
 

A atração da culpa 

~ e ~ 

a atração de Deus 
 

Por Jon Mundy 
 

Tu tens, então, duas avaliações conflitantes de ti mesmo 

 na tua mente e elas não podem ser ambas verdadeiras. 

T-9.VII.4:1 

 

Mas disto precisas lembrar:  

a atração da culpa se opõe à atração de Deus. 

T-15.IX.6:2 
 

 
É e não é 
Tudo é dividido em duas partes, e não é. Isso soa contraditório - é e não é. Para que isso 

não se torne confuso, deixe-me explicar. Por exemplo, no mundo dos computadores, a informação 

é representada por um e zero, desligado ou ligado, verdadeiro ou falso. Outra forma de dizer isto 

é que tudo parece estar dividido em contrários: claro ou escuro, corpo ou espírito, tempo ou 

eternidade, útil ou nocivo, amoroso ou temeroso, material ou imaterial, amor ou medo, Deus ou 

ser. 

Além disso, existem duas forças eletromagnéticas básicas - positiva e negativa, ou se 

preferir, atraente e repelente. Pense na energia destas duas forças como duas atrações magnéticas. 

Podemos pensar na mente egoica como a mente que está nos atraindo para o corpo material e, 

portanto, também para o desespero e a depressão. Por outro lado, a atração de Deus nos leva cada 

vez mais alto, para o espiritual. Como se apaixonar repetidamente, a atração de Deus nos leva, de 

maneira crescente, à felicidade e à alegria. 

 

Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. 

Significa apenas que podes escolher o que queres aprender  

em determinado momento. 

T-in.1:4-5 

 

Despertamos lentamente e isso é tudo o que o Curso trata, movendo-nos cada vez mais alto, do 

mundano para o místico - da divisão aparente para a Unidade eterna. 

 

A tua devoção dividida te deu as duas vozes, 

e tens que escolher em que altar queres servir. 

T-5.II.8:9 

 

Preferes ser um refém do ego ou o anfitrião de Deus? 

T-11.II.7:1 

 

Todos têm livre-arbítrio. 
Temos o livre-arbítrio porque é uma das características de Deus e, uma vez que somos 

parte de Deus, devemos ter livre-arbítrio. Isso significa (como na história de Adão e Eva, Jonas e 

a baleia, ou a parábola do Filho Pródigo) que, se quisermos, temos a opção de fugir de Deus. 

Assim, somos livres para sermos reféns do ego ou anfitriões de Deus. Embora Deus não possa 

parar nossa desobediência, por meio do GPS (God’s Plan for Salvation - Plano de Deus para a 



Salvação), Ele continuamente nos oferece orientação clara sobre o que precisamos fazer para 

encontrar o nosso caminho de volta para Casa - se escolhermos ouvir e seguir a Sua liderança. 

 

Como é simples a escolha entre duas coisas tão claramente distintas! 

T-26.III.7:4 

 

Deus sabe que estamos sonhando e que não conseguiremos voltar para Casa sozinhos com 

apenas um personagem de sonho ilusório (o ego) como nosso guia. Na verdade, o Curso nos diz 

que, as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes e, como professor da 

salvação, ele é uma escolha por demais pobre. (T-9.IV.8:3). No entanto, não importa o quão 

longe vaguemos, está chegando o dia em que vamos voltar para Casa e nosso Pai dirá: “Nada 

aconteceu. Você só estava sonhando. Bem-vindo ao Lar.” A boa notícia é que podemos despertar 

agora. E não temos que perder o corpo para que isso aconteça. Simplesmente, temos que 

abandonar nossa atração da culpa, a fim de superar o nosso sentimento aparente de estarmos 

separado de Deus. 

 

A atração da culpa produz medo do amor, 

pois o amor jamais olharia para a culpa de modo algum. 

T-19.IV.A.10:1 

 

Há dois tipos de culpa pelas quais nos atraímos: 

a culpa que sentimos internamente e a que projetamos nos outros. 

Uma das razões de Um Curso em Milagres ser uma obra tão importante e uma das 

principais razões pela qual chegou a nós através dos Drs. Helen Schucman e William Thetford 

(Professores de Psicologia Médica na Columbia University), é que o Curso é psicologicamente 

sofisticado. Jesus é um psicólogo perfeito e ele conhece o ego. Assim, ele nos explica no Curso 

como fomos pegos no sonho do mundo e como podemos despertar e ser livres. 

 

A psicologia do ego 
Em toda a literatura mística, achamos que há algo que está, por assim dizer, em oposição 

a Deus, algo que não é de Deus - um pequeno fragmento de loucura que parece ter se fracionado 

da plenitude de Deus. Este pequeno fragmento de insanidade é algo que chamamos de ego, ou 

seja, a crença na realidade de um ser separado. Tudo o que o ego é, portanto, é uma crença e, 

como tal, pode ser desfeita. Na realidade, o ego não tem realidade, porque é impossível ser 

fracionado ou separado de Deus. O ego é, portanto, apenas um pensamento de separação. Uma 

vez que o ego é apenas um pensamento, tudo que temos que fazer para sermos livres é mudar 

nossos pensamentos. 

O filósofo francês René Descartes (1596-1650), muitas vezes apelidado de o pai da 

filosofia ocidental, é mais lembrado por seu famoso dito “Cogito Ergo Sum.” (“Penso, logo 

existo”). A culpa diz não apenas que pequei, ela diz: eu sou pecado. Em termos de psicologia do 

ego, seria, então, melhor expressa como: 

 

Ergo sum reus. Ergo, sum. 

(Sou culpado, logo existo). 

A atração da culpa se acha no pecado, não no erro. 

O pecado será repetido devido a essa atração. 

Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer 

e não vai abandonar a ideia de pecado. 

T-19.III.1:1,2&4 

 

Pecado, culpa e o ego 

A crença na realidade do ego dá origem à crença no pecado, culpa, medo, e um sistema 

de pensamento baseado na separação e especialismo. O Curso explica que o entrelaçamento das 

ideias de pecado, culpa e medo, é a base do funcionamento do ego. 

1. A crença no pecado e na separação é um prefácio para a culpa. 



2. A culpa é o conceito central no sistema de pensamento do ego. 

3. Por não querermos olhar para a nossa culpa, ocultamo-la. 

4. Em seguida, olhamos ao redor para encontrar a culpa nos outros. 

5. A culpa leva ao nosso medo de punição, pois ainda acreditamos que “temos pecado!” 

 

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

T-6.V.A.5:3 
 

A atração do corpo 

O corpo é a casa escolhida pelo ego e o ego é muito identificado com o corpo. Ao mesmo 

tempo, o Curso é muito claro que, por si só, o corpo não é nada - cinzas - poeira. Curiosamente, 

três principais usos do ego para o corpo (ataque, prazer e orgulho) podem ser lembrado por um 

acrónimo usado agora frequentemente APP (attack, pleasure, and pride, em inglês). 

 

No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. 

Tu projetas a culpa para te veres livre dela, 

mas de fato estás apenas ocultando-a. 

Experimentas culpa, mas não tens a menor ideia do por quê. 

T-13.II.1-3 

 

O ego usa o corpo para o ataque 

Somos muito bons no ataque com a língua, a palavra escrita, com os punhos e armas. O 

pensamento de que podemos conseguir o que queremos por meio do ataque nunca funciona. O 

ataque físico é a forma mais baixa de pensar. Quero realmente ferir? Isso é o que fazemos sempre 

que atacamos de qualquer forma. 

 

Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. 

L-pI.170.1:1-2 

 

Proteger a culpa é a maneira como a mantemos 
Tentamos escapar da culpa projetando-a. A atração da culpa interna automaticamente leva 

à atração de ver a culpa nos outros. A partir desta perspectiva, “amamos” encontrar problemas 

no mundo. Seguindo os ditames insanos do ego, acreditamos que, encontrando culpa em outros, 

conseguiremos demonstrar a nossa inocência a Deus. 

 

A metodologia do ego, precisando desesperadamente encontrar culpa em outros, é atacar 

e destruir os pecadores. No entanto, agora nos deparamos com um paradoxo e um problema. 

Tendo inventado um mundo e um corpo para se livrar da culpa, criamos mais culpa em nossa 

própria mente ao culparmos os outros. A fonte de nossa culpa está agora ainda mais 

profundamente enterrada, que é mais uma razão para precisarmos olhar honestamente para a nossa 

culpa. 

 

Gangorra 

O ego brinca de gangorra. Quando colocamos alguém para baixo, nos elevamos, ou assim 

pensa o ego. No entanto, colocar alguém para baixo é nos colocar para baixo, porque, na verdade, 

não há separação. Assim, Hitler não matou apenas 6 milhões de judeus, ele também matou a si 

mesmo e a mais de 60 milhões de alemães. 

 

O ego fez o corpo com olhos 

para que pudesse procurar o semblante da culpa. 

Dr. Ken Wapnick 

 

Tu, que pensas que odeias o teu corpo, enganas a ti mesmo. 

Odeias a tua mente, pois a culpa a penetrou 

e ela quer permanecer separada da mente do teu irmão,  



o que não pode fazer. 

T-18.VI.2:7-8 

 

Sentindo-nos culpados, “queremos”, na verdade, temos uma necessidade desesperada, de 

flagrar os outros fazendo coisas erradas. Certa vez, fui ver Ken Wapnick, preocupado com o 

comportamento de um irmão. Sempre confiei em Ken e sabia que ele poderia me ajudar a ver as 

coisas de forma diferente, então eu estava pronto para ouvir o que ele tinha a dizer. Depois de 

conversarmos por alguns minutos, eu disse: “Pensar que (o problema em questão) está dentro de 

mim.” Não foi fácil olhar para isso como um problema interno, mas eu sabia que era o que tinha 

que fazer. Olhar para a culpa dentro é sempre desagradável. Porém, a liberdade resultante vale 

muito o esforço. 

 

O ego usa o corpo para o prazer. Não há nada de errado com o prazer. O problema com 

o prazer é que, sendo temporal, precisa ser repetido várias vezes a fim de ser experimentado, 

assim, abrindo a possibilidade de comportamento compulsivo e viciante. 

 

Os apetites são mecanismos para “receber”,  

representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. 

Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo 

quanto das assim chamadas “necessidades mais elevadas do ego”. 

Na origem, os apetites do corpo não são físicos. 

O ego considera o corpo como a sua casa 

e tenta satisfazer-se através do corpo. 

Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente 

que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. 

T-4.II.7:5-9 

 

A doação da Sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. 

T-6.V.1:6 

 

O Curso justapõe prazer, que é do corpo e temporal, com alegria, que é da mente e é um 

estado permanente (eterno) da mente. Como o prazer precisa ser repetido muitas vezes, a fim de 

ser experimentado, pode levar ao vício. Nós, portanto, nos sentimos culpados quando nos 

prendemos a um vício corpóreo, como comer demais, beber demais, ou viciar em drogas. 

 

No topo da lista das dependências corpóreas está algo que todos no planeta precisam lidar 

diariamente; a necessidade de comer. A tentação de “comer demais” é grande e facilmente vista 

em muitas das nações mais ricas do mundo. Recentemente, li um artigo que dizia que era agora 

oficial - os americanos são o povo mais gordo do mundo. Quanto mais comemos (especialmente 

alimentos não saudáveis), mais queremos comer. Quanto menos comemos, menos precisamos 

comer. É uma escolha.  

 

Tu não pedes muito da vida, mas pouco demais. 

Quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, 

por coisas que compras, por prestígio tão como é valorizado pelo mundo,  

estás pedindo o pesar e não a felicidade. 

W-133.2:1-2 

 

O ego usa o corpo como um objeto de orgulho. Pegue uma revista. Folheie-a e dê uma 

olhada nos anúncios. Eles são, em sua maioria, sobre algo que fará o corpo ter uma aparência 

melhor (roupas, joias), cheirar melhor ou se sentir melhor. Juntamente com orgulho, podemos, é 

claro, também dizer que o ego quer outra palavra com “p” - poder. 

 

A atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que é. 

. . . . 



 

No entanto, a atração da culpa só tem valor para ti porque não olhaste para o que ela é e a 

julgaste completamente no escuro. 

À medida que a trazemos à luz, a tua única questão  

será a razão pela qual algum dia a quiseste. 

T-15.VII.3:4-5 

 

Certa vez, um colega, que era um membro dos Alcoólicos Anônimos, me disse que, 

depois de estar livre de álcool há alguns anos, ele não conseguia entender agora por que tinha sido 

tão importante para ele. Da mesma maneira, qualquer um que consegue a liberdade de qualquer 

vício, tais como fumar ou o uso de drogas (até mesmo o açúcar), pode dizer que, uma vez que 

estivesse claramente fora do vício, ele já não conseguia entender por que esse hábito prejudicial 

parecia tão importante. 

 

A importância de olhar 

Temos escolhido ser culpados. Quando percebemos que temos escolhido a culpa, 

podemos mudar nossas mentes e escolher a Expiação - nosso verdadeiro Ser. Dr. Ken Wapnick 

repetidamente se referiu a “olhar” como um tema central na “melodia” do Curso. O propósito da 

culpa é nos impedir de olhar para o nosso “Ser” (o nosso verdadeiro Ser). Em vez disso, a atração 

da culpa faz com que a culpa pareça tão terrível que não conseguimos olhar para ela e, então, 

além dela para o nosso verdadeiro Ser. Não estando disponíveis e, portanto, incapazes de olhar 

para nossa própria culpa, ocultamo-la, assim, cada vez mais profundamente através da negação, 

através da projeção, através do abuso de drogas ou álcool, por meio de alimentação excessiva, 

por meio de uma série de atos que nos fazem sentir ainda mais culpados. Isto nos faz muito 

infelizes. 

 

A mais escura das pedras angulares ocultas em ti 

mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência. 

T-13.II.3:1 

 

Um prefácio à crença na culpa é a crença no pecado 

O pecado é a crença mais sacrossanta do sistema de pensamento do ego. O coração do 

sistema de pensamento do ego é que “eu” existo fora do Amor de Deus. Se sou pecador, se sou 

culpado, se sou um corpo separado, então existo fora da Mente de Deus. A verdade é que não 

podemos existir fora do Amor de Deus, e é por isso que tanto o corpo como o mundo são ilusões. 

Lembre-se de que você não é um corpo e todos os corpos desaparecem. Sendo irreal, o corpo não 

é eterno. 

 

Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, 

pois se tens que reter a culpa, como insiste o ego,  

“não podes ser quem és”. 

Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, é que o ego tem possibilidade de induzir-te 

a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. 

T-13.II.1:3-4 

 

De acordo com a psicologia do ego, se a culpa é real, não existe Deus. Da mesma maneira, 

se Deus é real, não existe culpa. Um ser individual e separado não pode existir independentemente 

de Deus. Um ou o outro é real. A verdadeira felicidade (alegria) vem de fazer a Vontade de Deus 

- não existindo vida à parte de Deus. Como a Lição 223 do Curso diz: “Deus é a minha vida. Não 

tenho outra vida, senão a Dele.” Quando realmente “sabemos” isso e vivemos com Deus, tudo 

funciona bem - mesmo que as circunstâncias externas da vida corpórea nem sempre sejam 

perfeitas. Ou seja, um corpo pode ser deformado, mas a mente perfeita. 

 

O corpo nunca pode trazer-nos a paz. A paz só pode ser alcançada através da mente. 

Independentemente da condição ou a localização do corpo, a mente ainda pode estar em paz. É a 



condição ou estado da mente que importa. Você pode estar sentado em sua Mercedes ou em uma 

linda casa com a sua mente no inferno, ou você pode estar sentado em uma cela de prisão com a 

sua mente no Céu. É uma questão de escolha. 

 

Buscar prazer por meio do corpo, a casa escolhida pelo ego, faz com que o corpo pareça 

real - o que também significa tornar real o sistema de pensamento do ego. No entanto, o único 

prazer real e duradouro vem em fazer a Vontade de Deus. Escolher a Paz e o Amor de Deus não 

é apenas o nosso maior prazer; é o nosso único verdadeiro prazer. 

 

Buscar prazeres do mundo significa que estamos negando que o verdadeiro prazer vem 

em fazer a Vontade de Deus ou viver do nosso verdadeiro Ser. Isso não significa que devemos 

parar de comer comida boa ou desistir do sexo. Comer e sexualidade não são pecaminosos. O 

Curso não está dizendo que não devemos apreciar as coisas do mundo. Ele apenas nos pede para 

perceber que essas coisas são temporais e muito menos importantes do que seguir o GPS (Plano 

de Deus para a Salvação) mais de perto. Alinhar nossa mente ao Amor e à Paz da Mente de Deus 

é o nosso maior prazer. 

 

Para rever: Dois tipos diferentes de atrações nos puxam. A atração da culpa nos puxa 

para o corpo, e, assim, o ego faz do corpo uma prisão. Felizmente, há uma outra atração ainda 

mais profunda que nos puxa para Casa para Deus e para um reencontro com a “Mente de Todos”. 

 

No instante santo, não há corpos 

e vivencias apenas a atração de Deus. 

T-15.IX.7:3 

 

A atração de Deus  
Podemos escolher alimentar o ego voraz ou nutrir o espírito disciplinado e sem vícios. 

Olhando para dentro, começamos a re-conhecer a atração gentil de Deus dentro de nós. Elevando 

a nossa consciência com regularidade e consistência, o espírito desenvolve uma sede natural por 

Deus, de tal maneira que muitas necessidades menores se tornem menos exigentes. Muitos 

místicos cristãos, sufis e judeus falam do amor a Deus como algo a que oferecem a sua mais 

profunda devoção. Esse é o caso do poeta persa, Rumi (1207-1273). Estudantes do Curso, 

conforme se aprofundam no Curso, tornam-se cada vez mais conscientes de que só existe um 

Deus, existe apenas um Universo e, portanto, apenas uma força fundamental que, para o bem da 

nossa própria felicidade, merece a nossa atenção. 

 

Se experiências místicas acontecem com regularidade e consistência, ou mesmo se elas 

simplesmente acontecem ocasionalmente, mas com profundidade, então a busca se aprofunda. As 

experiências místicas e a busca da Verdade continuarão até que tenhamos ido além de toda a 

imagem e nos encontremos em Casa novamente. 

 

Não permitas que as pequenas interferências te puxem para a pequenez. 

Não pode haver atração pela culpa na inocência. 

Pensa no mundo feliz pelo qual caminhas com a verdade ao teu lado! 

Não desistas desse mundo de liberdade em troca de um pequeno suspiro 

de desejo pelo pecado aparente, pelo faiscar diminuto da atração pela culpa. 

Deixarias de lado o Céu em troca de todas essas distrações insignificantes? 

T-23.in.4:1-5 

 

Quando estudamos a vida dos místicos, quando olhamos para os antigos Padres e Madres 

da Igreja, encontramos indivíduos tão impulsionados pela atração de Deus que tinham a intenção 

de afastar-se “do mundo”, buscando somente Deus, tanto quanto possível. 

 

Torne-se em todas as coisas um Buscador de Deus 

e em todas as coisas um localizador de Deus, em todos os momentos e em todos os lugares. 



Místico alemão Christian Meister Eckhart (1260-1328) 

 

Pois o amor contém o fim da culpa, com tanta certeza, quanto o medo depende dela. 

O amor só é atraído pelo amor. 

Não vendo a culpa de forma alguma, não vê medo algum. 

Sendo totalmente incapaz de ataque, não poderia ter medo. 

T-19.IV.A.10:4-7 

 

A irresistível atração do amor pelo amor 
Há, no universo, uma irresistível atração do amor pelo amor. Quando me apaixonei por 

Judy Femmer, minha namoradinha da escola, me apaixonei perdidamente, totalmente, de cabeça. 

Felizmente, a mesma coisa aconteceu muitos anos depois, quando conheci minha esposa, Dolores. 

Amor Verdadeiro é incrível. Quando estamos plenamente apaixonados, felizmente, fazemos de 

tudo para o amado. Ao compartilhar amor, começamos a conhecer mais sobre o Amor. Deus só 

conhece abundância. Ele tem uma fonte infinita de Amor e, conforme compartilhamos nossa 

própria abundância, conhecemos mais de Deus. É tão simples. De acordo com os místicos, todos 

os nossos problemas, “todos eles”, vêm de escolher o ego no lugar de Deus. Se escolhemos o ego, 

isso significa que não estamos cientes da presença da nossa orientação interior sábia. O que quer 

que o ego diga é o que fazemos, porque acreditamos ser o ego. 

 

Ver a culpa torna a culpa real. 

Ver a inocência torna a inocência real. 

Quando agimos de forma responsável, recusando-nos a projetar pecado e culpa nos 

outros, negamos a nossa crença na culpa. O pensamento mais amedrontador, que mantemos 

oculto, é o pensamento de que “pecamos”. Por esta razão, encontramos frequentemente pessoas 

que compartilham confissões de travesseiro, buscando se libertar da autocondenação, ou da crença 

de que pecaram. 

 

Inculpabilidade 
Acreditamos que traímos o Filho de Deus, condenando-o. Se compreendêssemos que a 

culpa é uma questão de “crença” e, portanto, uma escolha, poderíamos escolher contra essa 

insanidade. O ego tem medo de que, se reconhecermos a nossa inocência e escolhermos o nosso 

Ser verdadeiro, ele estará perdido. Isso é verdade - o ego estaria perdido. Nisso está a nossa maior 

vitória. O ser culpado que inventamos não existe. Você, como ser separado, culpado, 

“adormecido”, não existe. Personagens do sonho não têm realidade. 

 

Protegemos o ego quando não aprendemos este Curso, o que significa que ainda 

pensamos ser um ego, um corpo culpado separado de Deus. Assim como apenas “ser sem 

defesas” pode nos libertar da culpa, apenas a “inculpabilidade” pode nos proteger. Em 

última instância, a aceitação da Expiação é a única coisa que pode realmente nos “proteger” por 

nos trazer de volta à realidade de nossa verdadeira identidade como uma Criança de Deus. A 

Expiação afirma que a “Criança de Deus não tem culpa”. O Espírito é sempre invulnerável. O ego 

tem um sistema de implosão interno e um dia ele vai desaparecer. 

 

 

Amorosamente, Jon 

 

 

 

 

Traduzido por Juliana Kurokawa 

 

 


