
Como chegar ao Céu 

O título deste capítulo soa um pouco como algo que você pode encontrar em uma revista 

popular para inspiração, mas continue a ler. Isso é realmente sobre chegar ao Céu. 

O Bispo Fulton J. Sheen (1895-1979) teve um programa popular de televisão em preto e 

branco, entre 1951 e 1957, chamado Life Worth Living (nome original, que traduzido fica “Vida 

que vale ser vivida”). O programa foi tão popular, que ele ganhou um Emmy duas vezes pela 

Personalidade mais Marcante da Televisão. Certa vez, ele contou uma história sobre si mesmo. 

Ele iria se dirigir a um grande público em um grande salão de conferências na Filadélfia. Ele 

saiu de seu quarto de hotel mais cedo e decidiu caminhar até a sala de aula. Ele deu algumas 

voltas e então percebeu que estava perdido. Ele parou alguns meninos na rua e perguntou-

lhes se eles sabiam como chegar à sala de conferências. Estes lhe disseram. Os meninos lhe 

perguntaram por que ele estava indo para lá e ele disse-lhes que estava indo para dizer às 

pessoas como chegar ao Céu e ele perguntou aos meninos se eles gostariam de ir junto. O mais 

velho dos meninos disse, Não - eles pensaram que não. Se ele não conseguia encontrar a sala 

de aula, ele provavelmente não sabia como chegar ao Céu também. 

A Zona do Crepúsculo 

Outra série de televisão em preto e branco favorita, desta vez entre 1959 e 1964, o Twilight 

Zone (nome original, traduzido como Zona de Crepúsculo), escrita e produzida por Rod Serling 

(1924-1975), fornecia paradoxos interessantes e reviravoltas na percepção da realidade. 

Muitas vezes, descobríamos que o personagem principal estava sonhando e nada havia 

acontecido, exceto na mente do personagem principal. Rod Serling era conhecido por sua voz 

intensa e suave. Você quase pode ouvi-lo dizendo algo como: "Estamos descendo uma rua em 

um lugar chamado espaço/tempo; estamos atravessando uma ponte de um mundo artificial, 

de fantasia, retornando uma vez a um lugar que nunca realmente deixamos - um lugar 

chamado Eternidade".  

“Do outro lado da ponte é tão diferente! Por algum tempo o corpo ainda é visto, mas não de 

maneira exclusiva, como é visto aqui. A pequena centelha que mantém os Grandes Raios 

dentro dele também é visível e essa centelha não pode ser por muito tempo limitada à 

pequenez. Uma vez que tenhas atravessado a ponte, o valor do corpo é de tal forma diminuído 

na tua vista que não verás necessidade alguma de engrandecê-lo. Pois reconhecerás que o 

único valor que o corpo tem está em permitir que tragas os teus irmãos para a ponte contigo e 

lá sejam todos liberados juntos. ” T-16.VI.6:1-5 

Ponte para o Mundo Real 

A Seção VI do Capítulo 16 do Curso, Ponte para o Mundo Real, fornece uma das melhores 

descrições no Curso do processo de despertar do sonho e lembrar do Céu. Nós estamos em 

uma jornada para Casa e até chegarmos em Casa e, portanto, livres do corpo, do mundo, e do 

tempo, nós vamos passar por uma variedade de passos e etapas. Tendo cruzado a ponte para 

este mundo, somos absorvidos no mundo, no tempo, e em nossas várias histórias. 

“Esse é um mundo insano e não subestimes a extensão da sua insanidade. Não há nenhuma 

área da tua percepção que ela não tenha tomado e o teu sonho é sagrado para ti. É por isso 

que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde tu colocaste o sonho.” T-14.I.2:6-8 



Este é um mundo onde o pecado, a culpa e o medo parecem reais e as defesas de todos os 

tipos são solicitadas. O sistema de pensamento do ego nos leva para longe de Casa, longe da 

verdade, e mais profundo na ilusão. Poderíamos pensar neste mundo como uma versão 

hollywoodiana do Céu. O ego não quer que saibamos a verdade. Se o fizéssemos, a estrela do 

ego iria desaparecer e o ego teria desaparecido. É necessário algo para despertar a mente. 

Tendo cruzado a ponte para este mundo, caímos em um sono de esquecimento, o sonho do 

mundo, e a falta de vontade de se lembrar do Amor de Deus. 

“Às vezes eu esqueço que tudo isso é um sonho.” Alice, de Alice no País das Maravilhas, de 

Lewis Carroll 

A ponte para o Céu não tem uma forma, mas é difícil para nós pensar em uma ponte e não 

perceber o seu profundo simbolismo. Acreditar que somos corpos só significa que caímos em 

um estado de inconsciência. Uma vez presos no corpo e no mundo, perdemos a ponte de vista; 

e ainda, a ponte que nos permite atravessar "a pequena brecha" que existe entre nós e Deus. 

Algumas pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte, como Anita Moorjani, 

relatam serem capazes de olhar para trás para o corpo, mas isso não é verdade na maioria dos 

casos. Nas minhas experiências de 1976 e 2007, eu não tinha nenhuma consciência do corpo 

até que comecei a recuperar a consciência do corpo. Todos passam por este processo quando 

acordam de manhã, embora não pensemos sobre isso. Despertar de manhã parece natural, e 

é. Podemos ter estado fora em algum mundo estranho de sonho e agora nós não pensamos 

nada sobre o sonho. Voltar de uma experiência de quase-morte é, naturalmente, muito mais 

significativo. Afinal, sua experiência é a de que você realmente se foi. Muitas vezes, tudo que 

você pode fazer é sentar e olhar. Como Khandro Rinpoche (1967-presente), um Lama feminino 

na tradição budista tibetana expressou desta maneira: 

“Quando olhamos para trás, no momento da morte, a experiência desta vida vai parecer um 

sonho... a quantidade de tempo que passamos em hesitação, agressão, ignorância, egoísmo, 

inveja, ódio, a autopreservação e arrogância vai parecer um esforço inútil de energia. Então, 

seja capaz de considerar todos esses pensamentos ilusórios e conceitos como sonhos. Dentro 

desta existência ilusória, qual é, se é que existe, a lógica por trás de qualquer teimosia, 

distração, hesitação, ou emoções habituais de agressão, desejo, egoísmo e inveja?” 

A Pequena Centelha e o Grande Raio 

Pense na pequena centelha como a alma ou aquela parte de Deus em cada um de nós, que 

não pode ser perdida. Esta pequena centelha está na mente e é capaz de iluminar a mente - se 

a permissão para o fazer lhe for dada. Pense nela como uma chama Eterna, como a faísca de 

um fogão que, dada a oportunidade, poderia ser "lufada" – e então estar totalmente em 

chamas. Pense apenas um pouco como o Espírito Santo pensa e a pequena centelha pode se 

tornar uma luz resplandecente que preenche a mente. 

A pequena centelha é atraída pelo Grande Raio. Pense em Deus como sendo o Grande Raio, 

Que é atraído para a pequena centelha (a alma). Imagine essa conexão como uma grande luz 

branca, como um filamento - uma teia, um feixe de luz que chega até a alma. Enquanto o 

exterior for dominado na mente, estamos temporariamente fora do Céu, e o Grande Raio só é 

experimentado como uma pequena centelha na mente. À medida que nos afastamos do ego, 

essa luz se torna mais e mais brilhante. 

Por que esperar pelo Céu? 



“Por que esperar pelo Céu? Aqueles que buscam a luz estão apenas cobrindo seus olhos. A luz 

está neles agora. A iluminação é apenas um reconhecimento, não uma mudança em absoluto. 

A luz não é desse mundo, mas tu, que és portador da luz, também és um estranho aqui. A luz 

veio contigo do lar onde nasceste e ficou contigo porque é tua. Ela brilha em ti porque ilumina 

o teu lar e te conduz de volta ao lugar de onde ela veio e onde tu estás em casa.” LE.188.1:1-8 

Quando diz que o único valor que o corpo tem é para que você possa trazer seus irmãos para a 

ponte com você e lá serem liberados juntos, o Curso está reforçando a ideia de que somos 

todos um e, até que vejamos que não há diferença entre nós, até amarmos o nosso próximo 

como a nós mesmos, não podemos estar plenamente conscientes do Reino. 

“E com Ele construirás uma escada, plantada na sólida rocha da fé que se ergue até o Céu. E 

tampouco a usarás para ascender ao Céu sozinho. ” T-18.V.2:7-8 

Como a Eternidade é um estado de espírito, podemos entrar na Eternidade simplesmente 

mudando a nossa mente e desistindo de olhar para este mundo como cheio de problemas e, 

assim, o inferno na terra. O inferno é uma ideia feita por nós e o ego está empenhado em 

demonstrar a realidade do inferno, vendo o inferno onde quer que ele olhe. 

“Tu, que seguras a mão do teu irmão, seguras também a minha, pois quando vos unistes não 

estáveis sozinhos. “ T-18.III.4:1 

Conheça Seu Salvador 

A forma como vemos os nossos irmãos e irmãs determina como atravessamos a ponte e agora 

podemos nos libertar de um inferno fabricado por nós mesmos. Na verdade, não podemos 

entrar na Eternidade sozinhos. Metaforicamente falando, a fim de chegar ao Céu, de um lado 

estamos segurando a mão de alguém que está nos ajudando ou tem nos ajudado e, do outro 

lado, estamos segurando a mão de alguém a quem estamos ajudando. Eu não sei quem você 

pode estar ajudando, mas posso dizer-lhe quem está ajudando você. Tome um momento e 

pense em alguém que você não gosta ou em alguém de quem você desconfia. Esse é o seu 

salvador! 

“Se percebes verdadeiramente, estás a cancelar percepções erradas em ti mesmo e nos outros 

simultaneamente. “ T-3.II.6:5 

Para ver a Eternidade, devo reverter a decisão que eu tomei em ver o meu irmão como 

pecaminoso e, ao invés disso, ver a sua inocência – desta forma, eu encontro inocência em 

mim mesmo e, assim, estou livre. Se eu perdoar verdadeiramente, eu descubro que eu sou o 

único que foi perdoado. O sistema de pensamento do ego de pecado, separação e morte é 

realmente sem vida - uma ilusão, ou um sonho. É nosso dever despertar do "sonho da morte", 

o sonho da separação e das diferenças, divisão, guerra, e muito mais. 

“Somente os teus pensamentos têm sido impossíveis. A salvação não pode ser. É impossível 

olhar para o teu salvador como teu inimigo e reconhecê-lo.” T-22.II.11:1-3 

Se eu acho que qualquer um é indigno do amor de Deus, esse ponto de vista bloqueia minha 

própria visão. Não estou vendo claramente. Para ver a Eternidade, eu devo ter "visão 

perfeita." A "visão perfeita" cura todos os erros que qualquer mente já fez. Se eu excluir 

qualquer um do Reino, eu excluo a mim mesmo. 

“O Céu é o lar da pureza perfeita e Deus o criou para ti. Olha para o teu irmão santo, tão sem 

pecado quanto tu mesmo e permite que ele te conduza até lá.” T-22.II.13:6-7 



“Não abandones agora o teu irmão. Pois vós que sois o mesmo, não ireis decidir sozinhos nem 

de maneira diferente. Vós dais um ao outro ou a vida ou a morte; cada um é para o outro 

salvador ou juiz, oferecendo-lhe um santuário ou a condenação. Acreditarás inteiramente 

nesse curso ou não acreditarás em absoluto.” T-22.II.7:1-4 

O Curso pode, às vezes, parecer um pouco pesado. Ele é intransigente em sua insistência de 

que nós não podemos apenas ter um pouco do Céu. Precisamos "ir até o fim." O Curso nos 

pede para não deixar nenhum ponto escuro escondido na mente que pode nos prejudicar. Em 

outras palavras, a fim de conhecer a Eternidade, temos que fazer uma limpeza completa de 

todo o ódio, toda amargura, toda raiva e ressentimento. 

“Preferirias ficar do lado de fora, quando o Céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Perdoa 

e sê perdoado. Como dás, assim receberás. Não há outro plano senão esse para a salvação do 

Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e 

simples, além do engano na sua simplicidade.” W-122.6:2-5 

“Se estás totalmente disposto a deixar a salvação ao plano de Deus e não é tua vontade tentar 

alcançar a paz por ti mesmo, a salvação te será dada. Entretanto, não penses que és capaz de 

substituir o Seu plano pelo teu.” T-15.III.11.1-2 

Este é um dos conceitos mais importantes do Curso. As primeiras palavras no Curso são: "Este 

é um Curso obrigatório", que significa que não há melhor plano que o plano de Deus. Não 

pode haver um plano substituto. O ego quer nos fazer substituir o plano de Deus por seu plano 

- não percebendo que o plano de Deus é o nosso plano e que, apenas seguindo o plano de 

Deus, podemos ser felizes. 

Nós não podemos levar lixo para o Céu. Nossos irmãos e irmãs são todos iguais a nós. Se você 

não pode aceitar isso neste momento, então simplesmente confie que isso é verdade e, se 

você vir um pensamento de ataque surgir, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a se livrar desse 

pensamento - não importando o quanto você está convencido de que ele pode ser justificado. 

Só desta forma conhecemos a liberdade e nos libertamos das correntes pesadas que nos 

mantêm em cativeiro neste mundo muito dividido, às vezes bonito. O Céu é Unificado - não há 

divisão. 

“Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado o obscureça separando-o de ti, pois a 

verdade está apenas no presente e tu a acharás se a buscares lá.” T-13.VI.5:4 

“A razão te dirá que não existe terreno intermediário onde possas parar incerto para uma 

pausa, esperando para escolher entre a alegria do Céu e a miséria do inferno. Enquanto não 

escolhes o Céu, estás no inferno e na miséria.” T-22.II.7:7-8 

A frase ‘a razão te dirá’ aparece em nove ocasiões no Curso. A razão é como um músculo. Deve 

ser exercitada para ser forte. A razão é o oposto da insanidade. Ninguém, em seu juízo 

perfeito, deixaria o Céu. Jesus constantemente apela à nossa "razoabilidade." A razoabilidade 

nos diz que todas as pessoas são igualmente amadas por Deus. Não há outra maneira de "ver" 

o nosso caminho para o Céu. 

“Se atacas o erro noutra pessoa, ferir-te-ás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. 

O ataque é feito sempre contra um estranho. Fazes dele um estranho porque o percebes 

erradamente e, assim, não podes conhecê-lo.” T-3.III.7:1-4 



Não há estranhos no Céu. O Céu, por definição, é um estado de perfeição e não podemos 

conhecer a nossa própria perfeição até estarmos dispostos a honrar todos os que foram 

criados como nós. Deus não nos manteria fora do Céu. Mantemo-nos do lado de fora até que o 

momento em que conhecemos a Unicidade perfeita. Se eu tiver alguma coisa contra qualquer 

irmão ou irmã, eu ainda não consigo ver a Unicidade. 

“O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da 

estrada para a paz. Ninguém que olhe para ele sem o auxílio da razão tentaria passar por ele. 

Os olhos do corpo o contemplam como granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar 

ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro.” T-

22.III.3:2-5 

“Todos devem fazer parte de nosso amor, caso contrário, ninguém faz parte de nosso amor.”  

Dr. Kenneth Wapnick 

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

“Não deixes que nenhuma nuvem escura do teu passado o obscureça separando-o de ti, pois a 

verdade está apenas no presente e tu a acharás se a buscares lá.” T-13.VI.5:4 

Nancy Sears, uma estudante de nossa aula local de Milagres, conta a história de ter trocado o 

óleo de seu carro em uma oficina, cerca de 34 anos atrás. O atendente que cuidou do carro 

não rosqueou a tampa de volta no recipiente de óleo com segurança. Quando pegaram o seu 

carro de volta, Nancy e sua então jovem filha, decidiram fazer um passeio para as colinas para 

ver a folhagem do outono. Conforme ela dirigiu-se para as montanhas Catskills, a tampa do 

recipiente de óleo se soltou, o óleo vazou, o motor congelou-se, e o carro quebrou. Quando 

ela reclamou sobre o que havia acontecido com o dono da oficina, ele se recusou a assumir 

qualquer responsabilidade por sua perda. Ela estava com raiva e sentiu que tinha uma boa 

razão para odiar este homem - ele havia se aproveitado dela. Durante anos depois, o nome do 

homem e sua fisionomia permaneceram congelados em sua mente como um objeto de ódio. 

Trinta e quatro anos mais tarde, Nancy decidiu se inscrever em uma aula sobre direção 

defensiva, a fim de diminuir o valor do seguro de seu automóvel. Quando ela chegou para a 

aula, ela reconheceu o professor como o homem que se recusou a aceitar a responsabilidade 

por sua perda. No entanto, agora ela tinha, por mais de 30 anos, estudado o Curso e, quando 

ela olhou para o homem, ela viu apenas a sua inocência e qualquer ódio residual que ela tinha 

por ele se dissipou instantaneamente. Nancy perdoou o homem que a levou a perder o seu 

carro. Ela fez isso automaticamente e sem pensar. Por quê? O Curso tinha se tornado uma 

parte muito importante de sua maneira de pensar - o perdão era automático. Ela não tinha 

que pensar nisso. 

Lembram-se da história maravilhosa de Les Miserables? O Bispo Myriel entretém Jean Valijean, 

um ex-presidiário, em sua casa. Quando ele sai da casa do bispo, Jean Valijean rouba os 

castiçais de prata do bispo. Ele é preso e trazido de volta para o Bispo Myriel, que diz às 

autoridades que os castiçais não foram roubados, e sim dados a Jean Valijean. Assim como 

Deus não nos vê como pecadores culpados, o Bispo Myriel também se recusou a ver Jean 

Valijean como culpado ou merecedor de castigo. Ele viu a bondade interna e, assim, salvou a 

vida de Jean Valijeans. O ego está programado para encontrar problemas - todas as 

dificuldades do mundo e, em seguida, projetar sobre o mundo, o que torna um mundo insano 

real em nossos próprios olhos. 



“A ponte em si mesma nada mais é do que uma transição na perspectiva da realidade. Desse 

lado, tudo o que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora de perspectiva. O que 

é pequeno e insignificante é engrandecido e o que é forte e poderoso reduzido à pequenez.” 

T-16.VI.7:1-3 

Este lado é o lado de fora, o mundo do corpo e da forma. O Céu, sendo sem forma, não tem 

um lado. O Céu não toma partido. Sendo Eterno, não há começo nem fim. O que é pequeno e 

insignificante é ampliado - é o mundo em si e nossa posição no mundo, nosso status, nosso 

orgulho, e proeminência. 

Uma noite, depois de um jantar de domingo com Dolores e nossa filha adulta, Sarah, nós nos 

sentamos para assistir televisão juntos. Estava passando um show chamado Victoria’s Secret 

Angels. Ele estava sendo apresentado ao vivo de Las Vegas. Ele mostrava modelos com pernas 

longas e bem torneadas, bronzeadas, vestindo as roupas íntimas mais exóticas, eróticas e caras 

do mundo, andando para cima e para baixo sobre um tapete vermelho com asas do tipo de 

anjo amarradas nas costas. Algumas das principais bandas do mundo estavam tocando para o 

evento. Veja como o externo é ampliado, enquanto o Amor, a força mais poderosa do 

Universo, é reduzido à pequenez. 

“Escolheram o seu especialismo em vez do Céu e da paz e envolvem-no cuidadosamente no 

pecado para mantê-lo “a salvo” da verdade.” T-24.II.3:7 

O Universo dos Universos 

O Curso usa a palavra Universo de duas maneiras: 

1. O Universo de Espaço e Tempo. 

Esse é o mundo e o cosmo físico maior ou o universo do qual fazemos parte. 

2. O Universo dos Universos e o Universo da Mente. Este Universo não faz parte do 

espaço/tempo. Os cosmólogos nos dizem que apenas 5% do universo físico é composto de 

matéria. Poderíamos pensar nesses 5% como o externo. Coisas como sóis, planetas, asteroides 

e cometas são feitos de matéria. O resto, os outros 95%, são tratados pelos cosmólogos como 

matéria escura. Embora esta matéria escura ainda não possa ser vista, ela corresponde a 95% 

do universo. Sabemos que está lá por causa de seu efeito gravitacional sobre a matéria visível. 

Talvez os cosmólogos estejam equivocados em chamar essa força escura de matéria. Talvez 

um dia eles vão chamá-la de alguma outra coisa. Matéria implica substância material. Talvez 

nós não estejamos lidando com a matéria; talvez o que mantem o universo não seja matéria 

de forma alguma, talvez a coisa real seja a Mente. 

“Lembra-te sempre 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.5:3-4 

Ao esquecermos que estamos na Mente de Deus, nós nos encontramos presos em corpos, em 

personalidades, no espaço e no tempo; e ainda, o que é a coisa mais real no Universo? Não é 

Deus, Mente, Amor, e Espírito, dos quais todos são o que realmente fazem a Vida? 

“O que verias sem o medo da morte? O que sentirias e pensarias se a morte não retivesse 

nenhuma atração para ti? Muito simplesmente te lembrarias do teu Pai. O Criador da vida, a 

Fonte de tudo que vive, o Pai do universo e do universo dos universos e de todas as coisas que 

estão até mesmo além; de tudo isso tu te lembrarias. E à medida que essa memória surge em 

tua mente, a paz tem ainda que superar um obstáculo final, após o qual se completa a 



salvação e o Filho de Deus é restaurado inteiramente à sanidade. Pois aqui o teu mundo, de 

fato, acaba.” T-19.IV.D.1:1-6 

“Quando o nosso universo está em harmonia com o homem, o eterno, sabemos como 

verdade, sentimos como a beleza.”  Rabindranath Tagore (1861-1941). O primeiro não 

europeu a ganhar o Prêmio Nobel em Literatura. 

Hospedar a Deus ou Refém do Ego 

O medo de Deus é um grande obstáculo para a paz, porque parece que - se Deus ganha, eu 

perco. Em última instância, Deus não ganha, porque, em última instância, não há ego - tudo o 

que existe é Deus. Podemos descartar Deus e o poder da Mente se não nos enxergamos como 

Divinos. 

O ego se dissocia da Mente de Deus. Ele precisa fazer isso a fim de afirmar a sua própria 

realidade. Todo o medo pode ser resumido como a percepção equivocada de que temos a 

capacidade de usurpar o poder de Deus. Como é estranho que nós percebamos a força mais 

poderosa do universo como se estivesse separada de nós - no entanto, isso é exatamente o 

que o ego é - nada mais do que algo que acredita em impossibilidades. 

O Instante Santo é um momento em que nós escolhemos o Espírito Santo em vez do ego. No 

Instante Santo, nós permitimos que o Espírito Santo reine na mente. Escolhendo pela mente 

certa, a mente errada é automaticamente excluída. O Instante Santo é, portanto, um 

momento de sanidade completa - um momento em que nossa mente é anfitriã de Deus, em 

vez de refém do ego. É um momento em que olhamos para o mundo livre de todo o 

julgamento. A partir desta perspectiva, não há pecado - não há especialismo – não há mundo – 

não há corpo - e não há tempo. Então, temos uma consciência apenas do Céu. 

“Na transição, há um período de confusão, no qual um sentimento de desorientação de fato 

pode ocorrer. Mas não tenhas medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu 

apego ao quadro de referências distorcido que aparentava manter o teu mundo no lugar. Esse 

quadro de referências é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa ilusão, não 

poderia haver significado algum que ainda buscasses aqui.” T-16.VI.7:4-6 

Relacionamentos Especiais 

Um relacionamento especial é qualquer relacionamento em que temos alguma expectativa 

sobre como alguém deve reagir ou se comportar em relação a nós e, quando eles não reagem 

dessa maneira, ficamos chateados ou irritados com eles. Isso pode ser algo tão simples como 

não gostar de alguém na televisão até um ódio profundo. 

“Toda vez que estás com um irmão, estás aprendendo o que és, porque estás ensinando o que 

és.” T-8.III.5:8 

“Nunca te esqueças da tua responsabilidade para com ele, porque é a tua responsabilidade 

para contigo mesmo. Dá-lhe o lugar que pertence a ele no Reino e terás o teu.” T-8.III.5:11-12 

Afastar-se e sentar-se em uma caverna sozinho até que se chegue à iluminação só funciona 

com a forma como reagimos a cada encontro individual depois de sair da caverna. Há apenas 

um de nós aqui e a forma como tratamos nosso irmão é a maneira como nós tratamos a nós 

mesmos. Por esta razão, nós "devemos" fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por 

nós. 



“O Reino não pode ser achado sozinho e tu, que és o Reino, não podes achar a ti mesmo 

sozinho.” T-8.III.6:1 

“Não há nada que possas manter contra a realidade. Tudo o que tem que ser perdoado são as 

ilusões que manténs contra os teus irmãos. A sua realidade não tem passado algum e só as 

ilusões podem ser perdoadas. Deus nada tem contra ninguém, pois Ele é incapaz de qualquer 

tipo de ilusões.” T-16.VII.9:1-4 

Estamos aprendendo como ser livres desta coisa que chamamos de ego. O ego nos aprisiona, 

fazendo-nos um escravo para o corpo. Tornamo-nos escravos para o corpo quando pensamos 

que devemos ceder aos desejos baseados no corpo, que não são de forma alguma do corpo, 

mas sim do ego. No entanto, culpamos o corpo. E assim é, parece que nos tornamos um 

escravo do álcool ou de comer demais, ou fumar ou qualquer vício aparentemente baseado no 

corpo que pode nos aparecer no caminho. 

Ninguém está isento do Reino dos Céus, a menos que pensemos que eles o sejam, nesse caso, 

nós é que isentamos a nós mesmos. Deus não tem filhos prediletos e perdão é o milagre que 

destrava a porta que nos concede a entrada. Se realmente perdoarmos, algo milagroso 

acontece, percebemos que somos nós que somos perdoados. Nós somos aqueles que foram 

liberados. Nós somos aqueles que encontraram a entrada para o Reino dos Céus. 


