
 

Cuidado com o Vão1 
By Jon Mundy 

 


 

A brecha “é” pequena. 

Entretanto, guarda as sementes da pestilência e de toda forma de enfermidades 

 porque é um desejo de manter à parte e não de unir. 

E desse modo aparenta dar uma causa  

à doença, que não é o que a causou. 

O propósito da brecha é toda a causa da doença.  

Pois ela foi feita para manter-te separado,  

em um corpo que vês como se fosse a causa da dor. 

T-28.III.4:2-6 

 

 
Quando os passageiros utilizam o underground (metrô) em Londres, ao entrar e sair do trem, há 

uma gravação de voz feminina dizendo: "Mind the gap" (cuidado com o vão). Ou seja, prestar 

atenção ao espaço entre a plataforma e o trem. Jesus usa a palavra "gap" (no caso do Curso, 

“brecha”, conforme nota de rodapé) 56 vezes no Curso, muitas vezes referido como uma pequena 

brecha que parece nos separar. A brecha é a crença na separação. Esta brecha existe apenas na 

mente e pode permanecer ali apenas temporariamente, uma vez que é um espaço ilusório que 

criamos entre nós e Deus, entre nós mesmos e uns aos outros. É um lugar no qual nos escondemos 

de Deus e uns dos outros. O pequeno espaço é preenchido por partículas de medo, imagens 

ilusórias de raiva, ídolos, e uma série de pensamentos infelizes. Na brecha, encontramos um sonho 

secreto, no qual estamos envolvidos em autocrítica e em nosso sonho do mundo. 

 

A brecha é um fragmento diminuto de nada que mantém o Amor distante, 

totalmente baseada em orgulho imaturo e pueril. 

                                                           
1 “Mind the gap” Infelizmente, o jogo de palavras não pode ser reproduzido em português, pois “gap” foi 
traduzido como “brecha” em Um Curso em Milagres e não faria sentido no contexto que o autor quis 
colocar. 



 

Em março passado, Dolores e eu passamos 10 dias na Costa Rica, juntamente com outros 13 

estudantes/professores de UCEM. Foi uma aventura incrível e, às vezes, fisicamente desafiadora 

de adentrar na selva e floresta tropical. Nos relacionávamos muito bem, e conectamos em um 

nível profundo e sereno que continuou por e-mail. Durante a nossa aventura, não ouvi ninguém 

se queixar nem uma única vez. Todos os membros entregavam-se totalmente à atividade em 

questão ou, conhecendo as próprias limitações físicas, aguardavam até que os outros tivessem 

concluído as atividades mais extenuantes. Não ouvimos sobre política norte-americana nenhuma 

vez durante a viagem. Era como se o mundo de sonho da política dos EUA não existisse e não 

tivesse importância, o que não deixa de ser verdade. Na "realidade", no Céu não há política, 

argumentação, pensamentos de ataque, desacordos nem separação. De volta ao aeroporto em 

Nova Iorque, as primeiras palavras que ouvi, provenientes de uma televisão, eram "Donald 

Trump", e pensei com gratidão como o Curso diz: "Este mundo acabou há muito tempo." (T-

28.I.1:6). 

 

 
 

Tudo é faz-de-conta, não é? 

Marilyn Monroe 

 

Faz-de-conta nunca pode ser realidade. O medo cria uma brecha que mantém o amor afastado. A 

brecha, como o ego, é imaginária. Um milagre é uma superação da ilusão da separação. Em nosso 

interno mais profundo, amamos uns aos outros. No entanto, nos escondemos dentro de uma 

pequena barreira frágil da separação, criada e sustentada por uma mente irracional e insana. 

Quantos irmãos e irmãs, quantos casais se separam devido a pequenos fragmentos de nada visto 

como sendo algo? Se apenas um pouco de disponibilidade de amar estivesse presente, que 

milagres poderiam se manifestar? 

 

Concebeste uma pequena brecha entre as ilusões 

 e a verdade para ser o lugar onde reside toda a tua segurança 

 e onde o teu Ser está cuidadosamente escondido pelo que tu fizeste. 

T-28.V.4:1 

 

Não é por acaso que Helen, Bill e Ken eram psicólogos, cada um deles com uma boa compreensão 

das obras de Sigmund Freud. Uma das maiores descobertas de Freud era a profundidade com a 

qual deliberadamente evitamos olhar, diretamente e de maneira responsável, para os nossos 

problemas. Freud reconheceu a negação e a projeção como os dois mecanismos de defesa 

primários para não olhar para o erro das nossas ilusões. O vício em mídia de massa, o uso de 

drogas, álcool, e comer demais estão entre os muitos mecanismos pelos quais podemos procurar 

amor em todos os lugares errados, tentando preencher as brechas que mantem o Amor (o nosso 

verdadeiro Ser) fora de nossa consciência. Entretanto, tal sonho simplesmente aumenta a brecha 

da separação, aumentando, assim, a solidão e o isolamento. 



 

Vigia a tua mente buscando os restos de medo,  

ou não serás capaz de me pedir que o faça.  

Eu só posso ajudar-te do modo como o nosso Pai nos criou. 

T-4.III.7:5-6 

 

Tirando o Lixo de dentro da Brecha 
Cuidado com a brecha significa "ser a consciência". Busque na mente os restos de medo, 

julgamentos e todas as formas de aborrecimento, irritação, raiva e impaciência. Esteja 

especialmente consciente das decisões que parecem mais "justificadas". Você pode acreditar que 

você está certo, mas o "julgamento" condenatório de qualquer forma é sempre baseado na 

percepção equivocada. Assim como uma das principais causas de ataques cardíacos é o acúmulo 

de placas nas nossas artérias, da mesma forma, as irritações que se acumulam em seu sistema 

psíquico mantem o amor afastado e impedem a felicidade em nossos corações. Milagres são um 

direito de todos, mas primeiramente é necessária a purificação. 
 

O milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer.  

E assim anula a interferência naquilo que foi feito. 

Ele não acrescenta, apenas retira.  

E o que retira já se foi há muito,  

mas tendo sido guardado na memória, parece ter efeitos imediatos. 

T-28.I.1:1-5 

 

Trabalhadores de milagres são removedores de lixo. Milagres não fazem nada. Eles desfazem. 

Somos chamados a prestar atenção a todo o lixo – a autocrítica - que jogamos na brecha entre as 

ilusões e a verdade, aumentando, assim, a nossa aparente separação uns dos outros e nosso 

verdadeiro Ser. A raiva, e até mesmo pequenos aborrecimentos, irritações, pensamentos de medo 

- tudo isso é simplesmente uma falta de disponibilidade para liberar nossas mágoas. 

 

Nós não percebemos o mundo através de nossos olhos. 

Percebemos o mundo através dos olhos da mente. 

Dr. Kenneth Wapnick 

 

Manias 
Um amigo estava falando sobre algumas de suas manias. É interessante que alguém poderia ter 

"incômodos" para animais de estimação2. Estar incomodado é estar aborrecido ou irritado. A 

comediante e atriz, Whoopi Goldberg, disse uma vez: "Eu não tenho algumas manias, eu tenho 

canis inteiros de mania.3" Falar sobre manias simplesmente aumenta e amplifica a realidade 

aparente da brecha. Observe a mente. Veja o que "perturba" a mente. Não aja sobre isso. Não diga 

nada sobre isso. Observe a mente quando perturbada pela aparência, comportamento, hábitos de 

higiene, maneirismos e muito mais de alguém. Olhe para isso e, em seguida, libere-o. Deixe-o ser 

o que é e não tente fazer do Amor um inimigo. Deixe-a ser quem é. Deixe que a situação seja o 

que é. O amor cura por deixar as coisas serem o que são. 

 

Jejum de Palavras 

Eu tenho um capítulo em Vivendo Um Curso em Milagres chamado "Jejum de Palavras", e eu 

gravei um CD com o mesmo título, explicando os benefícios do jejum de palavras. O primeiro 

passo no jejum de palavras é tornar-se cada vez mais consciente de todas as palavras que saem da 

boca. O que estamos dizendo e por que estamos dizendo isso? Esteja especialmente consciente 

das projeções de todos os tipos. Antes de falar: Olhe! Observe! Espere! 

 

                                                           
2  O trocadilho de palavras não pode ser reproduzido em português, pois “pet” significa animal de 
estimação em inglês e a expressão “pet peeves” pode ser traduzida como implicância ou mania. 
3 O mesmo serve para essa fala da atriz. 



Estamos sempre nos entregando com nossos julgamentos, opiniões e condenações. Observe 

quanto tempo nos dedicamos para reclamar. A palavra "temperamento", como em "perder a 

paciência4" vem da mesma raiz que a palavra "temperamento", que significa o aquecimento do 

aço para torná-lo rígido e resistente. Quando as pessoas "esquentam a cabeça" e perdem a 

paciência, olhamos para elas como se elas tivessem perdido o poder sobre a sanidade e a 

razoabilidade. Elas estão literalmente loucas. Observe o que ferve para fora da quente magna 

psíquica da insanidade que vive abaixo da superfície do que chamamos de racionalidade. Seja 

cauteloso com a agressão oriunda da raiva. 

 

Assim como cortamos certos alimentos quando fazemos uma dieta, o jejum de palavras é uma 

maneira de abandonar frases negativas, de julgamento (e, portanto, conceitos), tornando-nos mais 

conscientes dos lugares de nosso sistema psíquico poluídos com restos de medo e fragmentos de 

insanidade, presos entre as mentes certa e errada. Se você disser (ou sentir) que está chateado ou 

ofendido, dê uma boa olhada no que é perturbador ou ofensivo. Esta "ofensa" vem de sua mente 

certa ou o ego o mantem como refém? Você não pode ficar chateado ou ofendido e, ao mesmo 

tempo, alinhar a sua mente à Mente. O Espírito Santo nem mesmo sabe como ficar com raiva. 

Não podemos ficar com raiva e conhecer a Deus ao mesmo tempo. 

 

Cuidado com os xingamentos. 

Xingamentos é uma maneira de ficar preso em uma brecha. Palavras como estúpido, idiota, 

ridículo, absurdo e loucura são todas projetivas e nos separam uns dos outros e não nos permitem 

experimentar nosso verdadeiro Ser. Uma mulher estava dirigindo seu carro com sua filha, quando 

ela tocou acidentalmente a buzina do carro. Ela imediatamente virou-se para a filha e disse: "Isso 

foi um acidente. Eu não queria fazer isso." Ao que a menina respondeu: "Eu sei, porque você não 

disse: 'Seu idiota!'" 

 

O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente 

porque é um currículo de alegria. 

T-8.VII.8:5 

 

Cuidado com a brecha da necessidade de prazer. 

O prazer é baseado no corpo. Alcançamos a alegria, que é mais profunda e mais duradoura do que 

prazeres fugazes, ao fazer a Vontade de Deus. Não há nada de errado em ter prazer. Quem não 

gosta de uma boa refeição? No entanto, podemos facilmente exagerar ao ceder aos prazeres. Isto 

leva à obesidade e dependência de álcool e de drogas, que causam uma série de problemas para o 

corpo e a mente, juntamente com a perda da autoestima. Lembre-se de que a ira, a gula, a luxúria, 

a preguiça e a ganância estão entre os sete pecados capitais, pois tais condições enfraquecem 

nossa consciência e nossa capacidade de conhecer a verdadeira alegria. Os prazeres corporais são 

temporários e devem ser repetidos a fim de experimentar ainda mais gratificação. A verdadeira 

alegria, no entanto, não é limitada pelo tempo. A alegria é uma das dez características de um 

professor de Deus e parte da Mente Eterna. Tem-se alegria através do compartilhar e através de 

agir instintivamente por amor e fazer automaticamente a coisa certa. A alegria transcende a dor 

da separação. 

 

Jesus nos pede para olhar com mais atenção para as nossas desculpas e para procurar a causa de 

todo o sofrimento e ver como o físico é o resultado do mental. De acordo com o Curso, a causa 

da dor é a separação. O corpo não é a causa da dor, e sim o efeito da mesma. Se estivéssemos 

plenamente conscientes da nossa ligação intrínseca com Deus, seríamos incapazes de sentir dor. 

A dor não é a Vontade de Deus. Deus não conhece nada sobre a separação. Deus não pode 

conhecer a dor. Jesus sabia que ele era totalmente Espírito e não um corpo, e ele não sofreu na 

cruz. Apenas um corpo pode sofrer. Ken Wapnick não "sofreu" em seus últimos dias. Ele sabia 

que não era um corpo, e ele voluntariamente deu sua Mente de volta para Deus. 

                                                           
4 O trocadilho de palavras não pode ser reproduzido no português, pois a expressão que poderia ser 
traduzida literalmente como “perder o temperamento” não faria sentido em nossa língua. Portanto, 
pode ser traduzida como “perder a paciência”. 



 

No entanto, a separação não 

passa de um espaço vazio, que nada engloba,  

que nada faz, tão sem substância quanto o vazio  

entre as ondas que um navio faz ao passar. 

T-28.III.5:2 

 

A brecha ilusória entre Deus e nós não tem mais realidade do que a onda passageira que um navio 

faz ao passar pelo oceano. No mesmo instante em que a separação parece ter acontecido, a 

correção ocorre. Uma milha para trás do navio, é como se nada tivesse acontecido. Nós não 

podemos ser separados de Deus ou uns dos outros, a menos que, deliberadamente, tentemos 

manter julgamentos entre nós. Egos afastam. O Espírito nos une. 

  

O que é o mundo senão uma pequena brecha que é percebida com o fim de rasgar a eternidade 

e fragmentá-la em dias, meses e anos?  

E o que és tu que vives dentro do mundo,  

senão um retrato do Filho de Deus partido em pedaços,  

cada um escondido dentro de uma porção separada e incerta feita de barro? 

T-28.III.7:4-5 

 

O ego, o tempo, e o mundo inteiro são apenas uma pequena brecha, uma crença insana, uma ideia 

diminuta e louca que achamos ser real. 

 

Podes mudar a forma porque ela não é verdadeira.  

Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada.  

A razão te dirá que se a forma não é realidade,  

tem que ser uma ilusão e não existe para ser vista.  

T-22.III.7:2-4 

 

O Céu é um estado de constância além do tempo e da "mudança" como a entendemos. Preso como 

estamos no tempo e no corpo, é difícil conhecer a Eternidade. O Curso até mesmo sugere que não 

tentemos, no tempo, envolver a nossa mente em torno da ilusão do tempo. No entanto, como o 

corpo, o tempo persistentemente nos faz lembrar de sua presença. A razão por si só não permitirá 

que vejamos a sua irrealidade. Precisamos descansar em saber que, em última instância e, 

portanto, na realidade eterna, não há tempo e nenhum corpo fora da realidade da Mente. Estamos 

conectados no nível da realidade (Mente), e não no nível da fisicalidade (corpo). A Mente é a 

realidade. O corpo é passageiro e efêmero. Esta declaração da verdade não é para menosprezar o 

corpo, nem para negar a aparente inevitabilidade do tempo. Mesmo assim, 

 

Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente.  

Não existe nada a ser temido.  

Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha  

na Integridade que Lhe é própria.  

A transigência que a menos importante e a menor das brechas representaria  

no Seu Amor eterno é completamente impossível.  

Pois isso significaria que o Seu Amor seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio,  

que a Sua gentileza pudesse em algum momento se transformar em ataque e que a Sua 

paciência eterna pudesse às vezes falhar. 

T-29.I.1:1-5 

 

  



Fechando a Brecha – Cola do Milagre 
De acordo com o Curso, "as mentes são unidas, corpos não são." Jesus não diz que mentes podem 

unir-se, os corpos não podem. Nossa conexão com a Mente já está lá. A "correção" já está lá. 

Todos já estão em Casa. O Céu não é algo que tem de ser alcançado. Ele simplesmente precisa 

ser re-conhecido. Quando um casal se apaixona, eles podem experimentar suas mentes sendo 

unidas: a distância entre eles desaparece, e eles podem experimentar a Unicidade. Obviamente, 

sabemos o quão tênue o amor romântico pode ser e, às vezes, difícil de manter. O que nos torna 

Um é o compartilhamento de uma mente sã. Jesus, ao falar sobre nosso relacionamento, diz: 

 

O Espírito Santo está nas mentes de ambos 

 e Ele é Um porque não existe nenhuma brecha  

que separe a Sua Unicidade de Si própria.  

A brecha entre os vossos corpos não importa,  

pois o que é unido Nele é sempre uno. 

T-28.IV.7:1-2 

 

Jesus diz no Evangelho: "Eu sou a videira, vós os ramos." Há uma Mente da qual todos fazemos 

parte. Se um ramo está quebrado, embora ele possa morrer, a videira continua vivendo. No 

entanto, os milagres são o resultado de quando você não insiste 

 

(...) em ver na brecha o que não está lá (...).  

A tua disponibilidade para deixar que as ilusões desapareçam  

é tudo o que Aquele Que cura o Filho de Deus requer. 

T-28.IV.10:7-9 

 

Milagres acontecem quando deixamos de lado todos os julgamentos e estamos, portanto, livres 

de todas as trincas na consciência, todas as violações que não estão verdadeiramente em um 

relacionamento. O que existe é Amor. E o Amor funciona como a aderência da cola que outrora 

fora separação. Vendo com o julgamento (que separa), olhamos e o que acreditamos ser a visão 

física é cegada por nossas próprias projeções. Jesus nos diz que Visão significa ver com "os olhos 

de Cristo", em que não há separação, nenhuma diferenciação e nenhuma discrepância. Nenhuma 

pequena brecha nos impede de sermos inteiros. 

 

Na verdade, a brecha não existe. Se não há nenhuma causa - nenhuma brecha - não há nenhum 

efeito – não há a separação. Portanto, (você está sentado?) Não há nenhum mundo. Não há 

"outro". Não há nada fora de você. Não há nada fora de sua mente. Não há nada a temer. Há 

apenas uma crença em uma brecha. Crenças não são realidade. Como pode uma fantasia ser 

realidade? 

 

Não há nada fora de ti.  

Isso é o que tens que aprender em última instância,  

pois é o reconhecimento 

de que o Reino do Céu foi restaurado para ti. 

T-18.VI.1:1-2 

 

Criamos um outro mundo para substituir o Céu. 

- e - 

A “realidade aparente” deste mundo bloqueia a luz do Céu. 

 

Aqui se estabelece um mundo que é doente, 

e esse é o mundo que os olhos percebem. 

T-28.V.4:2 

 

O mundo está doente, porque é um mundo onde reina o ego. O ego é como um vírus na psique 

que não precisa ser morto. Afinal, você não pode matar algo que não é real. Quando Jesus estava 

em pé na frente de Pôncio Pilatos, este perguntou-lhe se ele era um rei. Jesus respondeu: "Sim, 



mas o meu Reino não é deste mundo." Este é um mundo de jogos de poder e política, onde o ego 

ilusório reina absoluto. É um lugar de debates políticos, embates, palavrões, vulgaridades, 

argumentação, brigas, disputas, lutas, disputas, doenças, contendas e fumigações. Um mundo de 

insultos não é a realidade. Este é um mundo de guerras justificadas, e um milhão de pequenos 

fragmentos de medo que qualquer ego pode cavar para criar uma brecha entre a realidade e a 

insanidade. 

 

Tu, que acreditas que existe uma pequena brecha 

entre tu e o teu irmão, não vês 

que é aqui que ambos estão como prisioneiros, 

em um mundo percebido como se estivesse existindo aqui. 

O mundo que vês não existe, 

porque o lugar onde o percebes não é real. 

T-28.V.7:1-3 
 

Um mundo insano não existe e não existe nenhuma brecha porque não há nenhuma diferença 

entre nós. Cada filho de Deus deve ser igualmente amado. Para "ver" o nosso caminho de Casa, 

não devemos estar perdidos para Deus. 

 

A brecha é cuidadosamente escondida na névoa 

e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas  

e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança.  

Entretanto, na brecha não há nada.  

E não existem segredos terríveis e túmulos escuros  

onde o terror surge dos ossos da morte.  

Olha para a pequena brecha  

e contempla a inocência e o espaço vazio  

onde não há nenhum pecado,  

pois é isso o que verás dentro de ti mesmo  

quando tiveres perdido o medo de reconhecer o amor. 

T-28.V.7:3-6 

 

Entretanto, tudo o que acontece quando a brecha se vai é a paz eterna.  

Nada mais do que isso e nada menos.  

Sem o medo de Deus, o que poderia te induzir a abandoná-lo?  

Que brinquedos ou truques poderiam existir na brecha  

capazes de te afastar por um instante do Seu Amor?  

Permitirias que o corpo dissesse “não” ao chamado do Céu,  

caso não tivesses medo de encontrar a perda do teu ser ao achar Deus? 

Entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar? 

T-29.I.9:1-6 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Quando perco o medo do Amor, vejo 

o Amor bem à minha frente. 

 

Quão libertador é ver que não há nada a temer, incluindo a morte do corpo efêmero. A distância 

em toda a brecha pode fechar e, no entanto, algo nos impede. Estamos com medo do Amor 

sabendo que, na presença de Amor, o ego desaparece. O que mais tememos é, então, a nossa maior 

libertação. 

 

Amorosamente, 

 

 Jon 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 


