
The End of Suffering 
by Jon Mundy 

 
O fracasso é do ego, não de Deus.  

Tu não podes fugir de Deus e não existe possibilidade de que o plano  
que o Espírito Santo oferece “a” todas as pessoas, para a salvação “de” todos,  

não seja perfeitamente realizado.  

Serás liberado e não vais te lembrar de coisa alguma que tenhas feito  

que não tenha sido criada para ti e por ti, em retribuição.  

Pois como é possível te lembrares do que nunca foi verdadeiro  

ou não te lembrares do que sempre foi?  

UCEM ~ T-13.XI.11.4-8 

 

Em nossa jornada por este mundo, há muitas belas paisagens e sons a serem vistos. Nada é mais 

magnífico do que compartilhar em relacionamentos amorosos. Ainda assim, não há ninguém que não 

sofra aqui: física, mental e emocionalmente. Em algum momento, todos perguntam: “Por que eu nasci? 

O que estou fazendo aqui e por que a vida deve ser tão dolorosa?” 

 
Quando fui para a faculdade, minha namorada do ensino médio, que eu amava profundamente, teve 

que ficar em nossa cidade natal e trabalhar como garçonete, pois a família dela não tinha condições de 

mandá-la para a faculdade. Enquanto eu estava fora, os lobos se aproximaram e ela acabou fugindo com 

um deles. Fiquei com o coração completamente partido, tão totalmente arrasado com essa experiência, 

que pensei: “se a vida é assim, não quero ter filhos, pois não quero ser responsável por trazer outra alma 

para esse mundo cruel.” Ainda assim, não há acidentes na salvação (M-3.1:6). 

 
Nosso problema fundamental, diz o Curso, é o problema da autoridade. A vontade de quem irá 

vencer? Será o caminho de Deus, ou escolherei seguir o caminho egoísta e equivocado do ego? Não 

experimentamos o Céu como parte de nossa vida cotidiana porque estamos literalmente cegos pela 

“aparente realidade” do ego e do mundo da forma. Depressão e desespero surgem porque temos mentes 

divididas. Talvez saibamos o que devemos fazer, mas somos sugados pelo ego egoísta e ganancioso 

e/ou pelo sentimento de que temos o direito de julgar o mundo que vemos. 

 

Mas disto precisas lembrar:  

a atração da culpa se opõe à atração de Deus.  

A atração de Deus por ti permanece ilimitada,  

mas porque o teu poder, sendo Dele, é tão grande quanto o Dele,  

tu podes afastar-te do amor.  

Aquilo que investes na culpa, retiras de Deus. 

T-15.IX.6:2-4 

 

Mente certa é a parte de nossa mente que ouve a orientação do Espírito. É a voz do perdão e da razão. 

Ao contrário do ego, essa mente certa é gentil, sem defesas e nunca ataca, seja em pensamentos, palavras 

ou ações. Ela não apenas nunca ataca, mas também faz o que pode para ajudar, em pensamentos, 

palavras e ações. Na verdade, na eternidade, é a única mente que existe. 

 

Mente errada é a parte de nossa mente dividida que contém o ego, que é a voz do pecado, da culpa 

e do medo, que nos aprisiona em uma mente solitária “aparentemente” separada, isolada da Mente 

Inteira de Deus. A lição 49 nos diz: “A Voz de Deus fala comigo o dia todo.” Ainda assim, o ego domina 

e sofremos com esse domínio. A boa notícia é que, embora o ego direcione nosso pensamento, é 

impossível separar-se completamente da Mente de Deus, pois o próprio ego é uma ilusão, um sonho, 

uma fantasia, sem realidade permanente. Não há como “matar” o ego. Como você pode matar algo que 

não existe? Nossa tarefa é simplesmente desfazer a ilusão através da mente certa. 



Outra maneira de pensarmos sobre essas duas mentes é que a mente egoísta se baseia na percepção 

que é inerentemente julgadora, e a Mente de Cristo se baseia no conhecimento. Outra maneira de dizer 

isso é que a Voz por Deus é sã, e o ego é insano. 

 

Plano de Deus para a salvação 

O poder de escolha, diz o Curso, é nossa última liberdade remanescente como prisioneiro neste 

mundo. O ego nos conduziria por um caminho longo, demorado e errante, cheio de sofrimento e dor. O 

curso nos oferece uma “correção de percurso”. Assim, o princípio número 37 dos 50 Princípios dos 

milagres diz: 

 

Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso.  

Age como catalisador, quebrando a percepção errônea  

e reorganizando-a adequadamente.  

T-1.I.37:1-2 

 

Esse caminho para a liberdade e a alegria é chamado de Plano de Deus para a Salvação (em inglês: 

GPS – God’s Plan for Salvation). O Curso foi publicado em 1976, quando ainda não existia um sistema 

de orientação GPS para nossos telefones ou carros. No entanto, assim como os dispositivos que nos são 

oferecidos pela tecnologia moderna, existe no nível mental/espiritual um caminho claro para o Lar. 

Helen disse uma vez que o principal objetivo do Curso era ajudar-nos a ter mais consciência desse guia 

interno. 

 

Assim que os dispositivos GPS foram lançados, se seguíssemos o caminho errado, o dispositivo 

enviaria uma mensagem que dizia: “recalculando, recalculando”. Agora, assim como os dispositivos 

GPS, no momento em que nos desviamos do caminho, o Plano de Deus para a Salvação, 

consistentemente e sem repreensão, nos redireciona cada vez mais claramente em direção ao lar. Todas 

as estradas que nos afastam de quem somos na Verdade são estradas esburacadas, com inúmeras voltas 

e reviravoltas, e cheias de sofrimento, confusão e desespero. O Curso está simplesmente tentando nos 

ajudar a permanecer em linha reta e estreita. Aqui está o caminho assim como Jesus o descreve no 

evangelho de Mateus: 

 

Entrem pela porta estreita,  

pois larga é a porta e amplo o caminho  

que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. 

Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida!  

São poucos os que a encontram". 

Mateus 7:13,14 

 

O corpo é um “dispositivo de aprendizado” temporal. Quando seguimos o GPS, o caminho é suave e 

direto, mas poucos são os que entram por essa porta porque permitimos inúmeras distrações. 

Procuramos significado no mundo em si, onde nunca podemos encontrar significado. Como o corpo é 

um dispositivo de aprendizado, e como aprender é viver aqui (T-14.II.3:2), este mundo é uma escola ou 

talvez mais apropriadamente um hospício, reformatório ou prisão. O sofrimento não é parte do plano 

de Deus. Deus É amor e o Amor não funciona dessa maneira. Prestar atenção à orientação de Deus nos 

traz apenas alegria. Qualquer filosofia que nos diz que há algum valor em penitência ou autopunição 

está “fora do percurso”. Talvez a punição possa trazer obediência, mas também traz infelicidade, ódio 

e ressentimento. 

 

As pessoas são tão felizes quanto decidem ser. 

Abraham Lincoln 

 

No nível do ego, o sofrimento é uma lição que damos a nós mesmos. Tais lições não são divertidas, 

e a “escola das lições árduas” cobra um valor alto de mensalidade. “Aqui está uma escola chamada 

vício em álcool ou drogas. Talvez eu experimente esse curso.” “Aqui está um curso chamado divórcio. 

Acho que vou tentar esse aqui.” “Aqui está um caminho doloroso, difícil e provocativo chamado 



falência. Esse parece desafiador”. A boa notícia é que, independentemente de quanto nos desviamos do 

percurso, o GPS nos redireciona consistentemente e não existe nenhum caminho que, ao final, não nos 

leve de volta à estrada principal e, portanto, para Casa, para o Céu, para a Eternidade. 

 

A palavra grega “pecado” (em inglês sin) no novo testamento simplesmente significa falhar, ou estar 

equivocado. Em hebraico, a palavra “hata”, ou pecado, foi originada no tiro com arco e flecha e 

literalmente se refere a errar o centro de um alvo. Portanto, o sofrimento vem do fato de estarmos 

desalinhados com a mente ou Deus. Obviamente, o caminho para sair do sofrimento é focar no centro 

da vida, para que não percamos a mira e, assim, deixamos de ferir aos demais e a nós mesmos. 

 

Deus nunca castiga nem pune seus filhos. A Voz por Deus é sempre suave, porque Ela fala de paz, e 

paz é maior do que a guerra, já que a paz cura, assim como um bom sistema de GPS. Deus, simples, 

paciente e consistentemente, continua a nos apontar a direção correta. Entretanto, do ponto de vista do 

ego, o pecado leva ao sofrimento através da culpa (os sentimentos negativos e as crenças que mantemos 

acerca de nós mesmos) e do medo (a convicção de que seremos punidos pelos nossos pecados). Por 

isso, de agora em diante, queremos mirar na direção da realização do Ser, e não na direção do egoísmo. 

 

Tentação é simplesmente a tentativa de substituir a Vontade de Deus pela nossa vontade. Isso nunca 

funciona! O resultado é sempre depressão e desespero, que vem de uma sensação de que somos 

desprovidos de Ser. Uso “S” maiúsculo porque o ego nos priva da consciência desse Verdadeiro Ser, 

que é nossa herança natural e nada menos do que o reconhecimento de nosso Ser como parte de Deus. 

Portanto, Jesus pode dizer no evangelho: “Eu e o Pai somos um.” Esse é o seu destino e o meu também. 

Pertence a todos nós, únicos e divinos.  

 

De acordo com o Curso, a lei mais básica do universo é a lei de causa e efeito. Na filosofia oriental, 

isso é chamado de karma. Dizemos: “aquilo que vai, volta”. Ou “você recebe aquilo que dá”. Essa lei 

funciona tanto progressiva quanto regressivamente. Assim, significa que não podemos ferir alguém sem 

que nos firamos também. Da mesma maneira, não podemos amar alguém sem que o amor volte para 

nós. Quando ferimos alguém, sentimos culpa, seja consciente ou inconsciente. A culpa inconsciente é 

experimentada como angústia, aflição e preocupação, e nem sabemos o porquê. É apenas a sensação de 

que “algo está errado”. Para limpar essa forma de sofrimento são necessárias uma profunda purificação 

interna e uma “disponibilidade” de olhar para o que o Dr. Carl Jung definiu como sombra. 

 

O ego usa o corpo para o ataque, o prazer e o orgulho. O ego é muito bom em ataque. Ele tem muito 

conhecimento sobre isso. O ataque torna a culpa cada vez mais real e, ao tornar-se real, não enxergamos 

um caminho para superá-la. Um estudo da história é um estudo sobre as guerras. Ou, como Winston 

Churchill disse: “É apenas uma desgraça após a outra”. 

 

Em outubro de 2017, o canal de televisão PBS realizou um programa de Ken Burn sobre a guerra no 

Vietnã, durante duas semanas, duas horas por noite, cinco noites por semana. Quanto mais você assistia, 

mais forte pulsava a pergunta: “O que estávamos pensando?” A guerra custou um trilhão de dólares. 

Navegamos pelo maior oceano do mundo e matamos 1,8 milhão de vietnamitas, principalmente civis, 

atirando bombas de fogo neles. Também matamos 58.000 soldados americanos e ferimos muitos 

milhares mais. Qualquer que seja a sua idade, é provável que você tenha visto a foto da jovem vietnamita 

correndo nua, gritando em direção à câmera em agonia depois que um ataque de napalm incinerou sua 

aldeia. 

 

Por que causamos esse sofrimento nesta terra? Fizemos isso porque tínhamos medo de uma ideologia 

chamada comunismo. No final, perdemos a guerra e o hoje Vietnã continua sendo um país comunista 

com ética confucionista, que enfatiza a importância da educação, do trabalho árduo e do respeito pelos 

idosos. O Vietnã agora também é um destino turístico popular. 

 

O sofrimento vem quando criamos equivocadamente. Fazemos isso quando egoisticamente nos 

entregamos excessivamente, de maneira física ou comportamental. Comemos demais, bebemos demais, 

gastamos demais; e o preço que pagamos por nossa indulgência excessiva costuma ser caro. Comer 



demais é “o” maior vício dos americanos. Na sequência, vem o tabagismo, o álcool, as drogas e uma 

série de hábitos prejudiciais que inibem nossa capacidade de lembrar do nosso Verdadeiro Ser. Os 

gregos antigos tinham um ditado: “Tudo com moderação”. O templo de Apolo em Delfos trazia a 

inscrição: “Nada em excesso”. O Curso começa com 50 Princípios dos Milagres. O princípio número 7 

é: “Milagres são um direito de todos; antes, porém, a purificação é necessária.” Não há nenhuma palavra 

de ensinamento de Jesus nos Evangelhos até depois de seus 40 dias e 40 noites no deserto. Primeiro, 

ele teve que passar por uma limpeza profunda. Ele olhou com atenção para cada tentação apresentada 

pelo ego (o diabo) e depois tomou a decisão que o manteria no caminho reto que levava à porta estreita. 

Seu “lar” estava em Deus. Ele sabia disso e depositou sua confiança em Deus. 

 

Como posso ajudar? 

Neste mundo, somos obrigados não apenas a não ferir, mas a ajudar a aliviar o sofrimento da maneira 

que pudermos. Fazemos o que podemos. Falamos por telefone, oferecemos nosso tempo, ajudamos com 

algum projeto ou talvez algum dinheiro. 

 

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 

 

Eu gosto de deixar no carro algumas notas de dinheiro disponíveis para as pessoas que moram nas 

ruas. Assim fica mais fácil do que ter que desatar o cinto de segurança para alcançar o bolso ou a bolsa. 

Em uma tarde quente de verão, quando estacionei em um grande shopping, vi uma mulher de meia 

idade com um braço murcho mancando em direção ao meu carro. Ela parecia bastante arrasada e 

vacilava bastante, dando a impressão de que tinha tido um derrame. Eu sabia que ela ia pedir dinheiro, 

então separei algumas notas para lhe dar. Ela disse que precisava de sete dólares para que ela pudesse 

conseguir um quarto para passar a noite. 

 

Enquanto eu entregava o dinheiro para ela, de repente, uma mulher em uma Mercedes branca parou 

o carro ao nosso lado, abriu a janela do carro e gritou: “Sabe, ela está sempre aqui!” “Sim”, eu disse, 

“Esse é o emprego dela. Está muito claro que eu e você temos o que precisamos. É uma maneira muito 

difícil de ganhar a vida: andar o dia todo em um estacionamento quente pedindo ajuda.” Com isso, a 

mulher na Mercedes pisou no acelerador e partiu rapidamente. A mulher com o braço murcho olhou 

para mim e disse: “Muito obrigada por compreender.” Eu sorri de volta para ela e disse: “Por nada.” E, 

naquele exato momento, nós dois éramos mais ricos. 

 

Qual o propósito de nossa vida se não for o de  

facilitar a vida das outras pessoas? 

Autor inglês, George Eliot (1819-1880) 

 

A solução para a dor e o sofrimento é colocar-se de frente, com os ombros para trás e encarar o que 

quer que venha ao nosso encontro de maneira responsável, sem ataque, sem raiva e sem defesa e com 

generosidade. Ao aceitarmos com graça seja o que for que venha ao nosso encontro, aprendemos o 

nosso caminho de volta para Deus. Sempre que puder, ajude a aliviar o sofrimento e deixe que o amor 

o guie a atravessar o sofrimento até que deixe de ser sofrimento e, em seu lugar, se torne uma lição 

aprendida e alegremente concluída.  

 

O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno,  

porque parte dela ainda é a favor de Deus.  

Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda  

é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça.  



O Espírito Santo a reconhece perfeitamente porque é a Sua Própria morada,  

o lugar na mente onde Ele está em casa.  

Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus.  

Tu, que és parte de Deus, não estás em casa a não ser na Sua paz. 

 Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. 

Um Curso em Milagres  T-5.III.10.1-8 
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