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A MORTE MÍSTICA DO ORDENADO 

Primeira Ensinança 

 

A vida é devenir; o desenvolvimento espiritual não foge ao devenir. Cada expansão de 
nossa noção de ser implica uma integração das concepções que tínhamos até então –inclusive a 
ideia que tínhamos sobre nós mesmos– com o que aprendemos e compreendemos através de 
nossas experiências. Poderíamos dizer que, por um lado, cada nova etapa de nosso 
desenvolvimento está marcada pelo fim – ou a morte – de uma maneira de ver, de sentir e de 
pensar. Pelo outro, poderíamos dizer que cada nova etapa é um renascer, é assimilação de nova 
informação, é a integração, a nosso estado de consciência, de novos conhecimentos e 
compreensões. 

Nas primeiras etapas de nossa vida, nossas concepções sobre quem somos e os 
significados de nosso entorno evoluem de forma espontânea. Mas, quando os anos passam, 
essas mudanças já não são tão espontâneas. Assentamo-nos sobre ideias feitas acerca de nós 
mesmos, da realidade que nos circunda, das possibilidades de realização e também acerca do 
que é a vida e do que é a morte. Queremos manter o “status quo”. 

Como por trás de nosso anseio intenso de adiantamento subjaz uma ânsia inconsciente de 
segurança, mesmo a mera possibilidade de atualizar nossas suposições se nos mostra como um 
ataque à posição que conquistamos. Nossa primeira reação inconsciente é não dar lugar a essa 
possibilidade de atualizar-nos, da mesma maneira como não damos lugar à certeza de nossa 
mortalidade. 

Como pode ser possível a expansão da consciência dentro desta modalidade estruturada? 
E, além do mais, como pode ser possível querer manter-se estático dentro do devenir? 

Não podemos evitar o fato de que o presente é uma sucessão de instantes que passam para 
dar lugar a outros. As experiências também se sucedem umas às outras. Esta é a situação 
natural; ela acontece, queiramos ou não. 

No entanto, muitas de nossas atitudes nos levam a ignorar esta realidade. Como nossa 
cultura endeusa a juventude, fazemos de conta que não envelhecemos. Quando nosso 
comportamento cria atritos com os outros, nós os culpamos. Se a evidência nos mostra que há 
opiniões diferentes que são tão válidas como as nossas, escolhemos selecionar com quem 
conversamos para não ter que ajustar nosso ponto de vista. A autoanálise, a aceitação da 
retroalimentação, a reflexão e o estudo passam a formar parte do autoengano partimos da base 
de que já sabemos quem somos, como somos e para onde vamos. Qualquer dado que desafie 
esta perspectiva não encontra eco em nossa consciência; para nós, não existe. Nossa 
consciência, em vez de expandir-se através da integração e assimilação de nova informação, 
estrutura-se e se torna rígida. 

A vocação de desenvolvimento espiritual, em contrapartida, exige de nós a disposição para 
abrir-nos a novas informações, a reconhecer os mecanismos defensivos que ditam o que entra e 
o que não entra em nossa consciência, a revisar a maneira de entender o que somos e os 
objetivos que nos movem. Mas adotar esta atitude implica uma renúncia que nos custa aceitar, 
porque seria renunciar ao que acreditamos ser e ao que queremos que a vida nos apresente. É 
como morrer. 

Como esta renúncia é um processo, nós a percebemos como se fosse a sucessão de um 
final após outro ou uma morte após outra. Sem dúvida, cada expansão de nosso estado de 
consciência vem acompanhada de uma grande plenitude interior. Mas, especialmente nos 
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momentos difíceis, costuma predominar em nós a impressão de que o processo de aprender, de 
descobrir, de crescer interiormente é só de mortificação, privação e... morte. 

No contexto da vida interior, chama-se morte mística à maneira como experimentamos o 
final de uma etapa. A morte mística, então, é também um processo. Deste ponto de vista, 
poderíamos dizer que renunciar é determinar-nos a morrer misticamente e a renascer 
espiritualmente, a tomar e a deixar sem deter-nos nunca, abrindo-nos ao presente eterno. 

Se considerarmos o voto de renúncia do ponto de vista ascético, podemos dizer que a 
Ordenação implica: 

Uma renúncia interior, porque é a oferenda que fazemos aos pés da Divina Mãe, de nosso 
passado, de nosso presente e de nosso futuro, de forma completa e irreversível, para que possa 
surgir nossa individualidade. 

Uma renúncia exterior, porque expressamos nossa oferenda interior na dação exterior e 
visível de nossa vida: de tempo, energia, experiência, saber e possibilidades, para poder 
participar. 

Uma renúncia mental, porque cultivamos nossa capacidade intelectual, para poder 
aprender e assistir. 

Uma renúncia sentimental, porque observamos nossas emoções, para liberá-las do fardo 
do anedótico. 

Uma renúncia espiritual, porque deixamos para trás a noção de que somos entes isolados, 
com um destino particular e diferente do resto dos seres humanos, para integrar-nos à 
humanidade. 

Em linguagem também ascética, podemos dizer que emitir o voto de renúncia é: 

� Oferendar o uso da energia e do tempo – a primeira morte mística do Ordenado 

� Compreender a fatuidade da corrida pelo triunfo pessoal – a segunda morte mística 
do Ordenado 

� Saber escolher objetivos cada vez mais inclusivos – a terceira morte mística do 
Ordenado 

� Querer ver a vestimenta sentimental – a quarta morte mística do Ordenado 

� Ousar sujeitar as ilusões intelectuais à razão e à evidência – a quinta morte mística do 
Ordenado 

� Integrar o espiritual com o material – a sexta morte mística do Ordenado 

� Dar sem esperar recompensa – a sétima morte mística do Ordenado 
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ENERGIA E TEMPO 

Segunda Ensinança 

 

A sensação de viver de forma independente, sustentada pela energia do corpo e da mente e 
pela noção de ser entes isolados, representa uma vida mais intensa e real do que a marcada pelo 
tempo do relógio. Assentados neste estado de consciência, limitamo-nos à nossa percepção 
particular e separada e apropriamo-nos da energia vital que nos anima. 

O voto de renunciamento se assenta numa oferenda concreta: a vida consagrada não só em 
cada um dos segundos do relógio –o tempo de vida– mas também na oferenda da energia que 
anima esses segundos. 

Desde o momento em que a descobrimos, a vocação de renúncia nos chama a dar o melhor 
de nós mesmos. Não esperamos desfrutar da vida primeiro para dar depois o que eventualmente 
sobrar dela. O que nos restaria para oferendar depois de havermos gasto o melhor que 
tínhamos? 

A renúncia é possível em qualquer das etapas da vida. Não obstante, é difícil que façamos 
no final o que, conhecendo nossa vocação, não fizemos no princípio, quando estávamos viçosos 
e livres, ainda não maltratados pelas experiências feitas ao longo de uma vida em busca de 
outros objetivos. 

Cada um de nós tem seu caminho para percorrer. Ao colocar os pés nele, cada um decide 
que tempo lhe dedicar, quanta energia colocar nesta viagem maravilhosa que nos leva à 
expansão da consciência. A qualidade de nossa vida depende desta decisão, atualizada em cada 
instante. 

Poderíamos imaginar, talvez, que realizamos a renúncia dedicando um tempo a uma tarefa 
nobre. Embora isto implique uma oferenda, esta seria completa se oferendássemos também o 
que é inerente a esse tempo: a energia que anima nossa vida e que não nos pertence. 

Se realmente nos oferendamos, compreendemos que somos no todo; como poderíamos, 
então, dispor indiscriminadamente da energia que nos anima? 

A renúncia começa, então, pela compreensão de que a energia e o tempo não são bens de 
usufruto meramente pessoal. Por isso, não oferendamos qualquer tempo, o que sobrar ou o 
último que nos restar, mas entregamos especialmente o tempo mais valioso, aquele no qual 
temos maior energia. 

O que acontece quando descobrimos nossa vocação de renúncia depois que nossa 
juventude tiver ficado para trás? 

Nascimento e morte se sucedem continuamente ante nossos olhos. Da mesma forma, o 
caminho da renúncia começa – figuradamente – na porta de uma morte. Quanto mais tardia for 
a descoberta de nossa vocação, mais bagagem teremos que deixar para trás, mais ideias feitas 
teremos que revisar, mais hábitos que mudar. No entanto, se se tratar de uma verdadeira 
descoberta, com ela iniciamos uma nova juventude – se não a do corpo, a da alma – e temos à 
frente o mesmo caminho a percorrer que teríamos se fôssemos jovens, ainda que o tempo nos 
apresse. 

Mas, quem pode dizer de quanto tempo dispõe? Quanto é muito tempo? Quanto é pouco 
tempo? Como avaliar a importância relativa do tempo do qual dispomos? 

A renúncia à ilusão de uma vida sem fim e o consequente uso sábio do tempo e da energia 
representa a primeira das sete mortes místicas do Ordenado. 
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O TRIUNFO PESSOAL 

Terceira Ensinança 

 

A interpretação da vida como a projeção linear de um fazer, associada com a ideia de 
progresso, leva-nos aos pares de opostos de triunfo e fracasso, avanço e retrocesso, metas e 
indefinições, vida e morte. 

Quando embarcamos na corrida que chamamos “minha vida” vamos atrás de expectativas 
que raramente acontecem e menos frequentemente ainda nos satisfazem quando se cumprem: 
prevalecer, ganhar, triunfar; e de outras que não acontecerão: escapar ao sofrimento, não 
envelhecer. 

Cedo ou tarde, e por motivos muito diferentes, a vida nos detém subitamente. Uma doença, 
uma perda, um despertar vocacional, fazem-nos deter a corrida rumo a objetivos que de repente 
vemos como o que são: projeções vazias de significado. No entanto, como estamos 
condicionados a conceber a vida como a trajetória de uma corrida, parar –inclusive parar para 
renunciar– com frequência é uma forma de continuar perseguindo uma meta: triunfar ante a 
adversidade, ou ante o desafio do ideal de virtude, ou ante o que quer que seja. Desta forma, 
podemos confundir renunciar com fazer ou chegar a ser algo em particular. Podemos até mesmo 
pensar que a emissão do voto de renunciamento é a culminação de uma trajetória. 

Renunciar é compreender nossa atitude total frente à vida, é deixar de correr para poder 
submergir-nos na realidade: a união de tudo o que existe. Caso contrário, só mudamos a 
descrição de objetivos enquanto mantemos a mesma atitude básica de alienação. 

Do ponto de vista corrente, uma atitude que corte a corrida por objetivos que se supõe que 
temos que conquistar aparece como um fracasso. Num meio que aplaude aquele que se submete 
aos ditames da moda, ao que acumula fortunas, ao que sobressai à custa de tirar o lugar de 
outros, renunciar a esse tipo de corrida –inclusive uma que se qualifique como espiritual– tiraria 
sentido de todo esforço e tiraria até mesmo sentido da própria vida. Seria como morrer.  

Pode haver uma morte mais súbita e incompreensível do que esta, se a olharmos do ponto 
de vista de viver atrás de conquistas? Deste ponto de vista, renunciar significa um corte cruel e 
absurdo, simplesmente porque, dentro da corrida rumo a um triunfo pessoal, as mortes são 
absurdas, as detenções são perdas, a reflexão sobre o sentido da vida é desestabilizadora. 

Mas, supondo que continuemos na corrida, será que encontraremos nela outra certeza mais 
irrefutável do que a de nossa morte física?  

Frente à finitude de nossa vida neste mundo, o brilho dos triunfos pessoais toma uma 
dimensão muito mais modesta. Por mais objetivos convencionais que conquistemos, chega 
sempre o momento em que temos que nos defrontar com o declínio e a morte. Se no final ainda 
nos apoiássemos em triunfos conquistados, viveríamos num passado já acabado. 

A atitude de renunciar à corrida alienante rumo a um triunfo pessoal deixa a descoberto a 
insegurança interior e a vaidade que alenta essa corrida. E, o que é mais importante, faz-nos 
conscientes do contexto em que vivemos e de que tudo o que fazemos repercute sobre os 
demais. Esta visão também nos faz conscientes da dívida que temos para com a humanidade por 
ter recebido a herança do longo e extraordinário esforço de inúmeros seres, uma herança que 
hoje nos dá a capacidade de refletir sobre nós mesmos, de aprender, de capacitar-nos e de 
melhorar as condições de vida. 
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No entanto, de um ponto de vista meramente individual, sentimos que reconhecer a 
fatuidade da corrida pelo triunfo pessoal é como uma morte: a segunda morte mística do 
Ordenado. 

Nossa ideia do que é viver feliz é poder efetuar o que é necessário em cada momento para 
o bem que aspiramos para todos os seres humanos. Sentimos o imperativo moral de aplicar ao 
máximo nossas aptidões para o bem de todos. Esta abnegação, este aparente sacrifício, é na 
realidade nossa plenitude e nosso bem. 

Deter a corrida rumo a um triunfo pessoal é condição necessária para integrar a nosso 
estado de consciência o fato de que somos parte inseparável da humanidade. Mas, sobretudo, 
deter a corrida rumo a um triunfo pessoal, ensina-nos a olhar a vida e a morte de frente. Ensina-
nos a ousar refletir sobre nossa condição humana e nosso destino eterno. 
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OS OBJETIVOS 

Quarta Ensinança 

 

Ao longo de nossa vida temos uma série de possibilidades. Não podemos realizá-las todas; 
ao optar por umas, de fato rejeitamos algumas outras. Dentre tudo o que desejaríamos e 
poderíamos fazer, o que escolhemos? Às vezes, por não renunciar à possibilidade de efetuar 
algo que nos atrai, não fazemos o que redundaria em nosso bem e no daqueles que nos rodeiam. 
Outras vezes, nossa indecisão por não querer renunciar a nada que gostamos é tamanha que 
perdemos a possibilidade de realizar algo de valor. Outras vezes, nem sequer distinguimos quais 
as opções que temos. 

De qualquer maneira, em cada momento da vida temos que optar, e cada opção implica 
renunciar a outras opções não compatíveis com ela. Deste ponto de vista, a necessidade de optar 
repetidamente define uma repetida renúncia, Estas renúncias, naturais e comuns a todos, 
permitem-nos desenvolver capacidades e realizar os objetivos que nos propomos. Estas 
conquistas nos dão segurança interior e, geralmente, bem-estar exterior. Por outro lado, tendem 
a consolidar o estado de consciência que os produziu; por isso não necessariamente 
impulsionam a expansão da consciência. A tendência natural é optar de acordo com nossas 
preferências, desejos, interesses e debilidades, dentro do espectro que nossa percepção nos 
permite. 

Que discernimento aplicamos para escolher dentre as possibilidades que se nos apresentam 
quando nosso anseio é renunciar a nós mesmos? 

Quando nosso anseio é renunciar, oferendamo-nos à Divina Mãe em nosso coração, 
desejosos de fazer sempre Sua vontade. Mas, como sabemos qual é a vontade divina? Como nos 
protegemos de confundir a vontade divina com o que nos vem à mente fazer? Como distinguir 
entre uma debilidade e uma necessidade, entre um querer impulsivo e um anseio genuíno? 

Uma maneira de criar uma base sólida para discernir nossas possibilidades é analisá-las 
dentro do contexto total de nossa vocação de renúncia. A partir desta contextualização podemos 
derivar os valores de veracidade, honestidade, generosidade, caridade e participação que nos 
localizam solidamente para poder escolher bem e fazer o bem. Desta maneira desenvolvemos o 
hábito de optar pelo que traga um benefício para nós e para os que nos rodeiam, e respondemos 
à responsabilidade que assumimos na obra de bem à qual dedicamos nossa vida.  

Frente à relativa arbitrariedade com que escolhemos quais possibilidades realizar quando 
nossas decisões respondem a impulsos, desejos e interesses pessoais, priorizar os ditames de 
nossa vocação e assim escolher objetivos cada vez mais inclusivos é como morrer para a 
expectativa de fazer o que nos aprouver: a terceira morte mística do Ordenado. 

Ao assentar-nos com firmeza em nossa vocação, renunciamos a conduzir nossa vida de 
uma maneira arbitrária. Desta maneira hierarquizamos e ordenamos o ser, o fazer e o ter, dando 
à nossa vida harmonia e força de realização. 

O caminho da liberação e da participação com tudo o que existe alimenta-se da oferenda 
de nosso tempo e de nossa energia, define-se com a detenção da corrida por prevalecer e 
encontra seu norte quando priorizamos os objetivos, assentando-os em nossa vocação de 
renúncia. 
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A VESTIMENTA SENTIMENTAL 

Quinta Ensinança 

 

Cada estímulo que recebemos desperta em nós emoções com as quais tendemos a nos 
identificar a ponto de confundir o que somos com o que sentimos. Especialmente quando nossas 
emoções são intensas, nós nos expressamos através do que poderíamos chamar nossa 
“vestimenta sentimental”. Nós a chamamos vestimenta porque este conjunto de reações 
emotivas cobre quem somos, confunde a noção que temos de nós mesmos e torna-nos instáveis 
e imprevisíveis. 

Nossas emoções se enlaçam umas com as outras, estimulam-se reciprocamente e 
manifestam-se sem que, habitualmente, nós as distingamos com clareza. Nossa identificação 
com estas emoções passageiras é tão espontânea que nos custa aceitar que poderíamos ser de 
outro modo. O certo é que a forma como concebemos a nós mesmos varia com a maneira como 
reagimos emocionalmente diante de estímulos cambiantes. No entanto, nossa maneira de ser 
parece coerente para nós mesmos. Não notamos as contradições, nem a instabilidade, nem a dor 
que tudo isso produz ao nosso redor. Não nos damos conta em que medida essa identificação 
com os altos e baixos emocionais influi sobre nossa concepção de quem somos e sobre os afetos 
mais caros a nosso coração. 

Na vida cotidiana, nossa identificação com a vestimenta sentimental faz com que nossas 
relações sejam tumultuosas e mesmo imaturas. A vestimenta sentimental afeta o amor e o 
sentido de compromisso assim como a doença afeta o corpo: produz mal-estar, sofrimento e 
eventual destruição. 

Em nosso interior, a identificação com a vestimenta sentimental nos faz associar a ideia da 
mística, do divino e do bem, com sensações gratificantes. Assim, orientamos nosso trabalho 
espiritual nesse sentido, sem perceber que procurar “sentir-nos bem” a qualquer custo pode nos 
levar ao autoengano, ao egoísmo, a não importar-nos com o quanto comprometemos de nossa 
vocação, de nossa integridade e de nossa capacidade de amar. 

Como poderíamos ousar renunciar se não estivéssemos dispostos a ver frente a frente 
nossa vestimenta sentimental? Como poderíamos expandir nossa consciência se deixássemos 
que nossa mente fosse presa de estados de ânimo cambiantes e erráticos, se nossos afetos e 
compromissos vitais estivessem à mercê de emoções momentâneas de atração e repulsa? O que 
seria de nossa possibilidade de estabelecer vínculos afetivos profundos e duradouros? Que 
fidelidade a nossa vocação e a nossos votos seria a nossa se dependesse de como nos sentimos? 

Para expandir nossa consciência necessitamos tomar distância das emoções passageiras, 
necessitamos compreender nossos estados de ânimo, descobrir a origem de nossos sentimentos. 
Em outras palavras, necessitamos conhecer-nos. No entanto, ao identificar-nos com a 
vestimenta sentimental, o simples fato de dispor-nos a observá-la é como morrer: a quarta morte 
mística do Ordenado. 

O desenvolvimento espiritual nos leva para a descoberta de como somos por detrás dessa 
vestimenta. A empatia, a generosidade e o compromisso incondicional são as bases da 
capacidade de amar que define nossa condição de seres humanos. Que felicidade mais 
profunda, que sentimentos mais nobres do que olhar nos olhos dos que amamos e expressar-
lhes, do profundo de nossa alma, que nem as mudanças da vida, nem as emoções passageiras, 
nem nenhum desejo caprichoso poderão afastar-nos deles? E que expansão espiritual se opera 
quando aqueles que amamos são, paulatinamente, este, e aquele, e aquele outro... cada um dos 
seres humanos! 
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O caminho da liberação e da participação com tudo o que existe se alimenta da oferenda de 
nosso tempo e de nossa energia, define-se com a detenção da corrida por prevalecer, encontra 
seu norte quando priorizamos os objetivos assentando-os em nossa vocação de renúncia e 
afirma-se solidamente quando reconhecemos nossa vestimenta sentimental.  
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AS ILUSÕES INTELECTUAIS 

Sexta Ensinança 

 

Assim como necessitamos tomar distância no que diz respeito a nossas emoções, 
também necessitamos tomar distância no que se refere a como pensamos. Tomar distância nos 
ajuda a descobrir – deixar a descoberto – nossas ilusões intelectuais: 

� Pensar que a interpretação que fazemos de nossas percepções define a realidade 

� Pensar que o que acreditamos ser é o que somos 

� Pensar que nossas opiniões expressam a Verdade 

Nossa percepção da realidade é obviamente limitada. A interpretação do que percebemos é 
determinada em grande parte pela natureza da mente, pela capacidade dos sentidos, por fatores 
culturais e sociais, e também por nossa história pessoal. Apesar de reconhecermos este 
condicionamento, nem sempre o levamos em conta para avaliar o que pensamos. Assim, 
imaginamos que vemos as coisas e as pessoas como são. Arrogamo-nos o direito de atribuir 
significado definitivo ao que acontece e intenção às pessoas, sem duvidar se o que pensamos 
reflete a realidade. 

À medida que crescemos vamos formando uma opinião sobre nosso lugar no mundo e 
sobre nossa identidade. Os que nos educam, a sociedade e o momento histórico em que vivemos 
vão nos definindo. Tudo isso, matizado com nossas próprias características temperamentais e 
intelectuais, consolida a ideia que temos de nós mesmos. Por outro lado, a informação derivada 
de nossas percepções passa por um filtro do qual não somos conscientes e, parte dela, fica presa 
em pontos cegos gerados por nosso sistema de defesa. Não registramos as coisas como as 
percebemos e, além disso, não recordamos tudo o que percebemos. Desta forma, 
desenvolvemos um conceito limitado e inexato acerca de quem somos e da realidade. 

Ficaria muito difícil para nós continuar nos desenvolvendo se não aceitássemos a 
relatividade de nossas conclusões, tanto as que se referem à nossa identidade e à vida em geral, 
como as que geramos em nossas relações cotidianas. Por isso, necessitamos tomar distância no 
que diz respeito ao processamento intelectual e emocional de nossa percepção e de seus 
produtos, nossas interpretações. Dessa maneira podemos colocá-los em contexto, compreender 
sua necessidade, seu valor relativo e também sua contingência. 

No entanto, tomar essa distância não é fácil para nós; do ponto de vista de nossos 
condicionamentos seria como morrer. Basta considerar quanta tragédia e morte tem causado ao 
longo da história –e continua causando– a identificação indiscriminada com interpretações 
parciais e particulares da realidade, para dar-nos conta de por que associamos a ideia de morte 
com a de pôr em contexto nossa maneira de interpretar a realidade. Se chegamos a matar para 
defender opiniões que não se sustentavam com nenhuma evidência, é fácil compreender por que 
podemos sentir que desapegar-nos apenas um pouco de nossa maneira de interpretar e explicar a 
realidade seria como morrer: a quinta morte mística do Ordenado. 

Reconhecer as ilusões intelectuais é reconhecer que as interpretações que fazemos do que 
percebemos necessitam estar sujeitas a constantes avaliações e atualizações. Isto gera em nós a 
intenção de continuar aprendendo sempre e a abertura intelectual que nos permite consegui-lo. 
Além disso, ajuda-nos a superar o medo de reconhecer abertamente que algumas vezes 
podemos estar enganados em alguma coisa. 

O corolário ineludível desta morte mística se expressa em: 

� A percepção de nós mesmos, que aceita retroalimentação dos que nos rodeiam 
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� A percepção do que nos circunda que, ao sustentar-se em processos intelectuais 
honestos e rigorosos e em sentimentos profundos, mostra-nos um entorno cada vez 
mais integrador e rico 

� As opiniões que, ao serem colocadas com respeito e consideração para com opiniões 
diferentes, provocam diálogos que nos enriquecem 

� O amor ao estudo, que nos leva a usar com proveito o dom que recebemos: a 
capacidade de refletir, compreender e saber 

� A observação desapaixonada e sistemática dos fatos, que nos abre os olhos para o 
mundo do conhecimento 

� A honestidade intelectual, que prioriza o saber sobre o desejo de ter razão 

O caminho da liberação e da participação com tudo o que existe se alimenta da oferenda de 
nosso tempo e de nossa energia, define-se com a detenção da corrida por prevalecer, encontra 
seu norte quando priorizamos os objetivos, assentando-os em nossa vocação de renúncia, 
afirma-se solidamente quando reconhecemos nossa vestimenta sentimental e faz-se uma 
verdade com nossa honestidade intelectual. 
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O ESPIRITUAL E O MATERIAL 

Sétima Ensinança 

 

Um aspecto muito importante dos condicionamentos que limitam nossa percepção é a 
fragmentação da realidade em compartimentos estanques: o espiritual e o material. Isto nos leva 
a estabelecer outras fragmentações: o pessoal e o social; o meu e o teu; o importante e o trivial. 
Por conseguinte, nossa experiência, nossos valores e nossa conduta perdem consistência. 

Através dos sentidos percebemos o que interpretamos como o mundo natural. Este mundo 
tem como eixo nosso eu e seus interesses. Chamamos vida ou mundo sobrenatural a tudo o mais 
que não percebemos, mas que imaginamos ou intuímos que existe. O problema com esta 
descrição é que tendemos a deixar-nos prender pelo que é mais premente e óbvio para nossos 
sentidos –“o material”, que relacionamos diretamente com nossa problemática– e a pôr tudo o 
mais –“o espiritual”, no qual incluímos o amor à humanidade– numa categoria de “não 
iminente”. A consciência acerca da existência do universo em que vivemos, que é o sustento de 
nosso desenvolvimento, passa assim a formar parte do que podemos deixar para quando 
tenhamos tempo. Nossas prioridades se baseiam na ilusão de que percebemos a realidade que 
verdadeiramente importa. 

Por outro lado, fazemos o esforço por unir ambos os mundos com uma certa dose de 
reflexão e meditação. Mas, devido a esta dicotomia material-espiritual, tendemos a refletir e 
meditar sobre aspectos ideais de pouca relevância para nossa experiência diária. É por isso que 
nos é muito difícil manter, ao longo das atividades cotidianas, o fluxo de comunicação entre o 
fazer e o refletir. Mantemo-nos no círculo vicioso de não ver as conexões entre todos os 
aspectos de nossa vida e, como não as vemos, não sabemos como fazer essas conexões. Isto nos 
leva a, na prática, manter os dois mundos divididos. Isolamos da vida corrente os momentos em 
que levamos em conta a realidade que não conhecemos. Em consequência, apesar de dedicar 
algum tempo a orar, meditar e refletir, tendemos a separar o que consideramos espiritual do que 
sentimos que é a vida corrente e ordinária. Esta divisão em compartimentos estanques distorce a 
compreensão de nossas experiências e de nós mesmos. 

O desequilíbrio criado por esta dicotomia pode ocasionar que dissociemos de tal maneira o 
espiritual do material que enquanto nossa vocação nos chama para viver num sentido, nossas 
decisões e ações diárias nos levem por outro. Como não poderíamos sustentar esta contradição 
de forma deliberada sem produzir uma crise, nós nos enganamos desconhecendo-a. 

Mas, por trás das desculpas, sempre subjaz em nós a certeza de que essa dissociação existe 
e que, enquanto a mantivermos, estaremos nos enganando. Apesar dessa certeza e de nosso 
anseio de ser honestos com nós mesmos, não nos é fácil dar-nos conta de como superar esta 
negação. 

Enfrentar o fato de que nossas decisões e ações cotidianas muitas vezes não concordam 
com nossa vocação, trazer à luz essa dicotomia entre o espiritual e o material é dar morte a 
muitos de nossos escapes: a sexta morte mística do Ordenado. 

Como superar esta dicotomia material-espiritual em nossa percepção da realidade e em 
nossa conduta? 

O primeiro passo é reconhecer que não somos o eixo central do que acontece, reconhecer 
que a vida é uma unidade e que nossas prioridades devem dar valor a todos os aspectos da 
realidade. E agir de forma consequente. 
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Na prática: 

� Quando me sinto pressionado, detenho-me interiormente e elevo o pensamento à 
Divina Mãe. 

� Quando a inação me domina, dinamizo-me e escolho algo construtivo para fazer. 

� Quando tenho uma dificuldade, olho-a de frente, reflito e faço um plano para superá-
la ou aprender a viver com ela. 

� Quando penso que não tenho tempo para meditar, pergunto a mim mesmo: Como 
posso ter tempo para correr se não o tenho para meditar sobre para onde estou indo? 

� Quando sou tentado a cerrar os olhos para a dor alheia, imagino a mim mesmo sendo 
abandonado num momento de necessidade por todos os que me rodeiam e penso: O 
que lhes pediria? 

� Quando me encontro pensando que alguém “age mal”, que algo não vai bem, 
detenho-me e penso: O que posso eu fazer positivamente, sem condenar e sem 
criticar, para melhorar a situação? 

� Quando me sinto com forças, com impulso para fazer, asseguro-me de estar fazendo 
o que redunde em meu benefício e no dos que me rodeiam. 

� Quando me tenta o comodismo, a ânsia de possuir mais ou satisfazer meus desejos à 
custa de outros, penso: Como entendo esta situação se a olho do ponto de vista de 
minha vocação de renúncia? 

� Quando estou em aridez, mantenho-me alerta para discernir onde pedir conselho: 
onde sei que receberei luz e apoio para minha vocação. 

� Quando estou cansado, desalentado ou sem motivação, penso como me veria e o que 
diria a pessoa mais necessitada da terra. Teria pena de mim ou apontaria tudo o que 
eu poderia lhe dar do que tenho e não valorizo? 

Criar o hábito de pensar bem, agir de modo reto e respeitar os demais, leva-nos a integrar o 
material e o espiritual. Quanto mais integral e expansiva nossa percepção, mais participativa é 
nossa atitude e, por conseguinte, mais harmônica nossa visão da realidade. 

A integração de nossa vida em todos os seus aspectos, materiais e espirituais, marca uma 
senda firme e aberta rumo ao desenvolvimento, já que integra nosso estado de consciência, dá 
continuidade a nossa experiência e evita os conflitos que surgem de uma conduta inconsistente 
com nossos valores.  

O caminho da liberação e da participação com tudo o que existe se alimenta da oferenda de 
nosso tempo e de nossa energia, define-se com a detenção da corrida por prevalecer, encontra 
seu norte quando priorizamos os objetivos, assentando-os em nossa vocação de renúncia, 
afirma-se solidamente quando reconhecemos nossa vestimenta sentimental, faz-se uma verdade 
com nossa honestidade intelectual e fecha as portas ao retrocesso com a integração do material 
e do espiritual numa conduta concordante com nossa vocação. 
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DAR E RECEBER 

Oitava Ensinança 

 

Independentemente de termos muita ou pouca fortuna, de sermos privilegiados pela sorte 
ou sofrermos reveses, em algum cantinho de nossa consciência estamos à espera do que 
quereríamos receber. 

Esperamos que a vida seja benevolente conosco e nos dê saúde, felicidade, meios. 

Esperamos que os demais nos valorizem, reconheçam-nos, distingam-nos. 

Esperamos que nossos amigos sejam como queremos que sejam. 

Esperamos que nossa família seja como a imaginamos: harmoniosa, filhos obedientes e 
independentes, cônjuge sob medida para as nossas expectativas. 

Esperamos que a Divina Mãe retribua nossa boa vontade e boas intenções. 

A atitude de esperar receber permanece como um pano de fundo em nossa consciência e 
deixa-nos insatisfeitos, mesmo que aos olhos dos outros sejamos afortunados. 

Enquanto estamos ocupados esperando receber isto ou aquilo, pouco nos lembramos de 
dar. 

Esperamos que a vida nos dê saúde, felicidade, meios; mas, com o que contribuímos em 
nossa vida para que esses bens nos sejam dados? Cuidamos com prudência de nossa saúde? 
Cultivamos nossos afetos para poder colher felicidade? Temos expectativas realistas a respeito 
da renda que podemos conseguir? 

Esperamos que os demais nos valorizem, que nos distingam e nos reconheçam. Quanto 
damos em reconhecimento e valorização aos que nos rodeiam? Criticamos? Ignoramos ou nos 
esquecemos de validar o esforço alheio? 

Esperamos que os amigos sejam como queremos que sejam. O que nos acontece quando 
outros fazem exigências a nosso respeito? Com facilidade tentamos ser como eles querem que 
sejamos? 

Esperamos muito dos que compõem nossa família. Quanto amor e atenção dedicamos a 
eles? Quanto estamos dispostos a dar para satisfazer suas expectativas? 

Esperamos que a Divina Mãe retribua nossas intenções e boa vontade. Mas, que padrão 
usamos como medida para justificar que esperemos tratamento especial? 

Fazer estas perguntas a nós mesmos, suspender a espera, não exigir privilégios, faz-nos 
sentir como se vivêssemos num vazio semelhante ao de uma criança só, sem a proteção de seus 
pais, à mercê do destino: a sétima morte mística do Ordenado. 

O que nos acontece quando nos decidimos a levar uma vida de abnegação e oferenda? 

A atitude de querer receber, de ser preenchido a partir de fora, paulatinamente dá lugar à 
atitude de dar sem esperar recompensa. 

Damos consolo aos que sofrem 

Damos assistência aos que necessitam 

Damos reconhecimento aos que nos rodeiam 

Damos espaço a nossos amigos para que possam ser como são 
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Damos espaço à família para que cresça e se expresse 

Damos à Divina Mãe nosso tempo e energia para que Ela disponha deles 

Na medida em que aprendemos a dar, aprendemos a receber sem esperar. É assim que 
conseguimos reconhecer e agradecer o que já temos e recebemos dia após dia. 

Quando nos dispomos a consolar, encontramos em nosso interior uma fonte inesgotável de 
força e de luz. 

Quando damos reconhecimento, encontramos a felicidade de descobrir a Divina Mãe nos 
outros. 

Quando damos espaço para que os outros sejam como querem ser, encontramos o bem da 
amizade verdadeira e genuína. E, além disso, a liberdade de poder ser nós mesmos. 

Quando damos espaço a outros, encontramos a felicidade de compartilhar. 

Quando damos tempo e energia, encontramos uma vitalidade da qual não nos 
acreditávamos capazes. 

Quando ensinamos, abrimos caminhos que vão muito além de aonde nós próprios 
chegamos. 

Quando damos apoio, criamos uma rede solidária que nos sustenta. 

Quando damos assistência, multiplicam-se os meios de que dispomos. 

Quando damos amor, cumulamo-nos de paz. 

Quando damos paz, criamos ao nosso redor um ambiente propício para a felicidade de 
todos. 

Quando damos, em realidade estamos dando vida. Quando recebemos, reconhecemos que 
o que nos chega é a oferenda e a vida do outro. 

Dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Não estaríamos vivos, nem 
poderíamos refletir se não fôssemos nutridos de alguma maneira. Aprender a dar e a receber nos 
põe em paz com a vida e com todos os seres; é uma paz que flui de nós e para nós, e que nos 
sustenta qualquer que seja a circunstância que nos caiba viver. 

A sétima morte mística do Ordenado é sua plenitude: é renascer cumulado de bens para 
oferendar. 

O caminho da liberação e da participação com tudo o que existe se alimenta da oferenda de 
nosso tempo e de nossa energia; define-se com a detenção da corrida para prevalecer; encontra 
seu norte quando priorizamos os objetivos assentando-os sobre nossa vocação de renúncia; 
afirma-se solidamente quando reconhecemos nossa vestimenta sentimental; faz-se uma verdade 
com nossa honestidade intelectual; fecha as portas ao retrocesso com a integração do material e 
do espiritual em uma conduta concordante com nossa vocação e, quando damos e nos damos 
sem esperar algo em troca, passa um ponto de inflexão e faz-se unitivo.  
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A VIDA E A MORTE 

Nona Ensinança 
 

Talvez de forma simplista, falamos do conhecido e do desconhecido, da vida e da morte, 
do temporal e do eterno, criando estruturas que acreditamos refletirem a realidade. 

Mas, o que esses conceitos expressam? Uma realidade objetiva ou o produto de processos 
cognitivos limitados? Além disso, que efeitos produz em nossa vida o fato de criarmos estas 
categorias ontológicas e formais? 

Para a criança, o conceito de “estar vivo” muda com o tempo. Por volta dos quatro anos, 
acredita que só o que se move está vivo; que o que não se move está morto ou não tem vida. 
Mas, depois, com a experiência, aparecem as contradições. Um automóvel se move; mas, está 
vivo? No microscópio a criança vê germes que se movem e, por isso, é evidente para ela que 
eles estão vivos; mas fora do microscópio nem sequer percebe que existem. Não os vê. Isto vai 
abalando suas convicções e, por volta dos oito anos, se lhe perguntarmos o que tem vida e o que 
não a tem, não saberá bem o que nos responder. 

Com o passar do tempo e pressionados pela exigência de adaptar-nos às convenções de 
nossa sociedade, voltamos a ganhar segurança em nossas definições sobre a vida e a morte e as 
transformamos em dois mundos conectados tão somente pelo instante da morte: o momento em 
que os seres que qualificamos como viventes perdem essa qualidade, a entidade ou espírito que 
os animava desaparece no desconhecido e seus corpos começam a decompor-se. Esta conexão é 
também um mistério insondável para nós. 

Tememos a morte porque não sabemos o que existe por trás desse momento crítico e 
decisivo. Tentamos lidar com esses medos ignorando a morte ou explicando-a ou atribuindo-lhe 
as características do mundo que conhecemos –assemelhando-a a uma perda– ou nos projetamos 
imaginando uma realidade no além, numa versão melhorada da que vivemos agora. 

Ou negamos que haja existência após a morte. 

Mas, como podemos afirmar com certeza que não existe vida depois da morte? Como 
podemos afirmar com certeza que tipo de realidade existe além da morte? Como saber o que 
nos espera depois que nosso corpo tiver deixado de funcionar? 

O não saber cria inquietação em nós. Então buscamos explicações. Aos conceitos de vida e 
morte associamos os conceitos de conhecido e desconhecido, de temporal e eterno. A vida é o 
conhecido, o que experimentamos dia a dia, o que acontece no tempo. A morte é o 
desconhecido, o que não permite retorno, o que aparentemente é eterno, pois não tem as 
características do temporal: é para sempre. 

Embora possamos encontrar variadas investigações sobre estes temas, nenhuma pode 
ignorar a evidência indiscutível de que, pelo menos até agora, há um imenso aspecto da 
realidade que percebemos de forma indireta e que não podemos explicar. Este fato é tão 
categórico que não podemos evitá-lo. Ele está ali, martela nossa consciência e exige que 
prestemos atenção a ele. 

A morte é inseparável do contexto de nossa vida. Não podemos separá-la de nosso ideal 
espiritual e de nossa forma de realizá-lo. Então nos perguntamos 

Que relação existe entre nossas concepções da vida e da morte, do conhecido e do 
desconhecido, do temporal e do eterno e nosso voto de renúncia? Como incluir em nossa vida a 
inevitabilidade da morte –nossa morte, e também a daqueles que nos rodeiam–?  

O voto de renúncia, no contexto da vida diária, implica comprometer-nos integralmente 
com a totalidade de nossa vida: 
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� Considerar o imprevisto em nossos planos 

� Meditar sobre nossa morte física e a daqueles que amamos 

� Programar nossos objetivos com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual e ao 
daqueles que nos rodeiam 

� Recordar que nossa percepção é limitada 

� Recordar que necessitamos imprescindivelmente da retroalimentação para melhorar 
nossas possibilidades de ampliar nosso ponto de vista 

� Trabalhar sobre nossos mecanismos de defesa para expandir nossa capacidade de 
percepção e compreensão 

� Ler, informar-nos e refletir todos os dias, ainda que só por um tempo, para precaver-
nos de cair na presunção e na desatualização 

Essas atitudes e condutas vão criando, paulatinamente, campos de experiência 
insuspeitados e vão dissipando o engano de acreditar que sabemos tudo, que podemos explicar 
tudo. Também abrem nossos olhos para que não fiquemos cegos ante o que nos atemoriza. 

Essas atitudes e condutas também nos tornam permeáveis e maleáveis. Trabalhar sobre 
nosso desenvolvimento espiritual nos dá uma experiência de primeira mão sobre o sentido de 
eternidade. Atrever-nos a evidenciar nossos mecanismos de defesa nos torna precavidos a 
respeito do que acreditamos saber e das explicações e justificações que fazemos a nós mesmos a 
respeito do que não queremos levar em conta ou não sabemos. Meditar sobre nossa morte física 
nos dá profundidade nas meditações sobre o conhecido e o desconhecido e é a base de nossa fé 
simples.  

A fé simples se assenta na oferenda, no desprendimento, na confiança e no amor. A fé 
simples se evidencia na liberdade de viver sem exigir nem frutos, nem segurança, nem estar 
certos, nem provar que outros estão equivocados. A fé simples se assenta na compreensão de 
nossa insignificância e de nosso destino de união com todo o criado; é por isso que ninguém 
pode menosprezá-la. Meditar sobre a morte daqueles que amamos dá imenso valor a cada 
instante que compartilhamos e gera uma profunda união interior com eles. Considerar em 
nossos planos o imprevisto recorda-nos que dependemos de uma realidade que nos transcende e 
que não controlamos. Abrir-nos à retroalimentação nos mostra panoramas insuspeitados da 
realidade. O estudo e a reflexão, por um lado, dão-nos mais conhecimento; por outro – e por 
nosso trabalho introspectivo – mostram-nos de maneira cada vez mais confiável a imensidão do 
que não conhecemos. Quanto mais estudamos, mais nos damos conta do pouco que sabemos e 
de que só a ignorância pode dar a falsa segurança de acreditar que sabemos quase tudo. 

Deste ponto de vista, a renúncia implícita em nosso voto de renúncia poderia ser resumida 
em: 

� Silêncio expectante frente ao desconhecido 

� Abertura para aprofundar o conhecimento do que já acreditamos saber 

� Alegria perante o dom da vida 

� Consciência de nossa temporalidade 

� Olhar posto na eternidade 

Através de nosso voto de renúncia, a vida e a morte, o conhecido e o desconhecido, o 
temporal e o eterno deixam de ser enteléquias explicativas e se transformam em sinais que vão 
marcando nosso caminho, afinando nosso discernimento e fazendo com que nossos pés se 
firmem na Terra e nossos olhos se dirijam para a eternidade. 
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A MORTE MÍSTICA 

Décima Ensinança 

 

O devenir apresenta-se para nós como uma sucessão de experiências. Através delas vamos 
acumulando posses espirituais, intelectuais, emocionais e materiais. Quanto mais nos aferramos 
às posses que conquistamos, mais nos esquecemos da outra face do devenir: a decadência, a 
perda, a morte. Embora possamos crer que a morte dá possibilidade a um novo nascimento, o 
que percebemos é que, ainda que a vida continue, uma vida se apaga na morte. 

A vida apresenta-se para nós como fonte de experiências e mudanças, de aprendizagens e 
transformações. A morte, em contrapartida, mostra-se para nós como espoliadora e irreversível. 
Enquanto limitarmos nossa noção de ser a esta interpretação da vida e da morte, viveremos à 
mercê da necessidade de afirmar-nos, de não deixar que a morte nos vença, que destrua o que 
acreditamos ser, o que possuímos, o que define nossa identidade. Vivemos tentando ganhar a 
corrida contra o tempo, contra as mudanças próprias da vida física, ainda que seja às custas de 
nossa capacidade de compreensão, de nossa possibilidade de transcendência, de nosso 
desenvolvimento. Estamos dispostos a pagar qualquer preço antes de permitir que o devenir nos 
tire algo do que acumulamos. 

Como escapar desta angústia? Como transcender este estado de negação e ignorância? O 
que aconteceria se aprendêssemos a realizar cada experiência perfeitamente, a dar de antemão o 
que a vida mais cedo ou mais tarde vai nos tomar, a compreender que nossa existência devém 
como parte inseparável da vida do todo? 

Como realizar esta aprendizagem? Pensemos em algumas opções: 

� Estar aqui e agora, de forma completa e ativa, com atitude receptiva e expectante, 
sem atar-nos a um passado que já não existe nem projetar-nos para um futuro que 
não se assente nos esforços que fazemos no presente para construí-lo. Esta atitude 
nos revela a imensidão de experiência que cada instante da vida implica, na qual 
nossos interesses e nossa problemática particular assumem uma dimensão relativa. 
Substituímos o penoso esforço para esquecer-nos de nós mesmos –sem poder 
consegui-lo, já que esse esforço fixa ainda mais nosso olhar em nós mesmos– pela 
consciência que alcançamos quando nos sentimos parte integral da imensa realidade 
que nos contém. 

� Servir e amar, cada vez mais inclusivamente. O querer exige para si; o amar dá sem 
pedir em troca. 

� Consumar as experiências em compreensão e desapego. As experiências pessoais são 
parte de um todo maior. Ao vê-las no grande contexto, nós as compreendemos mais 
perfeitamente. 

No entanto, ao tentar concretizar estas possibilidades de expansão, encontramos muitas 
dificuldades, a maioria das quais depende de nossa percepção da realidade. 

Já sabemos que em seu estado atual nossa mente não pode apreender a realidade em sua 
totalidade. Sua percepção está viciada por mecanismos de defesa, apegos e um sistema sensorial 
limitado. É por isso que entendemos, compreendemos e julgamos dentro dos limites de nosso 
estado de consciência particular. Cabe então perguntar-nos: se nossa noção da realidade e de 
nós mesmos depende de nosso estado de consciência, o que é real e o que não é real para nós? 
Esta pergunta dá origem a outra: o que importa e o que não importa? 

Quando compreendemos as limitações de nossas percepções temos duas opções: 



A MORTE MÍSTICA DO ORDENADO (EDIÇÃO 2001) Rev. Português 2013 20/33 

� Escolhemos esquecer o que não sabemos e nos rendemos ao relativismo: tornamos 
tudo relativo ao nosso interesse pessoal. 

� Escolhemos recordar o que não sabemos e nos rendemos ante a evidência: somos 
parte integral de uma realidade que transcende nossa noção de ser. 

Neste último caso tudo nos concerne, porque é parte de nosso mundo. Cada decisão em 
nossa vida passa a ter uma importância crucial: pode nos levar ao amor e à compreensão ou 
pode nos mergulhar ainda mais na confusão do egoísmo e da ignorância. Esta forma de vida 
equivale a morrer para si mesmo, para a noção separada e egoísta de ser. Ante um olhar 
superficial, morrer para si mesmo seria como morrer em vida quando, em realidade, é uma 
morte mística que nos mantém no fluxo da vida. Isto é, mantém-nos realmente vivos. Por isso 
dizemos que a renúncia é vida. 
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POSITIVO E NEGATIVO 

Décima Primeira Ensinança 

 
De todos os pares de opostos que costumamos considerar, talvez o mais básico seja aquele 

que define o que acreditamos ser positivo e ser negativo. Deste primeiro par de opostos 
derivamos os demais. Habitualmente, fazemos estas considerações de um ponto de vista 
pessoal, não filosófico. Não nos interessa tanto o que seja positivo e o que seja negativo em si 
mesmo, mas o que é positivo e negativo para nós. Dali surgem nossas definições do bom e do 
mau, do agradável e do desagradável, a ideia de sorte e de infortúnio, do que queremos ter e do 
que queremos evitar. 

No entanto, nossa consideração tem uma debilidade fundamental. Baseia-se numa 
suposição muito discutível: que nossa percepção tem uma validade absoluta. Desta suposição 
concluímos que a percepção do que é positivo e do que é negativo para nós neste lugar e neste 

momento estabelece os parâmetros sobre os quais devemos tomar nossas decisões, sem levar em 

conta outras considerações. 

Em certas aplicações limitadas, este par de opostos positivo-negativo serve ao propósito de 
ajudar-nos em nosso discernimento. Por exemplo, sabemos que é prejudicial para nossa 
reputação não cumprir as obrigações básicas, ou que devemos evitar certos vícios, pois são 
causa de infortúnio. No entanto, seria contraproducente aplicar indiscriminadamente esta forma 
de conceber o positivo e o negativo em nossa vida. 

Por que isso é assim? 

Nossa definição de positivo e negativo, como dizíamos acima, está baseada na percepção 
do que nos beneficia e do que nos prejudica pessoalmente, e esta percepção depende, entre 
outras coisas, de como entendemos a nós mesmos. Como ainda nos identificamos como entes 
isolados e personalistas, nossa definição de positivo e negativo emana de uma ideia parcial e 
viciada de nós mesmos. Deste ponto de vista limitado definimos como positivo aquilo que a 

nossos olhos nos beneficia. Da mesma forma definimos o negativo como o que a nossos olhos é 
prejudicial. O problema reside em que nos esquecemos do “a nossos olhos”. Isto nos leva a 
criar uma estrutura elaborada que estabelece o que temos que procurar e o que temos que evitar 
para beneficiar-nos. Também dita o que nos convém e o que não nos convém. Além disso, 
determina o que vai nos proporcionar alegria e o que nos trará infortúnio. Tudo isto dentro do 
marco cognitivo arbitrário e limitado no qual definimos nossa noção de ser. 

Ora, o que acontece quando relacionamos um resultado no aqui e agora com esse mesmo 
resultado dentro de um contexto mais amplo de espaço e tempo? Por exemplo, a riqueza 
desmedida de algumas pessoas pode parecer benéfica para elas, já que lhes outorga satisfações 
materiais; mas, se incluirmos toda a nação na análise, essa riqueza passa a ser algo negativo 
para a ordem social, que inclui essas poucas pessoas desmedidamente ricas e as afeta de uma 
maneira não necessariamente benéfica. Da mesma maneira, uma satisfação passageira, vista 
como muito positiva no momento, pode ser reconhecida como causa de desgraça quando depois 
se sofrem suas consequências. 

Outro aspecto muito limitador desta forma de definir o par de opostos é que ela determina 
de antemão o que é suficiente para nós e o que nos falta. Ao estabelecer o que é bom e que por 
isso temos que procurar e, por contraposição, o que não importa que não tenhamos, obliteramos 
tudo o que nossa percepção –dirigida por esta definição– não traz para nossa atenção. 
Suponhamos que acreditemos que temos sentimentos profundos pois nossa relação matrimonial 
parece estável para nós. Vivemos sem preocupar-nos em manter essa relação viva, já que não 
sentimos a necessidade de revisar nossas atitudes a respeito de nosso cônjuge. No entanto, 
quando nosso cônjuge propõe o divórcio, começamos a reconsiderar o distanciamento que já era 
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evidente, a falta de dedicação para construir a relação e a indiferença de um pelos projetos de 
vida do outro. Ou então, suponhamos que temos capacitação suficiente para desempenhar nosso 
trabalho. Não fazemos nada para capacitar-nos mais, para progredir. Pensamos que o trabalho 
que temos nos basta, que o bom para nós é cumpri-lo e nada mais. No entanto, essa apreciação 
muda quando somos substituídos por outros que, por adotarem um contexto maior que o nosso 
para determinar o que necessitavam, atualizaram-se mais do que nós. Se não ampliamos nossos 
pontos de vista, esta forma de visualizar o positivo e o negativo mais cedo ou mais tarde nos 
desconcerta ou confunde; depois, localizar-nos na realidade circundante nos traz uma grande 
dose de sofrimento e confusão. 

Por outro lado, quando acreditamos que já sabemos o que nos falta, não nos ocupamos em 
nos aprofundar em nossa noção de ser para ver o que necessitamos realmente. Por exemplo, 
podemos pensar que estamos estressados, pois nos faltam recursos para nosso lazer, que se 
tivéssemos um veleiro poderíamos relaxar navegando em algum rio. Podemos chegar a crer que 
esta posse resolveria nosso problema de estresse. No entanto, esta ideia de que nos falta o 
veleiro pode estar encobrindo uma carência muito mais profunda; por exemplo, a falta de 
atenção a nossa necessidade de sentido. 

Como superar este condicionamento? 

Talvez nos leve muito tempo e experiência encontrar uma resposta. Para começar, 
poderíamos criar alguns hábitos que nos ajudem nesse sentido: por um lado, envolver-nos 
completamente em nossas experiências, observar o mundo circundante; pelo outro, observar a 
nós mesmos, estudar e refletir acerca de toda a informação que recebemos: 

� Envolver-nos completamente em nossas experiências, para ter material de 
observação e de reflexão. 

� Observar-nos em nossa realidade quotidiana, para discernir como pensamos, como 
sentimos e, sobretudo, como agimos. 

� Observar o mundo, a natureza, para descobrir as interações entre tudo o que vive. 

� Estudar a Ensinança, para alcançar perspectivas amplas e pontos de vista edificantes 
e expansivos. 

� Refletir sobre nossas experiências, para que nossa consciência apreenda mais da 
realidade. 

Apreender a realidade é aprender a descobrir o semelhante e o diferente sem afirmar nem 
negar suas qualidades, sem julgá-las como boas ou más. É, simplesmente, abraçar a vida em 
todas as suas manifestações, tanto as que nos produzem dor como as que nos enchem de alegria 
e prazer. 

A porta que nos leva para a plenitude interior guarda toda a gama de sentimentos humanos. 
Não podemos escolher de antemão o que queremos e o que não queremos que a vida nos 
apresente. É tudo ou nada. Como dizer "não quero sofrer"? Como dizer “quero ser feliz” 
ignorando o que não gosto na vida? Como querer ter o privilégio de que a vida tenha 
consideração conosco e nos proteja do que não gostamos? 

O medo de sofrer, a ansiedade de querer evitar o que não queremos que aconteça conosco 
e não está ao nosso alcance evitar –como a morte ou a doença ou a perda de um ser querido ou a 
perda de posses materiais– é uma grande fonte de infelicidade. Enquanto corremos atrás da 
“sorte”, de nos livrar do que não gostamos, perdemos de vista a felicidade que poderíamos 
alcançar por tudo o que temos em abundância no presente. 

Positivo e negativo: expandir nossa consciência ou nos deixar mergulhar na ignorância; 
este é o desafio de estar vivos. 
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A ILUSÃO 

Décima Segunda Ensinança 

 

Os ensinamentos dos grandes Mestres da humanidade nos mostram uma realidade que não 
é a que habitualmente ocupa nossa consciência. 

Estamos habituados a correr em busca de objetivos, a assumir que sabemos o que está 
acontecendo; cremos que outros seres humanos compartilham nossa visão da “realidade tal 
como é”. 

Raramente nos detemos para ponderar sobre as grandes ensinanças para desenvolver uma 
visão da realidade circundante mais de acordo com nossa situação e a de nossos semelhantes.  

As Quatro Nobres Verdades do Budismo ensinam que a vida do ser humano está cheia de 
conflitos, insatisfações, dor e sofrimento, e que isto é causado pelos desejos egoístas dos seres 
humanos. Elas também asseveram que temos a possibilidade de liberar-nos deste sofrimento e 
que para isso existe A Óctupla Senda 

Os Dez Mandamentos nos instam a amar a Deus e a respeitar o próximo. 

Jesus nos ensinou o Caminho da compaixão e a amar o próximo como a nós mesmos. 

A Ensinança de Cafh nos oferece a Mística do Coração e a Ascética da Renúncia como 
meios de realização, de participação com todos os seres e de união com o divino. 

Estas ensinanças são tão simples! Por que nós nos assentamos em nosso egoísmo e 
insistimos em viver de uma forma que gera mais e mais dor? Talvez seja porque nos enganamos 
com satisfações passageiras ou porque não vemos mais além da gratificação do momento. Ou 
porque não sentimos suficiente empatia para com o próximo para tentar evitar a dor que 
causamos aos demais. Ou porque... 

As razões podem ser muitas; de fato são inúmeras. Cada um de nós tem suas próprias 
desculpas, seus próprios sonhos, suas próprias ilusões. 

Acreditamos saber distinguir entre aparência e realidade, entre realidade e ilusão. Mas, isso 
é realmente assim? 

Atualmente, falamos muito de “realidade virtual”. Damos a ela um certo grau de realidade; 
mas sabemos que ela não é o mundo real em que nos movemos todos os dias. Por outro lado, 
também sabemos que algumas de nossas percepções não representam a realidade tal como é. 
Por exemplo, sabemos que as estrelas são muitíssimo maiores do que nossos olhos percebem. 
Também sabemos que algumas das estrelas que vemos já não existem, que somente vemos a luz 
que emitiram a inúmeros anos, antes de desaparecer como estrelas. Sabemos que há sons que 
não percebemos e que outros mamíferos percebem. Distinguimos entre a aparência de ar 
“limpo” e a realidade da presença no ar de partículas de pó e de germes que nos afetam. Para 
muitos de nós, estes conhecimentos se baseiam em nossa crença na ciência, já que não temos 
comprovação em primeira mão do que a ciência explica. No entanto, generalizamos e 
acreditamos distinguir a distância que existe entre a percepção de nossos sentidos e a realidade. 

Os raciocínios filosóficos também sustentam nossa crença de que sabemos o que é a 
realidade. Dizemos que a realidade é genuína, o oposto de enganosa. Misturamos estes 
conceitos com a ideia de que a realidade é a verdade, o que acontece, os fatos tal como são. Isto 
nos leva a pensar que a realidade –aquela que nós percebemos– é o oposto da falsidade. 
Sustentamos que a realidade é original, que sua existência não depende de nenhuma outra coisa 
ou fato; ela nos serve precisamente para saber o que é e explicar como as coisas são. Não nos 
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passa pela cabeça explicar a realidade de outra maneira. Assumimos que a realidade da qual 
falamos é inteligível, lógica e comprovável. 

Estas suposições agem sobre nossa percepção de maneira inconsciente, com pouca ou 
nenhuma avaliação ou reflexão de nossa parte. Não internalizamos a ideia de que nossa 
descrição da realidade depende – dentre muitas outras coisas– de nossa percepção, e de que esta 
é muito limitada. 

Dentro deste esquema: o que é a realidade que eu percebo? A realidade que eu percebo é 
genuína, original e inteligível? Como se compara a realidade que eu percebo com a que outros 
seres humanos percebem? 

O que sabemos de nossos mecanismos de defesa e de como afetam nossa percepção? O 
que sabemos sobre as limitações de nossos sentidos, do peso de nossas emoções sobre nossa 
capacidade de perceber, recordar e interpretar? Como adequamos nossos processos mentais que 
tendem a fixar a realidade em conceitos, julgamentos e emoções, ao processo do devenir? Como 
confiar cegamente em nossos processos cognitivos e afetivos se temos dificuldade até mesmo 
para internalizar fatos tão óbvios tais como que envelhecemos, que somos mortais, que nem 
sempre estamos “certos”? Especificamente, do nosso ponto de vista espiritual, que parâmetros 
usamos para distinguir entre ilusão e realidade? 

A saída mais lógica para este dilema é aceitar nossa condição. Assim como a ciência aceita 
que não há observação de fenômenos que não seja influenciada pelo observador, que não há 
observação totalmente objetiva, assim também a Ascética da Renúncia e a Mística do Coração 
nos levam a considerar que nosso conhecimento da realidade é afetado pelas limitações de 
nossa percepção. O primeiro passo no caminho do discernimento entre realidade e ilusão é esta 
aceitação; uma aceitação tão radical que nos permita revisar nossas pressuposições, receber 
retroalimentação, manter nosso interesse por aprender e, especialmente, que nos dê a força para 
sermos honestos com nós mesmos.  

Talvez assim os ensinamentos dos grandes Mestres de todos os tempos encontrem terreno 
fértil para dar seus frutos. Talvez assim possamos começar o longo caminho de distinguir entre 
ilusão e realidade, não somente para satisfazer nosso intelecto, mas para curar feridas, evitar 
sofrimentos desnecessários, aprender a amar-nos uns aos outros: 

 

O mal é o pessoal, o composto que quer dissociar-se do simples e ter vida própria. 
Esta ilusão, impossível de ser cumprida, afasta do real e cria fantasmagorias 
infinitas. (A Vida Espiritual de Cafh, Décima Segunda Ensinança) 
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O TEMPO 

Décima Terceira Ensinança 

 

Suponhamos que não temos capacidade de economizar já que nossos ingressos apenas 
cobrem nossas necessidades essenciais. Suponhamos também que alguém, surpreendentemente, 
presenteia-nos com 14.600 unidades monetárias e nos diz que esse é nosso capital, que nos é 
dado uma única e extraordinária vez. Podemos investi-lo, podemos depositá-lo no banco para 
render juros ou podemos gastá-lo. Depende de nós o que fazer com esse dinheiro. 

Começamos a ter ideias: Comprar um automóvel! Claro que, com essa quantia, só 
podemos escolher um de pouco valor. Ou então, usar o dinheiro como entrada para uma casa, 
ainda que seja pouco e não poderemos pagar mensalmente a hipoteca, já que vivemos do dia a 
dia... Ou tirar as tão ansiadas férias... Relaxar e esquecer o estresse...  

Façamos uma analogia entre o exemplo anterior e nossa situação temporal. Suponhamos 
que temos quarenta anos, gozamos de boa saúde e esperamos viver mais quarenta anos. 
Pensamos que é provável que cheguemos aos oitenta anos saudáveis e em pleno uso de nossas 
faculdades mentais. Dentro deste cenário, quantos dias de vida nos restam? Temos à nossa 
disposição um capital não renovável de 14.600 dias. 

Continuando com a analogia, que aconteceria se usássemos nosso tempo por impulso, para 
ressarcir-nos do que sentimos que faltou até o momento deste presente? Um dia gastamos em 
diversões banais, o outro em inconsciência, o outro em atividades que exacerbam nossas 
paixões, o outro em raiva... Não é difícil imaginar que em breve pouco vamos ter para o projeto 
mais ambicioso que nos foi apresentado no momento em que descobrimos nosso caminho 
espiritual: realizar nossa vocação. Gastaríamos nosso precioso capital – os dias de nossa vida – 
sem gerar capacidade de compreender, de melhorar o curso de nossas ações, de ser conscientes, 
de saber para onde vamos. 

Como otimizar nosso capital em dias para realizar nosso projeto de vida que, em nosso 
caso, é a vocação? 

Nossa noção do tempo está sujeita, por um lado, a ansiedades, escapes e também a ilusões. 
Pelo outro, está sujeita à realidade contundente do tempo que transcorre inexoravelmente, quer 
nos demos conta ou não, e da pressão pela necessidade de sentido. Para tornar nossa vida 
significativa dentro desta situação, a Divina Mãe nos deu um capital: os dias que nos restam até 
o momento da morte. Cada dia tem suas horas, seus minutos e seus segundos. O que fazemos 
com eles hoje compromete não somente este momento, mas também, em boa medida, nosso 
futuro. 

Desenvolver a consciência da condição não renovável do tempo de vida que temos, da 
importância de cada segundo do dia, da influência que nossas ações presentes têm em nosso 
futuro, é um aspecto básico de nosso trabalho espiritual. 

Para onde vou? De onde venho? Quem sou? O que quero fazer de minha vida? O que é 
minha vida? Quem está envolvido no conceito “minha vida?” O que é meu passado e o que é 
meu futuro? O que é meu presente? 

Embora estas perguntas tenham fundamento dentro de nossas projeções mentais, a verdade 
é que, em realidade, somente contamos com o momento presente; é somente no agora que 
podemos pensar, sentir, agir, ser. O capital de vida que nos resta é tão somente uma 
probabilidade. Para que essa probabilidade, se vier a acontecer, produza frutos, temos que estar 
presentes no agora, centrados na certeza indiscutível da finitude de nossa experiência, na 
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consciência de pertencer a uma ordem que nos transcende e nos envolve. E, sobretudo, temos 
que ter presente que o que acreditamos que nos pertence por direito – uma vida longa e 
saudável – é somente uma probabilidade. 

Que diferença faz viver consciente da passagem do tempo, da dimensão de nossa vocação 
de desenvolvimento? Que diferença faz viver baseados na consciência de que nossa vida é parte 
integral de uma ordem e de uma totalidade que nos transcende e nos envolve? Estas atitudes dão 
qualidade e profundidade ao agora. 

Nossa vida, dentro da dimensão espaço-tempo tal como nossa percepção nos apresenta 
hoje, tem uma porta para eternidade: o agora. Descobrir o valor do agora nos ajuda a tirar 
vantagem das ensinanças do passado, a levar em conta que futuro queremos gerar para nós e 
para os que amamos e a viver em participação com a realidade que nos abarca. É no agora que 
podemos fazer uso do capital que temos: o dom da vida. 
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SUSPENSÃO 

Décima Quarta Ensinança 

 

Na composição musical, a suspensão é um meio para criar tensão. Prolonga-se uma nota 
consonante enquanto a harmonia de base muda. A dissonância temporária persiste até que a 
nota suspensa se resolve numa nova harmonia consonante. 

Suponhamos que nosso estado de consciência habitual é a harmonia de base. Suponhamos 
também que queremos aprofundar esse estado de consciência habitual. Como fazê-lo? 

Um dos exercícios que nosso caminho espiritual nos oferece é a suspensão. 

Continuemos com a analogia: Qual seria a forma de criar tensão para chegar à nova 
harmonia consonante? Teríamos que descobrir qual nota consonante prolongar. 

Se, por exemplo, nossa harmonia de base (estado de consciência habitual) tem uma nota 

consonante (atitude) de falta de reflexão que se expressa, entre outras coisas, em tirar 
conclusões apressadas, em julgar “a priori”, sem ter elementos objetivos que justifiquem nossas 
conclusões, não será difícil para nós fazer um pequeno plano para prolongar essa nota 

consonante (atitude de julgamento apressado) para que, através da tensão resultante, possamos 
encontrar uma nova harmonia –um estado de consciência mais profundo–. 

O que fazemos quando prolongamos a nota consonante (atitude de julgamento apressado)? 

Observamos como esta atitude determina nossa conduta, observamos o nascimento do 
julgamento, de onde se geram nossas apreciações; observamos os efeitos que estes julgamentos 
apressados produzem em nossas relações e nos demais. Em outras palavras, poderíamos dizer 
que observamos em câmara lenta nossa atitude de julgamento apressado, suas motivações e 
consequências. Quando alcançamos um certo nível de compreensão da atitude de julgamento 
apressado, a suspensão se resolve em uma nova harmonia consonante: um estado de consciência 
que nos permite agir com maior ponderação e equanimidade. 

O ponto crucial deste exercício é saber criar as condições para a suspensão. 

Podemos enunciar alguns pontos importantes a este respeito: 

� Aprender a reconhecer as notas consonantes que mais nos afetam: auto-observação 

� Aprender a identificar os efeitos a curto, médio e longo prazo dos pensamentos e das 
emoções habituais: autoanálise 

� Aprender a controlar as correntes mentais habituais: autodisciplina 

� Fomentar a criatividade, o pensamento lateral, buscando usar os aspectos mais 
positivos de nossa forma de pensar e de sentir para alimentá-los e controlar os 
aspectos negativos 

Os Ordenados temos uma frase que alude à suspensão: não ganhar nada, não ter nada, 

não ser nada. Não é uma frase fácil de entender. No que diz respeito a não ganhar nada, 

sabemos que qualquer ação dá lucro, positivo ou negativo, bom ou mau para nós ou para os 
outros, dependendo do ponto de vista com que avaliemos. Quanto a não ter nada, a verdade é 
que, por menos que tenhamos, temos que ter pelo menos um cérebro pensante para dizer não ter 
nada. Além disso, não ser nada parece uma contradição de termos. 

Como entender este aforismo? Como realizá-lo de forma prática? 
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Não ganhar nada: 

O que aconteceria se prolongássemos uma de nossas notas consonantes com nosso estado 
de consciência habitual, por exemplo, a ânsia de ganhar sempre, e praticássemos a suspensão 

até suas últimas consequências? Talvez incrementássemos nossa criatividade. 

Exemplo: Quando perguntaram a Thomas Edison de onde tirava forças para sobrepor-se a 
todos os fracassos que sofria antes de chegar a uma invenção bem-sucedida, ele respondeu que 
esses não eram fracassos, mas passos positivos para o êxito do invento. A atitude de não 
pretender ganhar sempre, talvez gere a capacidade de criar, permitindo que superemos o temor 
de perder. 

Não ter nada: 

O que aconteceria se prolongássemos uma de nossas notas consonantes com nosso estado 
de consciência habitual, por exemplo, a ânsia de possuir e praticássemos a suspensão até suas 

últimas consequências? Talvez incrementássemos nossa capacidade de agir de forma eficiente. 

Exemplo: A Madre Teresa de Calcutá deixou tudo o que tinha: sua vida harmoniosa e 
segura no convento, suas obras de bem; enfim, deixou tudo, para ajudar os mais desvalidos do 
mundo. Não levou nada com ela, começou da base. Este desprendimento lhe deu a possibilidade 
de agir eficientemente. 

Não ser nada: 

O que aconteceria se prolongássemos uma de nossas notas consonantes com nosso estado 
de consciência habitual, por exemplo, o desejo de prevalecer, de conquistar poder e 
praticássemos a suspensão até suas últimas consequências? Talvez aumentássemos 
exponencialmente nossa capacidade de conhecer-nos, de dominar nossos compostos. 

Exemplo: Quando Mohandas Gandhi se propôs libertar a Índia, não tentou conquistar os 
ingleses ou subjugar a Grã-Bretanha, mas embarcou numa façanha épica de conhecimento e 
domínio de si mesmo. Ele não se propôs ser alguém importante ou obter prestígio. Sua ação 
política e social foi possível devido a essa força interior de humildade e autoconhecimento. 

Se levássemos o exercício da suspensão até suas últimas consequências, alcançaríamos um 
estado de não identificação com o mutável? 

Se prolongássemos as notas consonantes que mais nos limitam, se fizéssemos isto de 
forma sistemática e ordenada, que conceito formaríamos de nós mesmos, do que somos? 
Continuaríamos nos identificando com nossa corrente habitual de pensamentos ou 
conseguiríamos desenvolver um estado de consciência profundo que abarcasse a realidade que 
nos circunda? 

Segundo os místicos, é possível desenvolver estados de contemplação. Elucubrar sobre 
eles nos dará poucas possibilidades de comprovar se isso é possível ou não. A prática dos 
exercícios de suspensão, em troca, por mais rudimentar que seja, nos dá vislumbres de que é 
possível conhecer e manejar os movimentos da mente e alcançar assim graus crescentes de paz, 
de compreensão e amor. 
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IMOBILIDADE 

Décima Quinta Ensinança 

 

O Filho desenvolve a mística interior através do esforço por manter-se 
espiritualmente imóvel, sem deixar que as emoções e pensamentos alterem sua 
consciência de ser. (A Vida Espiritual de Cafh, Sétima Ensinança) 

 

Uma das acepções da palavra imóvel é “firme, invariável”. 

Tomemos a palavra firme: “inteiro, constante, que não se deixa dominar nem abater”. 

Se aplicássemos esses significados à frase “... esforço para manter-se espiritualmente 
imóvel...” poderíamos concluir que a mobilidade neste contexto significa ser espiritualmente 
firmes, constantes e sem deixar-se dominar nem abater por forças antagônicas à vocação do 
desenvolvimento. 

Vejamos então qual é o trabalho que temos à frente para conseguir manter-nos 
espiritualmente imóveis e assim desenvolver a mística interior. 

A primeira questão que nos ocorre é perguntar-nos, o que é que pode nos dominar ou 
abater? A segunda questão que nos vem à mente é como fazer para não deixar-nos nem 
dominar nem abater? 

O que pode nos dominar? Isto é, o que pode exercer tal influência sobre nós que nos 
impeça de manter-nos espiritualmente imóveis? 

� Os hábitos muito arraigados na comodidade e na complacência 

� Os desejos incontrolados, desmedidos. 

O que pode nos abater? Isto é, o que pode nos fazer perder o ânimo e as forças? 

� As contrariedades. 

� O sofrimento 

� A adversidade 
Apesar desta lista ser muito curta, ela abarca muitíssimo do que altera o curso de nossos 

pensamentos e emoções e que poderia, portanto, desajustar-nos espiritualmente. 

Como fazer para não deixar-nos nem dominar nem abater? 

Esta pergunta está muito relacionada com a lista anterior. Quando identificamos o que nos 
domina e nos abate, estamos em condições de planejar alguma estratégia que nos ajude a 
resistir a essas forças. A Ascética da Renúncia nos dá meios para este fim; por exemplo, o 
exercício da suspensão. 

Mas, cabe uma pergunta mais: por que necessitamos manter-nos em quietude interior, 
centrados? Por que necessitamos da imobilidade espiritual, se sentimos que temos tudo sob 
controle, que sabemos como somos e como nos comportamos e, além disso, vivemos numa 
sociedade extremamente dinamizada?  

Uma de nossas grandes debilidades perceptivas é a falta de visão universal, de conjunto. 
Como estamos acostumados a pensar que as explicações esporádicas que damos a nós mesmos 
para entender a nossa vida e o mundo que nos circunda nos revelam tudo o que existe, não 
tentamos desenvolver uma visão mais realista e universal, arraigada numa dimensão de tempo 
e de espaço que nos permita ver relações de causa e efeito: 

� Em um dado momento observamos a nossa vida e a vemos moderadamente estável, 
organizada e com uma certa direção. Depois de um curto tempo nos achamos 
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mergulhados em conflitos e nos perguntamos: o que aconteceu? Tudo parecia ir tão 
bem... As circunstâncias mudaram e nos encontramos sem saber como responder. 

� Observamos o mundo que nos rodeia e nos parece que tudo está bem ou mal 
dependendo do que acontece conosco. Se estamos indo bem , por que preocupar-nos 
com uma visão de conjunto? Se estamos indo mal, desenvolvemos uma explicação 
que nos isente de culpa e mostre o verdadeiro culpado: os outros, a sociedade, a má 
sorte... 

� Informamo-nos sobre os níveis alarmantes de doença mental no mundo e em nossa 
sociedade; mas isto é algo que acontece com os outros... Nós somos normais. 

� Sabemos que ter presente em nossa consciência as crianças e adultos desnutridos e 
emaciados que há no mundo e muito perto dos lugares onde vivemos, criaria para nós 
conflitos morais muito sérios. Então, quase sem notar, explicamos este fenômeno 
interior de culpa objetivando-o: não é meu problema, é a situação de alienação da 
sociedade em que vivemos. 

� Temos dificuldades de comunicação com os que mais amamos, mas por que fazer um 
problema disto? Acontece com todo o mundo... Além disso, se eles mudassem... 

Poderíamos continuar dando exemplos. Cada um de nós poderia encontrar os que mais 
lhe concernem. Mas há dois pontos coincidentes, comuns a estes exemplos, que, se os 
compreendêssemos, poderiam nos ajudar a ver mais claramente nossa situação neste 
mundo: 

� As explicações que damos e damos a nós mesmos para justificar situações, nem 
descrevem as situações como são realmente, nem têm poder para mudar as 
circunstâncias que não gostamos de enfrentar. Explicar é dar a conhecer o que 
pensamos. Não há garantia de que o que pensamos reflita o que acontece. Explicar 
também é tentar justificar ou isentar de culpa a conduta com boa intenção. Mas, de 
acordo com o ditado popular, o caminho para o inferno está pavimentado de boas 
intenções. O problema é que quase nem notamos a diferença entre descrever e 
explicar... 

� Estamos imersos numa visão muito limitada no tempo e no espaço para compreender 
e compreender a nós mesmos. É imprescindível para nós desenvolver e manter uma 
visão articulada e de conjunto, o mais ampla e profunda quanto nos seja possível, 
para poder situar-nos acima dos pensamentos e emoções que nos centram em nós 
mesmos, na indiferença e no encerramento de interpretações embutidas no passado. 
Que cientista se atreveria a considerar que seu trabalho é dar uma olhada rápida no 
que o rodeia e explicar tudo o que ele ou ela já sabe? 

A imobilidade poderia então ser definida operativamente como a quietude necessária 
para desenvolver uma visão de conjunto: recordar o que sabemos, entender o que percebemos, 
analisar utilizando como referência a visão de conjunto mais harmônica e profunda que 
possamos gerar e basear nossas conclusões e nosso curso de ação na reflexão desapaixonada 
sobre os fatos que observamos e nos sentimentos mais nobres que alimentam nossa 
necessidade de sentido. 

Tornemos a perguntar-nos: Por que a imobilidade? Respondamos com outra pergunta: 
Que grau de consciência gostaríamos de desenvolver? Se a resposta for maximizar nossas 
possibilidades de expansão espiritual, aprofundar em nossa noção de ser e no conhecimento do 
mundo que nos rodeia, é imprescindível que aprendamos a pôr nossos olhos no conjunto, além 
de desenvolver a capacidade de observar o detalhe. 

Como desenvolver uma visão mais universal da vida e de nossa vida em particular, 
sem perder de vista os detalhes? 
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DESAPARIÇÃO ESPIRITUAL 

Décima Sexta Ensinança 

 

A desaparição espiritual do Filho, o ritmo interior que faz da mente matéria e da 
matéria mente, dá ao Filho uma força extraordinária que se expressa numa 
atividade harmônica com o Plano Divino. (A Vida Espiritual de Cafh, Décima 
Segunda Ensinança). 

 

Ante um tema como este, apresentam-se-nos muitas perguntas: Por que desaparecer? 
Que relação existe entre desaparecer e o fazer da matéria mente e da mente matéria? Que 
relação existe entre desaparecer e obter uma força extraordinária que se expressa numa 
atividade harmônica com o Plano Divino? 

A tentativa de explorar algumas destas perguntas nos leva de volta a um tema muito 
importante em nosso processo cognitivo: causa e efeito. 

A maior parte da informação que possuímos foi recolhida através das impressões, dos 
efeitos ou sensações que as experiências nos causam, e da cultura que a sociedade nos 
transmite. Para compreender perfeitamente as circunstâncias e os fatos, necessitamos, além de 
informação, fazer certas relações causais. Mas nós não experimentamos diretamente as 
relações causais; não podemos vê-las, tocá-las ou verificá-las por qualquer outra forma 
sensorial. 

De acordo com o filósofo David Hume, as relações de causa e efeito têm três 
componentes: continuidade no tempo e no espaço, prioridade temporal da causa sobre o efeito 
e associação constante. Os julgamentos que fazemos sobre a relação entre causa e efeito se 
baseiam na experiência, no costume, nas crenças e no conhecimento da sociedade em que 
vivemos. Por exemplo, se exageramos na comida, ganhamos peso. Embora isto aconteça cada 
vez que nos excedemos na ingestão de alimentos, não experimentamos essa relação entre causa 
e efeito de forma direta e imediata. O conhecimento que temos na atualidade nos mostra a 
relação entre as calorias que consumimos, o metabolismo e o peso que ganhamos ou perdemos. 
No entanto, mesmo pessoas que não conhecem esta informação específica, relacionam 
causalmente a ingestão de alimentos com o peso, baseando essa dedução, por exemplo, com o 
que escutam em seu meio. 

A experiência é uma das bases sobre as quais formulamos os juízos que relacionam 
causa e efeito. Por exemplo, se vemos fogo a certa distância de nós, embora não 
experimentemos o calor que este produz, podemos inferir que esse fogo vai prejudicar um 
arbusto próximo, pois, por nossas experiências passadas, sabemos que um fogo dessa 
intensidade irá afetar um arbusto nessa distância. Similarmente, se vemos o arbusto depois que 
o fogo se extinguiu, podemos inferir que a causa do estado em que a planta se encontra foi um 
fogo que se desenvolveu em algum momento no passado, ainda que não o tenhamos 
presenciado. É assim que criamos muitas de nossas expectativas: quando acontece A 
esperamos que se produza Z. Estabelecemos certas relações causais e nos guiamos por elas. 
Incorporamos costumes culturais, conhecimento que não verificamos em primeira mão, e assim 
vamos fazendo uma ideia do jogo de causa e efeito, sem que essa ideia sempre tenha 
justificativa racional, já que o costume influi muito mais do que a lógica e o conhecimento. Isto 
nos ajuda a mover-nos em nossa experiência diária e a entender – ou a crer que entendemos – o 
que acontece ao nosso redor. A capacidade de relacionar causas com efeitos é crucial em nossa 
vida. 
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Então, qual é o problema? Como as relações de causa e efeito são baseadas na 
experiência e no costume e como estes são limitados, e, em muitas instâncias bastante 
desorganizados, por um lado temos grandes lacunas na informação e, por outro, fazemos 
presunções de relações que na realidade não correspondem aos fatos. Por exemplo, podemos 
pensar que se trabalharmos menos vamos ficar menos estressados. Relacionamos o estresse 
com o trabalho. Embora esta relação de causa e efeito tenha pontos válidos, se não a 
analisamos em suas implicações, podemos reduzir as horas de trabalho diário e, no entanto, 
aumentar o estresse, pois nos esquecemos de considerar outras relações de causa e efeito que 
afetam a situação. Continuando com o exemplo, ao trabalhar menos, ganhamos menos. Mas, 
como não vemos todo o panorama, não diminuímos os gastos na medida em que diminuem 
nossas entradas. Quando nos falta dinheiro para enfrentar as obrigações, aumentamos os 
problemas e, consequentemente, o estresse, apesar de ter diminuído as horas de trabalho. 

O costume, as experiências e as crenças não são suficientes para nos dar uma ideia 
clara de como atua a lei de causa e efeito em nossa vida. 

Em relação com o tema de causa e efeito, a Ensinança de Cafh nos fala da Lei de 
Predestinação Consecutiva e da Lei Arbitral de Possibilidades: 

A Lei de Predestinação Consecutiva e a Lei Arbitral de Possibilidades determinam, 
de forma paralela e alternativa, o maior ou menor adiantamento do ser. 

O ser vem de um ponto, está em outro e continua adiante. Isso não fica entregue a 
seu arbítrio, senão que é predestinado pelo jogo harmônico da grande onda de 
causas e efeitos, da qual não pode se afastar. Esta é a Lei de Predestinação 
Consecutiva. 

Mas, se bem que o ser não possa se afastar da Lei de Consequências, 
indubitavelmente pode apressar ou retardar as ações originárias com o esforço 
consciente da vontade. Tem-se assim a Lei Arbitral de Possibilidades. 
(Desenvolvimento Espiritual, Terceira Ensinança) 

É evidente que se estamos regidos pela Lei de Predestinação Consecutiva –o jogo 
harmônico da grande onda de causas e efeitos– para poder exercer nosso livre-arbítrio e aplicar 
nossa vontade para, de alguma forma, alterar esse curso e liberar-nos, necessitamos 
compreender e analisar como causa e efeito atuam em nossa vida e na realidade que nos 
circunda. Em outras palavras, temos que desenvolver uma visão mais universal de nossa 
experiência, de nossa vida e do contexto no qual nos cabe viver. 

Qual é o maior impedimento para compreender o jogo harmônico da grande onda de 

causas e efeitos, saber fazer uso consciente de nossa vontade e desenvolver esta visão ou 

compreensão mais universal? O primeiro obstáculo que encontramos é nosso arraigado hábito 
de observar de uma ótica personalista. Este é um hábito que nos mantém em um estado de 
consciência limitado, com uma visão também limitada do contexto da vida, e com a vontade 
que nem sempre nos responde. 

Cada contexto a que referimos nossa existência implica uma percepção de nós 
mesmos e da vida em geral. Quanto mais nos encerramos em nós mesmos, mais limitada é 
nossa percepção e, em consequência, mais limitada nossa interpretação da realidade que nos 
circunda. E quanto mais ampliamos nosso contexto e nos mantemos conscientes dele, mais 
tendemos a desaparecer como entes personalistas. Em outras palavras, existe uma relação 
recíproca entre a vida centrada em nós mesmos e a desaparição espiritual: na medida em que 
uma adquire importância, a outra tende a anular-se. 
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Recorrendo a uma metáfora, como fazer, de forma prática, para ver toda a tapeçaria 
ou pelo menos a maior parte possível da tapeçaria que representa a experiência, a vida? Como 
desaparecer espiritualmente para desenvolver uma visão mais universal da existência? 

� Deixar o centro da cena, situando-nos em nosso lugar no mundo: um dentre vários 
bilhões de almas. 

� Trabalhar sobre nossos preconceitos, suposições, costumes, e expectativas. 

� Participar com os demais seres humanos através da compreensão de nossa 
experiência em comum 

� Desenvolver honestidade intelectual 

� Desenvolver capacidade de raciocinar 

� Estudar, integrar o conhecimento que já possuímos para desenvolver um marco de 
referência amplo para entender nossas experiências 

� Observar objetiva e logicamente as relações de causa e efeito, tal como ocorrem em 
nossa vida cotidiana, na história e no desenvolvimento dos acontecimentos mundiais 
atuais 

� Observar nossos pensamentos e emoções para conhecer-nos e compreender-nos 

� Meditar sobre as limitações de nossa percepção para compreender a medida de sua 
validade 

� Aprender a distinguir entre nossas necessidades reais e as que emanam de nosso 
hábito de centrar-nos em nós mesmos 

A desaparição não é autoaniquilação; pelo contrário, é tomar nosso lugar no mundo, de 
tal forma que possamos ter uma percepção cada vez mais profunda da concatenação de causas 
e efeitos e um domínio sobre nossa vontade que nos leve a responder através de ações 
consistentes com nossa compreensão. 

Quando os seres humanos compreendemos, há centenas de anos, que a Terra não era o 
centro do universo, só então se abriram as portas da ciência para descobrir a realidade cósmica 
que nos circunda. Quando compreendermos perfeitamente nosso lugar no mundo, quando nos 
dermos conta de forma incontestável que somos um ponto mais na grande tapeçaria da 
experiência humana, só então poderemos abrir as comportas de nossa compreensão para fazer 
da matéria, mente (da experiência, conhecimento) e da mente, matéria (do conhecimento, 
experiência expansiva). 

O resultado desta atitude que chamamos desaparição –para diferenciá-la da atitude 
personalista– é atividade harmônica com o Plano Divino: ocupar nosso lugar no conjunto 
humano para poder compreender, saber e ousar realizar as obras de bem que nos levem à 
liberação. 

O jogo entre a Lei de Predestinação Consecutiva e a Lei Arbitral de Possibilidades se 
resolve na desaparição, a partir da qual se nos abre um caminho franco para a liberação 
espiritual. 

 

  

 


