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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
O sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típi -

ca. Parece que o professor e o aluno estão separados, o professor dando algo ao aluno ao invés de a si mes-
mo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial na qual a pessoa investe apenas uma 
proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal 
modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante; acon-
tece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono.

Ensinar é demonstrar. Existem somente dois sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que 
acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração outros aprendem e tu também. A ques -
tão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti  
um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra  
pessoa, mas só a ti mesmo e isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que teste -
munhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti  
qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não 
mais do que isso, mas também nunca menos.

O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que  
acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Na situação formal de ensino, estas questões po -
dem não ter nenhuma relação com o que pensas que estás ensinando. No entanto, é impossível não usar o  
conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas e, portanto, realmente aprendes. Para isso, o  
conteúdo verbal do teu ensinamento é bastante irrelevante. Pode coincidir com ele ou não. É o ensinamento 
subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito  
fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser que estás tentando proteger seja  
real. Mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas.

Isso é inevitável. Não é possível escapar disso. Como poderia ser diferente? Todas as pessoas que se-
guem o currículo do mundo e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes, ensinam apenas para con-
vencerem-se de que são o que não são. Nisso está o propósito do mundo. Nesse caso, o que mais poderia ser  
o currículo do mundo? À essa situação de aprendizado fechada e sem esperança, que nada ensina além de de -
sespero e morte, Deus envia os Seus professores. E à medida em que ensinam as Suas lições de alegria e es-
perança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo.

Exceto pelos professores de Deus haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado parece-
ria para sempre real. Os que se auto-enganam têm que enganar, pois têm que ensinar o engano. O que mais é 
o inferno, exceto isso? Esse é um manual para os professores de Deus. Eles não são perfeitos, se fossem não 
estariam aqui. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui e assim ensinam a perfeição repetida -
mente, de muitas e muitas maneiras, até que a tenham aprendido. E então não mais são vistos, embora seus  
pensamentos permaneçam como uma fonte de força e verdade para sempre. Quem são eles? Como são esco-
lhidos? O que fazem? Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? Esse manual tenta 
responder a estas perguntas. 
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1. QUEM SÃO OS PROFESSORES DE DEUS?1. QUEM SÃO OS PROFESSORES DE DEUS?
Professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisso: de al-

gum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estives-
sem à parte dos de outra pessoa. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção 
assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Ele entrou em um acordo  
com Deus, mesmo se ainda não acredita Nele. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de  
Deus.

Eles vêm de todas as partes do mundo. Vêm de todas as religiões e de nenhuma. Eles são aqueles que  
responderam. O Chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo em toda parte. Chama professores  
que falem por Ele e redimam o mundo. Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Todavia, tudo é uma  
questão de tempo. Todos responderão no final, contudo o final pode estar ainda distante, muito distante. É 
por isso que o plano dos professores foi estabelecido. A sua função é ganhar tempo.

Cada um começa como uma única luz, mas, com o Chamado no seu centro, é uma luz que não pode ser 
limitada. E cada uma economiza mil anos segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Para o Chamado 
em Si mesmo, o tempo não tem nenhum significado.

Há um curso para cada professor de Deus. A forma do curso varia muito. Assim como os recursos especí-
ficos envolvidos no ensino. Mas o conteúdo do curso nunca muda. Seu tema central sempre é: “o Filho de  
Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação”.Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos,  
em palavras ou sem som algum, em qualquer língua ou em língua nenhuma, em qualquer lugar, tempo ou 
modo. Não importa quem era o professor antes de ter ouvido o Chamado. Ele veio a ser um salvador pela sua 
resposta. Viu alguma outra pessoa como ele mesmo. Achou, portanto, a própria salvação e a salvação do 
mundo. Em seu renascimento, o mundo renasceu.

Esse é um manual para um currículo especial, voltado para os professores de uma forma especial do cur-
so universal. Existem milhares de outras formas, todas com o mesmo resultado. Elas meramente ganham 
tempo. Entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. 

Está velho e gasto e sem esperança. O resultado nunca esteve em questão, pois o que pode mudar a Von -
tade de Deus? Mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro  
dele. O tempo, porém, tem um fim e é isso que os professores de Deus são designados para trazer. Pois o  
tempo está em suas mãos. Tal foi a escolha que fizeram e ela lhes foi dada. 
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2. QUEM SÃO OS SEUS ALUNOS ?2. QUEM SÃO OS SEUS ALUNOS ?
A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que 

ele tiver respondido ao Chamado. Foram escolhidos para ele porque a forma do currículo universal que ele vai ensinar é 
a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Os seus alunos têm estado esperando por ele, pois a sua vin-
da é certa. Mais uma vez, é apenas uma questão de tempo. Assim que ele tiver escolhido cumprir o seu papel, eles estão 
prontos para cumprir os seus. O tempo espera pela sua escolha, mas não por aqueles a quem ele vai servir. Quando ele 
estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas.

Para compreender o plano de ensino-aprendizado da salvação, é necessário apreender o conceito de tempo que o  
curso estabelece. A Expiação corrige ilusões, não a verdade. Portanto, corrige o que nunca foi. Além disso, o plano para  
essa correção foi estabelecido e completado simultaneamente, pois a Vontade de Deus está inteiramente à parte do tem -
po. Assim é toda a realidade, posto que é Sua. No instante em que a idéia de separação entrou na mente do Filho de  
Deus, naquele mesmo instante foi dada a Resposta de Deus. No tempo, isso aconteceu em uma época muito distante. Na 
realidade, nunca aconteceu absolutamente.

O mundo do tempo é o mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Esco-
lhas feitas desde há muito parecem estar em aberto, ainda por serem feitas. O que foi aprendido e compreendido e há  
muito superado é considerado como um novo pensamento, uma idéia original, um enfoque diferente. Porque a tua von-
tade é livre, podes aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres e somente então vais reconhecer que 
sempre esteve presente. Como o curso enfatiza, não és livre para escolher o currículo, nem mesmo a forma em que vais  
aprendê-lo. Mas estás livre, porém, para decidir quando queres aprendê-lo. E à medida em que o aceitas, já o aprendes -
te.

Então, o tempo realmente volta a um instante tão remoto que está além de toda a memória, mesmo depois da possi -
bilidade da lembrança. Apesar disso, por que é um instante revivido muitas e muitas vezes, parece ser agora. Assim é  
que professor e aluno parecem reunir-se no presente, achando um ao outro como se não tivessem se encontrado antes. O 
aluno vem ao lugar certo na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que ago-
ra revive. O mesmo se dá com o professor, que fez também uma escolha inevitável num passado remoto. A Vontade de  
Deus em tudo apenas parece levar tempo na realização do processo. O que poderia atrasar o poder da eternidade?

Quando aluno e professor se reúnem inicia-se uma situação de ensino-aprendizado. Pois o professor não é realmen-
te aquele que realiza o ensino. O Professor de Deus fala onde estiverem dois reunidos com o propósito de aprender. O 
relacionamento é santo devido àquele propósito e Deus prometeu enviar Seu Espírito a qualquer relacionamento santo.  
Na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber é a mesma coisa. As demarcações que haviam 
traçado entre seus papéis, suas mentes, seus corpos, suas necessidades, seus interesses e todas as diferenças que pensa -
vam separá-los um do outro, desvanecem-se, tornam-se indistintas e desaparecem. Aqueles que querem fazer o mesmo 
curso compartilham um único interesse e uma única meta. E assim, aquele que era aprendiz vem a ser ele mesmo um 
professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que 
os seus. 
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3. QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ENSINO ?3. QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ENSINO ?
Os professores de Deus não têm nível de ensino determinado. Cada situação de ensino-aprendizado en-

volve um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo: fazer do relacio-
namento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém 
sem pecado. Não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender, portanto, não existe  
ninguém a quem ele não possa ensinar. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as 
pessoas, nem todos podem achá-lo. Assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por  
cada professor de Deus. Não existem acidentes na salvação. Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-
ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro.

O nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste do que parecem ser encontros 
muito casuais, um encontro “por acaso” de duas pessoas aparentemente estranhas em um elevador, uma cri -
ança que não olha para onde está indo e “por acaso”, correndo, vai de encontro a um adulto, dois estudantes 
que “casualmente” caminham para casa juntos. Estes encontros não são casuais. Cada um deles tem potencial  
para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Talvez os dois estranhos no elevador sorriam um para o  
outro, talvez o adulto não brigue com a criança que o atropelou, talvez os estudantes venham a ser amigos.  
Mesmo ao nível do encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses se -
parados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente. A salvação veio.

É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem sig-
nificado na realidade quanto o tempo. A ilusão de um permite a ilusão do outro. No tempo, o professor de  
Deus parece começar a mudar a sua mente a respeito do mundo com uma única decisão e, a partir daí, apren-
de cada vez mais acerca da nova direção à medida que a ensina. Já tratamos da ilusão do tempo, mas a ilusão  
dos níveis de ensino parece ser algo diferente. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não po-
dem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível da situação de ensino-aprendizado é parte do plano 
de Deus para a Expiação e o Seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da Sua Vontade. A salvação 
está sempre pronta e sempre presente. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resulta-
do é sempre o mesmo.

Cada situação de ensino-aprendizado é máxima no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvidas 
vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Nesse sentido, e somente nesse sentido, 
podemos falar em níveis de ensino. Usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de en-
sino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente in -
tensa de ensino aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente separam-se. Como no caso do pri -
meiro nível, estes encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um  
final real. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Entretanto, todos aqueles que se  
encontram algum dia encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus 
não está equivocado no Seu Filho.

O terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Es-
sas são situações de ensino-aprendizado nas quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o  
aprendizado por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são pou-
cos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estádio em 
que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja, de fato, perfeito. Isso não significa que eles necessariamente re -
conheçam isso; de fato, em geral, não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis, um em relação 
ao outro por algum tempo e talvez pela vida afora. No entanto, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está 
diante deles e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-la vêm a ser os salvadores dos professores que vaci-
lam e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a Ajuda de que 
necessita. 
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4. QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES DE DEUS ?4. QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES DE DEUS ?
Os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Eles não são parecidos 

aos olhos do corpo, vêm de origens muito diferentes, suas experiências do mundo variam muito e suas “per-
sonalidades” superficiais são bastante distintas. Nos primeiros estágios de seu trabalho como professores de  
Deus, ainda não adquiriram as características mais profundas que os estabelecerão como o que são. Deus dá 
dádivas especiais aos Seus professores porque eles têm um papel especial no Seu plano para a Expiação. A 
sua especialidade é, obviamente, apenas temporária; estabelecida no tempo como um meio de conduzir para 
fora do tempo. Estas dádivas especiais, nascidas no relacionamento santo para o qual a situação de ensino -
aprendizado está dirigida, vêm a ser características de todos os professores de Deus que tenham avançado no 
seu próprio aprendizado. Nesse aspecto, todos eles se parecem.

Todas as diferenças entre os Filhos de Deus são temporárias. Entretanto, no tempo, pode-se dizer que os  
professores de Deus avançados têm as seguintes características:

I. ConfiançaI. Confiança

Esse é o fundamento no qual repousa a sua capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é  
o resultado do aprendizado. De fato, percepção é aprendizado, posto que causa e efeito nunca estão separa-
dos. Os professores de Deus têm confiança no mundo, porque aprenderam que ele não é governado pelas leis 
que o mundo inventou. Ele é governado por um Poder Que está neles mas não vem deles. É esse Poder Que 
mantém todas as coisas a salvo. É através deste Poder que os professores de Deus olham para um mundo per -
doado.
Uma vez que esse Poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um 
outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da  
águia? E quem colocaria sua fé nas pobres oferendas do ego quando as dádivas de Deus foram depositadas  
diante de si ? O que é que os induz à fazer a transição? 

A. O desenvolvimento da confiança

Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um “período de desfazer”. Isso  
não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de 
nós e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhe -
cido. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição 
na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa  
fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser cir-
cunstâncias externas. Estas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele 
passa para o segundo estádio.

Em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um “período de seleção”. Isso é  sempre um tanto di-
fícil porque, tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas 
as coisas considerando se elas são mais ou menos úteis . Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte  
das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas 
situações na medida em que surgirem. Tendo valorizado o que realmente não tem valor, ele não vai generali-
zar a lição por medo de perda e sacrifício. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as  
coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de 
realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra “valor” não se aplica a nada além disso.

O terceiro estádio pelo qual o professor de Deus tem que passar pode ser chamado de “um período de 
abandono”. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Pou-
cos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar o  
que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Portanto, o período interme -
diário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses 
em nome da verdade. Ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência. Ele só 
pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. Através disso aprende que aonde 
antecipou dor, acha, ao contrário, uma feliz leveza de coração; onde pensou que algo lhe estava sendo pedi -
do, acha uma dádiva concedida a ele.  Agora vem um “período de assentamento”. Esse é um período de quie-
tude, no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa paz. Agora ele consolida seu aprendizado.  
Agora começa a ver o valor de transferir o que aprendeu. O potencial disso é literalmente assombroso e o  
professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. “Desiste do  
que não queres e guarda o que queres.” Como é simples o óbvio! E como é fácil de se fazer! O professor de  
Deus necessita desse período de pausa.  Contudo, ele ainda não veio tão longe quanto imagina.  “No entanto, 
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quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Agora ele descansa  
um pouco e os reúne antes de prosseguir. Daqui para a frente, ele não irá sozinho.  

O próximo estádio é, de fato, um “período de desassentamento”. Agora, o professor de Deus tem que  
compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Tudo o que realmente aprendeu  
até aqui foi que não queria o que não tinha valor e, de fato, queria o que tinha. Apesar disso, sua própria sele -
ção foi sem significado no sentido de lhe ensinar a diferença. A idéia de sacrifício, tão central no seu próprio 
sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. Ele pensou ter aprendido a disponibili-
dade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. E agora tem que atingir um estado que 
talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo jul -
gamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Se cada passo nesta direção não  
fosse tão fortemente reforçado, seria de fato muito duro! 

Finalmente, há um “período de consecução”. É aqui que o aprendizado é consolidado. Agora, o que antes 
era visto como meras sombras vem a ser sólidas conquistas, com as quais se pode contar em todas as “emer -
gências” bem como nos momentos tranqüilos. De fato, o seu resultado é a tranqüilidade; o resultado do  
aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Esse é o estádio da paz real,  
pois aqui reflete-se inteiramente o estado do Céu. Daqui em diante, o caminho para o Céu é fácil e está aber-
to. De fato, é aqui. Quem poderia querer “ir” a qualquer lugar se a paz já está completa? E quem buscaria  
trocar a tranqüilidade por algo mais desejável? O que poderia ser mais desejável do que isso?

II. HonestidadeII. Honestidade

Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido al-
cançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade,  
pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa  
consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes, nenhum pensamento se opõe a outro pensa-
mento, nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são os verdadeiramente hones-
tos. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmos. Portanto, é impossível para eles estar  
em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa.

A paz da mente que experimentam os professores de Deus avançados se deve em grande parte à sua per-
feita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz  
de sequer conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano e o auto-engano é desones -
tidade. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida e a confiança na qual os 
professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. Por conseguinte, só po-
dem ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a 
própria vontade sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro  
dele, pelo que não muda e permanece imutável além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador.  
“Como poderiam não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha tanto quanto de 
si mesmos.

III. TolerânciaIII. Tolerância

Os professores de Deus não julgam. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não 
tens. É impossível haver julgamento sem auto-engano. O julgamento implica que tens te enganado nos teus 
irmãos. Como, então, poderias não ter te enganado contigo mesmo?  O julgamento implica falta de confiança 
e a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de  
Deus. Deixa que isso se perca e todo o teu aprendizado se vai. Sem julgamento todas as coisas são igualmen-
te aceitáveis, pois quem poderia julgar de outra maneira? Sem julgamento, todos os homens são irmãos, pois  
quem haveria de estar separado? O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança.  “Nenhum 
professor de Deus pode julgar e esperar aprender.

IV.  GentilezaIV.  Gentileza

O dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem infligi-lo nem sofrê-lo. O dano é o re -
sultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredicto de culpa para 
um irmão e, portanto, para a própria pessoa. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausên-
cia do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. Nenhum professor de Deus pode deixar de 
aprender - e bem cedo no seu treinamento que causar dano oblitera completamente a sua função na sua cons-
ciência. Fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível 
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aprender as lições do Espírito Santo. E o Professor de Deus também não pode sequer ser ouvido a não ser por 
aqueles que compreendem que o dano, de fato, nada pode conseguir. Nenhum ganho pode dele advir. 

Portanto, os professores de Deus são totalmente gentis. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso 
que a função da salvação vem a ser fácil. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível. Para aque-
les que não vêem significado no dano, ela é meramente natural. Que outra escolha além dessa pode ter signi -
ficado para quem é São? Quem escolhe o inferno quando percebe um caminho para o Céu?  E quem escolhe-
ria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano, em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem  
limites da gentileza? O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus 
pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus nem do seu Criador. Assim, uniram os seus pensamen-
tos Àquele Que é a sua Fonte. E assim a vontade deles, que sempre foi a Dele próprio, é livre para ser ela  
mesma.

V. AlegriaV. Alegria

A alegria é o resultado inevitável da gentileza. Gentileza significa que o medo agora é impossível e o que 
poderia vir para interferir com a alegria? As mãos abertas da gentileza estão sempre cheias. Os que são gentis  
não têm dor. Não podem sofrer. Por que não seriam alegres? Eles estão certos de que são amados e de que es-
tão a salvo. A alegria vai com a gentileza assim como o sofrimento acompanha o ataque. Os professores de  
Deus confiam Nele. E estão certos de que o Professor de Deus vai à sua frente, assegurando que nenhum  
dano lhes venha a suceder. “Eles mantém as Suas dádivas e seguem no Seu caminho porque a Voz de Deus 
os dirige em todas as coisas. A alegria é a sua canção de agradecimento. E Cristo também inclinam-se olhan -
do para eles com gratidão. A Sua necessidade deles é tão grande quanto a que eles tem Dele. Que alegria é  
compartilhar o propósito da salvação!

VI. Ausência de defesasVI. Ausência de defesas

Os professores de Deus aprenderam como ser simples. Eles não têm sonhos que necessitem de defesa 
contra a verdade. Eles não tentam fazer a si mesmos. Sua alegria vem da sua compreensão de Quem os criou. 
E o que Deus criou necessita de defesa? Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto  
não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Quanto mais 
grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de  
Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Lenta-
mente, no início, ele se deixa ser desenganado. Porém aprende mais rápido à medida em que aumenta a sua 
confiança. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas. É a segurança. É a paz.  É a alegria. E é 
Deus.

VII. GenerosidadeVII. Generosidade

O termo generosidade tem um significado especial para o professor de Deus. Não é o significado usual  
da palavra; de fato, é um significado que tem que ser aprendido e aprendido muito cuidadosamente. Como 
todos os outros atributos dos professores de Deus, esse se baseia em última instância na confiança, pois sem 
confiança ninguém pode ser generoso no sentido verdadeiro. Para o mundo, generosidade significa “dar para 
os outros” no sentido de “abrir mão”. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. Isso tem sido  
enfatizado em todo o texto e no livro de exercícios, mas talvez seja mais alheio ao pensamento do mundo do  
que muitas das outras idéias no nosso currículo. Sua maior estranheza está simplesmente na obviedade da re-
versão que faz no modo de pensar do mundo. No sentido mais claro possível e no mais simples dos níveis, a  
palavra significa exatamente o oposto para os professores de Deus e para o mundo. O professor de Deus é  
generoso por interesse para com Ele Mesmo. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. O  
professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso 
não teria valor algum para ele. Para que iria querer tal coisa? Só teria a perder com isso. Não poderia ganhar. 
Portanto, ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda. Ele não quer sofrer.  
Por que razão infligiria dor a si mesmo?  Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto,  
são para o Seu Filho. Estas são as coisas que lhe pertencem. Estas, ele pode dar com generosidade verdadei-
ra, protegendo-as sempre para si mesmo.

VIII.  PaciênciaVIII.  Paciência

Aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar e esperar sem ansiedade. A paci -
ência é natural para o professor de Deus. Tudo o que ele vê é o resultado certo, por algum tempo talvez ainda  
desconhecido por ele, mas não posto em dúvida. O tempo será tão certo quanto a resposta. E isso é verdadei -
ro para tudo o que acontece agora ou no futuro. O passado, do mesmo modo, não conteve nenhum equívoco; 
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nada que não tenha servido para beneficiar o mundo, assim como a ele a quem as coisas pareciam acontecer.  
Talvez isso não tenha sido compreendido na época. Mesmo assim, o professor de Deus está disposto a recon-
siderar todas as suas decisões passadas, caso estejam causando dor a alguém. A paciência é natural para  
aqueles que confiam. Certos da interpretação final de todas as coisas no tempo, nenhum resultado já visto ou 
ainda por vir pode causar-lhes medo.

IX. FidelidadeIX. Fidelidade

A extensão da fidelidade do professor de Deus é a medida do seu progresso no currículo. Ele ainda sele -
ciona certos aspectos da sua vida para trazer ao seu aprendizado, enquanto mantém outros à parte? Se é as-
sim, seu progresso é limitado e sua confiança ainda não está firmemente estabelecida. A fidelidade é a confi-
ança do professor de Deus no Verbo de Deus em dispor todas as coisas de modo certo; não algumas, mas to -
das. Em geral, sua fidelidade começa focalizando apenas alguns problemas, permanecendo cuidadosamente 
limitada por algum tempo. Abrir mão de todos os problemas em função de uma Resposta é reverter inteira-
mente o pensamento do mundo. Só isso é fidelidade. Nada além disso realmente merece esse nome. No en-
tanto, vale a pena alcançar cada degrau por menor que seja.  Estar pronto, como diz o texto, não significa  
maestria.

A fidelidade verdadeira, porém, não se desvia. Sendo consistente, é totalmente honesta. Sendo constante,  
é plena de confiança. Sendo baseada na ausência do medo, é gentil. Tendo certeza, é alegre. E sendo confian-
te, é tolerante. A fidelidade, então, combina em si mesma os outros atributos dos professores de Deus. Impli -
ca aceitação do Verbo de Deus e a Sua definição a respeito do Seu Filho. É  para Eles que a fidelidade no sen-
tido verdadeiro é sempre dirigida.  É na direção Deles que ela olha, buscando até achar. A ausência de defe -
sas a acompanha naturalmente e a alegria é a condição para achá-la. E tendo achado, descansa na certeza qui -
eta Daquilo a Que toda fidelidade é devida.

X. Mentalidade abertaX. Mentalidade aberta

Pode-se compreender facilmente o papel central que ocupa a mentalidade aberta, talvez o último dos atri -
butos que o professor de Deus adquire, quando se reconhece a sua relação com o perdão. A mentalidade  
aberta vem com a ausência de julgamento. Assim como o julgamento fecha a mente contra o Professor de  
Deus, assim a mentalidade aberta O convida a entrar. Assim como a condenação julga como mau o Filho de  
Deus, a mentalidade aberta permite que ele seja julgado pela Voz por Deus a Seu favor. Assim como a proje-
ção da culpa sobre ele o mandaria ao inferno, a mentalidade aberta deixa que a imagem de Cristo seja esten-
dida a ele. Só quem tem a mente aberta pode estar em paz, pois só eles vêem razão para isso.  Como é que os 
que têm a mente aberta perdoam? Eles abandonaram tudo o que impede o perdão. Na verdade, abandonaram 
o mundo e permitiram que esse lhes fosse restaurado com tal frescor e em alegria tão gloriosa, que nunca te -
riam podido conceber tamanha mudança. Nada é agora como era antes. Nada deixa de cintilar agora, que an-
tes parecia tão opaco e sem vida. E acima de tudo, todas as coisas lhes dão as boas-vindas, pois a ameaça se  
foi. Nenhuma nuvem permanece para encobrir a face de Cristo.  Agora a meta foi conseguida. O  perdão é a 
meta final do currículo.  Pavimenta o caminho para o que vai além de todo aprendizado.  “O currículo não  
faz esforços para exceder sua meta legítima. O perdão é o seu único objetivo para o qual todo o aprendizado 
converge em última instância. E, de fato, o suficiente.

Podes ter notado que a lista dos atributos dos professores de Deus não inclui coisas que constituem a he-
rança do Filho de Deus. Termos como amor, impecabilidade, perfeição, conhecimento e verdade eterna não 
aparecem nesse contexto. Seriam por demais impróprios aqui. O que Deus deu em tanto excede o nosso cur -
rículo que o aprendizado desaparece diante da sua presença.  No entanto, quando a sua presença está obscu -
recida, o foco recai acertadamente sobre o currículo. A função dos professores de Deus é trazer ao mundo o  
verdadeiro aprendizado. Propriamente falando, o que trazem é “des-aprendizado”, pois esse é “o aprendizado 
verdadeiro” no mundo. Aos professores de Deus é dado trazer ao mundo as boas-novas do perdão completo.  
Bem-aventurados são eles, em verdade, pois são os portadores da salvação.
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5. COMO SE REALIZA A CURA?5. COMO SE REALIZA A CURA?

1. A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Sem isso, é impossível.

I. O propósito percebido na doençaI. O propósito percebido na doença

1. A cura é realizada no instante em que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor. Quem escolhe-
ria sofrer a não ser que pensasse que a dor lhe traz algo, e algo de valor? Ele tem de pensar que é um preço 
pequeno a ser pago por alguma coisa de maior valor. Pois a doença é uma escolha, uma decisão. É uma esco-
lha da fraqueza, na convicção errada de que a fraqueza é força. Quando isto ocorre, a força real é vista como 
ameaça e a saúde como um perigo. A doença é um método, concebido na loucura, para colocar o Filho de 
Deus no trono do Pai. Deus é visto como se estivesse do lado de fora, feroz e poderoso, ansioso por manter a 
totalidade do poder para Si Mesmo. Só através da Sua morte, é possível que Ele seja conquistado pelo Seu 
Filho.

2. Dentro dessa convicção doentia, o que representa a cura? Simboliza a derrota do Filho de Deus e o  
triunfo do seu Pai sobre ele. Representa o derradeiro desafio que, diretamente, o Filho de Deus é obrigado a 
reconhecer. Simboliza tudo o que quer esconder de si mesmo para proteger a sua «vida». Se for curado, é 
responsável pelos seus pensamentos. E se é responsável pelos seus pensamentos será morto para provar a si  
mesmo o quanto é frágil e digno de pena. Mas se ele próprio escolhe a morte, a sua fraqueza é a sua força.  
Agora, dá a si mesmo o que Deus lhe daria e, assim, usurpa inteiramente o trono do seu Criador.

II. O deslocamento na percepçãoII. O deslocamento na percepção

1. A cura ocorre necessariamente na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. 
Basta alguém dizer: «Eu não ganho absolutamente nada com isto» e está curado. Mas para dizer isto, primei-
ro tem de reconhecer certos fatos. Antes do mais, é óbvio que as decisões são da mente, não do corpo. Se a  
doença não é senão uma perspectiva errada de como solucionar os problemas, a doença, então, é uma deci -
são. E se é uma decisão, é a mente, e não o corpo, que a toma. A resistência a reconhecer isto é enorme, posto 
que a existência do mundo tal como tu o percebes depende do corpo como sendo aquele que toma as deci -
sões. Termos como «instintos», «reflexos» e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com 
motivos não-mentais. De fato, tais termos, simplesmente, declaram ou descrevem o problema. Não lhe dão  
uma resposta.

2. A aceitação da doença como uma decisão da mente que pretende usar o corpo para alcançar o seu pro-
pósito, é a base da cura. E isto é assim para todas as formas de cura. Um paciente decide que isto é assim e 
recupera a saúde. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Quem é o médico? Apenas a mente  
do doente. O resultado é o que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais* trabalham nele, mas não fazem 
senão dar forma à sua própria escolha. O paciente escolhe-os por forma a realizar os seus desejos. Isso é o 
que fazem e nada mais. De fato, não são absolutamente necessários. O paciente, sem o auxílio deles, poderia,  
simplesmente, levantar-se e dizer: «Não tenho nenhuma utilidade para isto». Não há forma de doença que 
não seja curada imediatamente.

3. Qual o requisito único para esta mudança de percepção? Simplesmente isto: o reconhecimento de que  
a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. Qual o «preço» deste reconhecimento? Custa mundo  
que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Pois, juntamente com tal reconhecimen-
to, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar; não no mundo, mas na pessoa que olha para o mundo 
e o vê como ele não é. Ela olha para o que escolhe ver. Nada mais, nada menos. O mundo não faz nada a essa  
pessoa. Ela é que imaginava que fazia. Nem ela faz nada ao mundo, pois estava enganada em relação ao que  
o mundo é. Aí está a libertação de ambas, culpa e doença, posto que são uma só. No entanto, para aceitar esta 
libertação, é preciso que a idéia da insignificância do corpo seja aceitável.

4. Com esta idéia, a dor desaparece para sempre. Mas, com esta idéia, também desaparece toda a confu-
são a respeito da criação. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito na sua verdadeira seqüên -
cia em relação a uma única coisa e a aprendizagem irá generalizar-se e transformar o mundo. O valor de 
transferência de uma única idéia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final desta lição é a lembran-
ça de Deus. O que significam agora culpa e doença, dor, desastre e todo o tipo de sofrimento? Não tendo pro-
pósito, tudo isto desaparece. E, com eles vão, também, todos os efeitos que pareciam causar. Causa e efeito  
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são apenas uma réplica da criação. Vistos na sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, elas restabe -
lecem o Céu.

III. A função do professor de DeusIII. A função do professor de Deus

1. Se o paciente tem de mudar a sua mente para ser curado, o que faz o professor de Deus? É capaz de  
mudar a mente do paciente por ele? É claro que não. Para aqueles que já estão dispostos a mudar a sua pró -
pria mente, o professor de Deus não tem função, a não ser a de se regozijar com eles, pois tornaram-se pro -
fessores de Deus com ele. O professor de Deus, porém, tem uma missão mais específica para com aqueles  
que não compreendem o que seja a cura. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Ao 
contrário, acreditam que a doença os escolheu. E nem têm a mente aberta em relação a isto. O corpo diz-lhes  
o que fazer e eles obedecem. Não têm idéia de quanto esse conceito é doentio. Se, pelo menos, suspeitassem  
disso, seriam curados. Entretanto, de nada suspeitam. Para eles, a separação é bastante real.

2. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A  
simples presença de um professor de Deus é uma chamada de atenção. Os pensamentos do professor de Deus 
solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Enquanto mensageiros de Deus, 
os Seus professores são os símbolos da salvação. Perante o paciente, eles pedem-lhe perdão para o Filho de  
Deus, em nome do próprio Deus. Os professores de Deus representam a alternativa. Com o Verbo de Deus  
nas suas mentes, vêm, não para curar os doentes, mas para abençoar, para lhes recordar o remédio que Deus  
já lhes deu. Não são as mãos dos professores de Deus que curam. Não é a voz deles que profere o Verbo de 
Deus. Eles, simplesmente, dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para 
que se afastem da morte: «Contempla tu, Filho de Deus, o que a Vida te pode oferecer. Escolherias a doença  
em lugar disto?»

3. Jamais os professores de Deus avançados consideram as formas de doença em que o seu irmão acredi-
ta. Fazer isto é esquecer que todas têm o mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Os pro -
fessores de Deus procuram a Voz de Deus nesse irmão que está disposto a se auto-enganar até acreditar que o 
Filho de Deus pode sofrer. E lembram-lhe que, como ele não se fez a si mesmo, não pode deixar de permane -
cer tal como Deus o criou. Os professores de Deus reconhecem que ilusões não têm qualquer efeito. A verda -
de nas suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes dos seus irmãos, de tal modo que as ilusões não  
sejam reforçadas. Desta forma tais ilusões são trazidas à verdade; não é a verdade que é trazida às ilusões.  
Desta forma as ilusões são dissipadas, não pela vontade de um outro mas pela união da Vontade Única Con-
sigo Mesma. E essa é a função dos professores de Deus: não ver nenhuma vontade como se fosse separada 
da sua própria e nem a sua da de Deus.
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6. A CURA É CERTA?6. A CURA É CERTA?

1. A cura é sempre certa. É impossível deixar que as ilusões sejam trazidas à verdade e continuar a man-
ter ilusões. A verdade demonstra que as ilusões não têm valor. O professor de Deus viu a correção dos seus 
erros na mente do paciente, reconhecendo-o pelo que ele é. Tendo aceite a Expiação para si mesmo, aceitou-a 
também para o paciente. O que acontece, porém, se o paciente usar a doença como um modo de vida, acredi -
tando que a cura é uma forma de morte? Quando assim é, uma cura repentina poderia precipitar uma depres-
são intensa e um sentido de perda tão profundo que o paciente poderia até tentar destruir-se. Não tendo moti-
vos para viver, pode pedir a morte. A cura, então, para a sua própria proteção, tem de esperar.

2. A cura sempre será posta de lado, cada vez que for vista como uma ameaça. Mas, no instante em que é 
bem-vinda, ela lá está. Onde a cura foi dada, será recebida. Mas o que é o tempo diante das dádivas de Deus? 
Muitas vezes, no decorrer do Texto, nos referimos à casa do tesouro, disposto igualmente para quem dá e 
para quem recebe as dádivas de Deus. Nenhuma se perde, pois só podem aumentar. Nenhum professor de 
Deus deve sentir-se desapontado, caso tenha oferecido a cura sem que ela tenha sido aparentemente recebida.  
Não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceite. Que guarde a certeza de que a cura foi recebida, e  
confie em que será aceite quando for reconhecida como uma bênção e não como uma maldição.

3. Não é função dos professores de Deus avaliar o resultado das suas dádivas. A função deles é, apenas,  
dá-las. Uma vez que tenham feito isto, deram também o resultado, pois ele faz parte da dádiva. Ninguém 
pode dar se estiver preocupado com o resultado da doação. Isso é uma limitação do próprio ato de dar e, nes -
se caso, nem quem dá, nem quem recebe, possuiria a dádiva. A confiança é uma parte essencial da doação; de 
fato, é a parte que faz com que o compartilhar seja possível, é a parte que garante ao doador que ele não per-
de, apenas ganha. Seria possível dar uma dádiva e ficar com o que é dado, para ter a certeza de que é usado  
como o doador lhe parece apropriado? Isto não é dar, mas aprisionar.

4. É a renúncia de toda e qualquer preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeira-
mente dada. E é a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. A cura é a mudança mental  
que o Espírito Santo, na mente do paciente, vai procurando para esse mesmo paciente. E é o Espírito Santo, 
na mente do doador, que lhe dá a dádiva. Como é possível perdê-la? Como pode não ter efeito? Como pode  
ser desperdiçada? A casa do tesouro de Deus nunca pode estar vazia. Se uma dádiva estivesse em falta, ela  
não estaria plena. No entanto, a sua plenitude é garantida por Deus. Neste caso, que preocupação pode ter um 
professor de Deus em relação ao que acontece às suas dádivas? Dadas por Deus a Deus, quem, nesse inter -
câmbio santo, pode receber menos do que tudo?
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7. A CURA DEVE SER REPETIDA?7. A CURA DEVE SER REPETIDA?
1. Esta questão, realmente, responde a si mesma. A cura não pode ser repetida. Se o paciente está curado,  

o que faltará curar nele? E, se a cura é certa, como já dissemos que é, o que há para repetir? O professor de  
Deus que fica preocupado com o resultado da cura, limita-a. Agora, é a própria mente do professor de Deus 
que precisa de ser curada. E é isto que ele precisa de facilitar. Agora, o professor de Deus é o paciente e as-
sim se deve considerar. Cometeu um erro e precisa de estar disposto a mudar a sua mente em relação a isso.  
Por lhe ter faltado a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível, não recebeu o benefício da  
sua dádiva.

2. Sempre que um professor de Deus tentou ser um canal para a cura, teve sucesso. Caso tenha sido ten-
tado a duvidar disso, não deveria repetir o seu esforço anterior. Aquilo* já foi o máximo e o Espírito Santo 
assim o aceitou e usou. Agora, o professor de Deus só tem um caminho a seguir. Tem de usar a sua razão  
para dizer a si mesmo que entregou o problema Àquele que não pode falhar e tem de reconhecer que a sua  
própria incerteza não é amor, mas medo e, por conseguinte, ódio. A sua posição torna-se, então, insustentá-
vel, pois está a oferecer ódio a quem ofereceu amor. Isso é impossível. Tendo oferecido amor, só amor pode  
ser recebido.

3. É nisto que o professor de Deus tem de confiar. É isto que realmente significa a declaração de que a  
única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a Expiação para si mesmo. O professor de 
Deus é um trabalhador em milagres porque dá as dádivas que recebeu. No entanto, antes, precisa de as acei -
tar. Não precisa de fazer mais do que isto, nem há nada mais que possa fazer. Por aceitar a cura, é capaz de  
dá-la. Se duvida disto, que se lembre de Quem deu a dádiva e de Quem a recebeu. Assim a sua dúvida é cor -
rigida. Ele pensou que as dádivas de Deus podiam ser retiradas. Isso foi um mal-entendido que dificilmente 
perdurará. Assim, ao professor de Deus só lhe resta reconhecer esse erro e permitir que seja corrigido.

4. Uma das mais difíceis tentações a ser reconhecida é esta: duvidar de uma cura em que, aparentemente,  
os sintomas persistem é um erro na forma de falta de confiança. Como tal, é um ataque. Regra geral, parece 
ser exatamente o oposto. À primeira vista, de fato, não parece razoável ser advertido de que a persistência da  
preocupação é um ataque. Tem todas as aparências de amor. No entanto, o amor sem confiança é impossível,  
e dúvida e confiança não podem coexistir. E o ódio tem de ser o oposto do amor, independentemente da for-
ma que tome. Não se duvide da dádiva e é impossível duvidar do seu resultado. É essa certeza que dá aos  
professores de Deus o poder de serem trabalhadores em milagres, pois depositaram a sua confiança Nele.

5. A base real da dúvida a respeito do resultado de qualquer problema que tenha sido dado ao professor 
de Deus para resolver, é sempre dúvida acerca de si mesmo. E isto necessariamente demonstra que a confian -
ça foi depositada num ser ilusório, pois só se pode duvidar de um ser assim. Essa ilusão pode tomar muitas 
formas. Talvez haja medo da fraqueza e da vulnerabilidade. Talvez haja medo do fracasso e da vergonha as-
sociada a um sentimento de inadequação. Talvez haja um embaraço culposo saindo da falsa humildade. A 
forma do erro não é importante. O importante é, apenas, o reconhecimento de um erro como um erro.

6. O erro é sempre alguma forma de preocupação com o próprio ser, que exclui o paciente. É um fracasso 
em reconhecer o paciente como parte do Ser e, portanto, representa uma confusão de identidade. Um conflito  
acerca de quem és entrou na tua mente e acabaste por te enganar quanto a ti mesmo. E estás enganado quanto  
a ti mesmo porque negaste a Fonte da tua criação. Se apenas estás a oferecer cura, não podes duvidar. Se re -
almente queres o problema resolvido, não podes duvidar. Se estás certo a respeito de qual é o problema, não  
podes duvidar. A dúvida é o resultado de desejos em conflito. Estejas tu certo do que queres e a dúvida passa 
a ser impossível.
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8. COMO SE PODE EVITAR A PERCEPÇÃO8. COMO SE PODE EVITAR A PERCEPÇÃO
DA ORDEM DE DIFICULDADES EM MILAGRES?DA ORDEM DE DIFICULDADES EM MILAGRES?

1. A crença em ordem de dificuldades é a base da percepção do mundo. Fundamenta-se em diferenças; o  
que passou não está nivelado, há alterações no que virá, as alturas são desiguais e os tamanhos diversos, há  
graus variados de escuridão e de luz, e milhares de comprastes nos quais cada coisa vista, para ser reconheci -
da, compete com todas as outras. Um objeto maior ofusca um menor. Uma coisa mais brilhante desvia a  
atenção de outra cujo apelo é menos intenso. E uma idéia mais ameaçadora, ou considerada mais desejável 
pelos padrões do mundo, transtorna completamente o domínio mental. O que os olhos do corpo contemplam 
é apenas conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão.

2. Ilusões são sempre ilusões de diferenças. Como poderia ser de outra forma? Por definição, uma ilusão 
é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada de maior importância seja real, embora se reco -
nheça que tal coisa não é verdadeira. A mente, então, procura fazer com que seja verdadeira em função da in -
tensidade do desejo de tê-la para si. Ilusões são travestis da criação, tentativas de trazer verdade às mentiras.  
Achando a verdade inaceitável, a mente revolta-se contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória.  
Por considerar a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. E, nesses sonhos, a mente está separada, dife-
rente de outras mentes, com interesses próprios diferentes e é capaz de gratificar as suas necessidades à custa  
dos outros.

3. De onde vêm todas estas diferenças? Certamente parecem estar no mundo lá fora. No entanto, com 
toda a certeza é a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos 
olhos e lhes dá «significado». E esse significado não existe absolutamente no mundo exterior. O que é visto 
como «realidade» é, simplesmente, o que a mente prefere. A mente projeta a sua hierarquia de valores para o 
que está fora e envia os olhos do corpo para a encontrar. Os olhos do corpo nunca verão senão através das di -
ferenças. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Só a mente avalia as mensa-
gens dos olhos e, assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Só ela decide se o que é visto é real  
ou ilusório, desejável ou indesejável, prazenteiro ou doloroso.

4. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. E é aqui que a 
correção tem de ser feita. A mente classifica o que os olhos do corpo lhe trazem de acordo com os seus valo -
res preconcebidos, julgando em que categorias melhor se encaixa cada dado fornecido pelos sentidos. Que  
base poderia ser mais errada do que esta? Sem reconhecimento próprio, ela mesma pediu que lhe fosse dado 
o que se encaixa nessas categorias. E, tendo feito isto, conclui que as ditas categorias têm de ser verdadeiras.  
Nisto se baseia o julgamento de todas as diferenças, pois é disto que dependem todos os julgamentos do 
mundo. Acaso se pode depender, para o que quer que seja, deste «raciocínio» confuso e sem sentido?

5. Não pode haver ordem de dificuldades na cura, simplesmente, porque qualquer doença é ilusão. Será 
mais duro dissipar a crença dos doentios em uma alucinação maior, em oposição a uma menor? Concordarão  
eles mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com a de outra mais suave? Descarta -
rão eles com maior facilidade um comando para matar sussurrado do que outro dado aos gritos? E será que o 
número de garfos que eles vêem os demônios a carregar afeta a credibilidade que as suas percepções têm  
desses demônios? As mentes desses doentios categorizou tudo isto como real, portanto, tudo é real para eles.  
Quando se derem conta de que são ilusões, desaparecerão. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões 
que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois as suas propriedades são tão ilusórias  
quanto elas próprias.

6. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças. Mas a mente que se deixou curar deixará de tomar co-
nhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão «mais doentes» do que outras, e os olhos do corpo registra-
rão, como antes, as mudanças nas suas aparências. Mas a mente curada vai colocá-las todas numa única cate-
goria: elas são irreais. Esta é a dádiva do seu Professor: a compreensão de que apenas duas categorias têm  
significado na seleção das mensagens que a mente recebe daquilo que parece ser o mundo exterior. E, destas  
duas, somente uma é real. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, 
tempo e lugar - pois não podem existir diferenças dentro da realidade - assim também as ilusões são sem dis -
tinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a ver-
dade.
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9. SÃO NECESSÁRIAS MUDANÇAS NA9. SÃO NECESSÁRIAS MUDANÇAS NA

SITUAÇÃO DE VIDA DOS PROFESSORES DE DEUS?SITUAÇÃO DE VIDA DOS PROFESSORES DE DEUS?

1. São necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. Isto pode ou não envolver mudanças 
na situação externa. Lembra-te de que ninguém está onde está acidentalmente e de que o acaso não tem ne -
nhum papel no plano de Deus. É bastante provável que mudanças de atitudes constituam o primeiro passo no 
treino do recém-formado professor de Deus. No entanto, não há um padrão determinado, posto que o treino é  
sempre altamente individualizado. Há aqueles que são chamados a mudar a sua situação de vida quase que 
imediatamente, mas esses, geralmente, são casos especiais. Para a grande maioria é dado um programa de 
treino de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de erros anteriores. Os relacio -
namentos em particular têm de ser percebidos de forma correta e todas as pedras angulares da incapacidade 
de perdoar têm de ser removidas. De outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para re-
gressar.

2. À medida em que o professor de Deus avança no seu treino, aprende uma lição cada vez mais profun -
da. Ele não toma as suas próprias decisões; pergunta ao seu Professor qual a Sua resposta, e é isso que res -
peita como seu guia de ação. Isto torna-se cada vez mais fácil à medida em que o professor de Deus aprende  
a desistir do seu próprio julgamento. Desistir do julgamento - o pré-requisito óbvio para se ouvir a Voz de  
Deus - é usualmente um processo razoavelmente lento, não porque seja difícil, mas porque pode ser percebi-
do como um insulto pessoal. O treino do mundo está dirigido no sentido de alcançar uma meta diretamente 
oposta à do nosso ensinamento. O mundo treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de 
maturidade e força. O nosso ensinamento treina tendo em vista o abandono do julgamento como condição  
necessária à salvação.
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10. COMO SE ABANDONA O JULGAMENTO?10. COMO SE ABANDONA O JULGAMENTO?
1. O julgamento, como outros instrumentos através dos quais se mantém o mundo das ilusões, é compre-

endido de forma totalmente errada pelo mundo. De fato, é confundido com sabedoria e substitui a verdade.  
Considerando a forma que o mundo usa o termo, um indivíduo é capaz de fazer «bom» ou «mau» julgamento 
e a sua educação tem por objetivo fortalecer o primeiro e minimizar o último. Entretanto, há grande confusão  
em torno do que significam estas categorias. O que é «bom» julgamento para um, é «mau» para outro. Além 
disto, até a mesma pessoa, em um dado momento, classifica a mesma ação como sendo demonstrativa de  
«bom» julgamento e de «mau» julgamento em outro. Nem é possível ensinar-se qualquer critério consistente  
para a determinação do que são estas categorias. A qualquer momento o aluno pode discordar daquilo que o  
seu pretenso professor diz a esse respeito, e o próprio professor pode muito bem ser inconsistente em relação 
àquilo em que acredita. «Bom» julgamento, nestes termos, não significa nada: assim como «mau» também 
não significa nada.

2. É necessário que o professor de Deus reconheça, não que não deve julgar, mas que não pode julgar. Ao 
desistir do julgamento, está apenas a desistir do que não tinha. Desiste de uma ilusão; ou melhor, tem a ilusão 
de desistir. De fato, simplesmente, se tornou mais honesto. Reconhecendo que o julgamento sempre lhe foi  
impossível, não mais tenta fazê-lo. Não há nenhum sacrifício. Ao contrário, coloca-se numa posição na qual 
o julgamento pode ocorrer através dele, em vez de por ele. E este julgamento não é «bom» nem é «mau». É 
o único julgamento que existe e é apenas um: «O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe».

3. O objetivo do nosso ensinamento, ao contrário da meta de aprendizagem do mundo, é o reconheci -
mento de que o julgamento, no sentido usual do termo, é impossível. Isto não é uma opinião, mas um fato.  
Para poder julgar qualquer coisa acertadamente, a pessoa teria de estar inteiramente ciente de uma escala in-
concebível de coisas passadas, presentes e por vir. A pessoa teria de reconhecer antecipadamente todos os  
efeitos dos seus julgamentos sobre todas as outras pessoas e coisas, de alguma forma envolvidas com tais 
efeitos. E a pessoa teria de estar certa de não haver nenhuma distorção na sua percepção, de forma a que o  
seu julgamento fosse totalmente justo em relação a todos aqueles sobre os quais recai, agora e no futuro.  
Quem está em posição de fazer isto? Quem, a não ser em grandiosas fantasias, poderia reivindicar tal coisa  
para si mesmo?

4. Lembra-te de quantas vezes pensaste que conhecias todos os «fatos» necessários para um julgamento e 
de como estavas enganado! Existe alguém que não tenha tido esta experiência? Saberias quantas vezes, sim-
plesmente, pensaste que estavas certo, sem jamais reconheceres que estavas errado? Por que escolherias uma 
base tão arbitrária para tomar decisões? A sabedoria não está em julgar, mas no abandono do julgamento.  
Faz, então, apenas mais um julgamento. É o seguinte: há Alguém contigo cujo julgamento é perfeito. Ele co-
nhece todos os fatos passados, presentes e por vir. Ele, na verdade, conhece todos os efeitos do Seu julga -
mento sobre todas as pessoas e todas as coisas que, de alguma forma, estão envolvidos com esse julgamento.  
E Ele é totalmente justo para com todos, pois não há distorção na Sua percepção.

5. Portanto, deixa de lado o julgamento, não com pesar, mas com um suspiro de gratidão. Agora, estás li -
vre de uma carga tão grande que somente poderias cambalear e cair para debaixo dela. E tudo era ilusão.  
Nada mais. Agora, o professor de Deus pode erguer-se sem cargas e caminhar com leveza. Porém, não é esse,  
apenas, o seu benefício. O seu senso de preocupação desvaneceu-se, pois já não tem nenhuma preocupação. 
Abdicou disso, juntamente com o julgamento. Entregou-se Àquele em cujo julgamento escolheu passar a 
confiar, em vez do seu próprio. Agora, não se engana. O seu Guia é seguro. E onde o professor de Deus veio  
para julgar, veio para abençoar. Onde ele agora ri, antes costumava vir para chorar.

6. Não é difícil abandonar o julgamento. Mas é, de fato, difícil tentar mantê-lo. O professor de Deus 
abandona o julgamento com felicidade no momento em que reconhece o seu preço. Toda a feiúra que vê à  
sua volta é conseqüência do julgamento. Toda a dor que contempla é o seu resultado. Toda a solidão e o sen -
so de perda, do tempo que passa e da desesperança crescente, do desespero doentio e do medo da morte; tudo  
isso veio do julgamento. Agora, o professor de Deus sabe que tais coisas não precisam de ser assim. Nenhu-
ma delas é verdadeira. Pois desistiu da sua causa e elas, que nunca foram senão os efeitos da sua escolha er-
rada, deixam de estar presas a ele. Professor de Deus, este passo irá trazer-te a paz. Será difícil querer apenas 
isto?
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11. COMO É POSSÍVEL A PAZ NESTE MUNDO?11. COMO É POSSÍVEL A PAZ NESTE MUNDO?
1. Esta é uma pergunta que todos têm de fazer. Certamente, a paz parece ser impossível aqui. No entanto,  

o Verbo de Deus promete outras coisas que, tal como esta, parecem impossíveis. O Seu Verbo prometeu a 
paz. Prometeu, também, que não há morte, que a ressurreição tem de ocorrer e que o renascimento é a heran -
ça do homem. O mundo que vês não pode ser o mundo amado por Deus e, no entanto, o Seu Verbo assegura-
nos que Ele ama o mundo. O Verbo de Deus prometeu que a paz é possível aqui, e o que Ele promete não  
pode ser impossível. Porém, a verdade é que é preciso olhar para o mundo de maneira diferente, se queremos 
aceitar as promessas de Deus. O que o mundo é não passa de um fato. Não podes escolher como isso deveria  
ser. Mas podes escolher como queres vê-lo. Na verdade, é isso o que tens de escolher.

2. Mais uma vez voltamos à questão do julgamento. Desta vez, pergunta-te qual dos dois tem mais pro-
babilidade de ser verdadeiro, o teu julgamento ou o Verbo de Deus. Pois eles dizem coisas diferentes acerca  
do mundo, e coisas tão opostas que não faz sentido querer conciliá-las. Deus oferece ao mundo a salvação; o  
teu julgamento condená-lo-ia. Deus diz que não há morte; o teu julgamento vê apenas a morte como o fim 
inevitável da vida. O Verbo de Deus assegura-te que Ele ama o mundo; o teu julgamento diz que o mundo  
não é amável. Quem está certo? Pois um dos dois está errado. Tem de ser assim.

3. O livro Texto explica que o Espírito Santo é a Resposta para todos os problemas que fizeste. Esses 
problemas não são reais, mas isso não tem significado para aqueles que neles acreditam. E todas as pessoas  
acreditam no que fizeram, pois foi feito porque elas acreditam. A esta situação estranha e paradoxal - sem 
significado e vazia de sentido, porém, aparentemente sem saída - Deus enviou o Seu Julgamento para res -
ponder ao teu. Gentilmente, o Seu Julgamento substitui o teu. E através desta substituição, o que é incompre-
ensível torna-se compreensível. Como é possível a paz neste mundo? No teu julgamento não é possível, nem 
nunca será. Mas, no Julgamento de Deus, o que é refletido aqui é apenas paz.

4. A paz é impossível para aqueles que olham para a guerra. A paz é inevitável para aqueles que oferecem 
a paz. Como é fácil, então, escapar do teu julgamento do mundo! Não é o mundo que faz a paz parecer im -
possível. O mundo que vês é que é impossível. Apesar disso, o Julgamento de Deus sobre este mundo distor-
cido redimiu-o e capacitou-o a dar as boas-vindas à paz. E a paz desce sobre ele em alegre resposta. A paz  
está agora aqui, no seu devido lugar, porque se introduziu um pensamento de Deus. Que outra coisa além de  
um Pensamento de Deus pode fazer com que o inferno passe a ser o Céu, simplesmente, por ser o que é? A 
terra curva-se diante da sua Presença, que, cheia de graça, responde inclinando-se a fim de a reerguer nova -
mente. Agora, a questão passou a ser diferente. Não é mais: «É possível a paz neste mundo?» mas sim «Não 
é impossível que a paz esteja ausente daqui?»
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12. QUANTOS PROFESSORES DE DEUS SÃO12. QUANTOS PROFESSORES DE DEUS SÃO

NECESSÁRIOS PARA SALVAR O MUNDO?NECESSÁRIOS PARA SALVAR O MUNDO?

1. A resposta a esta pergunta é: - um. Um professor totalmente perfeito, cuja aprendizagem está comple -
ta, é o suficiente. Este, santificado e redimido, torna-se o Ser que é o Filho de Deus. Ele, que sempre foi to -
talmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Por conseguinte, não tem 
limites. E não tendo limites, os seus pensamentos estão unidos aos de Deus para sempre. A sua percepção de  
si mesmo baseia-se no julgamento de Deus e traz os Seus pensamentos às mentes ainda iludidas. Ele é para  
sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está salvo.

2. Assim, o filho do homem torna-se o Filho de Deus. Não é realmente uma mudança, é uma mudança de 
mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o Amor de Deus. Deus já não pode ser  
temido, porque a mente não vê nenhuma causa para a punição. Os professores de Deus parecem ser muitos,  
pois essa é a necessidade do mundo. No entanto, unidos num só propósito, propósito esse que compartilham 
com Deus, como poderiam estar separados uns dos outros? Que importa, então, se aparecem em muitas for-
mas? As suas sementes são uma só; a sua união é completa. E Deus, agora, trabalha através deles como se  
fossem um, pois é isso o que são.

3. Por que é necessária a ilusão de serem muitos? Somente porque a realidade não é compreensível para 
os iludidos. Raros são os que podem ouvir a Voz de Deus de qualquer maneira que seja, e mesmo estes não 
podem comunicar as mensagens Dele através do Espírito Santo, que lhas deu. Os professores de Deus neces -
sitam de um veículo através do qual a comunicação se torne possível para aqueles que não reconhecem que  
são espírito. Um corpo, esses podem ver. Uma voz podem compreender e ouvir o medo que a verdade encon -
traria neles. Não te esqueças de que a verdade só pode vir onde é bem-vinda sem medo. Assim, os professo-
res de Deus precisam de um corpo, pois a sua unidade não poderia ser reconhecida diretamente.

4. Entretanto, o que faz os professores de Deus é o seu reconhecimento de qual é o verdadeiro propósito 
do corpo. À medida em que avançam na sua profissão, cada vez mais se apercebem de que a função do corpo 
é apenas deixar que a Voz de Deus fale através dele para ouvidos humanos. Esses ouvidos carregarão para a  
mente do ouvinte mensagens que não são deste mundo, as quais a mente compreenderá devido à Fonte donde 
provêem. Desta compreensão virá o reconhecimento, nesse novo professor de Deus, de qual é realmente o 
propósito do corpo, do único uso que realmente existe para ele. Esta lição é suficiente para permitir a entrada  
do pensamento da unidade, e o que é um é reconhecido como um. Os professores de Deus parecem comparti -
lhar a ilusão da separação mas, devido ao propósito com que usam o corpo, não acreditam na ilusão apesar 
das aparências.

5. A lição central é sempre esta: seja o que for que o corpo seja para ti, é isso que ele virá a ser para ti.  
Usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e vê-lo-ás como pecaminoso. Porque é pe-
caminoso é fraco e, ao ser fraco, sofre e morre. Usa-o para trazer o Verbo de Deus àqueles que não O têm e o 
corpo torna-se santo. Por ser santo, não pode adoecer, nem pode morrer. Quando a sua utilidade finda, é pos-
to de lado e isto é tudo. A mente toma esta decisão assim como toma todas as decisões que são responsáveis  
pela condição do corpo. Contudo, o professor de Deus não toma esta decisão sozinho. Fazê-lo seria dar ao  
corpo outro propósito além daquele que o mantém santo. A Voz de Deus vai dizer-lhe quando está cumprido  
o seu papel, tal como essa Voz lhe diz qual é a sua função. Ele não sofre nem por ir nem por ficar. Agora, a  
doença, para ele, é impossível.

6. A unicidade e a doença não podem coexistir. Os professores de Deus escolhem olhar para os sonhos 
durante algum tempo. É uma escolha consciente. Pois aprenderam que todas as escolhas são feitas conscien -
temente, com total conhecimento da suas conseqüências. O sonho diz o contrário, mas quem depositaria a  
sua fé em sonhos uma vez que foram reconhecidos pelo são? A consciência do sonhar é a função real dos  
professores de Deus. Eles observam as figuras dos sonhos a ir a vir, a deslocarem-se e a mudarem, a sofre -
rem e a morrerem. Apesar disso, não são enganados pelo que vêem. Reconhecem que contemplar uma figura 
de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. Só a unidade não é  
coisa de sonhos. E é isso que os professores de Deus reconhecem por detrás do sonho, além de todas as apa -
rências e ainda assim como algo que, com toda a certeza lhes pertence.
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13. QUAL O SIGNIFICADO DO SACRIFÍCIO?13. QUAL O SIGNIFICADO DO SACRIFÍCIO?
1. Embora, na verdade, o termo sacrifício não tenha qualquer significado, ele tem significado no mundo. 

Como todas as coisas no mundo, o seu significado é temporário e, em última instância, desaparecerá no nada 
de onde veio quando deixar de haver utilidade para ele. Agora, o seu significado real é uma lição. Como to-
das as lições é ilusão, uma vez que na realidade não há nada a aprender. No entanto, esta ilusão tem de ser 
substituída por um instrumento corretivo: uma outra ilusão que substitua a primeira, de modo a que ambas  
possam finalmente desaparecer. A primeira ilusão, que tem de ser descartada antes que um novo sistema de 
pensamento possa assumir o controle, é a de que desistir das coisas deste mundo é um sacrifício. O que pode-
ria ser senão uma ilusão, se este mundo, em si mesmo, não passa de uma ilusão?

2. É necessária grande aprendizagem para reconhecer e aceitar o fato de que o mundo não tem nada para  
dar. O que pode significar o sacrifício do nada? Não pode significar que, por causa disso, venhas a ter menos.  
Do ponto de vista do mundo, não há sacrifício que não envolva o corpo. Pensa um pouco acerca daquilo a  
que o mundo chama sacrifício. Poder, fama, dinheiro, prazer, físico; quem é o herói a quem todas estas coi-
sas acontecem? Poderiam significar alguma coisa a não ser para um corpo? No entanto, um corpo não é capaz 
de avaliar. Ao procurar estas coisas, a mente associa-se ao corpo, obscurecendo a sua identidade e perdendo de 
vista o que ela é.

3. Uma vez ocorrida esta confusão, torna-se impossível para a mente compreender que todos os «praze-
res» do mundo não são nada. Mas que sacrifício - e é sacrifício, de fato! - tudo isto acarreta. Agora, a mente  
condenou-se a encontrar sem jamais encontrar, a ser para sempre insatisfeita e descontente, a não saber o que 
realmente quer encontrar. Quem pode escapar desta autocondenação? Somente através do Verbo de Deus isso 
poderia ser possível. Pois a autocondenação é uma decisão sobre a identidade e ninguém duvida do que acre -
dita que é. Pode duvidar de todas as coisas, menos disso.

4. Os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em desistir dos prazeres do mundo. É 
sacrifício desistir da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança? Uma pessoa, cuja 
visão já vislumbrou a face de Cristo, acaso olha para trás, com saudade, para um matadouro? Ninguém que tenha 
escapado do mundo e de todos os seus males o encara com condenação, quando volta a olhar par ele. Mas, não 
pode deixar de se regozijar por estar livre de todos os sacrifícios que os valores do mundo exigiam dele. A eles, a 
pessoa sacrifica toda a sua paz. A eles, sacrifica toda a sua liberdade. E, para os possuir, tem de sacrificar a sua es-
perança do Céu e a memória do Amor do seu Pai. Quem, na sua mente sã escolhe nada em substituição de tudo?

5. Qual é o significado real do sacrifício? É o custo de se acreditar em ilusões. É o preço que tem de ser 
pago pela negação da verdade. Não há nenhum prazer mundano que não exija isso, pois, de outro modo, o  
prazer seria visto como dor e ninguém pede dor quando a reconhece. É a idéia de sacrifício que faz com que 
a pessoa fique cega. Ela não vê o que está a pedir. E, assim, procura isso de milhares de maneiras diferentes e  
em milhares de lugares, a cada vez acreditando que está lá e a cada vez desapontando-se, no final. «Procura 
mas não encontres» continua a ser o severo decreto deste mundo e ninguém, que persiga metas mundanas, 
pode fazer de outra forma.

6. Podes acreditar que este curso exige o sacrifício de tudo aquilo que realmente aprecias. Num certo  
sentido isto é verdadeiro, pois aprecias as coisas que crucificam o Filho de Deus, ao passo que o objetivo 
deste curso é libertá-lo. Mas não te enganes a respeito do que significa sacrifício. Significa, sempre, desistir  
do que queres. E o que é que, ó professor de Deus, tu queres? Foste chamado por Deus e respondeste. Sacri -
ficarias agora esse Chamamento? Poucos o ouviram por enquanto e esses só podem voltar-se para ti. Não há 
nenhuma outra esperança no mundo inteiro em que possam confiar. Não há nenhuma outra voz no mundo in-
teiro que ecoe a de Deus. Se queres sacrificar a verdade, eles permanecem no inferno. E se eles permanecem,  
tu ficarás com eles.

7. Não te esqueças de que o sacrifício é total. Não existem meios-sacrifícios. Não podes desistir do Céu 
parcialmente. Não podes estar só um bocadinho no inferno. O Verbo de Deus não tem exceções. É isso que  
faz com que seja santo e além do mundo. É a sua santidade que aponta para Deus. É a sua santidade que faz 
com que tu estejas a salvo. Ele é negado se atacas qualquer irmão por qualquer motivo. Pois é aí que ocorre o  
rompimento com Deus. Um rompimento que é impossível. Um rompimento que não pode acontecer. No en-
tanto, um rompimento no qual certamente vais acreditar porque estabeleceste uma situação impossível. E, 
nessa situação, o impossível pode parecer estar a ocorrer. Parece estar a ocorrer através do «sacrifício» da 
verdade.

8. Professor de Deus, não te esqueças do significado do sacrifício e lembra-te do que necessariamente 
significa, em termos de custo, cada decisão que tomas. Decide-te por Deus, e todas as coisas te são dadas  
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sem qualquer custo. Decide-te contra Ele, e escolhes o nada ao preço da consciência de tudo. O que queres  
ensinar? Lembra-te, apenas, do que queres aprender. Porque é nisso que deve estar a tua preocupação. A Ex -
piação é para ti. A tua aprendizagem reivindica-a e a tua aprendizagem dá-a. O mundo não contém a Expia-
ção. Mas aprende este curso e ela é tua. Deus oferece-te o Seu Verbo, pois Ele tem necessidade de professo -
res. Que outra maneira existe para salvar o Seu Filho?
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14. COMO SERÁ O FIM DO MUNDO?14. COMO SERÁ O FIM DO MUNDO?
1. É possível que o que não tem começo tenha, realmente, um fim? O mundo terminará numa ilusão, tal  

como começou. Porém, o seu fim será uma ilusão de misericórdia. A ilusão do perdão, completo, sem excluir  
ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo, escondendo todos os males, ocultando todos os peca-
dos e pondo fim à culpa para sempre. Assim termina o mundo que foi feito pela culpa, pois agora tal mundo 
não tem nenhum propósito e desapareceu. O pai das ilusões é a crença em que elas têm um propósito, que  
servem a alguma necessidade ou gratificam algo que se quer. Uma vez percebidas como não tendo propósito, 
deixam de ser vistas. Com o reconhecimento de que nenhum propósito lhes pode ser dado, as ilusões desapa-
receram. Como, a não ser deste modo, podem todas as ilusões ter fim? Elas foram trazidas à verdade e a ver -
dade não as viu. Simplesmente deixou de ver o que não tem significado.

2. Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Vem a ser o lar onde nasce o perdão,  
onde cresce tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Aqui é nutrido, posto que aqui é necessário. 
Um Salvador gentil, nascido onde o pecado foi feito e a culpa parece real. Aqui é o Seu lar, pois aqui, de  
fato, Ele é necessário. Ele traz consigo o final do mundo. É ao Seu Chamamento que os professores de Deus  
respondem, voltando-se para Ele, em silêncio, de modo a receber o Seu Verbo. O mundo terminará quando 
todas as coisas nele tiverem sido corretamente julgadas pelo Seu Julgamento. O mundo terminará com a bên-
ção da santidade sobre si. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. Ele não 
será destruído, nem atacado, nem mesmo tocado. Simplesmente deixará de parecer que existe.

3. Certamente isto parece estar distante, muito distante. «Quando não permanecer nenhum pensamento 
de pecado» parece ser, de fato, um objetivo a muito longo prazo. Mas o tempo pára e aguarda pelo objetivo  
dos professores de Deus. Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles 
aceitar a Expiação para si mesmo. Não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. A 
ilusão da ordem de dificuldade é um obstáculo que o professor de Deus tem de aprender a ultrapassar e a dei-
xar para trás. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação completa.  
És capaz de compreender isto? Não, isto não tem significado para qualquer um, nesse mundo. Entretanto, é a 
lição final na qual a unidade é restaurada. Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o 
Céu.

4. O mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente restaurado. Até lá, 
pedaços e restos desse pensamento ainda parecerão fazer sentido. A lição final, que traz o fim do mundo, não  
pode ser apreendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir além do seu dimi -
nuto alcance. Qual é, então, a função do professor de Deus nesta lição conclusiva? Simplesmente tem de  
aprender como abordá-la, estar disposto a seguir nessa direção. Simplesmente tem de confiar que, se a Voz  
de Deus lhe diz que esta é uma lição que ele pode aprender, é porque é capaz de aprendê-la. Não a julga nem 
como difícil, nem como fácil. O Seu Professor aponta para ela e o professor de Deus confia em que Ele lhe  
mostrará como aprendê-la.

5. O mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Quando a alegria tiver vindo, o propósito  
do mundo desvaneceu-se. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. Quando a paz tiver vin-
do, qual é o propósito do mundo? O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. Quando há  
sorrisos, quem mais haverá de chorar? E somente o perdão completo traz tudo isto para abençoar o mundo. 
Ele parte em bênção, pois não terminará como começou. Fazer com que o inferno se transforme em Céu é a  
função dos professores de Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o Céu está refletido. E agora,  
senta-te em verdadeira humildade e reconhece que tudo o que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Não 
sejas arrogante e não digas que és incapaz de aprender o Seu próprio ensinamento. O Seu Verbo diz o contrá-
rio. Que a Sua Vontade seja feita. Não pode ser diferente. E sê grato por ser assim.
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15. CADA UM SERÁ JULGADO NO FINAL?15. CADA UM SERÁ JULGADO NO FINAL?
 1. Será, sim! Ninguém pode escapar do Julgamento Final de Deus. Quem poderia fugir da verdade para 

sempre? Mas o Julgamento Final só virá quando deixar de ser associado com o medo. Um dia, cada um dar -
lhe-á as boas-vindas e, nesse mesmo dia, o Julgamento Final ser-lhe-á dado. Cada um ouvirá a sua impecabi -
lidade proclamada em todas as partes do mundo, libertando-o à medida em que recebe o Julgamento Final de  
Deus. Neste Julgamento está a salvação. Este é Julgamento que virá libertá-lo. Este é o Julgamento no qual  
todas as coisas são libertadas juntamente com ele. O tempo pára à medida em que a eternidade se aproxima e  
o silêncio cai sobre o mundo para que todos possam ouvir o seguinte Julgamento sobre o Filho de Deus:

Tu és santo, eterno, livre e integro, para sempre em paz no coração de Deus.
Onde está o mundo e onde está o pesar agora?

2. É este o teu julgamento sobre ti mesmo, professor de Deus? Acreditas que isto seja realmente verda -
deiro? Não, ainda não, ainda não. Mas esta continua ser a tua meta, a razão pela qual estás aqui. A tua função 
é preparares-te para ouvir este Julgamento e reconhecê-lo como verdadeiro. No instante em que acredites  
completamente nisto transcenderás a crença e obterás a Certeza. Um instante fora do tempo pode trazer o fim 
do tempo. Não julgues, pois julgas apenas a ti mesmo e, assim, adias esse Julgamento Final. Qual é o teu jul -
gamento do mundo, professor de Deus? Já aprendeste a ficar de lado a ouvir a Voz do Julgamento em ti mes-
mo? Ou ainda tentas roubar-Lhe o papel que Lhe é devido? Aprende a aquietar-te pois a Voz do Julgamento é 
ouvida na quietude. O Seu Julgamento vem a todos os que se põem de lado a escutar em quietude e a esperar  
por Ele.

3. Tu, que umas vezes estás triste e outras com raiva, que sentes que o que te é devido por vezes te é ne-
gado e que os teus melhores esforços esbarram na falta de apreciação e até no desprezo, abandona esses pen -
samentos tolos! São por demais pequenos e insignificantes para ocupar a tua mente santa, por mais um ins -
tante que seja. O Julgamento de Deus espera por ti para te libertar. O que pode o mundo oferecer-te, indepen-
dentemente do teu julgamento sobre as dádivas mundanas que preferes possuir? Serás julgado e julgado em 
justiça e honestidade. Não há erro em Deus. As Suas promessas vêm com certeza. Lembra-te apenas disto.  
As Suas promessas garantiram que o Seu julgamento, e apenas o Seu, será aceito no final. É tua função fazer  
com que esse fim seja em breve. É tua função guardá-lo junto ao teu coração e oferecê-lo ao mundo todo  
para o manter a salvo.
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16. COMO O PROFESSOR DE DEUS DEVE PASSAR O SEU DIA?16. COMO O PROFESSOR DE DEUS DEVE PASSAR O SEU DIA?
1. Para o professor de Deus avançado, esta pergunta não tem significado. Não existe programa, porque as  

lições mudam a cada dia. O professor de Deus, porém, está certo de uma coisa: essas lições não mudam por  
acaso. Vendo isso e compreendendo que é verdadeiro, descansa contente. Ser-lhe-á dito tudo sobre qual deve 
ser o seu papel nesse dia e todos os dias. E aqueles que compartilham o seu papel encontrá-lo-ão, de modo 
que possam aprender as lições do dia juntos. Ninguém que lhe seja necessário está ausente, ninguém é envia-
do sem um objetivo de aprendizagem já determinado e que possa ser aprendido naquele dia. Para o professor 
de Deus avançado, então, esta pergunta é supérflua. Foi perguntada e respondida, e ele mantém-se em perma-
nente contato com a Resposta. Ele está no seu lugar e vê a estrada, na qual caminha, desdobrar-se, segura e 
suave, à sua frente.

2. Mas, e aqueles que não alcançaram a certeza do professor de Deus? Eles não estão prontos, ainda, para 
essa sua própria falta de estrutura. O que precisam fazer para dar o dia a Deus? Existem algumas regras ge -
rais que se aplicam, muito embora cada um deva usá-las da melhor forma possível, à sua própria maneira. As 
rotinas, enquanto tais, são perigosas porque rapidamente se tornam deusas por seu próprio direito, ameaçan -
do aquelas mesmas metas em nome das quais foram estabelecidas. De um modo geral, então, pode dizer-se 
que é bom começar o dia acertadamente. É sempre possível começar de novo, caso o dia comece com um  
erro. No entanto, são óbvias as vantagens em termos de economia de tempo.

3. No início, é sábio pensar em termos de tempo. Este não é, de modo algum, o critério absoluto, mas,  
inicialmente, é provável que seja o mais simples de se observar. A economia de tempo, nas fases iniciais, é  
uma ênfase essencial e, embora ao longo do processo de aprendizagem continuar a ser importante, vai sendo  
cada vez menos enfatizada. No início pode dizer-se com segurança que dedicar algum tempo a começar o dia  
acertadamente, de fato, economiza tempo. Quanto tempo se deve gastar, pois nessa atividade? Isso tem de 
depender do próprio professor de Deus. Ele não pode reivindicar este título enquanto não tiver terminado o  
Livro de Exercícios, uma vez que estamos a aprender dentro da estrutura do nosso curso. Depois de termina-
dos os períodos de prática mais estruturada que o Livro de Exercícios contém, a necessidade individual passa  
a ser a consideração mais importante.

4. Este curso é sempre prático. Pode acontecer que o professor de Deus, ao acordar, não esteja numa situ -
ação que lhe favoreça pensar em quietude. Se é esse o caso, que se lembre, apenas, que está a escolher passar  
o seu tempo com Deus o quanto antes e, portanto, que o faça. A duração não é a maior preocupação. É fácil  
uma pessoa ficar sentada uma hora, de olhos fechados, e não realizar nada. Do mesmo modo, pode facilmen-
te dar-se a Deus um instante apenas e, nesse instante, unir-se completamente a Ele. Talvez a única generaliza-
ção que se possa fazer seja esta: o mais cedo possível, depois de despertar, toma para ti, algum tempo de qui -
etude, continuando assim um minuto ou dois a mais depois de começares a achar isso difícil. Pode descobrir  
que a dificuldade vai diminuir e desaparecer. Se não, esse será o momento de parar.

5. O mesmo procedimento deve ser seguido à noite. Talvez o teu tempo de quietude deva ser no começo  
da noite, no caso de não te ser viável conseguir fazê-lo antes de dormir. Não é sábio deitares-te para fazer  
isto. É melhor sentares-te, na posição que preferires. Tendo completado o Livro de Exercícios, tens que ter 
chegado a algumas conclusões a este respeito. Se possível, porém, o tempo imediatamente anterior ao mo-
mento de dormir é um momento que se deseja dedicar a Deus. Ele coloca a tua mente num padrão de descan-
so que te orienta para longe do medo. Se, para ti, for mais conveniente fazer mais cedo essa dedicatória, pelo 
menos assegura-te de não te esqueceres, por um breve momento - não é preciso mais do que um momento -  
de fechar os olhos e pensar em Deus.

6. Há um pensamento, em particular, que deve ser lembrado durante o dia. É um pensamento de pura ale -
gria, um pensamento de paz, um pensamento de libertação sem limites, pois nele todas as coisas são liberta-
das. Pensas que fizeste um lugar seguro para ti mesmo. Pensas que fizeste um poder que te pode salvar de to -
das as coisas assustadoras que vês em sonhos. Não é nisso que está a tua segurança. Desistes apenas da ilu-
são de proteger ilusões. E é isto que temes, apenas isto. Que tolice ter tanto medo de nada! Absolutamente 
nada! As tuas defesas não funcionarão, mas não estás em perigo. Não tens necessidade delas. Reconhece isso  
e elas desaparecerão. E só então aceitarás a tua proteção real.

7. Como é simples e fácil a passagem do tempo para o professor de Deus que aceitou a proteção de  
Deus! Tudo o que fez antes, em nome da segurança, não lhe interessa mais. Pois está a salvo e sabe que é as -
sim. Ele tem um Guia que não falhará. Não precisa de fazer distinções entre os problemas que percebe, pois  
Aquele para Quem se volta com todos esses problemas, não reconhece ordem de dificuldade para os resolver.  
Ele está tão seguro no presente quanto estava, antes das ilusões serem aceites na sua mente, e como estará 
quando as tiver deixado partir. Não há diferenças no seu estado em momentos diferentes e em locais diferen-
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tes, porque, para Deus, todos são um. Esta é a segurança do professor de Deus. E não necessita de nada mais  
do que isto.

8. No entanto, existirão tentações ao longo do caminho pelo qual o professor de Deus tem ainda de viajar  
e, ao longo do dia, terá necessidade de recordar, a si mesmo, a sua proteção. Como poderá fazer isto, particu -
larmente nos momentos em que a sua mente está ocupada com coisas externas? Ele não pode fazer outra coi -
sa senão tentar, e o seu sucesso depende da sua convicção de que terá sucesso. Ele tem de estar certo de que  
o sucesso não lhe pertence, mas que lhe será dado a qualquer momento, em qualquer lugar e circunstância 
em que chamar por ele. Haverá ocasiões em que a sua certeza vacilará e, no instante em que isso ocorrer,  
voltará às tentativas anteriores de depositar a confiança só em si mesmo. Não te esqueças de que isso é magia  
e a magia é um triste substituto para a verdadeira assistência. Não é suficientemente bom para o professor de 
Deus, pois não é suficientemente bom para o Filho de Deus.

9. Evitar a magia é evitar a tentação. Pois qualquer tentação não é nada mais do que a tentativa de substi-
tuir a Vontade de Deus por outra. Essas tentativas podem, de fato, parecer assustadoras, embora sejam apenas 
patéticas. Não podem surtir nenhum efeito, nem bom nem mau, nem recompensador nem que exija sacrifí-
cio, nem curativo nem destrutivo, nem tranqüilizador nem assustador. Quando a magia é, simplesmente, re-
conhecida como nada, o professor de Deus alcançou o grau mais avançado. Todas as lições intermediárias le -
vam apenas a isso e trazem essa meta para mais perto do reconhecimento. Pois qualquer tipo de magia, qual -
quer que seja a forma que assuma, simplesmente, não faz nada. Não tem poder, sendo por isso que é tão fácil  
escapar-lhe. O que não tem efeito dificilmente pode aterrorizar.

10. Não há nenhum substituto para a Vontade de Deus. Em termos simples, é a este fato que o professor 
de Deus dedica todo o seu dia. Qualquer substituto que resolva aceitar como real só poderá enganá-lo. Mas 
está a salvo de qualquer mal-entendido, se assim decidir. Talvez tenha necessidade de lembrar «Deus está co -
migo. Não posso ser enganado». Talvez prefira outras palavras, uma apenas uma, ou nenhuma. No entanto,  
qualquer tentação de aceitar a magia como verdadeira tem de ser abandonada através do seu próprio reconhe -
cimento, não por ela ser assustadora, não por ser pecaminosa, não por ser perigosa, mas, simplesmente, por  
não ter significado. Como a magia se enraíza no sacrifício e na separação, dois aspectos de um único erro e 
nada mais, o professor de Deus limita-se a abdicar do que nunca teve. E, por este «sacrifício», o Céu é res -
taurado na sua consciência.

11. Não queres fazer esta troca? O mundo fá-la-ia com contentamento se soubesse que poderia ser feita.  
São os professores de Deus que têm de ensinar ao mundo que isso é possível. E, assim, a sua função é asse -
gurarem-se de que eles próprios a aprenderam. Não há risco possível ao longo do dia a não ser o de colocares  
a tua confiança na magia, pois apenas isso conduz à dor. «Não há outra vontade senão a de Deus». Os Seus 
professores sabem que assim é, e aprenderam que tudo o mais não passa de magia. Qualquer crença na magia  
é mantida apenas por uma única ilusão simplória - a de que a magia funciona. No decorre do seu treino, a 
cada dia e a cada hora e até mesmo a cada minuto e segundo, os professores de Deus têm de aprender a reco-
nhecer as formas de magia e a perceber que não têm significado. O medo é retirado dessas formas e, assim,  
eles prosseguem. E, deste modo, a porta do Céu é reaberta e a sua luz pode brilhar mais uma vez sobre uma  
mente imperturbada.



Um Curso em Milagres – Manual de ProfessoresUm Curso em Milagres – Manual de Professores Página Página 2626 de  de 4848

17. COMO É QUE OS PROFESSORES DE DEUS17. COMO É QUE OS PROFESSORES DE DEUS
LIDAM COM OS PENSAMENTOS MÁGICOS?LIDAM COM OS PENSAMENTOS MÁGICOS?

1. Esta é uma questão crucial tanto para o professor de Deus como para o aluno. Se este assunto for trata -
do incorretamente, o professor de Deus fere-se a si mesmo e também ataca o seu aluno. Isto fortalece o medo 
e faz com que a magia pareça bastante real para ambos. Assim, como lidar com a magia vem a ser uma lição  
fundamental que o professor de Deus deve dominar. A sua primeira responsabilidade em relação a isto é não 
a atacar. Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo  
de que está a dar força à sua própria crença no pecado, tendo-se condenado a si mesmo. Também pode estar  
certo de que está a pedir que a depressão, a dor, o medo e o desastre venham até ele. Que se lembre, então, de 
que não é isso que quer ensinar, pois não é isso o que quer aprender.

2. Há, porém, uma tentação de responder à magia através de uma forma que a reforça. E isto nem sempre 
é óbvio. De fato, pode ocultar-se facilmente sob um desejo de ajudar. É esse desejo duplo que faz com que a  
ajuda seja de pequena valia e não possa deixar de produzir resultados indesejados. Também não se deve es -
quecer que o resultado sempre virá, tanto para o professor como para o aluno. Quantas vezes já foi enfatiza-
do o fato de que só dás a ti mesmo? E onde é que isto poderia ser melhor demonstrado do que nos tipos de 
ajuda que o professor de Deus dá a quem necessita do seu auxílio? Aqui, a sua dádiva é dada a ele próprio da 
maneira mais clara possível. Pois ele dará somente o que escolheu para si mesmo. E, nessa dádiva, está o seu  
julgamento sobre o Filho santo de Deus.

3. É mais fácil deixar que o erro seja corrigido onde é mais aparente, uma vez que os erros podem ser re -
conhecidos pelos seus resultados. Uma lição verdadeiramente ensinada só pode levar à libertação do profes-
sor e do aluno, os quais compartilham uma só intenção. O ataque só pode ocorrer se a percepção de metas se -
paradas já tiver ocorrido. E, de fato, é isso que não pode deixar de ter acontecido se o resultado for qualquer  
outra coisa que não alegria. O objetivo único do professor orienta a meta dividida do aluno numa única dire -
ção, pelo que o pedido de ajuda torna-se o único apelo do aluno. Então, isto é facilmente respondido com 
uma única resposta, a qual não falhará em vir à mente do professor. Desde aí, ela brilha na mente do seu alu -
no, fazendo com que seja una com a sua.

4. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz 
surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificação pelo que parecem ser os fatos. In-
dependentemente, também, da intensidade da raiva provocada. Pode ser apenas uma leve irritação, talvez 
leve demais para ser claramente reconhecida. Ou também pode tomar a forma de intensa ira, acompanhada  
de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa. Todas essas reações são 
a mesma. Obscurecem a verdade, e isso nunca pode ser uma questão de grau. A verdade ou é aparente ou não  
é. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de con-
templar ilusões.

5. A raiva, enquanto resposta aos pensamentos mágicos percebidos, é uma causa básica do medo. Consi-
dera o que significa esta reação, e logo passa a ser aparente a sua posição central no sistema de pensamento 
do mundo. Um pensamento mágico, pela sua simples presença, demonstra que houve uma separação de  
Deus. Declara, da forma mais clara possível, que a mente que acredita ter uma vontade capaz de se opor à 
Vontade de Deus, acredita igualmente que pode ter sucesso. É óbvio que isto dificilmente pode ser um fato.  
Entretanto, é igualmente óbvio que se pode acreditar nisto como sendo um fato. E aqui está o berço da culpa.  
Quem usurpa o lugar de Deus e o toma para si, engendra um «inimigo» mortal. E tem de ficar sozinho para 
se proteger e fazer um escudo para si mesmo, a fim de se resguardar de uma fúria que nunca poderá ser aba -
tida e de uma vingança que jamais poderá ser satisfeita.

6. Como é possível que esta batalha desigual seja resolvida? O seu fim é inevitável, pois o resultado tem 
de ser a morte. Como é que, então, se pode acreditar nas suas defesas? Mais uma vez, a magia precisa de dar 
uma ajuda: esquece a batalha. Aceita-a como um fato e, depois, esquece-a. Não te lembres do que te pode  
acontecer. Não te lembres da imensidão do «inimigo» e não penses na tua fragilidade em comparação com 
ela. Aceita a tua separação, mas não te lembres de como surgiu. Acredita que a venceste, mas não retenhas a  
mais leve lembrança de Quem realmente é o grande «oponente». Ao projetares o teu «esquecimento» Nele, 
tens a sensação de que Ele também se esqueceu.

7. Mas, uma vez chegados a este ponto, qual será a tua reação a todos os pensamentos mágicos? Eles só 
podem redespertar a culpa adormecida, que ocultaste, mas não soltaste. Cada um deles diz claramente à tua 
mente assustada: «Tu usurpaste o lugar de Deus. Não penses que Ele se esqueceu». Aqui temos o medo de  
Deus mais nitidamente representado. Pois neste pensamento, a culpa já ergueu a loucura ao trono do próprio  
Deus. E, agora, não há nenhuma esperança. A não ser matar. Eis aqui, pois, a salvação. Um pai enraivecido  
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persegue o seu filho culpado. É Matar ou ser morto, dado que a escolha está apenas nisso. Além desta, não há  
outra, já que o que foi feito não pode ser desfeito. A mancha de sangue jamais poderá ser removida e qual -
quer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte.

8. Ao encontro desta situação sem esperança, Deus envia os Seus professores. Eles trazem a luz da espe-
rança do próprio Deus. Há um caminho através do qual é possível escapar. Tal caminho poder aprendido e  
ensinado, mas isso requer paciência e disponibilidade em abundância. Quando isto é dado, a simplicidade 
manifestada na lição destaca-se como uma intensa luz branca contra um horizonte negro, pois é isso que ela 
é. Se a raiva decorre de uma interpretação e não de um fato, ela nunca é justificável. Uma vez isto percebido,  
mesmo que vagamente, o caminho está aberto. Agora, é possível dar o passo seguinte. A interpretação pode 
ser mudada, afinal. Pensamentos mágicos não têm de levar à condenação, uma vez que, realmente, não têm o 
poder de fazer surgir a culpa. E, assim, podem não ser vistos e, portanto, verdadeiramente esquecidos.

9. A loucura apenas parece terrível. Na verdade, não tem poder para fazer seja o que for. Tal como a ma-
gia, que vem a ser a sua serva, a loucura não ataca nem protege. Vê-la e reconhecer o seu sistema de pensa -
mento é olhar para o nada. Pode o nada fazer surgir a raiva? Dificilmente. Lembra-te, então, professor de  
Deus, de que a raiva veicula uma realidade que não existe; no entanto, a raiva testemunha claramente que a 
consideras como um fato. Agora, escapar é impossível até que vejas que respondeste à tua própria interpreta -
ção, a qual projetaste sobre o mundo exterior. Permite que esta espada sombria seja afastada de ti, agora. A 
morte já não existe. Esta espada não existe. Não há causa para o medo de Deus. Mas o Seu Amor é a Causa 
de todas as coisas que estão para além do medo e, assim, para sempre real e para sempre verdadeiro.
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18. COMO SE FAZ A CORREÇÃO?18. COMO SE FAZ A CORREÇÃO?
1. A correção de natureza duradoura - e só essa é a correção verdadeira - não pode ser feita enquanto o 

professor de Deus não deixar de confundir interpretação com fato, ou ilusão com verdade. Se discute com 
um seu aluno sobre um pensamento mágico, se o ataca ou tenta demonstrar o erro ou a falsidade desse pensa-
mento, não está a fazer outra coisa senão testemunhar a realidade disso. A depressão é, então, inevitável, pois 
ele «provou», tanto para o seu aluno quanto para si mesmo, que a tarefa de ambos é escapar do que é real. E 
isto só pode ser impossível. A realidade é imutável. Pensamentos mágicos são apenas ilusões. Se não fosse 
assim, a salvação não passaria do mesmo velho sonho impossível, apenas com outra forma. No entanto, o so-
nho da salvação tem novo conteúdo. Não é apenas na forma que está a diferença.

2. A maior lição dos professores de Deus é aprender como reagir aos pensamentos mágicos totalmente 
sem raiva. Só dessa forma podem eles proclamar a verdade sobre si mesmos. Através deles, o Espírito Santo 
pode agora falar da realidade do Filho de Deus. Agora, o Espírito Santo pode lembrar ao mundo a impecabi -
lidade, a única condição que não foi mudada, a única condição imutável inerente a tudo o que Deus criou.  
Agora, pode falar do Verbo de Deus a ouvidos que escutam e trazer a visão de Cristo a olhos que vêem. Ago-
ra, está livre para ensinar a todas as mentes a verdade do que elas são, de modo a que se voltem para Ele com 
contentamento. Agora, a culpa é perdoada, deixa de ser vista completamente no Seu modo de ver e no Verbo 
de Deus.

3. A raiva apenas resmunga: «A culpa é real!» E a realidade é apagada à medida em que esta crença do-
entia é aceite em substituição do Verbo de Deus. Os olhos do corpo, agora, «vêem»; só os seus ouvidos são  
capazes de «ouvir». O espaço pequeno do corpo e o seu fôlego diminuto tornam-se na medida da realidade. 
E a verdade torna-se diminuta e sem significado. A correção tem uma única resposta para tudo isto e para o  
mundo, a qual se baseia no seguinte:

Tu estás apenas a tomar, erradamente, a interpretação pela verdade. E estás 
errado. Mas um erro não é um pecado, nem a realidade foi tirada do seu trono 
pelos teus erros. Deus reina para sempre, e só as Suas leis prevalecem sobre ti e 
sobre o mundo. O Seu Amor continua a ser a única coisa que existe. O medo é 
ilusão, pois tu és como Ele.

4. Para curar torna-se, pois, essencial para o professor de Deus, permitir que todos os seus próprios erros 
sejam corrigidos. Se sente o mais leve sinal de irritação em si mesmo enquanto responde a qualquer pessoa,  
que tome consciência instantaneamente de que fez uma interpretação que não é verdadeira. Que se volte, en-
tão, para dentro, para o seu Guia Eterno e deixe que Ele julgue qual deve ser a resposta. Assim é curado e, na 
sua cura, o seu aluno é curado com ele. A única responsabilidade do professor de Deus é aceitar a expiação  
para si mesmo. Expiação significa correção ou o remoção dos erros. Quando isto tiver sido realizado, o pro-
fessor de Deus torna-se o trabalhador em milagres por definição. Os seus pecados foram-lhe perdoados e ele 
já não se condena. Como pode, então, condenar quem quer que seja? E há alguém a quem o perdão dele não 
possa curar?
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19. O QUE É A JUSTIÇA?19. O QUE É A JUSTIÇA?
1. Justiça é a correção divina para a injustiça. Injustiça é a base de todos os pensamentos do mundo. A  

justiça corrige as interpretações que a injustiça faz surgir e cancela-as. No Céu não existe nem justiça nem 
injustiça, pois o erro é impossível e a correção não tem significado. Nesse mundo, entretanto, o perdão de-
pende da justiça, já que qualquer ataque só pode ser injusto. A justiça é o veredicto do Espírito Santo sobre o 
mundo. Excepto no Seu julgamento, a justiça é impossível, pois ninguém no mundo é capaz de fazer somen-
te interpretações justas e deixar de lado todas as injustiças. Se o Filho de Deus fosse julgado com justiça, não 
haveria necessidade de salvação. O pensamento da separação teria sido para sempre inconcebível.

2. A justiça, como o seu oposto é uma interpretação. É, porém, a única interpretação que conduz à verda-
de. Isto vem a ser possível porque, embora não seja verdadeira em si mesma, a justiça nada inclui que se  
oponha à verdade. Não há nenhum conflito inerente entre justiça e verdade; uma é apenas o primeiro peque-
no passo em direção à outra. O atalho passa a ser bastante diferente à medida em que é percorrido. E, do pon-
to de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva 
que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue o seu caminho. E, no entanto, mesmo es-
tas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida em que se prossegue, estão muito aquém de tudo o 
que nos espera quando o atalho termina e, com ele, o tempo chega ao fim. Mas é preciso começar em algum 
ponto. A justiça é o início.

3. Todos os teus conceitos e os dos teus irmãos, todos os medos de estados futuros e todas as preocupa-
ções acerca do passado brotam da injustiça. Essa é a lente que, colocada diante dos olhos do corpo, distorce a 
percepção e traz o testemunho do mundo distorcido de regresso à mente que fez a lente e lhe atribui grande 
valor. Todos os conceitos do mundo são assim construídos seletiva e arbitrariamente. «Pecados» são percebi -
dos e justificados por uma seleção cuidadosa, na qual qualquer pensamento de integridade tem de ser perdi-
do. O perdão não tem espaço neste esquema, pois qualquer «pecado» aparenta ser sempre verdadeiro.

4. A salvação é a justiça de Deus. Restaura, na tua consciência, a integridade dos fragmentos que perce-
bes como quebrados e separados. E é isto que supera o medo da morte. Pois fragmentos separados têm de  
cair e morrer, mas a integridade é imortal. Permanece para sempre como o seu Criador, sendo una com Ele. 
O Julgamento de Deus é a Sua justiça. Sobre isto - um Julgamento totalmente isento de condenação, uma 
avaliação totalmente baseada no amor - projetaste a tua injustiça, dando a Deus as lentes da percepção distor-
cida através das quais tu olhas. Agora, elas pertencem a Deus e não a ti. Tens medo Dele e não vês que odei -
as e tens medo do teu Ser como de um inimigo.

5. Reza pela justiça de Deus e não confundas a Sua misericórdia com a tua própria insanidade. A percep-
ção pode fazer qualquer imagem que a mente deseje ver. Lembra-te disto. Nisto está o Céu ou o inferno, con-
forme a tua opção. A justiça de Deus aponta para o Céu apenas porque é inteiramente imparcial. Aceita todas 
as evidências que são trazidas diante dela, sem nada omitir e sem nada considerar separado ou à parte de  
tudo o resto. Só desde este ponto de vista, e somente deste, é que ela julga. Aqui, qualquer ataque ou conde-
nação deixa de ter significado e é indefensável. A percepção descansa, a mente aquieta-se e a luz volta outra  
vez. A visão, agora, é restaurada. O que havia sido perdido, agora foi encontrado. A paz de Deus desce sobre 
o mundo inteiro e nós podemos ver. E nós podemos ver!
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20. O QUE É A PAZ DE DEUS?20. O QUE É A PAZ DE DEUS?
1. Foi dito que há uma espécie de paz que não é deste mundo. Como é reconhecida? Como é encontrada? 

E, tendo sido encontrada, como pode ser mantida? Vamos considerar cada uma destas questões separadamen-
te, pois cada uma reflete um estádio diferente ao longo do caminho.

2. Em primeiro lugar, como é que a paz de Deus pode ser reconhecida? A paz de Deus é reconhecida, pri -
meiramente, por uma única coisa: em todos os aspectos não é, absolutamente, como nenhuma das experiên-
cias anteriores. Não traz à mente nada do que se passou antes. Não traz consigo nenhuma associação passa-
da. É uma coisa inteiramente nova. Existe um contraste, sim, entre essa coisa e o passado. Mas, estranhamen-
te, não é um contraste de diferenças verdadeiras. O passado apenas se esvai e, para o seu lugar, vem a quietu -
de que dura para sempre. Só isto. O contraste percebido no início, simplesmente, desapareceu. A quietude al-
cançou todas as coisas e cobriu-as.

3. Como se encontra esta quietude? Ninguém que se limite a procurar as suas condições pode falhar em 
encontrá-la. A paz de Deus nunca pode vir até onde está a raiva, pois a raiva, necessariamente, nega que a 
paz exista. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que 
a paz não tem significado e tem de acreditar que não pode existir. Nestas condições, a paz não pode ser en-
contrada. Por conseguinte, o perdão é a condição necessária para se encontrar a paz de Deus. Mais: dado o 
perdão, tem de haver paz. Pois o que é que, além do ataque, levará à guerra? E o que é que, além da paz, é o 
oposto da guerra? Aqui, o contraste inicial mostra-se de forma clara e aparente. No entanto, quando se en -
contra a paz, a guerra é sem significado. E, agora, é o conflito que é percebido como inexistente e irreal.

4. Como é que se mantém a paz de Deus uma vez encontrada? O regresso da raiva, sob qualquer forma,  
mais uma vez fará cair a pesada cortina e com certeza regressará a crença em que a paz não pode existir. A  
guerra é aceite, de novo, como única realidade. Agora, tens que voltar a empunhar a tua espada, embora não  
reconheças que o tenhas feito. Mas aprenderás ao lembrares-te, ainda que vagamente agora, como a felicida -
de era tua sem a espada e, portanto, não podes deixar de teres voltado a usá-la como defesa. Pára um momen-
to agora e pensa nisto: é o conflito que queres ou a Paz de Deus é uma escolha melhor? O que te dá mais?  
Uma mente tranqüila não é uma dádiva pequena. Não preferirias viver em vez de escolher morrer?

5. Viver é alegria mas a morte só pode chorar. Vês na morte uma fuga para o que fizeste. Mas não vês  
que fizeste a morte e que ela não passa da ilusão de um fim. A morte não pode ser a saída porque não é na  
vida que está o problema. A vida não tem opostos, pois é Deus. Vida e morte parecem ser opostos porque tu 
decidiste que a morte põe fim à vida. Perdoa ao mundo e compreenderás que tudo o que Deus criou não pode 
ter fim e nada que Ele não tenha criado é real. Nesta única frase o nosso curso é explicado. Nesta única frase 
se dá a direção única da nossa prática. E nesta única frase está todo o ensinamento do Espírito Santo, especi -
ficado exatamente como é.

6. O que é a paz de Deus? Nada mais do que isto: a compreensão de que a Sua Vontade é totalmente sem 
opostos. Não existe nenhum pensamento que contradiga a Sua Vontade e, ainda assim, possa ser verdadeiro.  
O contraste entre a Vontade de Deus e a tua apenas aparentava ser realidade. Na verdade, não havia conflito, 
pois a Sua Vontade é a tua. Agora, a poderosa Vontade do próprio Deus é a Sua dádiva para ti. Ele não pre-
tende guardá-la para Si Mesmo. Por que razão pretenderias tu manter à parte Dele as tuas diminutas e frágeis  
concepções imaginárias? A Vontade de Deus é uma só e é tudo o que existe. Esta é a tua herança. O universo 
além do sol e das estrelas e todos os pensamentos que és capaz de conceber pertencem-te. A paz de Deus é a  
condição para a Sua Vontade. Atinge a Sua paz e lembrar-te-ás Dele.
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21. QUAL O PAPEL DAS PALAVRAS NA CURA?21. QUAL O PAPEL DAS PALAVRAS NA CURA?
1. Estritamente, as palavras não têm qualquer papel na cura. O fator motivador é a oração ou pedido. Re-

cebes aquilo que pedes. Mas isto refere-se à oração do coração, não às palavras que usas quando oras. Por  
vezes, as palavras e a oração são contraditórias, outras vezes estão de acordo. Não importa. Deus não com -
preende palavras, pois foram feitas por mentes separadas para se manterem na ilusão da separação. Palavras  
podem ser úteis, especialmente para o principiante, no sentido de ajudar na concentração e facilitar a exclu-
são ou pelo menos o controlo de pensamentos que não são pertinentes. Não nos esqueçamos, entretanto, de  
que as palavras não são senão símbolos de símbolos. Estão, assim, duplamente afastadas da realidade.

2. Enquanto símbolos, as palavras têm referências bastante específicas. Mesmo quando parecem ser as 
mais abstratas, é provável que a imagem que vem à mente seja muito concreta. A menos que um ponto de re -
ferência específico ocorra à mente em associação com uma palavra, a palavra tem pouco ou nenhum signifi-
cado prático e, assim, não pode ajudar no processo de cura. A oração do coração na realidade não pede coisas 
concretas. Solicita sempre algum tipo de experiência e as coisas específicas pedidas são portadoras da expe -
riência desejada na opinião daquele que pede. As palavras, então, são símbolos das coisas pedidas, mas as  
próprias coisas em si mesmas apenas representam as experiências esperadas.

3. A oração por coisas deste mundo trará experiências deste mundo. Se a oração do coração pede isso, 
isso será dado porque será recebido. É impossível que a oração do coração permaneça sem resposta na per -
cepção daquele que a pede. Se pede o impossível, se pede o que não existe ou procura ilusões no seu cora -
ção, tudo isso acabará por ser dele. O poder da sua decisão oferece-lhe isso conforme ele o solicita. O inferno 
e o Céu estão nesta decisão. Ao Filho de Deus adormecido só resta este poder. É suficiente. As suas palavras  
não importam. Só o Verbo de Deus tem algum significado, porque simboliza aquilo que não tem nenhum 
símbolo humano. Só o Espírito Santo compreende o que esse Verbo representa. E isto, também, é suficiente.

4. Deve, então, o professor de Deus evitar o uso de palavras no seu ensino? Claro que não! Muitos preci -
sam de ser alcançados através das palavras, sendo ainda incapazes de ouvir em silêncio. O professor de  
Deus, porém, tem de aprender a usar as palavras de um novo modo. Gradualmente, aprende como deixar que 
as suas palavras sejam escolhidas para ele, cessando de decidir, ele próprio, o que vai dizer. Este processo é  
apenas um caso especial da lição do livro de exercícios que diz «Eu recuarei e deixarei que Ele me mostre o  
caminho». O professor de Deus aceita as palavras que lhe são oferecidas e dá conforme recebe. Ele não con-
trola a direção da sua fala. Ele escuta, ouve e fala.

5. Um grande obstáculo neste aspecto da aprendizagem é o medo do professor de Deus em relação à va -
lidade do que ouve. E o que ouve pode ser realmente bastante surpreendente. Também pode parecer um tanto 
irrelevante em relação ao problema que se apresenta conforme ele o percebe, e pode, de fato, confrontá-lo 
com uma situação que lhe pareça ser bastante embaraçosa. Todos esses julgamentos não têm valor. São os 
seus próprios julgamentos, provenientes de uma autopercepção velha e usada, que quer deixar para trás. Não 
julgues as palavras que vêm a ti, mas oferece-as com confiança. Elas são muito mais sábias do que as tuas.  
Os professores de Deus têm o Verbo de Deus por trás dos símbolos das suas palavras. E Deus dá às palavras  
que eles usam o poder do Seu Espírito, elevando-as de símbolos sem significado ao próprio Chamamento do 
Céu.



Um Curso em Milagres – Manual de ProfessoresUm Curso em Milagres – Manual de Professores Página Página 3232 de  de 4848

22. QUAL A RELAÇÃO ENTRE A EXPIAÇÃO E A CURA?22. QUAL A RELAÇÃO ENTRE A EXPIAÇÃO E A CURA?
1. A Expiação e a cura não estão relacionadas, são idênticas. Não há ordem de dificuldades em milagres 

pois não existem graus de Expiação. É o único conceito completo que é possível nesse mundo, pois é a fonte 
de uma percepção totalmente unificada. A Expiação parcial é uma idéia totalmente sem significado, assim 
como é inconcebível a existência de áreas especiais do inferno no Céu. Aceita a Expiação e estás curado. A 
Expiação é o Verbo de Deus. Aceita o Seu Verbo e o que restará para tornar possível a doença? Aceita o Seu  
Verbo e todos os milagres terão sido realizados. Perdoar é curar. O professor de Deus aceitou a Expiação 
para si mesmo como sendo a sua única função. Assim, o que existe que ele não possa curar? Que milagre  
pode deixar de lhe ser dado?

2. O progresso do professor de Deus pode ser lento ou rápido, dependendo se reconhece a total abran -
gência da Expiação ou se, por algum tempo, exclui dela certas áreas problemáticas. Em alguns casos, há uma 
consciência repentina e completa da perfeita aplicabilidade da lição da Expiação a todas as situações, mas  
isso é comparativamente raro. O professor de Deus pode ter aceito a função que Deus lhe deu muito tempo 
antes de ter aprendido tudo o que a sua própria aceitação lhe oferece. Somente o fim é certo. O reconheci -
mento da abrangência total, que é necessário, pode alcançá-lo em qualquer lugar, ao longo do caminho. Se o 
caminho lhe parece longo, que fique contente. Já decidiu em que direção quer seguir. O que é que lhe foi pe-
dido para além disso? E, tendo feito o que lhe foi requisitado, acaso Deus deixaria de lhe dar o resto?

3. Se o professor de Deus quer progredir, precisa compreender que o perdão é cura. A idéia de que um 
corpo pode adoecer é um conceito central no sistema de pensamento do ego. Esse pensamento dá autonomia 
ao corpo, separa-o da mente e mantém intocada a idéia do ataque. Se o corpo pudesse adoecer, a Expiação 
seria impossível. Um corpo capaz de ditar à mente o que fazer, de acordo com o que lhe parece adequado, 
simplesmente, toma o lugar de Deus e prova que a salvação é impossível. O que sobra então para curar? O 
corpo tornou-se o senhor da mente. Como poderia a mente regressar ao Espírito Santo a não ser através da  
morte do corpo? E quem iria querer a salvação a este preço?

4. É certo que a doença não parece ser uma decisão. E ninguém, de fato, acreditaria que quer ser doente. 
Talvez possa aceitar a idéia em teoria, mas raramente, talvez nunca, ela é consistentemente aplicada a todas  
as formas específicas de doença, tanto na percepção individual de si mesmo, quanto na percepção de todos os 
outros. Nem é nesse nível que o professor de Deus invoca o milagre da cura. Ele não vê, nem a mente nem o 
corpo, vê apenas a face de Cristo a brilhar diante de si, corrigindo todos os erros e curando todas as percep -
ções. A cura é o resultado do reconhecimento, pelo professor de Deus, de quem é que tem necessidades de  
cura. Este reconhecimento não tem nenhuma referência especial. É verdadeiro em relação a todas as coisas  
que Deus criou. Nele todas as ilusões são curadas.

5. Quando um professor de Deus falha ao curar é porque se esqueceu de Quem é. Assim, a doença do ou-
tro vem a ser a sua. Ao permitir que tal aconteça, identifica-se com o ego do outro, tendo-o, deste modo con-
fundido com o corpo. Ao fazer isto, recusou-se a aceitar a Expiação para si mesmo e dificilmente pode ofe-
recê-la ao seu irmão em Nome de Cristo. De fato, será totalmente incapaz de reconhecer o seu irmão, pois o  
seu Pai não criou corpos e, assim, está a ver, no seu irmão, somente o irreal. Erros não corrigem erros e a  
percepção distorcida não cura. Volta atrás, agora, professor de Deus. Tu erraste. Não mostres o caminho, pois  
perdeste-o. Volta-te rapidamente para o teu Professor e permite que sejas curado.

6. A oferta da Expiação é universal. Ela é igualmente aplicável a todos os indivíduos em todas as circuns-
tâncias. E nela está o poder de curar todos os indivíduos de todas as formas de doença. Não acreditar nisto é 
ser injusto para com Deus e, portanto, ser infiel para com Ele. Uma pessoa doente percebe-se separada de  
Deus. Queres vê-la separada de ti? A tua tarefa é curar o senso de separação que o fez doente. A tua função é  
fazeres com que reconheça que o que ela pensa acerca de si mesma não é verdade. É o teu perdão que tem de  
lhe mostrar isto. A cura é muito simples. A Expiação é recebida e oferecida. Tendo sido recebida, tem de ser 
aceite. É no recebimento, portanto, que está a cura. Tudo o mais tem de decorrer deste único propósito.

7. Quem pode limitar o poder do próprio Deus? Quem, então, pode dizer quem pode ser curado de quê e 
o que é que tem de permanecer fora do alcance do perdão de Deus? Isso, de fato, é insanidade. Não cabe aos  
professores de Deus traçar limites para Deus, porque não lhes cabe julgar o Seu Filho. E julgar o Seu Filho é 
limitar o Seu Pai. Ambos passam a ser, igualmente, sem significado. No entanto, isto não será compreendido 
enquanto o professor de Deus não reconhecer que ambos são o mesmo mal-entendido. Compreendendo, o  
professor de Deus recebe a Expiação, pois retira o seu julgamento do Filho de Deus, aceitando-o tal como  
Deus o criou. Agora, já não está à parte de Deus, determinando onde a cura deve ser dada e onde deve ser re-
cusada.  Agora,  pode  dizer  com Deus:  «Este  é  o  meu  filho  amado,  criado  na  perfeição  e  para  sempre  
perfeito».



Um Curso em Milagres – Manual de ProfessoresUm Curso em Milagres – Manual de Professores Página Página 3333 de  de 4848

23. JESUS TEM UM PAPEL ESPECIAL NA CURA?23. JESUS TEM UM PAPEL ESPECIAL NA CURA?
1. É raro que as dádivas de Deus sejam recebidas diretamente. Mesmo o mais avançado dos professores  

de Deus cederá à tentação, nesse mundo. Seria justo negar a cura dos seus alunos por causa disso? A Bíblia 
diz: «Pede em Nome de Jesus Cristo». Será isso apenas um apelo à magia? Um nome não cura e uma invoca -
ção também não convoca nenhum poder especial. O que significa, então, chamar por Jesus Cristo? O que é  
que esse chamamento proporciona, em seu Nome? Por que o apelo por ele é parte da cura?

2. Já dissemos diversas vezes que aquele que aceitou plenamente a Expiação para si mesmo pode curar o 
mundo. De fato, ele já o fez. A tentação pode ocorrer para os outros, mas nunca para Ele. Ele tornou-se o Fi-
lho de Deus ressuscitado. Superou a morte porque aceitou a Vida. Reconheceu-se a si mesmo tal como Deus 
o criou e, ao fazê-lo, reconheceu todas as coisas vivas como sendo parte dele. Agora, não há limites para o  
seu poder, pois é o Poder de Deus. Assim, o seu nome tornou-se o Nome de Deus, pois deixou de se ver se-
parado de Deus.

3. O que significa isto para ti? Significa que, por te lembrares de Jesus, lembras-te de Deus. O total rela -
cionamento do Filho com o Pai está nele. A parte dele na Filiação é tua também e o fato dele ter completado 
a sua aprendizagem garante o teu sucesso. Está ele ainda disponível para ajudar? O que disse ele sobre isso?  
Lembra-te das suas promessas e questiona-te honestamente se é possível que falhe em mantê-las. É possível  
Deus falhar em relação ao Seu Filho? E é possível que aquele que é um com Deus possa não ser como Ele?  
Quem transcende o corpo, transcendeu a limitação. Seria possível que o maior dos professores não estivesse 
disponível para aqueles que o seguem?

4. O Nome de Jesus Cristo, enquanto tal, é apenas um símbolo. Mas representa um amor que não é deste 
mundo. É um símbolo que pode ser usado com segurança para substituir os muitos nomes de todos os deuses  
aos quais rezas. Vem a ser o símbolo brilhante do Verbo de Deus, tão próximo daquilo que representa, que o 
pequeno espaço entre os dois se perde no momento em que o Nome vem à mente. Lembrar o Nome de Jesus  
Cristo é dar graças por todas as dádivas que Deus te deu. E a gratidão a Deus vem a ser a forma na qual Ele é  
lembrado, pois o amor não pode estar muito longe de um coração agradecido e de uma mente grata. Deus en-
tra com facilidade, pois estas são as condições da tua volta ao lar.

5. Jesus mostrou o caminho. Por que não lhe serias grato? Ele pediu amor mas somente para que to possa 
dar. Tu não te amas. Mas, aos seus olhos, a tua amabilidade é tão completa e imaculada que ele vê nela uma  
imagem do seu Pai. Tu vens a ser o símbolo do seu Pai, aqui na terra. Ele olha para ti à procura da esperança,  
pois não vê em ti nenhum limite, nem qualquer mancha que macule a tua bela perfeição. Aos seus olhos, a 
visão de Cristo brilha em constância perfeita. Ele permaneceu contigo. Não queres aprender a lição da salva-
ção através da sua aprendizagem? Escolherias começar de novo, se ele já abriu o caminho para ti?

6. Ninguém na terra pode apreender o que é o Céu, ou o que realmente significa o seu Único Criador.  
Entretanto, temos testemunhas. É a elas que a sabedoria deve apelar. Existiram aqueles cuja aprendizagem 
excede em muito o que podemos aprender. E nem queremos ensinar as limitações que colocamos sobre nós.  
Ninguém que se tenha tornado um professor de Deus esquece os seus irmãos. No entanto, o que um profes -
sor de Deus pode oferecer-lhes limita-se ao que ele próprio aprende. Então, volta-te para aquele que deixou 
para trás todos os limites e foi além do maior alcance que qualquer aprendizagem pode ter. Ele levar-te-á  
consigo, pois não foi sozinho. E estavas naquele momento com ele, como estás agora.

7. Este curso veio dele porque as suas palavras atingiram-te através de uma linguagem que podes amar e 
compreender. Será possível que existam outros professores para mostrar o caminho àqueles que falam outras  
línguas e apelam para outros símbolos? Certamente que existem. Deus deixaria alguém sem apresentar uma 
ajuda nos momentos de dificuldade, sem um salvador que O pudesse simbolizar? Mesmo assim precisamos 
de um ensinamento multifacetado, não em função das diferenças de conteúdo, mas porque os símbolos têm 
de se deslocar e mudar para se adequarem à necessidade. Jesus veio para dar uma resposta à tua. Nele encon-
tras a resposta de Deus. Ensina tu, então, com ele, pois ele está contigo; ele está sempre aqui.
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24. EXISTE REENCARNAÇÃO?24. EXISTE REENCARNAÇÃO?
1. Em última instância, a reencarnação é impossível. Não há passado ou futuro e a idéia de nascimento  

em um corpo não tem significado nem uma, nem muitas vezes. A reencarnação, então, não pode ser verda-
deira em nenhum sentido real. A nossa única pergunta deve ser: «Esse conceito é útil?» E isto, é claro, de -
pende da finalidade para a qual é usado. Se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da 
vida, de fato, é útil. Qualquer outra pergunta a este respeito é realmente útil para iluminar o caminho? Como  
muitas outras crenças, esta pode ser usada de forma errada e amarga. Na melhor das hipóteses, tal uso errado  
traz preocupação e talvez orgulho pelo passado. Na pior, induz à inércia no presente. Entre as duas são possí-
veis muitos tipos de loucura.

2. A reencarnação não deveria, em nenhuma circunstância, ser o problema com o qual se deve lidar ago-
ra. Se a reencarnação fosse responsável por algumas das dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, a  
sua tarefa continuaria a ser apenas a de escapar delas, agora. Se ele está a montar os alicerces para uma vida  
futura, ainda assim só pode trabalhar na sua salvação agora. Para alguns, pode haver conforto neste conceito,  
e se isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo. No entanto, é certo que o caminho para a salvação  
pode ser encontrado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Por conse-
guinte, esta idéia não pode ser considerada essencial para a nossa aprendizagem. Há sempre algum risco em 
ver o presente em termos do passado. Sempre há algo de positivo em qualquer pensamento que reforce a  
idéia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa.

3. Para os nossos propósitos não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação.  
Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela como para aqueles que não acredi -
tam. Se uma posição definida fosse exigida da parte dele, isso, simplesmente, limitaria a sua utilidade, bem 
como a sua própria capacidade de tomar decisões. O nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não  
seja aceitável para qualquer um, independentemente das suas crenças anteriores. Cada um tem de fazer face  
ao seu ego e isso é suficiente; não cabe à sabedoria acrescentar controvérsias sectárias à sua carga. E nem ha-
veria vantagem na aceitação prematura do curso, simplesmente, porque o ego advoga uma crença que a pró-
pria pessoa mantém há muito tempo.

4. Nunca é demais enfatizar que o objetivo deste curso é uma inversão completa do pensamento. Quan -
do, afinal, isso tiver sido realizado, temas tais como a validade da reencarnação deixam de ter significado.  
Até lá, tais temas provavelmente serão apenas controvérsias. O professor de Deus, portanto, será sábio se  
evitar todas essas questões, pois tem muito que ensinar e aprender à parte delas. Tem de aprender assim 
como ensinar que temas teóricos são apenas perdas de tempo que desviam o tempo do propósito que lhe é 
designado. Se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso lhe será dito. Também lhe 
será dito como usá-los. O que mais precisa ele saber?

5. Isto quer dizer que o professor de Deus não deveria acreditar na reencarnação, nem discuti-la com ou-
tras pessoas que acreditam? A resposta é: claro que não. Se acredita na reencarnação seria um erro renunciar 
a essa crença, a não ser que o seu Professor interno o aconselhasse. E isto é muito improvável. Ele poderia  
ser avisado de que está a usar a crença erradamente, de alguma forma que prejudique o seu progresso ou o do  
seu aluno. Uma reinterpretação seria, então, recomendada porque é necessária. Tudo o que tem de ser reco -
nhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o princípio e a morte não foi o fim. Contudo, nem mesmo 
isso é exigido ao principiante. Basta que aceite a idéia de que o que sabe não é necessariamente tudo o que 
existe para se aprender. A sua jornada teve início.

6. A ênfase deste curso permanece sempre a mesma: é neste momento que a salvação completa te está a  
ser oferecida e é neste momento que a podes aceitar. Esta ainda é a tua única responsabilidade. A Expiação 
poderia ser equacionada com o escape total do passado e a total falta de interesse no futuro. O Céu está aqui.  
Não há nenhum outro lugar. O Céu é agora. Não há outro tempo. Qualquer outro ensinamento não diz respei -
to aos professores de Deus. Todas as crenças apontarão para isto, se forem corretamente interpretadas. Nesse 
sentido pode dizer-se que a utilidade delas está na utilidade que têm. Todas as crenças que conduzem ao pro-
gresso devem ser honradas. Este é o único critério que este curso requer. Nada mais do que isso é necessário.
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25. OS PODERES «PSÍQUICOS» SÃO DESEJÁVEIS?25. OS PODERES «PSÍQUICOS» SÃO DESEJÁVEIS?
1. A resposta a esta pergunta assemelha-se muito à anterior. Não existem, é claro, poderes «antinaturais»  

e inventar um poder que não existe é, obviamente, um mero apelo à magia. Entretanto, é igualmente óbvio 
que cada indivíduo tem muitas habilidades das quais não está ciente. À medida em que cresce a sua consci-
ência, pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. No entanto, nada 
do que possa fazer se pode comparar, mesmo ao de leve, à gloriosa surpresa de se lembrar de Quem é. Que  
toda a sua aprendizagem e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final e,  
assim, não se deixe atrasar por outras, mais pequenas, que lhe possam advir durante o caminho.

2. É certo que existem muitos poderes «psíquicos» que estão claramente na linha deste curso. A comuni-
cação não está limitada à pequena função dos canais que o mundo reconhece. Se assim fosse, faria pouco  
sentido tentar ensinar a salvação. Seria impossível fazê-lo. Os limites que o mundo traça para a comunicação  
são as principais barreiras para a experiência do Espírito Santo, que está sempre presente e Cuja Voz está dis-
ponível se nos limitarmos a ouvir. Estes limites são colocados em função do medo, pois, sem eles, as mura -
lhas que circundam todos os locais separados do mundo cairiam ao santo som da Sua Voz. Quem, de alguma 
forma, transcende estes limites está, simplesmente, a tornar-se mais natural. Não está a fazer nada de especial  
e não há nenhuma magia nas suas realizações.

3. As habilidades aparentemente novas que podem ser encontradas ao longo do caminho podem ser mui-
to úteis. Dadas ao Espírito Santo e usadas sob a Sua direção, são valiosos recursos de ensino. Em relação a  
isto, questionar como surgem é irrelevante. A única consideração importante é como são usadas. Tomá-las  
como fins em si mesmas, sem importar como tal seja feito, atrasará o processo. E o valor delas não está em 
provar seja o que for: realizações vindas do passado, afinação rara com o «invisível» ou «favores» especiais  
de Deus. Deus não faz favores especiais e ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para  
todos. Poderes especiais só são «demonstrados» por truques de magia.

4. Nada que seja genuíno é usado para enganar. O Espírito Santo é incapaz de enganar e só pode usar ha -
bilidades genuínas. O que é usado para a magia é inútil para Ele. Mas o que Ele usa não pode ser usado para  
a magia. Há, no entanto, um apelo particular nas habilidades incomuns que pode ser curiosamente tentador. 
Nesse apelo estão as forças que o Espírito Santo quer e precisa. No entanto, nessas mesmas forças, o ego vê 
uma oportunidade para se glorificar a si mesmo. Forças que se transformam em fraquezas são, de fato, uma 
tragédia. Porém, aquilo que não é dado ao Espírito Santo, tem de ser dado à fraqueza, pois o que é recusado  
ao amor é dado ao medo e, conseqüentemente, será assustador.

5. Mesmo aqueles que já não dão valor às coisas materiais do mundo podem, ainda, ser enganados pelos 
poderes «psíquicos». Como o investimento nos bens materiais do mundo foi retirado, o ego foi seriamente  
ameaçado. Ele ainda pode sentir-se suficientemente forte para se reanimar sob essa nova tentação, procuran-
do retomar a força através da fraude. Neste caso, muitos foram os que não viram através das defesas do ego,  
embora elas não sejam particularmente subtis. Contudo, havendo um desejo remanescente de ser enganado, o 
engano torna-se fácil. A partir daqui, o «poder» já não é uma habilidade genuína e não pode ser usado com 
confiança. É quase inevitável que, a menos que o indivíduo mude a sua mente acerca do propósito desse po-
der, se venha a gabar, com decepção crescente, das incertezas dos seus «poderes».

6. Qualquer habilidade desenvolvida por qualquer pessoa tem potencialidade para o bem. Não há exce-
ção para isto. E quanto mais raro e inesperado for esse poder, maior será a sua utilidade em potencial. A sal-
vação precisa de todas as habilidades, pois o que o mundo quer destruir, o Espírito Santo quer restaurar. As  
habilidades «psíquicas» têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa, simplesmente, reforçar o 
ego. No entanto, aqui está um grande canal para a esperança e para a cura ao serviço do Espírito Santo.  
Aqueles que desenvolvem poderes «psíquicos», simplesmente, permitiram que fossem retiradas algumas das 
limitações que haviam posto sobre as suas mentes. Utilizar a sua maior liberdade para agravar o encarcera -
mento só pode aumentar as limitações que colocam sobre si mesmos. O Espírito Santo precisa destas dádivas  
e aqueles que as oferecem a Ele, e somente a Ele, vão com a gratidão de Cristo nos seus corações e a Sua vis-
ta santa acompanha-os de perto.
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26. PODE ATINGIR-SE DEUS DIRETAMENTE?26. PODE ATINGIR-SE DEUS DIRETAMENTE?
1. Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, pois não há distância entre Ele e o Seu Filho. A consciên-

cia de Deus está na memória de todos e o Seu Verbo está escrito no coração de todos. No entanto, esta cons-
ciencialização e esta memória só podem atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras  
contra a verdade forem removidas. Em quantos isto ocorre? Aqui está, então, o papel dos professores de  
Deus. Eles também ainda não atingiram a compreensão necessária, mas uniram-se a outros. E é isso o que os  
separa do mundo. E é isso que permite que outros deixem o mundo com eles. Sozinhos, não são nada. Mas, 
na sua união, está o Poder de Deus.

2. Há aqueles que alcançaram Deus diretamente, sem reter nenhum traço dos limites mundanos e lem-
brando-se perfeitamente da sua própria Identidade. Estes podem ser chamados Professores dos professores  
porque, embora já não sejam visíveis, a sua imagem pode ainda ser invocada. E eles aparecerão em todos os  
momentos e em todos os lugares em que for útil fazê-lo. Às pessoas a quem tais aparições assustariam, eles  
dão as suas idéias. Ninguém pode invocá-los em vão. Nem existe pessoa alguma da qual não estejam cientes.  
Conhecem todas as necessidades, todos os erros são reconhecidos e eles não os vêem. Virá o tempo em que  
isto será compreendido. Por enquanto, eles dão todas as suas dádivas aos professores de Deus, que os procu-
ram em busca de ajuda, pedindo todas as coisas em Seu Nome e em nenhum outro.

3. Por vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Neste 
mundo é quase impossível que isso dure. Pode talvez ser conquistado com muita devoção e dedicação e, en-
tão, mantido por grande parte do tempo, na terra. Mas isto é tão raro que não pode ser considerado uma meta 
realista. Se acontecer, que assim seja. Se não acontecer, que assim seja, também. Todos os estados deste  
mundo não podem deixar de ser ilusórios. Se Deus fosse alcançado de forma direta em consciencialização 
prolongada, o corpo não se manteria por muito mais tempo. Aqueles que abdicaram do corpo somente para 
estender a sua ajuda aos que estavam para trás, de fato, são poucos. E eles precisam de ajudantes que ainda 
estão no cativeiro e que ainda estão adormecidos, de modo que, através do seu despertar, a Voz de Deus pos -
sa ser ouvida.

4. Não desesperes, portanto, por causa das limitações. A tua função é escapar delas, mas não existir sem 
elas. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens de falar a língua deles. Se queres ser um salvador,  
tens de compreender do que é que se tem de escapar. A salvação não é teórica. Contempla o problema, pede a  
resposta e, então, aceita-a quando ela vem. E a sua vinda também não demorará muito. Qualquer ajuda que 
fores capaz de aceitar ser-te-á provida e nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida. Assim sen-
do, não nos preocupemos demais com metas para as quais não estás pronto. Deus aceita-te onde estás e dá-te  
as boas-vindas. O que mais poderias desejar se isso é tudo o que precisas?
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27. O QUE É A MORTE?27. O QUE É A MORTE?
1. A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nasci-

mento, envelhecimento, perda de vitalidade e, finalmente, morte? Colocámos esta questão anteriormente,  
mas agora temos de considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável do mundo que todas as  
coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como «a forma da natureza», não para ser  
questionado, mas para ser aceite como a lei «natural» da vida. O cíclico, o mutável e o incerto; o imprevisí -
vel e o instável, o crescente e o minguante de uma certa forma, num dado caminho - tudo isto é tido como a  
vontade de Deus. E ninguém se pergunta se tal poderia ser a vontade de um Criador benigno.

2. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amo -
roso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só  
pode ser temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para o romper sem pena 
ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama assim não conhece o amor,  
porque negou que a vida é real. A morte veio, então, a ser o símbolo da vida. O seu mundo é, agora, um cam -
po de batalha, onde reina a contradição e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível.

3. A morte é o símbolo do medo de Deus. O Seu Amor é apagado nesta idéia, que o mantém fora da  
consciência como um escudo erguido para obscurecer o sol. A qualidade sinistra do símbolo basta para mos-
trar que não pode coexistir com Deus. Mostra uma imagem do Filho de Deus onde ele é «colocado para des-
cansar» nos braços da devastação, onde os vermes esperam para o saudar e para durar um pouco mais através  
da sua destruição. No entanto, também os vermes, com a mesma certeza, são igualmente condenados à des-
truição. E, assim, todas as coisas vivem, devido à morte. Devorar é a «lei da vida» dentro da natureza. Deus é  
doentio e o mundo é real.

4. A curiosa crença segundo a qual parte daquilo que morre pode continuar a viver à parte do que vai 
morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. Se a morte é  
real para o que quer que seja, não há vida. A morte nega a vida. Mas se há realidade na vida, a morte é nega -
da. Nisto, não é possível nenhuma transigência. Ou existe um deus do medo, ou um Deus do amor. O mundo 
tenta fazer mil transigências e tentará fazer outras mil. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de 
Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte, porque não fez o medo. Para Ele, ambos 
são, igualmente, sem significado.

5. A «realidade» da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um cor -
po. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há ne -
nhum ponto onde o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evi -
dente. A morte é, de fato, a morte de Deus, se Ele é Amor. E, agora, a Sua própria criação tem de temê-Lo.  
Ele não é Pai, mas destruidor. Não é Criador, mas vingador. Terríveis são os Seus Pensamentos e assustadora  
a Sua imagem. Contemplar as suas criações é morrer.

6. «E a última a ser vencida será a morte.» É claro! Sem a idéia de morte não há mundo. Todos os sonhos  
terminarão com esse. Essa é a meta final da salvação - o fim de todas as ilusões. E da morte nascem todas as  
ilusões. O que pode nascer da morte e ainda ter vida? Mas o que pode nascer de Deus e ainda morrer? As in-
consistências, as transigências e os rituais que o mundo fomenta nas suas vãs tentativas de se agarrar à morte  
e ainda pensar que o amor é real, tudo isso é magia irracional, ineficaz e sem significado. Deus é, e Nele to -
das as coisas criadas têm de ser eternas. Não vês que, de outro modo, há um oposto para ele e o medo seria  
tão real quanto o amor?

7. Professor de Deus, a tua única atribuição poderia ser colocada assim: não te comprometas com nada 
onde a morte tenha lugar. Não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque te esconda a verdade. O  
que parece morrer apenas foi percebido erradamente e levado até à ilusão. Agora, vem a ser tarefa tua fazer  
com que a ilusão seja levada até à verdade. Sê firme apenas nisto: não te enganes com a «realidade» de ne -
nhuma forma de mutação. A verdade nem se move, nem vacila, nem naufraga na morte e na dissolução. E 
qual é o fim da morte? Nenhum senão este: o reconhecimento de que o Filho de Deus é sem culpa, agora e  
para sempre. Nada além disto. Mas não te permitas esquecer que não é menos do que isto.
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28. O QUE É A RESSURREIÇÃO?28. O QUE É A RESSURREIÇÃO?
1. Muito simplesmente, a ressurreição é a superação ou o domínio da morte. É um novo despertar ou um 

renascimento, uma mudança da mente a respeito do significado do mundo. É a aceitação da interpretação do  
Espírito Santo sobre o propósito do mundo, a aceitação da expiação para si mesmo. É o fim dos sonhos de  
miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. É o reconhecimento das dádivas de Deus. É o 
sonho no qual o corpo funciona perfeitamente, sem outra função que não seja a comunicação. É a lição na  
qual termina a aprendizagem, pois ela é consumada e ultrapassada com isso. É o convite a Deus para que dê 
o Seu passo final. É o abandono de todos os outros propósitos, todos os outros interesses, todos os outros de-
sejos e todas as outras preocupações. É o desejo único do Filho pelo Pai.

2. A ressurreição é a negação da morte, ao ser a afirmação da vida. Assim, todos os pensamentos do  
mundo são alterados. A vida, agora, é reconhecida como salvação e qualquer tipo de dor e miséria percebido 
como inferno. O amor já não é temido, mas alegremente bem recebido. Os ídolos desaparecem e a lembrança 
de Deus brilha sem impedimento através do mundo. A face de Cristo é vista em cada coisa viva e nada é  
mantido no escuro, à parte da luz do perdão. Não há mais nenhum pesar sobre a terra. A alegria do Céu, veio 
até ela.

3. Aqui termina o programa de aprendizagem. Daqui em diante não há necessidade de orientações. A vi -
são foi totalmente corrigida e todos os erros foram desfeitos. O ataque não tem significado e veio a paz. A  
meta do plano de aprendizagem foi conseguida. Os pensamentos voltam-se para o Céu e afastam-se do infer-
no. Todos os desejos são satisfeitos, pois o que permanece sem resposta ou incompleto? A última ilusão espa-
lha-se sobre o mundo inteiro, perdoando todas as coisas e substituindo todos os ataques. A transformação to -
tal é realizada. Nada resta para contradizer o Verbo de Deus. Não há oposição à verdade. E, agora, finalmen-
te, a verdade pode vir. Como virá rapidamente quando lhe for pedido para entrar e envolver tal mundo!

4. Todos os corações vivos estão tranqüilos num movimento de profunda expectativa, pois, agora, o tem-
po das coisas que duram para sempre está mais próximo. Não há morte. O Filho de Deus é livre. E na sua li-
berdade está o fim do medo. Não há mais lugares escondidos na terra, capazes de esconder ilusões doentias,  
sonhos de medo e interpretações erradas do universo. Todas as coisas são vistas na luz e, na luz, o propósito  
delas é transformado e compreendido. E nós, crianças de Deus, erguemo-nos do pó e contemplamos a nossa  
perfeita impecabilidade. A canção do Céu soa através do mundo à medida em que ele é elevado e trazido à  
verdade.

5. Agora, não existem distinções. As diferenças desapareceram e o Amor olha para Si Mesmo. O que 
mais é necessário ver? O que sobra que a visão possa realizar? Nós vimos a face de Cristo, a Sua impecabili-
dade, o Seu Amor por detrás de todas as formas, além de todos os propósitos. Santos somos nós porque, de 
fato, a Sua santidade libertou-nos! E aceitamos a Sua santidade como nossa, tal como é. Como Deus nos cri -
ou, assim seremos para todo o sempre e não desejamos nada a não ser que a Sua Vontade seja a nossa. As ilu -
sões de outra vontade perderam-se, pois a unidade do propósito foi encontrada.

6. Estas coisas esperam por todos nós, mas ainda não estamos preparados para lhes dar as boas-vindas  
com alegria. Enquanto qualquer mente permanecer possuída por sonhos maus, o pensamento do inferno é 
real. Os professores de Deus têm como meta despertar as mentes dos que estão a dormir e de ver aí a visão 
da face de Cristo, para que ela tome o lugar do que eles sonham. O pensamento que assassina é substituído 
pela bênção. O julgamento é posto de lado e entregue Àquele cuja função é julgar. E, no Seu julgamento fi-
nal, a verdade sobre o Filho santo de Deus é restaurada. Ele é redimido, pois ouviu o Verbo de Deus e com -
preendeu o seu significado. Ele é livre, porque permitiu que a Voz de Deus proclamasse a verdade. E todos  
aqueles que, antes, procurava crucificar, ressurgem com ele, ao seu lado, à medida em que se prepara, com 
eles, para encontrar o seu Deus.
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29. QUANTO AO RESTO...29. QUANTO AO RESTO...
1. Este manual não tem a intenção de responder a todas as perguntas que o professor ou o aluno podem 

fazer. De fato, cobre apenas algumas das mais óbvias, nos termos de um breve sumário de alguns dos princi -
pais conceitos do Texto e do Livro de Exercícios. Não é um substituto para nenhum dos dois, mas apenas um 
suplemento. Embora seja chamado Manual de Professores, é preciso lembrar que só o tempo separa profes-
sor e aluno, de modo que a diferença é temporária por definição. Em alguns casos pode ser útil para o aluno  
ler o manual em primeiro lugar. Outros podem achar melhor começar pelo Livro de Exercícios. Outros ainda 
podem precisar começar no nível mais abstrato do livro Texto.

2. Qual serve a quem? Quem ganharia mais somente com orações? Quem precisa apenas de um sorriso, 
não estando ainda pronto para mais? Ninguém deveria tentar responder a estas perguntas sozinho. Com cer -
teza, nenhum professor de Deus chegou até aqui sem ter reconhecido isto. O plano de estudo é altamente in -
dividualizado e todos os aspectos estão sob a orientação e o cuidado particular do Espírito Santo. Pergunta e 
Ele responderá. A responsabilidade é Dele e só Ele é capaz de assumi-la. Fazer isso é a Sua função. Transmi-
tir-Lhe estas questões, é a tua. Querias ser responsável por decisões a respeito das quais entendes tão pouco?  
Fica contente por teres um Professor incapaz de cometer equívocos. As suas respostas são sempre certas. Di-
rias isso das tuas?

3. Há uma outra vantagem - e muito importante - ao entregar, cada vez com maior freqüência, as deci-
sões ao Espírito Santo. Talvez não tenhas pensado neste aspecto, mas a sua importância central é óbvia. Se-
guir a orientação do Espírito Santo é deixar-se absolver da culpa. É a essência da Expiação. É o núcleo do 
currículo. A usurpação imaginária de funções que não são tuas é a base do medo. O mundo inteiro que vês  
reflete a ilusão de que tu o fizeste, o que faz com que o medo seja inevitável. Assim sendo, devolver a função 
Àquele a Quem ela pertence é escapar do medo. E é isso que faz com que a memória do medo volte para ti.  
Portanto, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo só por causa das tuas inadequa-
ções pessoais. Para ti, é o caminho para saíres do inferno.

4. Aqui está, mais uma vez, o paradoxo ao qual o Curso se refere freqüentemente: Dizer: «Por mim mes-
mo nada posso fazer» é ganhar todo o poder. No entanto, o paradoxo é apenas aparente. Tal como Deus te  
criou tens todo o poder. A imagem que fizeste de ti mesmo é que não tem nenhum. O Espírito Santo conhece 
a verdade a teu respeito. A imagem que fizeste não conhece. Entretanto, apesar da sua óbvia e completa igno -
rância, essa imagem presume que sabe todas as coisas porque tu lhe deste essa crença. Tal é o teu ensinamen-
to e o ensinamento do mundo que foi feito para o apoiar. Mas o Professor que conhece a Verdade não a es -
queceu. As suas decisões trazem benefício a todos, por serem totalmente isentas de ataque. E, portanto, são  
incapazes de fazer surgir a culpa.

5. Quem assume um poder que não tem está a enganar-se. Porém, aceitar o poder que lhe é dado por 
Deus não é senão reconhecer o seu Criador e aceitar as Suas dádivas. E as Suas dádivas não têm limites. Pe -
dir ao Espírito Santo que decida por ti é, simplesmente, aceitar a tua verdadeira herança. Significa isto que 
não podes dizer nada sem O consultar? É claro que não! Isso não seria nada prático, e é com a prática que 
este Curso mais se preocupa. Se tiveres o hábito de pedir ajuda quando e onde puderes, podes confiar que a  
sabedoria te será dada quando precisares dela. Prepara-te para isso a cada manhã, lembra-te de Deus quando  
puderes, durante o dia, pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável fazê-lo e, à noite, agradece-Lhe a ori-
entação. E a tua confiança estará, de fato, bem fundada.

6. Nunca te esqueças de que o Espírito Santo não depende das tuas palavras. Ele compreende os pedidos  
do teu coração e responde-lhes. Significa isto que, enquanto o ataque permanecer atraente para ti, Ele respon-
derá com o mal? Nunca! Pois Deus deu-Lhe o poder de traduzir as orações do teu coração na Sua linguagem.  
Ele compreende que um ataque é um pedido de ajuda. E, conseqüentemente, responde com ajuda. Deus seria  
cruel se deixasse que as tuas palavras substituíssem as Suas Próprias. Um pai amoroso não permite que a sua  
criança se magoe, nem que escolha a sua própria destruição. Ela pode pedir para ser ferida, mas, ainda assim,  
o seu pai protegê-la-á. E quanto mais do que isto o teu Pai ama o Seu Filho?

7. Lembra-te de que tu és o que O completa e o Seu Amor. Lembra-te de que a tua fraqueza é a Sua for-
ça. Mas não leias isto apressada ou erradamente. Se a força Dele está em ti, o que tu percebes como fraqueza  
não passa de ilusão. E Ele deu-te o meio para provar que isso é assim. Pede todas as coisas ao Seu Professor  
e todas as coisas te serão dadas. Não no futuro, mas imediatamente; agora. Deus não espera, pois a espera re-
quer tempo e Ele é intemporal. Esquece as tuas imagens tolas, o teu senso de fragilidade e o teu medo do  
dano, os teus sonhos de perigo e os «erros» escolhidos. Deus só conhece o Seu Filho e tal como foi criado,  
assim ele é. Em confiança, eu te coloco nas Mãos Dele e agradeço, por ti, que sejas assim.

8. E, agora, em tudo o que faças, sê abençoado.
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Deus volta-Se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo.

Professor de Deus, Ele oferece-te a Sua gratidão, 

e o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai.

Tu és o Filho que Ele ama, e é-te dado ser o meio

através do qual a Sua Voz é ouvida em todo o mundo

para acabar com todas as coisas nascidas no tempo,

para trazer o fim de todas as coisas que mudam.

Através de ti, anuncia-se um mundo que não é visto

nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente.

Santo tu és e, na tua luz, o mundo reflete santidade,

pois não estás só nem sem amigos. Eu agradeço por ti

e uno-me aos teus esforços a favor de Deus

sabendo que são, também, a meu favor

e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo.

AMÉM
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ESCLARECIMENTO DE TERMOSESCLARECIMENTO DE TERMOS

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Esse não é um curso de especulação filosófica, nem se preocupa com uma terminologia precisa. Ele se 
ocupa somente da Expiação ou da correção da percepção. O meio para a Expiação é o perdão. A estrutura da  
“consciência individual” é essencialmente irrelevante porque é um conceito que representa o “erro original”  
ou o “pecado original”. Estudar o erro em si não leva à correção, se queres realmente ter sucesso em não ver  
o erro. E é apenas esse processo de deixar de vê-lo que constitui o objetivo do curso. Todos os termos são po-
tencialmente controversos e aqueles que buscam a controvérsia vão achá-la. Porém aqueles que buscam o es-
clarecimento também vão encontrá-lo. Entretanto, têm que estar dispostos a deixar de ver a controvérsia, re-
conhecendo que ela é uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. Considerações  
teológicas enquanto tais são necessariamente controversas, já que dependem de crença e podem, portanto, ser 
aceitas ou rejeitadas. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível  
como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência por -
que só aqui termina a incerteza.

Esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Não se ocupa do que está além 
de todo erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa 
palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. É só o ego que questiona 
porque é só o ego que duvida. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma ques-
tão. No entanto, essa resposta não tenta apelar para a inventividade ou para a engenhosidade. Esses são atri-
butos do ego. O curso é simples. Tem uma função e uma meta. Só nisso ele é completamente consistente,  
porque só isso pode ser consistente.

O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma 
de  uma  pergunta  à  qual  é  impossível  dar  uma  resposta.  O  ego  pode  perguntar:  “Como  ocorreu  o 
impossível?”, “Para que aconteceu o impossível?” e pode perguntar isso de muitas formas. Entretanto, não  
há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso, e não deixes que a teologia te atrase.  
Vais notar que a ênfase em temas estruturais no curso é breve e inicial. Depois, ele rapidamente os abandona 
e parte para o ensino central. Mas já que pediste esclarecimentos, estes são alguns dos termos que são utiliza-
dos. 
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1. MENTE – ESPÍRITO1. MENTE – ESPÍRITO
O termo mente é usado para representar o agente ativador do espírito, suprindo a sua energia criativa.  

Quando o termo aparece em maiúsculas, refere-se a Deus ou a Cristo (isso é, a Mente de Deus ou a Mente de  
Cristo). Espírito é o Pensamento de Deus que Ele criou como Ele mesmo.  espírito unificado é o Filho único 
de Deus, ou Cristo.

Nesse mundo, porque a mente é dividida, os Filhos de Deus parecem estar separados. Nem as suas men-
tes parecem estar unidas. Nesse estado ilusório, o conceito de “mente individual” parece ser significativo.  
Ele é, portanto, descrito no curso como se tivesse duas partes: espírito e ego.

O espírito é a parte que ainda está em contato com Deus através do Espírito Santo, Que habita nesta par -
te, mas vê também a outra. O termo “alma” não é usado a não ser em citações bíblicas diretas devido à sua  
natureza altamente controversa. Seria, no entanto, equivalente a “espírito”, compreendendo que, sendo de  
Deus, ela é eterna e nunca nasceu.

A outra parte da mente é inteiramente ilusória e só produz ilusões. O Espírito retém o potencial para cri -
ar, mas a sua Vontade, que é de Deus, parece estar prisioneira enquanto a mente não é unificada. A criação  
continua sem nenhum decréscimo porque essa é a Vontade de Deus. Essa Vontade é sempre unificada e, por-
tanto, não tem significado nesse mundo. Não tem opostos nem graus.

A mente pode estar certa ou errada, dependendo da voz que escuta. A mente certa ouve o Espírito Santo, 
perdoa o mundo e através da visão de Cristo vê o mundo real em seu lugar. Essa é a visão final, a última per -
cepção, a condição na qual o próprio Deus dá o passo final. Aqui o tempo e as ilusões terminam juntos.

A mente errada escuta o ego e dá origem a ilusões: percebendo pecado e justificando a raiva, vendo a 
culpa, a doença e a morte como reais. Tanto esse mundo quanto o mundo real são ilusões, porque a mente 
certa meramente não vê, ou perdoa, o que nunca aconteceu. Ela não é, portanto, a  mente Una que está na 
Mente de Cristo, Cuja Vontade é una com a de Deus.

Nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vo-
zes. A Vontade não está envolvida na percepção em nível algum e não tem nada a ver com a escolha. A cons-
ciência é o mecanismo receptivo, que recebe mensagens de cima ou de baixo, do Espírito Santo ou do ego. A 
consciência tem níveis e a conscientização pode se deslocar drasticamente, mas não pode transcender o do -
mínio da percepção. Na melhor das hipóteses, ela vem a estar consciente do mundo real e pode ser treinada 
para fazê-lo cada vez mais. Entretanto, o próprio fato de ter níveis e poder ser treinada demonstra que não é 
capaz de atingir o conhecimento. 
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2. O EGO – O MILAGRE2. O EGO – O MILAGRE
As ilusões não durarão. A sua morte é certa e apenas isso é certo no mundo em que elas existem. É o  

mundo do ego por isso. O que é o ego? Apenas um sonho acerca do que realmente és. Um pensamento se-
gundo o qual estás à parte do teu Criador e um desejo de seres o que Ele não criou. É uma loucura, sem ne-
nhuma realidade. Um nome para o que não tem nome, é tudo o que ele é. Um símbolo da impossibilidade,  
uma escolha por opções que não existem. Nós o nomeamos só para nos ajudar a compreender que ele não é 
nada senão um antigo pensamento que professa que o que foi feito tem imortalidade. Mas o que poderia ad-
vir disso senão um sonho que, como todos os sonhos, só pode terminar na morte?

O que é o ego? O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. Em um mundo de formas, o ego não 
pode ser negado, pois só ele parece real. No entanto, seria possível o Filho de Deus, tal como Ele o criou, ha -
bitar na forma ou em um mundo de formas? Quem te pede para definir o ego e explicar como ele surgiu só  
pode ser alguém que pense que ele é real e busque, através da definição, assegurar-se de que a natureza ilusó -
ria do ego esteja oculta por trás das palavras que parecem fazer com que seja assim.

Não há definição para uma mentira que sirva para torná-la verdadeira. Nem pode haver uma verdade que 
as mentiras efetivamente ocultem. A irrealidade do ego não é negada por palavras, nem o seu significado se  
esclarece porque a sua natureza parece ter uma forma. Quem pode definir o indefinível? E apesar disso, mes-
mo aqui há uma resposta.

Não podemos realmente construir uma definição do que é o ego, mas podemos dizer o que ele não é. E 
isso nos é mostrado com perfeita clareza. É a partir daí que deduzimos tudo o que ele é. Olha para o seu 
oposto e podes ver a única resposta que é significativa.

O oposto do ego em todas as formas cm origem, efeito e conseqüência—nós chamamos de milagre. E 
aqui achamos tudo o que não é o ego nesse mundo. Aqui está o oposto do ego e só aqui olhamos para o que 
era o ego, pois aqui vemos tudo o que ele parecia fazer e a causa ainda tem que ser una com os seus efeitos. 

Onde havia escuridão, agora vemos a luz. o que é o ego? O que era a escuridão. Onde está o ego? Onde 
estava a escuridão. Só que é ele agora e onde pode ser achado? Nada e em lugar nenhum. Agora, a luz veio, 
seu oposto se foi sem deixar vestígios. Onde o mal estava, está agora a santidade. O que é o ego? O que era o  
mal. Onde está o ego? Em um sonho mau que apenas parecia real enquanto tu o estavas sonhando. Onde es-
tava a crucificação está o Filho de Deus. O que é o ego?  Quem tem necessidade de perguntar? Onde está o  
ego? Quem tem necessidade de buscar uma ilusão agora que os sonhos se foram? O que é o milagre? É um 
sonho também. Mas olha para todos os aspectos deste sonho e nunca mais questionarás. Olha para o mundo 
benigno que vês estendendo-se diante de ti enquanto caminhas com gentileza. Olha para todos os ajudantes, 
ao longo do caminho no qual viajas, alegres na certeza do Céu e na segurança da paz. E olha por um instante, 
também, para o que deixaste para trás e finalmente superaste.

Isso era o ego - todo o ódio cruel, a necessidade de vingança e os gritos de dor, o medo de morrer e a ur-
gência em matar, a ilusão sem fraternidade e o ser que parecia sozinho em todo o universo. Esse terrível  
equívoco acerca de ti mesmo, o milagre corrige com tanta gentileza quanto uma mãe amorosa nina sua crian-
ça. Não é uma canção como essa que gostarias de ouvir? 'Não responderia ela a tudo o que pensaste em per -
guntar, tornando até mesmo a pergunta sem significado?

As tuas perguntas não têm nenhuma resposta, sendo feitas para aquietar a Voz de Deus, Que só pergunta  
uma única questão a cada um: “Já estás pronto para Me ajudar a salvar o mundo?” 'Faze essa pergunta ao in-
vés de perguntar o que é o ego e verás um brilho súbito cobrir o mundo feito pelo ego. Agora nenhum mila-
gre é recusado a ninguém. O mundo está salvo do que pensaste que ele era. E o que ele é, é totalmente isento  
de condenação  totalmente puro.

O milagre perdoa, o ego condena. Nenhum dos dois precisa ser definido exceto por isso. No entanto, po-
deria uma definição ser mais certa, ou mais de acordo com o que é a salvação? O problema e a resposta estão  
juntos aqui e, tendo-se afinal encontrado, a escolha está clara. Quem escolhe o inferno quando ele é reconhe-
cido? E quem não iria um pouco mais adiante quando lhe foi dado compreender que o caminho é curto e sua  
meta é o Céu? 
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3. PERDÃO – A FACE DE CRISTO3. PERDÃO – A FACE DE CRISTO
O perdão é para Deus e vai em direção a Deus, mas não é Dele. É impossível pensar em qualquer coisa  

que Ele tenha criado que pudesse precisar de perdão. O perdão é então uma ilusão, mas devido ao seu propó -
sito, que é o do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe  
do erro e não em direção a ele.

O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não co-
nhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. Eles não podem ir direta -
mente da percepção ao conhecimento porque não pensam que é sua vontade fazer isso. Isso faz com que 
Deus pareça ser um inimigo em vez do que Ele realmente é. E é justamente essa percepção insana que faz 
com que eles não estejam dispostos a simplesmente erguerem-se e voltarem para Ele em paz.

E assim necessitam de uma ilusão de ajuda porque estão impotentes, um Pensamento de paz porque es-
tão em conflito. Deus sabe do que o Seu Filho tem necessidade antes dele pedir. Ele não está em nada preo-
cupado com a forma, mas tendo dado o conteúdo, é Sua Vontade que esse seja compreendido. E isso basta. A 
forma se adapta à necessidade e o conteúdo é imutável, tão eterno quanto o seu Criador.

A face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. A razão é óbvia. Ver a face  
de Cristo envolve percepção. Ninguém pode olhar para o conhecimento. Mas a face de Cristo é o grande 
símbolo do perdão. É a salvação. É o símbolo do mundo real. Quem olha para isso nunca mais vê o mundo. 
Ele está tão perto do Céu quanto é possível chegar estando ainda do lado de fora, antes da porta. Entretanto,  
dessa porta para dentro, não falta nada além de um passo. É o passo final. E isso nós deixamos para Deus.

O perdão é um símbolo também, mas como símbolo da Sua Vontade apenas, não pode estar dividido. E 
assim a Unidade que ele reflete vem a ser a Sua Vontade. É a única coisa que ainda está em parte no mundo e 
mesmo assim é a ponte para o Céu.

A Vontade de Deus é tudo o que existe. Nós só podemos ir do nada ao tudo, do inferno para o Céu. Isso é  
uma viagem? Não, não verdadeiramente, pois a verdade não vai a lugar nenhum. Apenas as ilusões se deslo-
cam de um lugar para outro, de um momento para o outro. O passo final também não é senão um desloca -
mento. Como uma percepção, em parte é irreal. Mas essa parte sumirá. O que permanece é a paz eterna e a 
Vontade de Deus.

Não há desejos agora, pois os desejos mudam. Mas mesmo o que é desejado pode vir a ser indesejado.  
Tem que ser assim porque o ego não é capaz de estar em paz. Mas a Vontade é constante, como dádiva de 
Deus. E o que Ele dá é sempre como Ele Mesmo. Esse é o propósito da face de Cristo. É a dádiva de Deus 
para salvar Seu Filho. Apenas olha para isso e terás sido perdoado.

Como vem a ser amável o mundo naquele único instante em que vês a verdade acerca de ti mesmo refle -
tida nele. Agora és sem pecado e contemplas a tua impecabilidade. Agora és santo e te percebes assim. E  
agora a mente retorna ao seu Criador, a união do Pai e do Filho, a Unidade das unidades que está por trás de 
toda união, mas além de todas elas. Deus não é visto, apenas compreendido. Seu Filho não é atacado, apenas 
reconhecido. 
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4. A PERCEPÇÃO VERDADEIRA – CONHECIMENTO4. A PERCEPÇÃO VERDADEIRA – CONHECIMENTO
O mundo que vês é uma ilusão de um mundo. Deus não o criou, pois o que Ele cria tem que ser eterno 

como Ele próprio. No entanto, não há nada no mundo que vês que vá durar para sempre. Algumas coisas du-
rarão no tempo um pouco mais do que outras. Mas virá o tempo no qual todas as coisas visíveis terão um  
fim.

Os olhos do corpo, portanto, não são o meio através do qual o mundo real pode ser visto, pois as ilusões  
que eles contemplam não podem deixar de levar a mais ilusões da realidade. E é o que fazem. Pois tudo o  
que vêem não só não vai durar, como se presta a pensamentos de pecado e culpa. Enquanto isso, todas as coi -
sas que Deus criou são para sempre sem pecado e, portanto, para sempre sem culpa.

O conhecimento não é o remédio para a falsa percepção já que, estando em outro nível, eles nunca po-
dem se encontrar. A única correção possível para a falsa percepção tem que ser a verdadeira percepção. Ela 
não vai durar. Mas enquanto durar, vem para curar. Pois a percepção verdadeira é um remédio que tem mui-
tos nomes. Perdão, salvação, Expiação, percepção verdadeira; todos são um. Todos eles são o único começo 
com o fim de levar à Unicidade, muito além deles próprios. A percepção verdadeira é o meio pelo qual o  
mundo é salvo do pecado, pois o pecado não existe. E é isso o que a percepção verdadeira vê.

O mundo se ergue como um bloco diante da face de Cristo. Mas a percepção verdadeira olha para o  
mundo como nada mais do que um frágil véu, tão facilmente desfeito que não pode durar mais do que um  
instante. Afinal ele é visto simplesmente como é. E agora não pode deixar de desaparecer, pois agora há um 
espaço vazio, que foi limpo e está pronto. Onde a destruição era percebida aparece a face de Cristo e nesse  
instante o mundo é esquecido e o tempo acaba para sempre, enquanto o mundo vai girando para o nada de  
onde veio.

Um mundo perdoado não pode durar. Era o lar de corpos. Mas o perdão olha para o que vem depois dos 
corpos. Essa é a sua santidade, é assim que ele cura. O mundo dos corpos é o mundo do pecado, pois o peca-
do só seria possível se houvesse um corpo. Do pecado vem a culpa, tão certamente quanto o perdão afasta  
toda culpa para longe. E uma vez que toda a culpa se foi, o que mais sobra para manter um mundo separado 
em seu lugar? Pois os lugares se foram também, junto com o tempo. Só o corpo faz o mundo parecer real,  
pois sendo separado, ele não poderia permanecer onde a separação é impossível. O perdão prova que ela é  
impossível porque não o vê. E aquilo que, então, deixarás de ver não será compreensível para ti, do mesmo 
modo como a presença daquilo foi uma vez a tua certeza.

Esse é o deslocamento que a percepção verdadeira traz: o que foi projetado para fora é visto no interior, e  
aí o perdão permite que desapareça. Pois lá está erguido o altar ao Filho e lá o Pai é lembrado. Aqui, todas as 
ilusões são trazidas à verdade e colocadas sobre o altar. O que é visto do lado de fora tem que estar além do  
perdão, pois parece ser para sempre pecaminoso. Onde está a esperança se o pecado é visto do lado de fora? 
Que remédio pode esperar a culpa? Mas vistos dentro da tua mente, culpa e perdão por um instante estão jun-
tos, lado a lado, sobre um único altar. Lá finalmente a doença e seu único remédio estão unidos em uma luz  
que cura. Deus veio para reivindicar o que é Dele. O perdão está completo.

E agora o conhecimento de Deus, imutável, certo, puro e totalmente compreensível, entra no seu reino. A 
percepção se foi, tanto a falsa como a verdadeira. O perdão se foi, pois sua tarefa está cumprida. E se foram  
os corpos na luz resplandecente sobre o altar ao Filho de Deus. Deus sabe que o altar é Seu assim como é  
dele. E aqui se unem, pois aqui a face de Cristo resplandeceu fazendo desaparecer o instante final do tempo e  
agora a última percepção do mundo não tem propósito nem causa. Pois aonde a memória de Deus veio afi -
nal, não há mais viagem, não há crença no pecado, não há paredes, não há corpos e o apelo sombrio da culpa 
e da morte é abafado para sempre.

Oh, meus irmãos, se apenas conhecessem a paz que os envolverá e os manterá seguros e puros e belos na  
Mente de Deus, não fariam outra coisa senão correr para encontrá-Lo, lá onde está o Seu altar. Santificado 
seja o teu nome e o Seu, pois estão unidos aqui nesse lugar santo. Aqui, Ele Se inclina para erguer-te até Ele, 
para fora das ilusões rumo à santidade, para fora do mundo e para dentro da eternidade, para fora de todo o  
medo e de volta ao amor. 
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5. JESUS – CRISTO5. JESUS – CRISTO
Não há necessidade de ajuda para entrares no Céu, pois nunca o deixaste. Mas há necessidade de ajuda  

além de ti mesmo, pois estás cercado de falsas crenças sobre a tua Identidade, Que apenas Deus estabeleceu  
na realidade. Ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Além de cada  
um há um Pensamento de Deus e isso nunca vai mudar. Mas eles têm nomes que diferem temporariamente,  
pois o tempo necessita de símbolos sendo irreal em si mesmo. Seus nomes são legião, mas nós não iremos 
além dos nomes que o próprio curso emprega. Deus não ajuda porque Ele não conhece nenhuma necessida -
de. Mas Ele cria todos os Ajudantes de Seu Filho enquanto esse acredita que suas fantasias são verdadeiras.  
Agradece a Deus por eles, pois eles te conduzirão ao lar.

O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus ir-
mãos e se lembrou de Deus. Assim ele veio a se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com 
Deus. O homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um cor -
po que aparentava manter o seu ser separado do Ser, como fazem todas as ilusões. Entretanto, quem pode  
salvar a não ser que veja as ilusões e as identifique exatamente como são? Jesus continua sendo um Salvador 
porque viu o falso, sem aceitá-lo como verdadeiro. E Cristo precisava da sua forma para que pudesse apare -
cer aos homens e salvá-los de suas próprias ilusões.

Em sua completa identificação com o Cristo - o Filho perfeito de Deus, Sua única criação e Sua felicida-
de, para sempre como Ele e um com Ele Jesus veio a ser o que todos vós têm que ser. Ele mostrou o caminho 
para que o sigas. Ele te conduz de volta a Deus porque viu a estrada diante de si e a seguiu. Ele fez uma dis -
tinção clara, ainda obscura para ti, entre o falso e o verdadeiro. Ele te ofereceu uma demonstração final de  
que é impossível matar o Filho de Deus; também a sua vida não pode ser mudada de forma alguma pelo pe -
cado e pelo mal, a malícia, o medo ou a morte.

E por conseguinte todos os teus pecados foram perdoados porque não tinham nenhum efeito. Assim, não 
passavam de sonhos. Ressuscita com ele que te mostrou isso, porque lhe deves isso, a ele que compartilhou 
os teus sonhos para que pudessem ser desfeitos. E ainda os compartilha, para estar em unidade contigo. 

Ele é o Cristo? Oh, sim, junto contigo. Sua breve vida na terra não bastou para ensinar a poderosa lição  
que aprendeu por todos vós. Ele permanecerá contigo para conduzir-te do inferno que fizeste a Deus. E quan-
do unires a tua vontade à sua, o teu modo de ver será a sua visão, pois os olhos de Cristo são compartilhados.  
Caminhar com ele é tão natural quanto caminhar ao lado de um irmão que conheces desde que nasceste, pois  
é isso, de fato, o que ele é. Alguns ídolos amargos foram feitos dele que apenas queria ser um irmão para o 
mundo. Perdoe-o pelas tuas ilusões e veja que irmão querido ele pode ser para ti. Pois ele dará descanso à tua 
mente, afinal, e a carregará contigo até o teu Deus.

Ele é o único Ajudante de Deus? De fato, não. Pois Cristo toma muitas formas com nomes diferentes até 
que a sua unicidade possa ser reconhecida. Mas Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre 
o Amor de Deus. Não precisas de outra. É possível ler as suas palavras e beneficiar-se com elas sem aceitá-lo  
em tua vida. Mas ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com  
ele, e deixasses ambas para achar a paz de Deus. Porém, ainda é a sua lição o que ele gostaria que aprendes-
ses acima de tudo, e é a seguinte:

Não há morte porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode 
mudar o Amor Eterno. Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo, 
para compartilhar a ressurreição do Filho de Deus. E traze contigo todos aqueles  
que Ele te enviou para que cuides deles assim como eu cuido de ti.
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6. O ESPÍRITO SANTO6. O ESPÍRITO SANTO
Jesus é a manifestação do Espírito Santo, a Quem ele chamou à terra depois que ascendeu aos Céus, ou 

veio a ser completamente identificado com o Cristo, o Filho de Deus tal como Ele o Criou. O Espírito Santo,  
sendo uma criação do Único Criador, criando com Ele e à Sua semelhança ou espírito, é eterno e nunca mu -
dou. Ele foi “chamado a descer à terra” no sentido de que naquele momento veio a ser possível aceitá-Lo e  
ouvir a Sua Voz. A Sua Voz é a Voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a Sua realidade, 
que somente Deus conhece junto com Cristo, Seu Filho real, Que é parte Dele.

Ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como Aquele que nos dá a resposta para a separação e traz 
para nós o plano da Expiação, estabelecendo nele o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente  
qual ele é. Ele estabeleceu Jesus como o líder na realização do Seu plano, já que foi o primeiro a cumprir a  
própria parte com perfeição. Todo o poder no Céu e na terra é, portanto, dado a ele e ele vai compartilhá-lo  
contigo quando tiveres completado a tua. O princípio da Expiação foi dado ao Espírito Santo muito antes de  
Jesus colocá-lo em movimento.

O Espírito Santo é descrito como o elo de comunicação que resta entre Deus e Seus Filhos separados. De 
modo a cumprir essa função especial, o Espírito Santo assumiu uma função dupla. Ele conhece porque é par-
te de Deus; Ele percebe porque foi enviado para salvar a humanidade. Ele é o grande princípio da correção, o  
portador da verdadeira percepção, o poder inerente da visão de Cristo. Ele é a luz na qual o mundo perdoado  
é percebido, na qual apenas a face de Cristo é vista. Ele nunca esquece o Criador nem a Sua Criação. Ele 
nunca esquece o Filho de Deus. Ele nunca te esquece. E Ele traz o Amor do teu Pai a ti em um brilho eterno  
que nunca será obliterado porque lá Deus o colocou.

O Espírito Santo habita na parte da tua mente que é parte da Mente de Cristo. Ele representa o teu Ser e o  
teu Criador, Que são um. Ele fala por Deus e também por ti, estando unido a ambos. E, portanto, é Ele Que 
prova que ambos são um só. Ele parece ser uma Voz, pois nesta forma Ele te fala do Verbo de Deus. Ele pa-
rece ser um Guia que te conduz através de uma terra distante, pois necessitas dessa forma de ajuda. Ele pare-
ce ser tudo aquilo que preenche as necessidades que pensas ter. Mas Ele não se engana quando tu percebes o 
teu ser aprisionado por necessidades que não tens. E delas que Ele quer libertar-te. É delas que Ele quer pro -
teger-te para que estejas a salvo.

Tu és a Sua manifestação nesse mundo. Teu irmão te chama para que sejas a Sua Voz junto com ele. So-
zinho, ele não pode ser o Ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Mas junto contigo 
ele é o brilhante Salvador do mundo, Cujo papel nesta redenção tu completaste. Ele dá graças a ti assim 
como a ele, pois te ergueste com ele quando ele começou a salvar o mundo. E estarás com ele quando o tem-
po tiver chegado ao fim e não permanecer nenhum vestígio dos sonhos de rancor nos quais danças ao som da 
esparsa melodia da morte. Pois no lugar dela o hino a Deus é ouvido por pouco tempo. E então a Voz terá de-
saparecido, para não mais tomar forma, porém para regressar à eterna Ausência de Forma de Deus. 
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Não te esqueças de que uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e  

vem, e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou 
que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o Seu Verbo no teu coração.  
Quem poderia se desesperar quando tem uma Esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir,  
mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus.  
Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando o Seu Amor está há apenas um instante a mais  
na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de 
uma imagem sem vida quando a um passo de distancia o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz 
para além do mundo?

Tu és um estranho aqui. Mas pertences a Ele Que te ama como ama a Si Mesmo. Basta pedir a minha  
ajuda para rolar a pedra para longe e isso é feito de acordo com a Sua Vontade. Nós já começamos a jornada.  
Há muito tempo o fim estava escrito nas estrelas e firmado nos Céus com um raio brilhante que o manteve a  
salvo na eternidade assim como ao longo de todo o tempo. E ainda o mantém; sem que nada tenha sido mu-
dado, sem que nada esteja sendo mudado e para todo o sempre imutável.

Não tenhas medo. Apenas começamos de novo uma antiga jornada há muito iniciada, mas que parece  
nova. Começamos de novo por uma estrada na qual já viajamos antes e da qual nos perdemos por pouco tem-
po. E agora tentamos de novo. Nosso novo começo tem a certeza que faltava ao nosso percurso até agora.  
Olha para cima e vê o Seu Verbo entre as estrelas, onde Ele firmou o teu nome junto com o Seu. Olha para 
cima e acha o teu destino certo, que o mundo quer esconder, mas Deus quer que vejas.

Vamos esperar aqui em silêncio, e ajoelhar um instante em gratidão a Ele Que nos chamou e nos ajudou 
a ouvir o Seu Chamado. E então vamos nos erguer e seguir com fé ao longo do caminho até Ele. Agora esta-
mos certos de que não caminhamos sozinhos. Pois Deus está aqui, e com Ele todos os nossos irmãos. Agora 
nós sabemos que nunca mais vamos perder o caminho outra vez. Começa de novo a canção que havia parado 
por apenas um instante, embora nos pareça que ela tenha ficado sem ser cantada por uma eternidade. O que  
aqui se iniciou vai crescer em vida, força e esperança, até que o mundo se aquiete um instante e esqueça tudo  
o que o sonho do pecado havia feito dele.

Vamos sair e encontrar o mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele e que a santidade des-
te renascimento vai durar para sempre. Nós tínhamos perdido nosso caminho, mas Ele o achou para nós. Va -
mos, vamos dar boas-vindas a Ele Que retorna a nós para celebrar a salvação e o fim de tudo o que pensáva-
mos ter feito. A estrela da manhã deste novo dia olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e  
Seu Filho com Ele. Nós que o completamos oferecemos a nossa gratidão a Ele assim como Ele nos dá gra-
ças. O Filho está quieto e, na quietude que Deus lhe deu, entra em sua casa e está enfim em paz.
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