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A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego  

e não buscas a face de Cristo.  

O espelho no qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro.  

Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos?  
Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. 

T-4.IV.1:5-7 

 

Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro,  

como em um material polido; entretanto, haverá o dia em que veremos face a face.  
Hoje, conheço em parte; então, conhecerei perfeitamente,  

da mesma maneira como plenamente sou conhecido. 
São Paulo em 1 Coríntios 13:12 

 

O corpo é o lar escolhido pelo ego. Nada parece afirmar melhor nossa realidade do que um rosto 

em um espelho ou nosso rosto em uma fotografia. A palavra espelho (mirror em inglês) vem do latim mirari, 

que significa “maravilhar-se ou admirar”. Na época dos históricos Jesus e São Paulo, os espelhos não tinham 

a qualidade altamente reflexiva dos espelhos de hoje. Eles eram feitos de bronze polido ou uma fina camada 

de vidro de obsidiana, uma forma natural de vidro vulcânico. Provavelmente, o melhor lugar para ver o rosto 

de uma pessoa era em uma superfície de água calma. Nosso rosto, nossos olhos e sorrisos parecem afirmar 

nossa realidade aparente como um corpo, mas o Curso é claro. 

 

Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma.  
Ele é sempre lembrado ou antecipado,  

mas nunca vivenciado apenas “agora”. 

T-18.VII.3:1-2 

 

Todo mundo um dia se transforma em cinzas ou volta para a própria terra. No entanto, o ego acredita 

que pode viver sem Deus, e faz isso ao criar um mundo de sonhos. Quando alguém está no meio de um 

sonho, o sonho parece muito real. Ao viver em seu próprio mundo de sonhos, o ego considera os 

pensamentos de Deus inaceitáveis, porque os pensamentos de Deus apontam para a inexistência do ego. 

Certa noite, sonhei que eu tinha me candidatado a um cargo de ministro no Céu. Minha mochila 

estava comigo e cheia de papéis, mas eu tinha esquecido de levar meu currículo. Procurei freneticamente 

por todos os papéis que eu tinha, mas não achei nenhum currículo. Consequentemente, não pude provar 

quem eu era. Desculpei-me por ter perdido meu currículo (minha identidade) e, então, disseram-me que nada 

disso importava. Não havia necessidade de ministros no Céu e nenhum currículo era necessário. Além disso, 

eu já era conhecido no Céu. Não há médicos no Céu. Não há corpo que precise ser consertado. Não há 

capitães, tenentes ou qualquer tipo de soldado no Céu - para que precisariam de guerreiros? Não há policiais, 

nem advogados, nem juízes, nem presidentes, nem condutores de carros de corrida, nem carros no Céu. A 

lista é infindável. 

Além disso, o tempo não passa no Céu, pois o próprio tempo é uma ilusão. O tempo é onde a história 

está, mas não há história - sem drama, sem novela. De acordo com Einstein, o tempo é “relativo”: ele se 

move em velocidades diferentes, dependendo da velocidade com que se está se movendo. Se fosse possível 

mover-se na velocidade da luz – 186.000 milhas por segundo – o tempo pararia para aquele que estivesse se 

movendo naquela velocidade. Antes de Einstein, ninguém percebeu que o tempo se move mais devagar para 

alguém que está se movendo pelo espaço. Isso significa que o espaço e o tempo estão intrinsecamente 

conectados e, portanto, ambos são uma ilusão. 

 

 



A distinção entre passado, presente e futuro 
é apenas uma ilusão teimosamente persistente. 

Albert Einstein 

 

O Céu está aqui. Não há nenhum outro lugar.  

O Céu é agora. Não há outro tempo. 
M-24.VI.4-7 

 

O ego vive no passado, onde a culpa está em casa. O passado é onde escondemos nossa culpa. 

Sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Quando a “culpa” vem à mente, a paz se transforma 

em dor e isso nunca é divertido. Felizmente, o perdão governa o dia e continua sendo nosso eterno redentor, 

porque Deus nada sabe sobre a culpa. Contudo, para o ego, o medo governa o futuro. Ainda assim, a qualquer 

momento 

 

a confiança resolveria todos os problemas. 

T-26.VIII.2-3 

 

O teu é o caminho da dor, a respeito do qual Deus nada conhece. 

T-11.III.4:2 

 
Um passado de culpa e um futuro de medo fazem com que a ilusão do tempo pareça contínua. No 

entanto, certamente não é pecado desfrutar de nossas memórias felizes. Quanto mais velhos ficamos, maior 

a nossa oportunidade de percepção clara, criando memórias felizes. A vida é muito melhor acima do campo 

de batalha do ego, e a alegria vem na expectativa de um futuro feliz. A Lição 103 do Curso afirma: “Deus, 

sendo Amor, é também felicidade.” Jesus nos pede para “sustentar essa expectativa com frequência”. E nos 

lembra que não podemos falhar quando buscamos a verdade. 

Como uma canção country popular expressou: “Não há futuro no passado.” O livro de Eckhart 

Tolle, O Poder do Agora, foi imensamente bem-sucedido, pois atingiu um acorde bastante dominante na 

psique da humanidade. Nós temos culpa no passado. Estamos com medo no futuro. O ego está sempre 

planejando e, assim, como John Lennon expressou: “A vida é o que acontece enquanto estamos fazendo 

outros planos”. 

O corpo é um “reflexo temporal” de algo muito maior. É esse algo maior que “nos anima” e nos dá 

vida. A vida é da mente e está na mente, não o corpo. Nenhum corpo é eterno, nem mesmo o corpo de uma 

estrela. Nosso sol deve se esgotar em cerca de cinco bilhões de anos. Isso é muito tempo, mas não é 

eternidade. Tudo o que é verdadeiro ou real é eterno. Espírito é eterno. Em última análise, somos apenas um 

espírito eterno. Todo o resto é uma ficção fugaz. Como um videogame, não significa nada além do que aquilo 

que o criador faz dele. 

Sócrates, o filósofo grego clássico, foi levado a julgamento em Atenas em 399 aC por sua impiedade 

(a crença em “outros” deuses) e por corromper as mentes dos jovens. No livro de seu aluno, Platão, Apologia 
de Sócrates, Sócrates diz: 

 

Eu tenho um sinal divino (guia interior) 

dos Deuses que começou quando eu era criança. 

É uma voz e, sempre que fala, 
me afasta de algo que estou prestes a fazer, 

mas nunca me aproxima de nada. 

 

É interessante que a Voz Interior de Sócrates sempre o tenha afastado “de algo que ele estava prestes 

a fazer”, mas nunca “o aproximava de nada”. O Princípio nº 7 dos 50 Princípios do Milagre diz: “Milagres 

são um direito de todos; antes, porém, a purificação é necessária.” Primeiro, temos que desistir daquilo que 

está nos ferindo para encontrar a verdade. Assim que o falso é liberado, a verdade automaticamente preenche 

o espaço anteriormente ocupado por uma inverdade. Quando um alcoólatra se afasta do álcool, aquilo de que 

ele se aproxima pouco importa. O primeiro passo é simplesmente afastar-se daquilo que o puxava para baixo. 

 
 



Contemplação do sábio 

Marco Aurélio (121-180 dC), o “último dos cinco bons imperadores” do Império Romano, também 

foi o último governante do lugar que é conhecido como o Pax Romana, um tempo de relativa paz e 

estabilidade para o Império Romano. Ele também foi o último dos filósofos estóicos ativos do mundo antigo. 

Sua memória, embora de forma um tanto fictícia, foi retratada no filme Gladiador de 2000, estrelado por 

Russel Crow. 

Marco Aurélio registrou seus pensamentos em seu livro Meditações, uma coletânea de escritos que 

expõe o ponto de vista estóico. O estoicismo como uma filosofia “ativa” durou aproximadamente de 300 aC 

a 200 dC, começando na Grécia antiga e depois seguindo para a filosofia romana. Embora não seja mais 

ativa, a filosofia dos estóicos ainda é admirada por muitos hoje em dia. O estoicismo enfatizava a aceitação 

do momento presente assim como é, observando a vigilância e a disciplina em todas as coisas, abstendo-se 

de ser dominado pelo desejo do prazer ou do medo da dor. 

Quando buscava orientação para sua própria tomada de decisão, Marco Aurélio costumava dizer: 

“O que Zeno faria?” Zeno era o fundador da filosofia estóica do terceiro século aC. Os cristãos às vezes 

buscam orientação interna usando a sigla OQJF, “O que Jesus faria?” Às vezes penso OQKWF, “O que Ken 

Wapnick faria?” De maneira similar, Um Curso em Milagres nos pede para invocar o Espírito Santo ao 

tomarmos uma decisão. Helen Schucman disse uma vez que o propósito principal do Curso era nos permitir 

entrar em contato com a orientação interior. Ouvir um guia interior ou uma voz interior não significa ouvir 

um som auditivo, embora às vezes, geralmente em momentos muito dramáticos, possa ser tão alto que pareça 

ter uma qualidade auditiva. 

O ego não sabe nada sobre orientação interior e, em vez disso, confia nas intermináveis exigências 

insanas que pensamos serem feitas sobre nós. No entanto, o guia interno está sempre presente, sempre 

disponível e pronto para ajudar sempre que pedimos com sinceridade. O ego não confia na orientação 

interior, pois acredita ser o único a dirigir o espetáculo, mas, sem orientação interior, corre-se o risco de 

correr para um buraco. 

 

O Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força.  
Enquanto evitares a Sua orientação de qualquer forma,  

queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. 
T-7. X.5:1-3 

 

O estoicismo ensinava o autocontrole e a fortaleza como um meio de se elevar acima das emoções 

destrutivas, como raiva, inveja, ciúme ou autopiedade. Mais uma vez, assim como o curso, o estoicismo 

enfatiza a importância de ser um pensador imparcial, permitindo que a “razão” seja o guia. A mentalidade 

certa, que é pensar de acordo com o Espírito Santo, significa escolher a visão no lugar do julgamento e a 

ausência de pecado em todas as coisas. 

Vamos lembrar da definição de Jesus como aparece no Esclarecimento de Termos em Um Curso 

em Milagres. “Jesus era um homem que viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e irmãs e se lembrou 

de Deus.” (C-5.2: 1) A visão enxerga além do corpo e enxerga o espírito, que é a verdadeira identidade de 

todos. Isso nos permite ver o mundo real.  Em outras palavras, a visão é um estado mental em que, através 

do perdão total, o mundo da percepção é liberado da projeção da culpa que colocamos sobre nós mesmos e 

sobre o mundo. Portanto, mudamos nossas mentes em vez de tentar mudar o mundo ou outras pessoas. Dessa 

maneira, abençoamos, em vez de condenar, tudo o que vemos. 

Segundo a filosofia estóica, a felicidade é encontrada ao lidarmos diretamente com as questões da 

vida. Isso é semelhante à regra número um do professor contemporâneo Jordan Peterson em seu livro As 12 
Regras para a Vida, que diz: “Permaneça ereto com os ombros para trás.” Se estiver deitado na cama de 

manhã cedo, sentindo-se culpado, querendo apenas puxar as cobertas sobre a cabeça e voltar a dormir, 

levante-se! Coloque os pés no chão, mova-se, comece a viver. Escove seus dentes. Tome um banho, medite 

ou pague uma conta. Comece colocando o mundo em ordem, e a mente começará a entrar em ordem também. 

 

Se você realmente quiser fugir das coisas que o incomodam,  

o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. 

Sêneca (4-65 dC), um filósofo romano estóico 

 

 



Um ensinamento primário do estoicismo é melhorar o bem-estar ético e moral de uma pessoa. 

Semelhante ao Curso, os estóicos ensinaram a importância de poder ver as coisas de cima, como se alguém 

estivesse olhando para baixo em um campo de batalha, embora sem envolvimento algum com a batalha que 

se enfurece abaixo. Da mesma forma, o Curso nos pede para não nos envolvermos nos muitos dramas do 

mundo. 

 
Qualquer tentativa que faças para corrigir um irmão  

significa que acreditas que a correção é possível através de ti  

e isso só pode ser arrogância do ego.  
A correção é de Deus Que não conhece arrogância. 

T-9.III.7:8-9 

 
Os estoicos evitavam ser movidos por desejos e pelo desejo de prazer. Eles tampouco tinham medo 

do futuro, preferindo viver no momento presente. A parte deles era fazer o melhor que pudessem com o que 

quer que estivesse diante deles. 

Não havia como fugir nem como puxar as cobertas sobre a cabeça. Não havia espaço para inércia, 

indolência e inação. Ainda assim, os estóicos deixavam espaço para meditação, estudo e quietude. A Lição 

71 do Livro de Exercícios do Curso declara: “Somente o plano de Deus para a salvação funcionará.” O plano 

de Deus para a salvação funciona porque, quando olhamos para Deus, procuramos a salvação no único lugar 

onde ela pode ser encontrada. 

 

Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação.  

E só o plano de Deus funcionará. 

L-71.10:3-5 

A Lição 72 diz:  

 
E toda mágoa que guardas, insiste que o corpo é real.  

Ignora inteiramente o que é o teu irmão.  

Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. 
 E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-O 

responsável por isso. 

L-72.5:6-9 

 

O corpo é apenas parte da nossa experiência no mundo físico. Narcisistas, ditadores e tiranos 

geralmente dominam o dia, mas não é um dia eterno. Deus não quer o destrutível, e todo corpo morre. Isso 

não significa que, enquanto isso, o corpo não possa ser um “ajudante” para conhecer o Ser, ou que o Espírito 

não possa ser expressado através de um corpo. 

 

Ver o nosso Ser separado do corpo é dar fim ao ataque  

ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo.  
L-72.9:5 

 

Aceitar o plano de Deus para a salvação é nos aceitar como realmente somos. O plano de Deus para 

a salvação, por estar fora do tempo, já foi realizado. O caminho para a felicidade é encontrado ao aceitar o 

momento presente como é, ao não permitir ser controlado pelo desejo interminável de prazer ou a 

necessidade de estar certo. Nas mãos do Espírito, o corpo se torna uma ferramenta útil. Quando o trabalho 

termina, a ferramenta é deixada de lado. O trabalho é feito com prazer. 

 
Se tu não podes ouvir a Voz que fala por Deus  

é porque não escolheste escutar.  

Que “escutas” a voz do teu ego é demonstrado  

pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento.  

No entanto, é isso o que queres.  
É isso que estás lutando para manter,  

e te manténs vigilante para salvar. 
T-4.IV.1:1-4 



 

Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo.  

Queremos estender o que contemplamos,  
pois queremos vê-lo em toda parte.  

Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um.  

Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos.  
E, para assegurarmo-nos de que essa santa visão é nossa, nós a oferecemos a tudo o que vemos.  

Pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios que podemos colocar sobre o nosso altar, 

fazendo dele um lar para a Própria Inocência,  
Que habita em nós e nos oferece a Sua Santidade como nossa. 

L-187.11:1-6 
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