
 

Pare de fugir de Deus 
por Jon Mundy 

 
Seja gentil, pois todos que você encontra estão travando uma dura batalha. 

Filósofo grego Platão (428-348 AC) 

 

Sempre há alguma coisa 

A atriz e autora americana, Gilda Radner (1946-1989), uma das integrantes do elenco original 

da comédia Saturday Night Live, é lembrada por sua frase que foi repetida muitas vezes: “Sempre há 

alguma coisa”, que também é o título de sua autobiografia. 

Ultimamente, temos tido problemas com computadores, problemas com encanamento e 

problemas com automóveis, etc., e tudo isso não é nada comparado àqueles que perdem suas casas 

nos incêndios florestais na Califórnia. Recentemente, dois amigos tiveram graves acidentes de carro, 

o apartamento de um outro pegou fogo, outro tem câncer, outro está morrendo, o marido de outra está 

desenvolvendo Alzheimer, outro sofreu um derrame e outro está combatendo o alcoolismo. Tantas 

pessoas parecem estar “passando por alguma coisa”: questões de saúde, questões financeiras, questões 

relacionadas ao trabalho, problemas de relacionamento, problemas de autoestima. A lista é infinita. 

Eu não conheço uma única tradição esotérica e mística que não diga que este mundo é uma 

escola. Às vezes eu, em tom de brincadeira, digo que esse lugar é um hospital, um centro de 

reabilitação ou talvez um reformatório. De 1982 a 1990, dei aulas no Mercy College dentro da prisão 

de Sing Sing. Há uma grande placa quando você chega ao portão em Sing Sing com os seguintes 

dizeres: “Sing Sing, Instalação Correcional do Estado de Nova Iorque”. Eu costumava pensar: “Isso 

não seria bom?”. Isto é: não seria bom se este fosse um lugar onde a “correção” aconteceu? A verdade 

é que muitas vezes não sabemos como nos corrigir, então, como podemos corrigir aqueles que não 

tiveram muita chance de desenvolver habilidades eficazes de sobrevivência? 

 Tu, que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e  
suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e todas as “dádivas” que ele apenas te 

empresta para tomar de volta, presta bem atenção nesta lição.  
O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas “dádivas” de 

segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. 

Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. 
L-153.1 

 

Obviamente há muitas experiências maravilhosas que podemos ter neste mundo, começando 

com o compartilhamento em relacionamentos amorosos. Há muita beleza na natureza, no nosso amor 

à música, à arte, à literatura, aos animais e a pura alegria que vem ao nos envolvermos em atos 

criativos. Ainda assim, parece que “sempre há alguma coisa” e há muita cura a ser feita. 

Não sendo capazes de lidar com a vida, algumas pessoas escolhem o suicídio como um meio 

de fuga. Embora isso os libertará do corpo, a mente não pode morrer. Existir temporariamente dentro 

dos limites de um corpo não é o que nos dá vida. A vida é eterna (T-1.III.2:2). O espírito é eterno (C-

6.1:2), e embora possamos escolher deixar o mundo e o corpo, não podemos deixar a mente. 

O termo mente é usado para representar  

o agente ativador do espírito, suprindo a sua energia criativa. 

Esclarecimento de Termos-1.1 

~ e ~ 

A tua realidade é só o espírito. 

T-1.III.5:5 

 

Em 1984, o cantor e ator americano, Harry Belafonte, teve um sucesso intitulado “There's No 
Hiding Place” [não há onde se esconder], composto pelo guitarrista Stephen Stills (1946-presente). 

As frases que iniciam a música são assim: 



Não há onde se esconder aqui. 

Não há onde se esconder aqui. 
Eu corri para as rochas para esconder meu rosto. 

As rochas não ofereciam um lugar onde se esconder. 
Não há onde se esconder aqui. 

 

Fugir da Vida, de Deus, do Amor simplesmente nos deixa mais profundamente enraizados em 

nossos “lamentáveis pensamentos ‘privados’ sem significado” (L-52.5: 7) no sonho do mundo. Sonhar 

não é a realidade. “Pensamentos privados sem significado” não são a realidade. O Curso nos diz que 

passamos todo o nosso tempo sonhando. Nossos sonhos noturnos e diurnos têm formas diferentes, e 

apenas isso. Os sonhos nunca podem satisfazer um filho de Deus. As fantasias são apenas fantasias e 

nunca a realidade. 

A solução para os problemas da vida ainda continua sendo encarar o que está diante de você 

da maneira mais amorosa e responsável possível. “Deus é Vida” e “Deus é Amor”. Quanto mais amor 

sentimos, mais vivos estamos; e quanto mais vivos estamos, mais amor sentimos. Se você quer ser 

feliz, olhe para Deus diretamente. A história de Jonas e a baleia da Bíblia é uma mitologia, é também 

uma história que diz: “Não há como fugir da Vida. Não há como fugir do Amor. Não há como fugir 

de Deus.” 

Ao acordar toda as manhãs, a menos que você esteja confinado em uma cama, é necessário 

que você coloque os pés no chão. Você precisa se levantar e começar a viver sua vida. Não há 

escapatória. Não há como voltar a cobrir a cabeça com as cobertas, como se quisesse se esconder da 

vida. Fazer o que Deus quer que façamos significa estar desperto, vivo e ser responsável. Seguir a 

orientação de Deus significa cumprir nosso destino da maneira mais consciente possível. 

 

Comunicação com Deus é vida. 

T-14.IV.10:6 

 

O trecho seguinte é do Capítulo 21, Seção II do Curso, intitulado “A responsabilidade pelo 

que se vê”. Sugiro memorizar a seção em negrito abaixo e dizer isso sempre que você se sentir confuso 

ou inseguro sobre o que fazer. 

Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade,  

para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado;  

para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto,  
mas dize-o com convicção e sem reservas,  

pois aqui está o poder da salvação: 
 

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.2:1-6 

 

Aprofundemo-nos nas três frases do trecho negritado acima. 

Eu sou responsável pelo que vejo. 

Um dos princípios mais fundamentais do Curso aparece na Seção I do Capítulo 21, pouco 

antes da seção acima. Essa seção começa com uma frase com três palavras que aparece duas vezes no 

Curso: “A projeção faz a percepção”. Em outras três ocasiões, também encontramos a frase “A 

percepção é uma escolha”. Portanto, se a projeção faz a percepção e a percepção é uma escolha, quem 

é que faz a escolha? Quem é o tomador de decisões? O tomador de decisões é a parte da mente que 



determina o mundo que vemos. E existem apenas duas escolhas. Não existem três, quatro ou qualquer 

número de opções além de duas. Podemos olhar para o mundo com o ego projetivo ou com o Amor 

de Deus. Somos sempre anfitriões de Deus ou reféns do ego. 

Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro,  
ou se dedicará a um e desprezará o outro.  

Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro [mundo]. 

Mateus 6:24 

 

Conhece, então, Quem habita contigo meramente reconhecendo o que já está presente,  

e não te satisfaças com consoladores imaginários,  
pois o Consolador de Deus está em ti. 

T-11.II.7:8 

Consoladores imaginários 

Embora seja certamente melhor ter dinheiro no banco do que não ter dinheiro no banco, e 

embora todo “corpo” precise de ar, água, comida e um lugar para dormir, se a mente não estiver em 

paz, não há quantidade de dinheiro, comida, bebida ou bem-estar material que nos fará feliz. Se a 

mente não está em repouso, todas essas coisas são consoladores imaginários. Esconder-se nos vícios 

significa tentar fugir de Deus. Isso não apenas não funciona, mas também faz com que nos sintamos 

culpados, solitários e deprimidos porque “sabemos” que não estamos fazendo o que fomos chamados 

a fazer. Em vez disso, o Curso nos pede para despertar e lembrar de nosso propósito, pois essa é a 

nossa própria vontade. No entanto, enquanto as inclinações inconscientes dominarem a mente, não 

podemos ser livres. 

 

O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho.  

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.4.A.5-3,5 

 
Não ataque 

 “Eu sou responsável pelo que vejo” não significa que somos responsáveis pelos acidentes 

com que nos deparamos na estrada. Não significa que somos responsáveis pelo comportamento de 

outra pessoa. Significa, contudo, que somos responsáveis por como reagimos ao que vemos. Uma 

manobra básica do ego é culpar o mundo por nossa própria condição. Conheço algumas pessoas 

obcecadas com o que está acontecendo na política. Como todos os dramas políticos, o que está 

acontecendo no atual cenário político passará, e outro drama virá e o substituirá. Ser possuído pela 

situação atual certamente não traz a paz da mente. 

Não esqueçamos de que este é um mundo de sonhos e o mundo passa de um drama a outro, 

de uma guerra a outra, de uma novela a outra, de uma administração a outra, de uma fantasia a outra; 

e tudo o que precisamos para sermos livre é ver o mundo como aquilo que é. Nada real pode ser afetado 

de forma alguma pelos nossos sonhos. Tentei, sem sucesso, persuadir um amigo a parar de assistir às 

notícias, mas ele é obcecado por isso. Outro amigo me disse que seu pai grita com a televisão. O 

problema não é o que está acontecendo no mundo. O problema sempre pode ser resumido a “como eu 

vejo o mundo”? Consigo ver Deus em todas as coisas, ou sempre ressalto a natureza falaciosa do 

mundo a cada curva ao longo do caminho da vida? 

Se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas  

da tua privação, estás acusando a ti mesmo.  

T-11.IV.5:1 

 

E por acreditares neles [pensamentos de ataque], 
 já não podes acreditar em ti mesmo.  

Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que és. 

L-26.3:4 

 



Um dia, vi um homem saindo de uma loja da Verizon com o celular ao ouvido, gritando com 

alguém do outro lado do telefone. “Eu nunca assinei nada, seu (palavrão)!” Um jovem adolescente, 

aparentemente seu filho, ficou mudo ao lado dele e parecia atordoado. De acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, “a raiva é um vício comportamental” que podemos 

superar se estivermos dispostos a abandonar toda a raiva. “A raiva nunca é justificada” (T-30.VI.1:1). 

O ego adoraria se disséssemos que a raiva é “às vezes” justificada. Então poderíamos debater sobre 

quando é ou não justificada. A palavra é “nunca”. A raiva nunca é a resposta correta. 

Lembra-te sempre de que não podes estar em nenhum outro lugar, 

 exceto na Mente de Deus. 
Quando te esqueceres disso, “entrarás em desespero” e “atacarás”. 

T-9.VIII.5:3 

 

“Não atacar” significa não atacar em pensamento, palavra ou ação. Primeiro, começamos com 

pensamentos, porque tudo começa como uma ideia. Não ataque verbalmente, por escrito; e 

obviamente, não ataque fisicamente. Se projetarmos nossos pensamentos de ataque no mundo, teremos 

medo de sermos atacados de volta, porque “sempre atacas a ti mesmo primeiro”. (L-26.3: 1) 

Lembremos que: 

 

A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas  

de se usar o corpo sem amor. 
T-8.VIII.9:9 

 

Prazer 

Não há nada inerentemente errado com o prazer. Quem não aprecia uma boa refeição? Minha 

esposa, Dolores, faz uma torta de frango deliciosa. Ainda assim, os antigos filósofos gregos nos 

aconselham a observar: “Nada em excesso. Tudo com moderação”. Assim, nada pode se tornar uma 

obsessão ou um vício. “O corpo é o lar escolhido pelo ego.” (T-4.V.4:1) 

Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo.  

Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. 

L-72.7:2-3 

 

Segundo o Instituto Nacional de Saúde, 70% dos americanos estão acima do peso. Desses, 

38% são obesos, e 8% são extremamente obesos. O uso de álcool está aumentando e é um fator comum 

em crimes violentos, incluindo o abuso de cônjuges e crianças. A Internet está cheia de artigos sobre 

a atual epidemia de ópio nos Estados Unidos. A cada doze minutos, alguém nos EUA morre pelo uso 

de um ópio como a heroína. 

Embora menos pessoas sejam viciadas em nicotina no mundo ocidental, ainda é um grande 

problema em todo o mundo, e nos EUA mais de 400.000 pessoas morrem a cada ano devido a doenças 

relacionadas à nicotina. Estima-se que oito por cento dos homens e três por cento das mulheres sejam 

afetados pelo vício em sexo. Tudo isso e muito mais – da dependência de drogas aos videogames, à 

Internet e às compras – são maneiras de fugir de Deus e, portanto, da Vida. 

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-13.2:6-9 

 

Eu escolho os sentimentos que experimento. 

Você já disse que ficou chateado, ofendido, desapontado ou indignado por causa de algo que 

parecia acontecer no mundo? Quem é o “você” que está chateado, ofendido, desapontado ou 

indignado? Somente um ego pode experimentar qualquer um desses sentimentos e você não é um ego. 

Você consegue imaginar Jesus chateado porque os discípulos não estavam “entendendo”? Se eu não 

sou um ego, então por que eu agiria como se eu fosse um ego? Os egos são fracos e frágeis e facilmente 



feridos pelo nada. Se eu me vejo como um ego, então posso ser ferido. Posso ser ofendido. Na verdade, 

todos são filhos de Deus. Na verdade, todos são o Cristo. É muito mais fácil ser amoroso do que 

odioso, e nos sentimos muito melhores por isso. 

Em vez de ser um localizador de equívocos, é mais divertido descobrir o que há de bom na 

vida. Em vez de ficar angustiado, ofendido ou indignado com o mundo que vejo, eu também poderia 

amá-lo com facilidade. Observe o que você fala com outras pessoas enquanto toma um café ou chá. 

Que rumo toma a conversa? Eu me envolvo em fofoca? Eu critico e reclamo? Esse não é o mundo de 

Deus. O Curso nos lembra: “Podes refletir o Céu aqui.” (T-14.IX.5:2) 

Eu decido quanto à meta que quero alcançar. 

Aqui voltamos ao ponto da escolha. Este é um curso obrigatório, mas o tempo que levamos é 

voluntário. 

Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação,  

mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador,  

Que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. 
T-2.III.3:3 

 

É necessário um grande aprendizado para reconhecer e aceitar o fato de que  
o mundo não tem nada para dar. 

M-13.2:1 

Eu desejo alcançar alguma meta mundana? Se eu a alcançar, o que eu teria? Talvez algo do 

mundo, talvez um título que acompanhe meu nome? Não há médicos no Céu. Por que você precisaria 

de um médico se não há corpos e nenhuma doença? Não há generais, capitães ou tenentes. Por que 

precisaria haver homens de guerra no Céu? Não há Reverendos, Vossa Graça, Vossa Eminência ou 

Vossa Santidade no Céu. Não há hierarquia espiritual no Céu. 

Um amigo me contou sobre seu desejo de possuir um carro esportivo caro. Finalmente chegou 

o dia em que ele tinha dinheiro suficiente para uma parcela de entrada e crédito suficiente para comprar 

o carro. Dirigindo-o para casa, ele pensou: “Bem, agora eu consegui. É só isso?” Ele havia assumido 

uma grande dívida. A meta foi alcançada, mas e agora? Se exibir para seus amigos traria paz a ele? 

Outro amigo, John Mark Stroud, conta a história de quando ganhou um prêmio da empresa 

em que trabalhava, a maior honra que alguém poderia receber de sua empresa. Ao receber a 

recompensa e sair do palco, uma profunda escuridão caiu sobre ele. O pensamento veio: “É só isso!” 

E a resposta veio: “Não, não é só isso! Isso é apenas uma coisa do mundo”. Não podemos saber quem 

realmente somos se pensarmos que somos algo que não somos. Em ambos os casos, os dois homens 

sabiam que o que haviam conseguido não era realmente satisfatório. Era algo temporal e não quem 

eram como Filhos de Deus. O mundo dos sonhos que vemos com os olhos do corpo nunca nos satisfará. 

No fundo, todos sabem que há algo muito mais magnífico. 

Como uma expressão da Vontade de Deus, não tens nenhuma meta a não ser a Sua. 

L-74.1:6 

 

 E todas as coisas que parecem me acontecer 

 eu as peço e as recebo conforme pedi 

Este é um grande problema. Significa aceitar a total responsabilidade por tudo o que acontece 

no meu caminho. Não há nada que me aconteça que eu não tenha pedido. Por que pedi isso? Às vezes, 

a resposta não é óbvia, pelo menos não inicialmente. Em 2001, fui diagnosticado com câncer de cólon. 

Após a remoção de um tumor do tamanho de um limão junto com parte dos meus intestinos, o médico 

realizou uma pesquisa exploratória e descobriu que o câncer havia se espalhado para os nódulos 

linfáticos e possivelmente para o fígado ou outros órgãos. 

Quando recebi o diagnóstico pela primeira vez, pensei: “Não pedi câncer. Câncer não está no 

meu roteiro.” Mas eu tive a doença, então devo ter pedido por isso em algum nível. O resultado foi 

fazer as pazes com a morte, o que eu dizia para a  morte: “Ok, se for a minha hora de ir, venha me 

pegar.” Uma vez que decidi que estava tudo bem morrer, percebi que provavelmente eu não iria 

morrer, pelo menos não naquele momento. 



Uma das lições mais importantes do Curso é a Lição 31: “Eu não sou uma vítima do mundo 

que vejo”. Uma grande paz pode vir quando desistimos da vitimização e aceitamos com graça o que 

nos acontecer, lembrando que, de fato, tudo é uma lição. 

E agora, as boas notícias. 

Sê confiante em que nunca perdeste a tua Identidade  

e as extensões que A mantém na integridade e na paz. 

T-7.IX.7:1 

 

Não podes estar em nenhum lugar, exceto na Mente de Deus. 

T-9.VIII.5:3 

 

Amorosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 


