
 

Dharma, karma, e 

o plano de Deus para a salvação. 
por Jon Mundy 

 
Eu posso te dizer o que fazer, 

mas precisas colaborar, acreditando que eu sei o que deves fazer.  

 Só então, a tua mente escolherá me seguir.  

 Sem essa escolha, não poderias ser curado,  
porque terias te decidido contra a cura e essa rejeição da minha decisão por ti 

 faz com que a cura seja impossível. 

T-8.IV.4:9-11 

 

O Criador da vida, a Fonte de tudo que vive,  

o Pai do universo e do universo dos universos,  
e de todas as coisas que estão até mesmo além; de tudo isso tu te lembrarias. 

T-19.IV.D.1:4. 

 

O universo dos universos 

Eu estava contemplando a frase “universo dos universos” enquanto observava um pequeno 

inseto cinza/preto que se movia pelo peitoril branco da janela acima da pia da nossa cozinha. Era quase 

uma esfera perfeitamente redonda, com pernas minúsculas, que se moviam extremamente rápido. O 

coração dentro daquele pequeno inseto não deve ser maior que uma semente de mostarda (uma das 

menores de todas as sementes). Eu não sei que tipo de inseto era. Não era uma joaninha, ou qualquer 

coisa que eu reconhecia, e percebi: aquela bola redonda quase perfeita de um inseto era um universo 

em si, e parte de tudo que vive. 

 

Então, olhando para as bolhas de sabão que refletiam um arco-íris de cores azul e amarelo-

dourado da luz do sol que entrava pela janela da cozinha, vi cada bolha de sabão como um pequeno 

universo. E então “pop”, um por um, esses pequenos universos começaram a desaparecer. De acordo 

com a filosofia zen budista, somos todos viajantes aqui, mas apenas por um momento e depois pop. 

Até mesmo 90 ou 100 anos é uma bolha de sabão em relação ao infinito. 
 

O mundo é uma gota de orvalho, uma bolha, 

um sonho, um piscar de luz. 

Do Sutra do Diamante, o Zen Budismo do século IX 

 

Matéria escura 

De acordo com a astrofísica contemporânea, a matéria escura compõe aproximadamente 85% 

do universo. A matéria escura é invisível porque não reflete a luz. Sua presença, no entanto, está 

implicada em uma diversidade de observações, incluindo efeitos gravitacionais que não podem ser 

explicados, a menos que haja mais matéria presente do que pode ser vista. A matéria escura é 

onipresente no universo, e tem uma forte influência na estrutura e evolução do universo. Eu estava 

ouvindo o astrofísico Neil de Grasse Tyson falando sobre Matéria Escura, e me perguntei: por que não 

chamamos isso de coisa invisível que “comanda” a “Mente” do universo ou “Deus” ou “Amor” ou 

“Vida” ou qualquer outro sinônimo desses? 

 

Dharma, karma e as ordenações do universo 

O dharma é um conceito antigo que permeia a filosofia oriental. Dharma é a lei e ordem 
cósmica que possibilita a vida e o universo. Em termos do Curso, o dharma se relaciona com as leis 

ou princípios da mentalidade certa e da mentalidade errada e com o uso de práticas espirituais 

adequadas para obter maior consciência e liberdade do ego. 

 

De acordo com o princípio do dharma, nós cumprimos nossa verdadeira natureza quando 

seguimos o modo correto de viver, isto é, as ordenações do universo ou o que o Curso chama de 

“mentalidade certa”. A mentalidade certa é a parte de nossas mentes que contém a Voz do perdão e da 



razão. A escolha entra em jogo repetidamente conforme nos é pedido que escolhamos 

consistentemente a Voz por Deus em vez da voz do ego, ou da “mentalidade errada”. Da mesma 

maneira, em termos orientais, o Dharma é o caminho (a direção). O karma é a ação (aquilo que 

pensamos, dizemos e fazemos). Para alcançar a iluminação, nossas ações devem ser baseadas no 

dharma, o que Um Curso em Milagres chama de “plano de Deus para a salvação”.  

 

De acordo com o Curso, a lei mais básica que existe no universo é a lei de causa e efeito. Não 

há alternativa possível ao plano de Deus que funcione. Este mundo é uma escola, um hospital ou, 

como às vezes faço piadas, um reformatório. A Lição 71 do Curso diz: “Somente o plano de Deus para 

a Salvação funcionará”. E Jesus no Curso nos diz: 

 
Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados,  

estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito,  
a lei mais fundamental que existe.  

Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder  

do teu próprio pensamento.  
 Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso.  

É muito mais útil lembrar-te de que  

não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado.  

Podes sentir que, nesse ponto, seria necessário um milagre para capacitar-te  

a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro.  
Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre,  

mas podes ser treinado para pensares desse modo.  

Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. 
T-2.VII.1:4-10 

 

Progressão, regressão 

A lei de causa e efeito funciona progressivamente e também regressivamente. Colocado de 

maneira simples: “recebemos aquilo que damos”. Quanto mais estendemos o amor, mais amor flui de 

volta para nós. Da mesma maneira, “Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás.” (T-3.III.7: 1) Do 

ponto de vista oriental, se o karma (ação) for contra o dharma (lei e ordem cósmica), as repercussões 

serão uma perda, como acontece quando alguém degenera ou “cai” na raiva ou comportamento 

vicioso. 

 

A verdade e a ilusão não têm nenhuma conexão. Isso permanecerá para sempre verdadeiro, 

por mais que busques conectá-las.  

Mas as ilusões são sempre conectadas entre si, assim como a verdade.  
Tanto as ilusões quanto a verdade são coesas internamente, formando um sistema de pensamento 

completo, ainda que totalmente desconexo em relação ao outro. 
T-19.I.7:1-4 

 

De acordo com Robert O. Phil, professor de psicologia e psiquiatria da McGill University, “o 

álcool está envolvido em metade de todos os assassinatos, estupros e assaltos”. A pergunta é: “Quem 

escolhe exagerar no uso do álcool?” Os japoneses têm um ditado: “Primeiro, o homem toma o vinho. 

Segundo, o vinho toma o vinho. Terceiro, o vinho toma o homem.” Mais uma vez, perguntamos: 

“Quem faz a escolha? ”A culpa não pode ser atribuída ao vinho. O vinho é apenas uma substância. 
 

O ensinamento “central” do Curso é que temos uma outra escolha. 
Nós escolhemos equivocadamente e agora podemos escolher novamente. 

Dr. Ken Wapnick 

 

Em todos os momentos, há apenas duas opções disponíveis para nós. Não há três ou quatro. 

Estamos seguindo a voz do ego ou a Voz por Deus. Conhecemos bem a voz do ego, pois ela domina 

nosso pensamento muitas vezes, mas isso não precisa ser assim. Existe uma outra maneira: em termos 

orientais, podemos seguir o caminho do dharma; ou, em termos do Curso, o plano de Deus para a 

salvação. Ao seguirmos o ego falacioso como guia, inevitavelmente nos deparamos com uma vala. Ao 

seguirmos a Vontade de Deus, o karma (ação) trabalha de acordo com o dharma (ordem cósmica); e 



ganhamos confiança, honestidade, tolerância, gentileza, alegria, ausência de defesa, generosidade, 

paciência, fidelidade e mente aberta - todas as características de um professor de Deus. 

 

Tu és a Vontade de Deus.  

 Não aceites nada mais como a tua vontade, ou estás negando o que tu és.  

Nega isso e atacarás, acreditando que foste atacado.  

Mas vê o Amor de Deus em ti e tu o verás em toda a parte,  
porque ele está em toda a parte. 

T-7.VII.10:1-4 

 

Não faz sentido tentar atacar ou destruir um ego. O ataque nunca funciona. Isso sempre piora 

as coisas. Este mundo poderia aprender essa lição simples: a guerra é divisão, destruição e diminuição. 

Nunca é união, construção e aumento. É o oposto da abundância. Tudo o que os egos construíram 

implode. Eles falharão. A Vontade de Deus, no entanto, não pode falhar em nada e você não pode 

falhar em qualquer coisa que Deus o tenha designado a fazer. 

 

A guerra é a condição na qual nasce o medo  

e ele cresce e busca dominar.  
A paz é o estado onde habita o amor  

e busca compartilhar a si mesmo.  
Conflito e paz são opostos.  

Onde um habita, o outro não pode estar,  

aonde quer que qualquer um dos dois vá, o outro desaparece.  
Assim é a memória de Deus obscurecida  

em mentes que vieram a ser o campo de batalha de ilusões.  
Entretanto, muito além dessa guerra sem sentido, ela brilha  

pronta para ser lembrada quando estiveres do lado da paz. 

T-23.I:12:4-9 

 

Os cinquenta princípios dos milagres.  

Um princípio é uma lei ou verdade geral, assim como os princípios da física. Em outras 

palavras, é “uma regra de ação ou conduta”. O Curso começa com os “Princípios dos milagres”, que 

descrevem como os milagres funcionam. O Princípio 6 nos diz que “os milagres são naturais”. Quando 

eles não ocorrem, algo está errado. Precisamos de milagres para inverter o pensamento insano do ego. 

 

Trabalhar em milagres implica na realização plena  
do poder do pensamento de forma a evitar criações equivocadas. 

T-2.VII.2:2 

 

Deixar de seguir os princípios dos milagres leva à criação equivocada, que eventualmente 

leva a uma dissolução daquilo que é falso ou criado por engano. Nunca se deve ter medo do que é 

falso. O que é falso, naturalmente, chegará ao fim, simplesmente porque não é verdade. Uma mente 

baseada no medo, no entanto, provavelmente criará equivocadamente. 

 

O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada.  

Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira.  
O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. 

T-2.VII.3:13-15 

 

O ego é uma criação equivocada. 

A criação equivocada é uma forma distorcida de criação. Apesar de sua aparente realidade, o 

ego nem sequer existe. Ou existe da mesma maneira que um sonho existe, isto é, não tem realidade. 

Ao despertar, todos os egos desaparecem novamente no nada de onde surgiram. Pensar que os egos 

existem leva ao “sonhar do mundo”. Fundamental para entender o Curso é saber que não somos 

corpos. Se seguirmos a orientação do Espírito Santo, o corpo pode ser usado positivamente como um 

dispositivo de aprendizado para a mente. Os milagres se manifestam quando a “mente” está sob a 

orientação do Espírito. O ego usa o corpo para atacar, como um meio de dar prazer a si mesmo, e como 



uma questão de orgulho (T-6.V.A.5: 3). Nos orgulhamos da ancestralidade do corpo, de seus muitos 

prêmios e elogios, etc. A percepção equivocada e, portanto, a criação equivocada torna o Espírito 

aparentemente inacessível à mente. 

 

De acordo com o princípio 7 dos 50 princípios dos milagres, “Milagres são um direito de 

todos; antes, porém, a purificação é necessária.” Quando a mente egoísta [egocêntrica] falha em seus 

esforços para criar seu próprio mundo, ela deve ser inevitavelmente realinhada com a Mente de Deus. 

A boa notícia é que esse realinhamento já aconteceu e, se podemos realinhar nossas mentes com A 

Mente, podemos vê-la. 

 

Aceita o teu sentimento de fracasso como nada mais  

do que um engano a respeito de quem és.  
Pois o santo anfitrião de Deus está além do fracasso  

e nada do que é sua vontade pode ser negado. 

T-15.VIII.3:6-7 

 

A criação equivocada pode se parecer com a morte ou o fracasso, mas não existe morte nem 

fracasso. Há simplesmente um despertar e a transformação de velhas ideias e ações em uma 

consciência maior. A criação equivocada não é um pecado. É um erro. É a transmissão daquilo que é 

impuro para algo que é puro. É a fênix que se ergue das cinzas. Quando criamos equivocadamente, 

sofremos. Com a ajuda do Espírito Santo, no entanto, aprendemos; e ao aprendermos a perdoar a nós 

mesmos, encontramos a liberdade do sofrimento. 

 

Esse é um curso de treinamento da mente.  

 Todo aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. 
T-1.VII.4:1-2 

 

Um Curso em Milagres é um “estudo”. Temos um livro texto, um livro de exercícios e um 

manual de professores. Não é por acaso que Helen Schucman era acadêmica. Conforme estudamos, 

aprendemos; e à medida que aplicamos os ensinamentos da verdade, transformamos lixo em adubo e 

adubo em algo útil. 

 

Sem rosa, não há adubo. 
Sem adubo, não há rosa. 

Monge budista vietnamita Tich Nhat Han (1926-presente) 

 

Estar no Reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele.  

Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro,  
estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha?  

Parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma coisa. 

 Tu, que és o Reino, não estás preocupado com aparências. 

A realidade é tua porque és realidade.  

É assim que ‘ter’ e ‘ser’, em última instância, se reconciliam,  

não no Reino, mas na tua mente. 
T-7:III.4:1-7 

 

Vivemos em uma aparente dualidade do eu e do outro, dentro e fora, masculino e feminino. 

Essa dualidade, entretanto, é transcendida quando dois seres aparentemente separados se unem para 

formar um todo maior. Isto é, por exemplo, o que acontece quando duas pessoas se apaixonam, algo 

totalmente novo é então criado. Como eu costumo dizer em casamentos: 

 

Um verdadeiro casamento espiritual é mais do que uma união externa; 

é um ato de transformação, um profundo mistério de 

criação e renascimento, à medida que dois se tornam um. Não é desistir de si mesmo ou perder-se, 

em vez disso, é entregar-se a algo maior 

- uma transformação do eu em que cada um pode dizer: 

Eu já não sou só eu, mas também “nós”. 



Da mesma maneira, Jesus nos pede para nos unirmos a ele em um despertar para “A Mente 

de Cristo”, que é uma consciência do Conhecimento que transcende a percepção. Esta, então, é a 

Mente Única, cuja Vontade é una com Deus. De certa maneira, há “temporariamente” dois universos: 

um visível que é “sensível” aos sentidos, ao que nos referimos como “o externo”. Por exemplo, quando 

sonhamos à noite, “projetamos” um mundo que parece real, no entanto, “Os teus sonhos, quando estás 

dormindo, e os teus sonhos, quando estás acordado, têm formas diferentes e isso é tudo.” (T-18.II.5.13) 

Dizer que “o conteúdo deles é o mesmo”, significa simplesmente que tanto os sonhos diurnos quanto 

os noturnos são projeções do ego. A todo momento, “A Mente de Deus” é o dharma, a eterna força 

sem forma por trás de tudo o que é. O mundo da percepção, o mundo aparentemente externo e 

destrutível é transitório, fugaz. É o mundo dos corpos, um lugar onde todas as “coisas” morrem. Mas 

“a morte não é nada”. (T-6.V.A.1: 2) 

 
Apagai-vos, vela breve. 

A vida é apenas uma sombra que caminha, um pobre ator 

que gagueja e vacila a sua hora sobre o palco 
e, depois, nunca mais é visto.  

É uma história contada por um idiota, 

cheia de som e fúria, 
que nada significa. 

Ato 5, Cena 5 de Hamlet de Shakespeare 
 

Essas linhas pessimistas de Shakespeare a respeito da brevidade da vida nos dizem que a vida 

terrena não é nada, mas isso não precisa ser assim. Embora de fato transitória, a vida pode ser vivida 

amorosamente com propósito, significado e dignidade. Meus agradecimentos ao meu amigo e 

assinante da revista Miracles, Rev. Jack Schierloh de Willoughby, Ohio, que me enviou este 

maravilhoso lembrete do dramaturgo irlandês George Bernard Shaw.  

 

Esta é a verdadeira alegria da vida, o ser usado para um propósito 

reconhecido por você mesmo como um poderoso; 
sendo uma força da natureza em vez de um febril e 

egoísta pequeno torrão de doenças e mágoas, 
que reclama que o mundo não se dedicará a fazer você feliz. 

Tenho a opinião de que minha vida pertence à comunidade 

e enquanto eu viver, tenho o privilégio de fazer o que puder por ela. 
Eu quero ter sido completamente usado quando eu morrer, porque quanto mais eu trabalho, 

mais eu vivo. A vida não é uma “vela breve” para mim. É uma espécie de tocha  
esplêndida que eu tenho por um momento, e eu quero fazê-la flamejar 

tão brilhantemente quanto possível antes de entregá-la para as gerações futuras. 

 
Tudo afeta tudo no universo. Uma das lições que aprendemos com a mecânica quântica é que 

“nossos pensamentos afetam tudo o que vemos”. O Universo é mais do que um assunto inerte. É a 

própria inteligência. É puro. É a Vida. É o Amor. É Deus e tem um propósito. Quando nossas vidas 

são vividas com propósito e de acordo com o dharma, em outras palavras, o Plano de Deus para a 

Salvação, encontramos “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.8:12) 

 

O propósito da Expiação é restituir tudo a ti,  
ou melhor, restituir tudo à tua consciência.  

Tudo te foi dado quando foste criado, assim como a todos. 
T-1.IV.3:6-7 

 

Colocado de maneira muito simples, tudo o que fazemos, todo pensamento, toda palavra e 

todo ato tem seu efeito no universo; e cada um de nós é responsável pelos nossos pensamentos e todas 

as nossas decisões. Quanto mais eu alinho minha mente com a Mente Divina, mais naturalmente amo 

meus irmãos e irmãs que são um comigo. Não há diferença entre nós - exceto no tempo - e, no final 

das contas, não o tempo não existe. Não existe sonho 



 

Somos invocados a aceitar a responsabilidade por todos os nossos pensamentos, palavras e 

ações no profundo reconhecimento da lei mais fundamental que existe no Universo. Tudo depende de 

você, de mim. É como eu escolho ver meus irmãos e irmãs que importa: eu os amo, ou os vejo como 

algo separado de mim, algo contra o qual eu deveria lutar ou do qual eu deveria ter medo? 

 

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. 

E-5.2:1 

 

Jesus continua sendo um Salvador porque viu o falso, sem aceitá-lo como verdadeiro. 

E-5.2:5 

 

O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno  

pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. 
T-2.VII.2:4 

 

Quando nossos pensamentos e ações estão de acordo com a Vontade de Deus, ou dharma, e a 

lei de causa e efeito, conduzimos uma vida milagrosa. Quando nossos pensamentos e ações não estão 

de acordo com a vontade de Deus, demora um pouco mais. 

 

Quando tiveres aprendido como decidir com Deus,  

todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar.  
Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente  

como se estivesses sendo carregado por um calmo atalho no verão. 
T-14.IV.6:1-2 

 

Todas as coisas cooperam para o bem.  
Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. 

T-4.V.1:1-2 

 

Que a Paz de Cristo seja sua neste Natal.  

Amorosamente, 

 

Jon Mundy 

 

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 


