
 

Estamos todos cumprindo pena 
Sugestões práticas para encontrar a liberdade 

por Jon Mundy 

 
Não há ninguém que não se sinta 

de algum modo aprisionado. 

T-3.VI.11:1 

 

Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo  

pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação.  

 Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo,  

mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da Autoridade.  

Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos.  

 Mudar a tua mente significa colocá-la  

à disposição da “verdadeira” Autoridade. 

T-1.V.5:4-7 

 
Controle tirânico ou autoritário 

Em 1985, Bo Lozoff (1947-2012), um escritor americano e humanista inter-religioso, publicou um 

livro intitulado We're All Doing Time [Estamos Todos Cumprindo Pena – não disponível em português]. 

Nas prisões de todo o país, seu livro ficou conhecido como “a bíblia do condenado”. Um Curso em Milagres 

faz 28 referências ao fato de sermos prisioneiros no sonho de separação do ego. Há também uma série de 

referências em A Course of Love [Um Curso de Amor – não disponível em português] ao fato de sermos 

prisioneiros. Somos prisioneiros quando nos colocamos sob o controle tirânico de um ego. Estamos 

aparentemente presos dentro de um estado mental do ego, em um corpo - em um mundo ilusório de sonho, 

insano e muitas vezes conturbado. O Curso nos invoca a “desfazer” ou “desvendar” a confusão em que nos 

encontramos, a fim de ficarmos livres daquilo que seria um confinamento que impomos a nós mesmos. 

Os que têm corpos deficientes, defeituosos, ou estão confinados a uma cama ou cadeira de rodas, 

certamente têm dificuldade de viver neste mundo. No entanto, isso pode ser feito, e com dignidade. Há 

muitas histórias não contadas de pessoas que viveram vidas corajosamente, apesar de graves deficiências. 

Dois de nossos melhores exemplos foram a autora americana surda/cega Helen Keller (1880-1968) e o físico 

teórico inglês Dr. Stephen Hawkins (1942-2018), que viveu com a doença de Lou Gehrig muito além da 

expectativa de seu médico. Existem muitos exemplos, incluindo o meu melhor amigo e nosso padrinho de 

casamento, Myron Blackman, que viveu dentro de um corpo tomado pela distrofia muscular. 

 

O corpo é o lar escolhido pelo ego. No entanto, nenhum “corpo” dura. O nome, a fachada, o disfarce, 

a máscara, a imagem, tudo aquilo que constitui “o sonho do mundo” cai por terra e desaparece quando 

chegamos à memória do Eu Verdadeiro, não mais delimitado no espaço/tempo. Observe o texto seguinte do 

famoso físico Dr. Albert Einstein. 

 

Um ser humano é uma parte do todo que chamamos de universo, 

uma parte limitada no tempo e no espaço. 

Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos 

como algo separado do resto, 

uma espécie de ilusão ótica de sua consciência. 
Esse delírio é uma espécie de prisão para nós, 

restringindo-nos aos nossos desejos pessoais 
e à afeição por algumas pessoas que nos são mais próximas. 

Nossa tarefa deve ser nos libertar desta prisão, 

ao ampliarmos nosso círculo de compaixão para abraçar 
todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. 

 



 

  



Redenção, liberdade e liberação 

 

Enquanto estivermos neste mundo, não podemos transcender nossa pele. A pele (os olhos, ouvidos 

e sentidos), juntamente com a mente, nos contam sobre um “mundo externo” que constitui nossa prisão. 

Obviamente, há exceções por parte daqueles que têm experiências de quase morte e são “liberados” por um 

breve momento do peso de um corpo. Os que têm tais experiências nos dizem que não querem voltar e, só o 

fazem, porque há alguma missão que ainda devem cumprir. Talvez haja um filho para criar, ou, como no 

caso de Anita Moorjani, autora de Morri para Renascer, há uma história que ela precisa contar. 

 

É fácil se sentir aprisionado em um corpo, especialmente quando esse corpo sente dor. Uma das 

consultas mais comoventes e difíceis que já fiz, foi com uma mulher que sofria de uma excruciante dor nas 

costas. A dor era incessante. Alguns meses depois dessa ligação, o marido dela ligou e pediu que eu 

cancelasse sua assinatura da revista Miracles, pois ela havia pegado a arma que ele comprara para protegê-

los e a usou para livrar-se da dor, da única maneira que sabia. 

 

Olho para o nosso neto, Bryson, e nossa neta, Avery, que estão em idade pré-escolar.  Eles são 

corpos andando, correndo, rindo, caindo, gritando, levantando-se, brincando, saltando impulsivamente para 

os braços de qualquer um que os pegar. Como são livres! Caem e choram e, alguns segundos depois, é uma 

memória antiga: tudo esquecido e enterrado em algum passado ignorado. 

 

Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes,  

mas não pelo que pensas.  
A verdade é que és responsável pelo que pensas,  

porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. 
T-2.VI.2:5-6 

 

Uma mente que não segue a Orientação Divina se coloca sob um controle tirânico, em vez de sob 

um controle Autoritário. Quanto mais envelhecemos, reconhecemos cada vez mais que não somos apenas 

corpos. É a mente que comanda o espetáculo e diz ao corpo o que fazer. A questão é “quem é o pensador?” 

“A mente pode se tornar o meio pelo qual o espírito cria ao longo da linha de sua própria criação”. Ou, 

podemos abandonar nossa responsabilidade dada por Deus e deixar um ego insano assumir o controle. O 

curso diz que os “milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo deu errado.” 

 

A história de Adão e Eva nos conta sobre um homem e uma mulher que se separaram 

simbolicamente de Deus ao “comer o fruto do conhecimento do bem e do mal”.* No momento em que temos 

o bem e o mal, temos divisão, certo e errado, útil ou prejudicial, egoísmo ou autossatisfação, e há decisões 

que devem ser tomadas. (*A palavra maçã nunca aparece em toda a Bíblia, embora a palavra maçã possa ser 

usada para significar qualquer tipo de fruta). 

 

Desejo 

 

Assim como há mentalidade certa e mentalidade errada, há dois tipos de desejo, dependendo de 

qual mente é a origem deste desejo. Uma prisão, diz Einstein, também pode ser definida como desejos 
pessoais. “Eu” disse o Buda, “sua origem, cessação e caminho. Ensino apenas isso”. Buda está tentando nos 

ensinar um caminho de paz, livre de necessidade, querer e necessidade de ter. Ele está tentando nos dizer o 

que Um Curso de Amor, e professores espirituais como John Mark Stroud, chamam de amplidão: um estado 

mental que pode ser alcançado através da prática dos princípios do Curso e através da meditação. 

 

O Ser espaçoso não conhece nenhum obstáculo, pois não conhece a insensibilidade.  

Conhece apenas o amor pelo Ser Único.  
Sente o obstáculo, mas não o conhece.  

O sentimento, que é o órgão sensorial do Ser espaçoso,  

então se recorda de sua amplidão e a invoca. 
Um Curso de Amor, D:Dia 12:8 

 

Em 2005, Byron Katie escreveu um livro chamado I Need Your Love. Is that true? [Preciso de Seu 
Amor. Isso é verdade? – não disponível em português]. Realmente “precisamos” de algumas das coisas que 



achamos que precisamos? A coisa mais útil pode ser simplesmente pedir ajuda ao Espírito Santo: então, 

sente-se em um lugar de amplidão e deixe que algumas das coisas com as quais nos preocupamos se resolvam 

por si mesmas. O Espírito Santo pode trazer paz a qualquer situação, se estivermos dispostos a entregar as 

coisas ao Seu cuidado e amparo. O Curso pede por um uso correto do desejo. Diz que devemos desejar 

tornar “o instante santo” o Céu que é. “Devemos” desejar contemplar uns aos outros, em santidade, vendo 

todos como santos, não importando o que o ego deles tenha os levado a acreditar. 

 

O julgamento sempre aprisiona,  

porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. 
T-3.VI.11:4 

 

Liberdade da tirania 

 

Uma das maneiras mais simples de se libertar da fortaleza do ego é estar consciente de qualquer 

desejo de atacar ou defender. A lição 135 do Curso é “Se eu me defendo, sou atacado”. Grande parte do 

Curso pode ser explicada, de maneira muito simples, em frases com duas ou três palavras: “Não ataque”. E 

“Não defenda”. Você obviamente defenderia seu corpo se fosse fisicamente atacado. É o natural a se fazer. 

Não defender, neste caso, não significa defender o ego.  

 

Pois cada um está tentando escapar da prisão que fez,  

e o caminho para achar a liberação não lhe é negado.  

 Estando nele, ele o achou.  
“Quando” o acha é apenas uma questão de tempo  

e o tempo é apenas uma ilusão. 

T-13.I.5:3-5 

 
Nós “escolhemos” estar aqui. Escolhemos estar neste mundo, nestes corpos. Caso contrário, não 

estaríamos aqui. As circunstâncias não podem ser responsabilizadas pelas casualidades. “Lembra-te de 
que ninguém está onde está acidentalmente e de que o acaso não tem nenhum papel no plano de Deus” (M-

9.1:3). Nós escolhemos um corpo limitado pelo espaço e pelo tempo. Estamos todos cumprindo pena,  

vivendo uma história, tentando aprender, ao longo do caminho, como ser os seres amorosos que deveríamos 

ser. Nós escolhemos nossa prisão. Escolhemos um lugar onde o corpo possa viver. Escolhemos ser solteiros 

ou casados. Escolhemos ter filhos ou não. Escolhemos o trabalho que fazemos. Escolhemos a maneira como 

ocupamos nosso tempo livre. Da mesma maneira, podemos escolher escapar da prisão que fizemos ao ver 

nossas circunstâncias, não como uma prisão, mas como uma escola em que nos formaremos um dia. 

 

A liberdade da tirania é possível simplesmente porque só a mente é real, portanto, só a mente pode 

ser livre. Seu corpo pode estar em uma cadeira de rodas enquanto sua mente está em paz. Você pode dirigir 

um automóvel de luxo, morar em uma mansão, e sua mente pode estar aprisionada em uma culpa terrível. 

Um documentário sobre a Máfia na PBS reproduziu uma gravação secreta do FBI, dos anos 80, de um chefe 

da máfia falando em particular sobre como ele odiava sua vida. Ele não sabia em quem confiar ou quando a 

polícia poderia aparecer. Ele sempre tinha que estar vigilante. Ele não tinha orgulho de seu comportamento 

e não gostava de ferir as pessoas. Ele disse que se sentia enojado por fazer o que fazia. Tinha muito dinheiro, 

mas o preço era muito alto e não lhe satisfazia, pois vivia em constante estado de medo. 

 

Eu ocasionalmente pergunto aos membros de uma audiência: “Quem gostaria de voltar aqui 

novamente?” Quase ninguém levanta a mão. De vez em quando, uma mão ou duas se levantam, geralmente 

de uma pessoa jovem e saudável que ainda não acumulou muitas cicatrizes. Se vejo uma mão levantada, 

digo: “Você tem certeza?” Os corpos dão muito trabalho. 

 

Um dia, minha ex-assistente, Fran, atendeu a um telefonema no escritório. Depois de desligar o 

telefone, ela disse: “Julie morreu”. Ao que eu respondi: “Ah, que bom!” Eu estava feliz por Julie. Julie estava 

esperando pelo Lar há muito tempo, e agora ela estava livre de um corpo que estava bem esgotado e também 

um pouco desgastado. A parte difícil de um ente querido que está à beira da morte é o que acontece com 

aqueles de nós que compartilhamos nossas vidas com eles, e agora eles desapareceram de nossa presença no 

tempo espacial. Somos nós que sofremos, não aqueles que seguiram em frente. 

 



Quando saí pela porta em direção ao portão que levaria à minha liberdade, eu sabia que, 
se não deixasse minha amargura e ódio por trás, eu ainda estaria na prisão. 

Nelson Mandela 

 

  



A prisão do vício 

 

Hábitos cruéis e vícios debilitantes são obviamente prisões. Podemos culpar o corpo por um vício, 

ou culpar uma droga, mas todos os vícios, independentemente de sua forma, são antes “uma decisão”. Tudo 

são decisões: a decisão de abrir um espaço para o julgamento, de dizer uma palavra indelicada, acender outro 

cigarro ou tomar outra bebida. 

 

 Há um caminho através do qual é possível escapar. 

Ele pode ser aprendido e ensinado,  
mas isso requer paciência e disponibilidade abundante. 

M-17.8:3-4 

 

Ser viciado é ser um escravo de um hábito. O hábito mais difícil de se deixar é o nosso vício em 

relação ao próprio ego. Um primeiro passo em direção à liberdade é a disponibilidade de tornar-se consciente 

da extensão do domínio do ego sobre nossa psique individual. No topo da lista dos vícios do corpo está algo 

com o qual todos no planeta devem lidar diariamente; ou seja, a necessidade de comer e a escolha de evitar 

exagerar ao fazê-lo. Os americanos estão no extremo mais pesado da balança quando se trata de excesso de 

peso. Enquanto 65% dos americanos estão acima do peso, o número é de apenas 25% no Japão. A razão 

simples para isso, é que os japoneses comem muito menos do que nós. 

 

Dos 65% de americanos com excesso de peso, 38% são obesos e, desse total, 8% são excessivamente 

obesos. A obesidade não é divertida. Pode ser mudada com uma simples decisão de fazer algo hoje para 

pesar menos amanhã, mesmo que seja apenas a perda de alguns gramas. Com a redução, começamos a sentir-

nos melhor e temos mais energia. Da mesma maneira, ao reduzir os gastos, é possível reduzir lenta e 

progressivamente alguma dívida. 

 

Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. 
No entanto, ninguém em sua mente certa  

acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina.  

Em vez de “Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino do Céu”, dize  

“Seja vossa vontade em primeiro lugar o Reino do Céu” e tu terás dito:  

“Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança”. 

T-3.VI.11:6-8 

 
Tenho um amigo que perdeu 23 quilos e manteve seu peso. Ele não desejava perder peso; ele 

conseguiu perde-lo, simplesmente reduzindo a quantidade de comida que colocava na boca e se 

exercitando mais. Eu li o livro de James Clear, Atomic Habits [Hábitos Atômicos – não disponível em 

português]. Hábitos atômicos são pequenas coisas que você pode fazer para, lentamente, abandonar 

maus hábitos ou desenvolver hábitos saudáveis. Primeiro, você precisa decidir o que abandonar ou o 

que deseja começar. Comece sendo mais consciente da alimentação. Quem, se não você mesmo, decide 

quanto, com que frequência e o que você vai comer? 

 

Nada em excesso 

 

Há muito tempo, no nono século AC, o historiador Hesíodo escreveu: “Nas obras e nos dias 

observamos a devida medida, a moderação é a melhor em todas as coisas.” O lema “nada em excesso” 

aparece frequentemente nos ensinamentos dos antigos gregos. Quando a moderação começa, ela pode 

ser continuada e praticada pouco a pouco, cada vez menos ou mais, dependendo da direção para a qual 

caminhamos. Dizem que, quando perguntaram a Einstein qual era o mistério mais importante do 

universo, ele respondeu ironicamente: “interesse acumulado”. Quanto mais economizamos, mais 

aumenta nossa poupança. 

 

Conselho prático 

 

Desenvolva uma tendência para perder peso, em vez de uma tendência para ganhar peso. 

Obtenha uma balança digital que mede em quilos e gramas. Se possível, coloque a balança abaixo ou 



perto de um calendário, talvez no quarto, e depois pese-se na mesma hora todos os dias, talvez antes de 

tomar um banho. Exercite-se, e os gramas e os quilos cuidarão de si mesmos. Se a balança subir, pense: 

“O que eu fiz que a fez subir?” Se ela diminuir, pense: “O que eu fiz para ajudar a diminuir?” “O que 

você pode fazer para pesar menos amanhã do que hoje?” 

 

Comece a parar 

 

Perder meio quilo em uma semana não é grande coisa. A coisa a fazer é começar a parar (de 

ganhar peso), e com um pouco de disciplina acrescida a um pouco mais de disciplina, o processo 

ganhará força. Muito simplesmente, quanto mais comemos, mais o estômago se expande. Quando não 

comemos, o estômago encolhe. Quão simples é o óbvio? Quanto menos se come, menos é necessário 

comer. É uma decisão. Este processo pode ser aplicado a muitas outras coisas além de comer. Você 

pode reduzir ou eliminar a raiva, a impaciência, o excesso de gastos ou qualquer coisa que seja 

prejudicial ao seu bem-estar. 
 

O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal.  

 Sua é a Voz que te chama de volta  

para onde antes estavas e estarás outra vez.  

Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa Voz e nenhuma outra.  

É preciso esforço e muita disposição para aprender.  

É a lição final que eu aprendi,  

e os Filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como Filhos. 

T-5.II.3:7-11 

 

A resposta é tão simples: você precisa querer fazer isso. Um dos meus livros favoritos da década 

de 70 foi Viagem a Ixland, de Carlos Castaneda, onde o professor de Carlos, o xamã mexicano Don 

Juan, diz: “O sucesso deve vir gentilmente, com muito esforço, mas sem estresse ou obsessão”. Como 

você faz algo com “muito esforço”, mas sem estresse ou obsessão? Você pode fazer isso da mesma 

maneira em que meu amigo perdeu 23 quilos: grama por grama, dia a dia, o trabalho é feito, as portas 

da prisão são abertas e uma nova sensação de liberdade é encontrada. Isso é verdadeiro para a perda de 

peso. É verdadeiro para melhorar os relacionamentos. É verdadeiro para melhorar as finanças. O que é 

verdade, é verdade. Queira o que é verdadeiro e tudo mais será dado a você. 

 

O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer.  

A força para fazer vem da tua decisão não dividida.  

Não há tensão em fazer a Vontade de Deus tão logo reconheças que ela é também a tua. 

T-2.VI.6:2-4 
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