. Traze apenas essa consciência à Filiação e terás uma parte na redenção tão
valorosa quanto a minha. Pois a tua parte tem que ser como a minha se a aprendes de mim. Se acreditas que a
tua parte é limitada, estás limitando a minha. Não existe nenhuma ordem de dificuldades em milagres porque
todos os Filhos de Deus são de igual valor e a sua igualdade é a sua unicidade. Todo o poder de Deus está em
cada uma das Suas partes, e nada que seja contraditório à Sua Vontade é grande ou pequeno. O que não existe
não tem tamanho nem medida. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E a Cristo é dado ser como o Pai.
(T-11.VI.10:1-9)

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-me
mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me nas veredas da justiça por amor
do seu nome. Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-me nas veredas da justiça por amor do seu
nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos
meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a
bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias” (Salmos 23:1-6)
Quando tiveres aceito a Expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus.
E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Pois a ideia da
culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Tu só
podes condenar a ti mesmo e, ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o Filho de Deus. Negaste a
condição do que ele é, que é a sua perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor e no amor ele
habita. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o Amor do seu Pai.
(T-13.I.6:1-7)

“Mas ele lhes disse: Sou eu; não temais.” (João 6:20)
O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que
outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não
temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é
real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua
realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos, não existe. As leis não
operam em um vácuo, e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua
extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo,
pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da
luz não pode deixar de dissipá-la. (T-11.V.2:1-9)

“Sede fortes e corajosos; não temais, nem vos atemorizeis diante deles; porque o Senhor vosso
Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará.” (Deuteronômio 31:6)
Não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado da paz. Nesse estado, a mente
está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Não é necessário dizer a Ele o que fazer. Ele não
falhará. Onde Ele pode entrar, Ele já está. E é possível que Deus não possa entrar onde é Sua Vontade estar?
A paz será tua porque essa é a Sua Vontade. (T-24.in.1:1-7)
“Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção. Tu
me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença há plenitude de alegria; à tua mão direita há
delícias perpetuamente.” (Salmos 16:10-11)
Tem fé apenas nesta única coisa e será o suficiente: a Vontade de Deus é que estejas no Céu e nada pode
manter-te longe do Céu, ou o Céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas
imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz
que é a Vontade de Deus para ti. O Espírito Santo restaurará a tua sanidade porque a insanidade não é a
Vontade de Deus. Se isso é suficiente para Ele, basta para ti. Não vais manter o que Deus quer que seja
removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem Ele quer Se comunicar. A Sua Voz será
ouvida. (T-13.XI.7:1-7)

Sobre a tua aparição na Estrada de Emaús
“Eis que ele passa junto a mim, e, não o vejo; sim, vai passando adiante, mas não o percebo.”
(Jó 9:11)

“Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém
sessenta estádios; e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim
comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e ia com eles; mas os olhos deles estavam
como que fechados, de sorte que não o reconheceram.
Então ele lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então
pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em
Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias?
Ao que ele lhes perguntou: Quais? Disseram-lhe: As que dizem respeito a Jesus, o nazareno, que
foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais
sacerdotes e as nossas autoridades e entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel; e, além de tudo isso, é já hoje o
terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é, também, que algumas mulheres do
nosso meio nos encheram de espanto; pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o
corpo dele voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo.
Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as
mulheres haviam dito; a ele, porém, não o viram.
Então ele lhes disse: Ó néscios, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram!
Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E,
começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as
Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles,
porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco; porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para
ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou; e, partindo-o, lho dava.
Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram; nisto ele despareceu diante deles.” (Lucas
24:13-31)

Se conhecesses Quem caminha a teu lado no caminho que escolheste, o medo seria impossível. Não conheces
porque a jornada para a escuridão foi longa e cruel, e entraste profundamente nela. Um leve piscar dos teus
olhos, há tanto tempo fechados, ainda não foi suficiente para te dar confiança em ti mesmo, há tanto tempo
desprezado. Vais ao encontro do amor ainda odiando-o e terrivelmente temeroso do seu julgamento sobre ti.
E não reconheces que não tens medo do amor, mas apenas do que fizeste do amor. Estás avançando rumo ao

significado do amor e te distanciando de todas as ilusões com as quais o cercaste. Quando recuas para a
ilusão, o teu medo aumenta, pois lá há poucas dúvidas de que o que pensas que ele significa é amedrontador.
No entanto, o que é isso para nós que viajamos em segurança e velozmente para longe do medo?
(T-18.III.3:2-9)

Pensa na beleza que verás, tu que caminhas com Ele! E pensa como tu e teu irmão parecereis belos um para o
outro! Como estareis felizes por estardes juntos, após uma jornada tão longa e tão solitária na qual cada um
caminhou sozinho! Os portões do Céu agora estão abertos para ti, e irás abri-los agora para os pesarosos. E
ninguém que contemple o Cristo em ti deixará de regozijar-se. Como é belo o que viste além do véu e trarás
para iluminar os olhos cansados daqueles que agora estão exaustos como tu já estiveste uma vez! Como
ficarão agradecidos ao ver-te chegar entre eles oferecendo-lhes o perdão de Cristo para dissipar a sua fé no
pecado. (T-22.IV.4:1-7)
“Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai; mas vai a meus irmãos e
dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.” (João 20:17)
“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.” (João
20:29)

É impossível não acreditares no que vês, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acreditas. As
percepções são construídas com base na experiência e a experiência conduz às crenças. Só no momento em
que as crenças se fixam, é que as percepções se estabilizam. Com efeito, então, de fato vês aquilo em que
acreditas. Foi isso o que eu quis dizer quando afirmei “Bem-aventurados os que não viram e creram”, pois
aqueles que acreditam na ressurreição a verão. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego, não
através do ataque, mas da transcendência. Pois Cristo, de fato, Se eleva acima do ego e de todas as suas obras
e ascende ao Pai e ao Seu Reino. (T-11.VI.1:1-7)
A ressurreição tem que compelir-te à aliança com contentamento, porque ela é o símbolo da alegria. Todo o
seu poder de compelir está no fato de que ela representa o que queres ser. A liberdade de deixar para trás
tudo o que te fere, te humilha e te amedronta não pode ser imposta a ti, mas pode te ser oferecida através da
graça de Deus. E podes aceitá-la pela Sua graça, pois Deus é cheio de graças para com Seu Filho, aceitando-o
sem questionamentos como propriamente Seu. Quem, então, é propriamente teu? O Pai te deu tudo o que é
Seu e Ele Próprio é teu com eles. Protege-os na sua ressurreição, pois de outro modo tu não despertarás em
Deus, rodeado com segurança pelo que é teu para sempre. (T-11.VI.6:1-7)
Tu vais despertar para o teu próprio chamado, pois o Chamado para o despertar está dentro de ti. Se eu vivo
em ti, estás desperto. No entanto, é preciso que vejas os trabalhos que eu faço através de ti, ou não perceberás
que eu os fiz em ti. Não estabeleças limites para o que acreditas que eu possa fazer através de ti, ou não
aceitarás o que eu posso fazer para ti. No entanto, isso já está feito e, a não ser que dês tudo o que já

recebeste, não saberás que o teu redentor vive e que despertaste com ele. Só se reconhece a redenção
compartilhando-a. (T-11.VI.9:1-6)
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para sempre. A
saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque não o vê nem o conhece;
mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós.” (João 14:16-17)
O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o
Curador, o Consolador e o Guia. Ele também é descrito como algo “separado”, à parte do Pai e do Filho. Eu
mesmo disse: “Se eu me for, eu vos enviarei um outro Consolador, e Ele habitará convosco” Sua função
simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a
interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento
certo, que veio do Espírito Santo, ou a Inspiração Universal, ensinou-me em primeiro lugar e acima de tudo
que essa Inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-La em mim sem saber disso. A palavra
“conhecer” é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o
traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou “verdadeira”,
que está tão próxima da verdade que o Próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O
conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes
obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. (T-5.I.4:1-11)
O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolheste estar em um estado de
oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de
santidade a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A
liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas sua aplicação é diferente. A escolha
depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou Suas crianças
sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-Lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a Voz
pela Vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. (T-5.II.6:1-9)
A Voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle.
Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que Ela te
relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta mesmo em meio ao tumulto que possas
fazer. A Voz por Deus é sempre quieta porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra porque cura. A
guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo
inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la,
mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está "perdida" para ti até que escolhas certo. (T-5.II.7:1-14)
O Espírito Santo é o teu Guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha
certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas
não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a Vontade de Deus é feita assim na terra como no
Céu. Tanto o Céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A Voz por Deus
vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras

devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes, e tens que escolher em que altar queres servir.
O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é
tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. (T-5.II.8:1-12)
“Aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem nenhum dos
homens tem visto nem pode ver; ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.” (1 Timóteo 6:16)
“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha
vista.” (Salmos 32:8)
A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente com clareza e brilho tão
intensos, que não poderias desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que
tenhas. Contempla a tua vontade aceitando que é a Sua e que todo o Seu Amor é o teu. Toda honra seja dada
a ti através Dele e, através Dele, a Deus. (T-14.VII.7:7-9)
“Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes; porque ele mesmo
disse: Não te deixarei, nem te desampararei.” (Hebreus 13:5)
Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus Que me
criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a
vê-los como são e compreender que pertencem a Deus, assim como tu. Como poderias tratar melhor um
irmão exceto dando a Deus o que é de Deus? (T-5.IV.6:5-8)
“Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra.” (Lucas 2:29)
Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha
bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz
de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la, e as
mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de
Deus, em Cujo Coração e em Cujas Mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os Seus
Filhos abençoados. Os Pensamentos de Deus estão contigo. (T-5.IV.8:7-15)
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize.” (João 14:27)
Quando eu disse “A minha paz vos dou”, era isso mesmo o que eu quis dizer. A paz vem de Deus através de
mim para ti. É tua, muito embora possas não pedir por ela. (T-10. III. 6:6-8)
Que a paz, então, esteja com todos os que vêm a ser professores da paz. Pois a paz é o reconhecimento da
pureza perfeita, da qual ninguém está excluído. Dentro do seu círculo santo estão todos aqueles que Deus

criou como Seu Filho. A alegria é o seu atributo unificador e ninguém é deixado de lado para sofrer pela
culpa sozinho. O poder de Deus atrai todas as pessoas ao seu abraço seguro de amor e união. Que estejas em
quietude dentro desse círculo e atraias todas as mentes torturadas para que se unam a ti na segurança da sua
paz e da sua santidade. Fica comigo dentro dele, como um professor da Expiação, não da culpa. (T-14.V.8:1-7)
A paz esteja contigo, a quem é oferecida a cura. E aprenderás que a paz te é dada quando aceitas a cura para ti
mesmo. (T-27.V.11:1-2)
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo
o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum
louvor, nisso pensai.” (Filipenses 4:8)
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável.” (Salmos 51:10)
“Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a
teu Filho, para que também o Filho te glorifique; assim como lhe deste autoridade sobre toda a
carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta: que te
conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te
glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer.
Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes
que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e
tu mos deste; e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti;
porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram
que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus; todas
as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e neles sou glorificado. Eu não estou mais
no mundo; mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda-os no teu nome, o qual me
deste, para que eles sejam um, assim como nós.” (João 17:1-11)
“Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja
completo.” (João 15:11)
“E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” (Mateus 28:20)
O Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos, em todas as situações. Sendo livre de
conflitos, Ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. Ao ensinar o poder do Reino do Próprio
Deus, ensina-te que todo poder é teu. A sua aplicação não importa. Ele é sempre máximo. A tua vigilância
não o estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Quando eu disse “Estou

contigo sempre” literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Como eu
estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Não fizeste esse poder, assim como eu também
não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma
significativa se atribuído a qualquer pessoa em detrimento de outra. (T-7.III.1:1-11)
Esse curso é um começo, não um fim. O teu Amigo te acompanha. Tu não estás sozinho. Nenhum daqueles
que chama por Ele pode chamar em vão. Qualquer que seja o teu problema, estejas certo de que Ele tem a
resposta e ela te será dada com alegria, se simplesmente te voltares para Ele e a pedires. Ele não te negará
todas as respostas de que precisas para qualquer coisa que pareça estar te perturbando. Ele conhece o
caminho para resolver todos os problemas e todas as dúvidas. A Sua certeza é a tua. Basta pedi-la e ela te será
dada. (L-Ep.1:1-9)
Tens tanta certeza de que chegarás em casa quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que
ele nasça, depois que se ponha e nas horas intermediárias de meia-luz. Na verdade, o teu percurso é ainda
mais certo. Pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para Ele. Por isso, obedece a tua
vontade e segue Aquele Que aceitaste como a tua voz, para falar do que realmente queres e do que realmente
precisas. Dele é a Voz de Deus e também a tua. E assim Ele fala da liberdade e da verdade. (L-Ep.2:1-6)
A partir de agora, ouve apenas a Voz por Deus e pelo teu Ser quando te retiras do mundo para buscar a
realidade em seu lugar. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua
mente e quando vir a Ele, em silêncio, pedindo-Lhe a Sua orientação segura e o Seu Verbo certo. É Dele o
Verbo que Deus te deu. É Dele o Verbo que escolheste como teu. (L-Ep.3:2-5)
E agora eu te coloco nas mãos Dele para seres o Seu fiel seguidor, tendo-O como Guia através de cada
dificuldade e toda dor que possas pensar ser real. Ele tampouco te dará prazeres passageiros, pois só dá o que
é eterno e o que é bom. Deixa-O continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança falando-te diariamente
do teu Pai, do teu irmão e do teu Ser. Ele continuará. Agora caminhas com Ele, tão certo quanto Ele do lugar
para onde vais, tão certo quanto Ele de como deves proceder, tão confiante quanto Ele acerca da meta e de
que chegarás ao fim em segurança. (L-Ep.4:1-6)
O fim é certo, assim como os meios. A isso dizemos: “Amém”. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha,
ser-te-á dito exatamente o que é a Vontade de Deus para ti. E Ele falará por Deus e pelo teu Ser, garantindo
assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o Céu para mais perto do teu
alcance. E assim caminhamos com Ele a partir de agora e buscamos Nele a orientação, a paz e a direção certa.
A alegria nos acompanha no nosso caminho. Pois estamos nos dirigindo para casa, para uma porta que Deus
manteve aberta para nos dar as boas-vindas. (L-Ep.5:1-7)
Confiamos os nossos caminhos a Ele e dizemos: “Amém”. Em paz, seguiremos o Seu caminho e Lhe
confiaremos todas as coisas. Com confiança, esperamos pelas Suas respostas ao perguntarmos qual é a Sua
Vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo. E nos ensina a

contemplá-lo através dos Seus olhos e a amá-lo como Ele o ama. Tu não caminhas sozinho. Os anjos de
Deus pairam acima de ti e em tudo ao teu redor. O Amor de Deus te cerca e disto podes estar certo: eu nunca
te deixarei sem consolo. (L-Ep.6:1-8)
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