
 

Busque o centro 
por Jon Mundy 

 
A cura é a liberação do medo de despertar  

e a sua substituição pela decisão de acordar.  

A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar,  
já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. 

T-8.IX.5:1-2 

 

(…) o descanso vem do despertar e não do sono.  

O sono é afastamento; o despertar, união. 

T-8.IX.3:5-6 

 

Despertar é uma decisão  

Você já acordou cedo pela manhã e ficou lá deitado e pensando? É muito cedo para se levantar e 

você ainda está cansado, mas parece improvável que você volte a dormir. Você tem uma hora ou talvez até 

duas antes que precise colocar os pés no chão. O que você pensa nessas horas? 

 

Em várias ocasiões, o Curso nos pede: “vigia tua mente” ou “observa teus pensamentos”. Estamos 

tentando flagrar o ego atuando, como em: 

 

Vigia a tua mente buscando os restos de medo,  
ou não serás capaz de me pedir que o faça. 

T-4.III.7:5 

 

O que você pensa durante essas primeiras horas da manhã? Você se preocupa? Você tem 

pensamentos ansiosos? Você gostaria de não ter que se levantar e fazer as coisas que precisa fazer? A Lição 

47 do Curso nos encoraja a olhar para as diferentes situações em nossa vida que preenchemos com medo, e 

descartar cada uma delas dizendo: 

 

Deus é a força na qual eu confio. 

Não deixes nenhum ponto de dor escondido da Sua luz  
e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir. 

Pois Ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam,  

que tenhas guardado para ferir-te e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. 
T-13.III.7:5-6 

 
O Curso nos diz que o Espírito Santo fala conosco mesmo enquanto dormimos. Preste atenção a 

esses pensamentos da manhã. Talvez você acorde com alguns pensamentos criativos? Observe o que surge. 

Você está animado com o que está prestes a acontecer? Nossa amiga, Vicki Poppe, pensa todas as manhãs: 

“Quem eu posso amar hoje?”. Talvez você tenha alguma clareza sobre como resolver um problema ou como 

começar a escrever uma carta ou um artigo. Eu adoro quando o transcendentalista americano, Henry David 

Thoreau, diz: 

 

Manhã é quando estou desperto, e há um amanhecer em mim. 

 

Você estava em outro mundo há apenas um momento. Você poderia voltar a um mundo de sonhos 

por um tempo. Enquanto você sonhava, não duvidava que o sonho fosse “real”. Era simplesmente um dentre 

um zilhão de sonhos possíveis. A psicologia nos diz que a pessoa comum tem oito ciclos de sonhos por noite, 

com muitos sonhos acontecendo em todos esses ciclos. De fato, o número de sonhos é infinito, sempre sendo 

multiplicado. 

 

Já viste a extensão  

da tua falta de disciplina mental  
e da necessidade de treinar a mente.  



É necessário que estejas ciente disso,  
pois, de fato, representa um obstáculo ao teu avanço. 

LE-95.4:4-5 

 
Ninguém acorda de manhã sem encarar alguma responsabilidade. Talvez você esteja aposentado e 

sua responsabilidade seja tão simples quanto apenas o necessário para cuidar do corpo por mais um dia. 

Talvez você seja como um vizinho amigo, que tem uma esposa e três filhas pequenas, uma hipoteca a pagar 

e muito mais. Ele precisa estar na estrada às 4:00 da manhã a caminho da cidade de Nova York para passar 

o dia na construção de um dos inúmeros arranha-céus que chegam cada vez mais alto aos céus acima da 

cidade. Talvez você tenha filhos para cuidar. Talvez você esteja enfrentando uma carga de obrigações no 

trabalho. 

 
A seguir, apresento uma sugestão para um ritual matinal. Após a visita obrigatória ao banheiro, 

prepare uma xícara de chá ou café, água ou suco, ou o que você preferir. Antes de abrir o e-mail, antes de 

qualquer coisa, leia a lição do livro de exercícios para o dia. Estude-a. Se houver um parágrafo que pareça 

difícil, leia-o novamente para maior clareza. Se possível, deixe o livro aberto com a lição à vista. Tenha 

momentos específicos em que você queira olhar para a lição, se possível. Talvez no seu caminho para o 

almoço, talvez no meio da tarde e novamente antes de dormir. 

 

Outro bom momento é observar a mente durante o banho, sendo “batizado” pela água que escorre 

e limpa seu corpo. Incline sua cabeça para trás. Deixe seu couro cabeludo, rosto e corpo serem cobertos de 

água. O que passa pela sua mente? Você está preocupado? Você está pensando em todas as coisas que deve 

fazer hoje? Você está ansioso? Você está em paz? Você está calmo? 

 

Tente fazer o que a situação pede de você. Antes de entrar no chuveiro, olhe mais uma vez para o 

pensamento do dia. Pense na lição enquanto estiver no chuveiro. Limpe o corpo e a mente. Muitas das lições 

do livro de exercícios são afirmações. Você consegue afirmar a lição 45: “Deus é a mente com a qual eu 

penso?” Você sabe que é verdade. Você acredita nisso? 

 

Para efetividade perfeita, o lugar da Expiação é o centro do 

 altar interior, onde ela desfaz a separação 

 e restaura a integridade da mente. 
T-2.III.2:1 

 

Eu dirijo muito, então, como muitas pessoas, ouço livros. As “leituras” recentes incluem Jordan 

Petersons, As 12 regras para a Vida, Arrume a sua Cama, de William McRaven, e No Excuses (Sem 

Desculpas – não disponível em português), de Brian Tracy. Todos tratam sobre estabelecer a ordem na vida. 

Uma das 12 regras de Peterson é: coloque a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. 

 

Digo frequentemente que uma pessoa que deseja começar uma vida boa deveria ser como um círculo. 
Permita que o centro esteja no lugar certo 

e mantenha assim. E a circunferência será boa. 

Místico cristão, Meister Eckhart (1260-1326) 

 
 

Busque o centro 

A expiação é o meio pelo qual o ego é desfeito e, então, somente o Espírito, somente Deus está lá. 

Poderíamos pensar nesse processo da expiação como “polir ou limpar o centro”, isto é, um processo de 

limpar a mente da estática ego, de modo que o Espírito Santo – a Voz por Deus – possa passar. Queremos 

polir o centro até que não haja mais manchas, nem escuridão. Queremos trabalhar para limpar a culpa, para 

que nossa inocência inata possa resplandecer. 

 

Uma boa maneira de eliminar a culpa é aceitar a responsabilidade pelo que está acontecendo ao 

nosso redor. A primeira regra de Jordan Peterson para a Vida é: “Mantenha-se ereto com os ombros para 

trás”. Sua segunda regra é: “Trate a si mesmo como trataria alguém por quem você é responsável por ajudar.” 

Peço frequentemente aos alunos com quem trabalho que memorizem o seguinte trecho do Capítulo 21, seção 

II, do Curso. Sempre que você estiver com problemas, repita para si mesmo: 



 

A responsabilidade pela visão. 

Eu sou responsável pelo que vejo. 
                     Eu escolho os sentimentos que experimento  

e eu decido quanto à meta que quero alcançar. 

E todas as coisas que parecem me acontecer  
eu as peço e as recebo conforme pedi. 

 

A projeção da culpa 

Em vez de aceitar a responsabilidade, o ego projeta irresponsabilidade nos outros. Isso nunca 

funciona. Dessa forma, você acaba se sentindo culpado. A projeção do ego expulsa a Deus. Como podemos 

fazer o trabalho que precisamos fazer se Deus é visto fora e não dentro? Existe um lugar onde, através do 

perdão “total”, o mundo da percepção pode ser liberado. Chama-se “Visão de Cristo”, e abençoa em vez de 

condenar o mundo. Deus não poderia criar culpa. Criamos culpa quando sentimos como se tivéssemos ferido 

alguém. O ego é essencialmente egoísta, e sentimos culpa quando agimos egoisticamente. Você não pode 

ser egoísta e livre de culpa ao mesmo tempo. 

 

A tua parte consiste apenas em oferecer a Ele um pouco de boa vontade 

 para deixar que Ele remova todo medo e todo ódio, e para seres perdoado.  
Com a tua pequena fé, unida à Sua compreensão,  

Ele construirá a tua parte na Expiação e garantirá que tu a cumprirás facilmente. 

T-18.V.2:5-6 

 
Você conhece o ditado “Deus ajuda a quem se ajuda?”  É verdade. “Deus ajuda aqueles que ajudam 

a Deus”. Na filosofia oriental, esse princípio é conhecido como dharma. Assim como Deus sempre nos 

buscou, devemos também retribuir e buscar a Deus. Devemos estar “dispostos” a seguir a Vontade de Deus 

e Sua orientação para todas as coisas. 

 

Um pai, um empregador, um supervisor, um oficial superior, etc. que for sábio terá todo o prazer 

em entregar a responsabilidade àqueles que demonstrarem a sua capacidade de assumir e realizar projetos. 

Da mesma maneira, Deus ajuda aqueles que se ajudam, na medida em que fazemos o que nos é pedido fazer. 

Estamos todos aqui para curar, e somos curados ao oferecer consistentemente apenas nossos pensamentos 

amorosos uns aos outros. 
 

Nesta primavera, nosso curso Milagres em Manhattan está estudando as Dez Características de um 

Professor de Deus, conforme discutido no Manual de Professores de Um Curso em Milagres. 

 

Examinemos uma das dez características e vejamos como, embora muitas vezes difícil, a limpeza e 

o polimento de qualquer uma dessas características podem nos ajudar a completar a expiação e, assim, nos 

aproximar do Lar. Olhemos a segunda característica: honestidade. 

 

A procura da verdade não é senão procurar honestamente  

tudo o que interfere com a verdade. 
T-14.VII .2:1 

 

Um padre notou um grupo de garotos parados ao redor de um pequeno cachorro perdido e 

perguntou: “O que vocês estão fazendo?” “Contando mentiras”, disse um deles. “Aquele que conta a maior 

mentira, fica com o cachorro”, disse outro. O padre disse: “Por quê? Quando eu tinha a sua idade, nunca 

contei nenhuma mentira”. Os meninos se entreolharam. Desanimado, um deles disse: “Acho que você fica 

com o cachorro”. 

 

Aqui está a única emoção que fizeste, seja qual for a sua aparência.  

Essa é a emoção do secreto, dos pensamentos privados e do corpo.  

Essa é a única emoção que se opõe ao amor  
e sempre conduz a ver diferenças e à perda do que é o mesmo.  

Aqui está a única emoção que te mantém cego,  



dependente do ser que pensas que fizeste  
para conduzir-te através do mundo que ele fez para ti. 

T-22.I.4:7-10 

 
A revista Time publicou uma matéria de capa com um artigo intitulado “Mentir: todo mundo faz 

isso”. Uma das maiores tentações do ego é reforçar seu poder com o engano. Vamos praticar afastando-nos 

do ego sendo honestos e reconhecendo que todos mentimos. Nossa preocupação não deve ser procurar 

mentiras nos outros, mas sim tentar limpar nosso próprio agir, lavar nossas próprias janelas para que 

possamos ver claramente. 

 

Em seu livro, Radical Honesty (Honestidade radical – ainda não disponível em português), o Dr. 

Brad Blanton fala de uma pesquisa na qual o completo anonimato era assegurado aos entrevistados. Uma 

das perguntas feitas foi sobre a frequência com que os participantes se consideravam desonestos. Noventa e 

três por cento dos entrevistados disseram que mentiam regularmente. O Dr. Blanton sugeriu que os sete por 

cento restantes eram talvez os maiores mentirosos de todos. Dr. Blanton começa seu livro da seguinte 

maneira: 

 

Sou psicoterapeuta em Washington, D.C. há mais de 25 anos...  
Isto é o que aprendi: todos nós mentimos muito. Isso nos desgasta. 

É a principal causa do estresse humano. Mentir mata pessoas. 

O tipo de mentira que é mais mortal é ocultar ou esconder informações de alguém que pensamos que seria 
afetado por elas. Doenças psicológica do tipo mais grave são o resultado desse tipo de mentira. 

 

Segundo Blanton, os adolescentes passam grande parte do tempo brincando de esconde-esconde. 

Quanto melhor formos em brincar de esconde-esconde, maior a sensação de isolamento e solidão, maior a 

infelicidade. Manter segredos e esconder uns dos outro é uma armadilha que nos impede de ser o eu autêntico 

que deveríamos ser. 

 

Dr. Blanton escreve: “Segredos importantes e toda a trama e cogitação que os acompanham são 

tudo besteira.” Desonestidade é separação. Esconder nos impede de conhecer o Eu. Isso nos afasta da 

memória de Deus e nos torna infelizes. O mundo inteiro é baseado em mentiras. As nações deliberadamente 

enganam outras nações por meio de espionagem, investigação, ocultação e sigilo. Enganar é uma parte muito 

importante dos assuntos internacionais, e uma parte tão importante das relações comerciais e da política da 

igreja, que nem sequer achamos que seja antinatural. 

 
Dois executivos de Hollywood estavam conversando. 

Um deles diz: “Você está mentindo para mim!” 

O outro responde: “Eu sei, mas me ouça.” 

Nossa primeira defesa é a negação. Quando dizemos que não há nada sobre o qual nos sentimos 

culpados, simplesmente negligenciamos o que não queremos ver, porque acreditamos que olhar seria muito 

difícil. No entanto, apenas olhando para dentro, podemos ser libertados. 

 

Sob cada pedra angular de medo sobre a qual montaste  

o teu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. 

T-14.VII .2:7 

 

Isso não significa que devamos sair e falar sobre a culpa que sentimos para o mundo. Isso não nos 

faria sentir melhor e tampouco faria os outros se sentirem melhor. Martha Crawford, autora de What a Shrink 
Thinks (O que um psicoterapeuta pensa – não disponível em português), escreve: “talvez nossa tarefa, 

quando sentimos o impulso de confessar, é ter certeza de que os outros não serão feridos com a nossa 

admissão”. Deus perdoa. Egos não. 

 

O Alcoólicos Anônimos sugere compartilhar nossa história com Deus, conosco mesmos e com uma 

outra pessoa. Essa outra pessoa é alguém que trabalha no programa por um tempo e passou pelo que aqueles 

que estão trabalhando para limpar suas vidas estão passando agora. O que é compartilhado nesses casos é 

mantido na mais alta confiança. Isso deve ser verdade, claro, para qualquer terapeuta, conselheiro ou 

ministro. A ideia é curar, não trazer mais danos. 



 

Cada uma das dez características é construída sobre as que a precedem. Há uma razão pela qual 1 é 

1 e 10 é 10. Confiança é a primeira característica. O que confiamos é no fato de que existe um Deus; Deus 

está no comando; Deus nos ama e quer que despertemos para a verdade de quem somos, não como seres 

dotados de ego, mas como os Verdadeiros Filhos de Deus que sempre fomos. 

 

Se alguém lhe fizer uma pergunta, responda o mais honestamente possível. Lembre-se de que suas 

opiniões não são a verdade. Se você não gosta do jeito que algumas pessoas estão vestidas ou se você não 

gosta de tatuagens, ou o que quer que distraia você, não há necessidade de compartilhar esse julgamento 

com o mundo. A terceira característica de um professor de Deus é a tolerância, e além da tolerância está a 

aceitação. 

 
Permite que ele seja o que é e não busques fazer do amor um inimigo. 

T-19.IV.D.13:8 

 

Poderíamos dizer: “deixe que ela seja quem é. Deixe a situação ser o que é”. Não é nossa função 

consertar outras pessoas. Nossa função é limpar nossa própria casa de dentro para fora e amar outras pessoas, 

até mesmo aquelas que se opõem a nós. A confiança é a primeira característica de um professor de Deus. 

Diga a verdade a Jesus. De qualquer forma, ele já sabe e você já foi perdoado. 

 
Amorosamente, 

 
 
 

Trauduzido por Juliana Kurokawa 


