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Prólogo 

 

A palavra "desenvolvimento" provém de "desenvolver": tirar uma 

envoltura e mostrar o que oculta. Em relação à nossa condição humana, 

desenvolvimento é descobrir e desenvolver as nossas possibilidades. 

Como humanidade, temos nos desenvolvido em muitos sentidos, mas não 

na mesma medida, em todos eles. O progresso em relação ao 

conhecimento, à informação e ao desenvolvimento material é inegável. 

Também temos conseguido alguns avanços na área moral, mas não o 

suficiente para evitar os conflitos e as tragédias que criamos entre nós. 

Às vezes nos dizemos que, se chegássemos a conciliar entre todos uma 

maneira de viver justa e equitativa, alcançaríamos um mundo de paz e 

tranquilidade. Mas esse mundo será uma ilusão enquanto não nos 

dermos conta de que o mundo que fazemos reflete o que somos. 

Necessitamos trabalhar em nós mesmos para poder reconhecer que os 

conflitos e as tragédias que sofremos são criados por nós mesmos. Em 

outras palavras: precisamos tomar consciência do que já sabemos sobre 

as consequências de nossa maneira de crer, sentir, pensar e agir para 

que, com base nessa consciência, possamos usar o poder que temos 

adquirido com sabedoria e compaixão. 

Quando nos damos conta de algo, expande-se o nosso estado de 

consciência. Essa expansão aprofunda, pouco a pouco, a nossa noção 

de ser e, também, pouco a pouco, induz-nos a desenvolver uma melhor 

relação com o que chamamos "mundo". 

Chamamos "estados de consciência" às noções que temos sobre nós 

mesmos e sobre a nossa situação no mundo, à medida que avançamos 

em idade. Esse processo é espontâneo desde o momento em que 

nascemos, mas é comum que com o tempo se detenha, quando 

consolidamos a nossa noção de ser, ao nos afirmarmos, de forma quase 

definitiva, em uma série de opiniões sobre quem somos como indivíduos 

e sobre o papel que desempenhamos na sociedade.  

A noção que temos de nós mesmos se relaciona mais com o 

pertencimento do que com a individualidade: pertencemos a uma cultura 

e a um grupo com determinadas crenças, opiniões e status social. Uma 

vez que tenhamos alcançado essa consolidação, raramente examinamos 

por que acreditamos no que acreditamos e por que opinamos como 

opinamos. Incorporamos em nossa memória a informação que 

recebemos sobre o que acontece no mundo e sobre a nossa situação no 
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universo, sem que esse aumento de conhecimento altere de forma 

significativa nem o que cremos que somos nem a nossa maneira de 

pensar. 

Neste trabalho, descreveremos alguns exercícios e práticas para 

conhecermos melhor a nós mesmos e expandir a nossa consciência. Na 

medida em que alcançarmos isto, poderemos conciliar a nossa maneira 

de sentir, pensar e de agir com o nosso ideal de um mundo de paz e 

harmonia. 

A prática de exercícios e o aumento de conhecimento, ainda que 

necessários, não nos bastam para desenvolver a nossa consciência. 

Necessitamos aprender a refletir mais profundamente sobre nós mesmos, 

sobre a nossa condição de seres humanos e sobre a nossa situação na 

vida. Em outras palavras, necessitamos tomar consciência do que já 

conhecemos e do que aprendemos. 

Cada tomada de consciência, por menor que seja, significa um passo em 

nosso desenvolvimento. Esperamos que os meios que descrevemos 

neste trabalho nos ajudem nesse sentido. 

 

J.W. 

Setembro, 2019 
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I  DAR-SE CONTA 

 

 

 

 

Ei, esperem! Isso é grama! 

Estávamos comendo grama! 
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Damo-nos conta? 

 

À primeira vista, falar sobre dar-nos conta parece uma redundância. Já 

estamos cheios de informação. Sobre o que mais temos que nos 

informar? 

É verdade, estamos muito informados, mas isso não implica que nos 

demos conta de tudo o que significa essa informação. As notícias 

incessantes e a rapidez com que as recebemos dificultam-nos discerni-

las e hierarquizá-las; nós as armazenamos na memória sem tomar 

consciência do que elas implicam. 

Podemos ter uma grande quantidade de informação sem que, por isso, o 

nosso estado de consciência seja mais amplo que o de nossos 

pensamentos e reações habituais; conhecer não é saber. Por isso, 

poucas vezes usamos o que conhecemos para orientar a nossa conduta. 

Isto nos leva por um largo e áspero caminho de desenvolvimento. Parece 

que necessitamos sofrer para incorporar algo valioso à nossa 

consciência. 

Podemos distinguir dois tipos de informações que recebemos. A explícita, 

dada pelos meios de informação e pelo que estudamos, escutamos e 

vemos ao nosso redor. Outro tipo de informação é a implícita, contida nas 

consequências que produzimos em nós mesmos, nos outros e em nosso 

ambiente, com a nossa maneira de pensar, sentir e agir. 

A maneira como processamos a informação implícita determina o quanto 

de consciência temos sobre quem somos, como somos, sobre o mundo 

que nos rodeia e sobre o nosso lugar nele. Essa consciência pode diferir 

do que pensamos sobre nós mesmos, sobre a sociedade em que vivemos 

e sobre o que a nossa maneira de ser produz em nossa vida e na dos 

demais. Ter notícia não é suficiente para desenvolver a consciência. 

Conhecer é ter conhecimento de algo; compreender é entender algo. 

Porém, saber (do latim sapere: perceber e degustar) está, entre outras 

acepções, vinculado a sabor: o que sabemos quando "provamos", 

experimentamos, vivemos algo. 

Assim também diz uma mensagem: 

“...no contexto do desenvolvimento espiritual, compreender não é o 

mesmo que saber. 
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“A ação de compreender é temporária. O saber, por outro lado, é 
um aspecto de nosso estado de consciência; as nossas ações 
consequentes se tornam hábitos, e esses hábitos se transformam 
em nossa maneira de ser: a forma como expressamos 
operativamente o nosso estado de consciência. Já não 
necessitamos mais fazer um esforço para proceder como nos dita a 
nossa compreensão.  

“Nosso saber se manifesta em nossa forma de ser e de agir; não 
depende tanto de nossa memória mecânica para recordar o que 
temos aprendido, como de nossa memória feita conduta.”1 

 

Por isso, é importante tomar consciência –dar-nos conta– de tudo o que 

implica o que conhecemos. Se não fizermos isto, continuaremos vivendo 

como se não pudéssemos aprender, tanto das experiências positivas 

quanto das tragédias que provocamos e dos males que nos causamos 

uns aos outros. 

Distinguimos dois aspectos sobre a noção que temos de nós mesmos, do 

nosso entorno, da nossa situação no mundo e do que produzimos com a 

nossa conduta. O primeiro define o nosso estado de consciência atual. 

Manifesta-se em nossas preferências e escolhas, em nossa maneira de 

reagir ante estímulos internos e externos e, especialmente, no conteúdo 

de nossos pensamentos habituais. Para simplificar, podemos dizer que o 

nosso estado de consciência se limita ao que habitualmente temos na 

mente. 

O segundo aspecto se refere à informação que associamos ao que temos 

na mente. Por exemplo, a que temos por causa de nossos estudos, do 

que nos dizem os que estão à nossa volta e do que captamos sobre a 

situação de nossa sociedade e do mundo em geral, através da informação 

que recebemos. Embora essa informação tivesse que influir na noção que 

temos sobre nós mesmos e sobre a nossa situação no mundo, nem 

sempre ocorre como poderia corresponder que ocorresse. 

Em cada etapa de nossa vida, atribuímos valores diferentes a essa 

informação. Tendemos a atender só a que está relacionada ao que nos 

importa no momento e a descartar as outras. Embora possamos recordar 

a informação que recebemos, na prática, pensamos e agimos como se 

ela não existisse para nós. 

                                      
1 Mensagens IV - “As Dez Palavras do Desenvolvimento Espiritual”, 3. Saber Querer 
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Por exemplo, quando crianças víamos os nossos pais saírem para 

trabalhar, voltarem tarde e, ainda, cuidarem de nós. Mas não tínhamos 

consciência do que significa trabalhar e ter filhos. Atentávamos apenas 

para o que nos interessava, nessa idade. Quando adultos, tomamos 

consciência disso e de outras coisas mais, porém não de toda a 

informação relevante que recebemos. Tampouco damos muita 

importância às reações que provocamos nos demais e no ambiente que 

criamos com o nosso comportamento. Acostumamo-nos a um certo grau 

de atritos e de conflitos e fechamos os olhos para os efeitos de nossa 

conduta no ambiente em que vivemos. 

Costumamos rechaçar críticas e até bons conselhos que não validem e 

aceitem a nossa maneira de sentir, pensar e agir. Não nos damos conta 

de que o que ocorre em nossa relação com os outros e os efeitos que 

produzimos com o que fazemos são espelhos nos quais podemos ver 

refletidos, sob vários pontos de vista, como somos e como agimos. Até as 

coisas que usamos nos mostram o cuidado –ou a falta de cuidado– com 

que tratamos o que está ao nosso alcance. 

Há situações conflitivas nas quais, embora saibamos que somos parte, 

continuamos agindo como se não o soubéssemos até que aconteça algo, 

talvez doloroso, que nos faça tomar consciência da situação que sofremos 

e de nossa parte nela. Porém já não podemos fazer muito para remediá-

la. Por exemplo, quando alguém nos diz que o que fazemos pode 

prejudicar a nossa relação com os que amamos, talvez lhe respondamos 

que já sabemos disso, porém continuamos a fazer a mesma coisa, até 

que a ruptura seja inevitável. 

Há outros casos em que conhecemos muito bem um aspecto de nossa 

conduta, porém não queremos dar-nos conta de seus efeitos até que 

soframos as consequências do que fazemos. Costuma acontecer que só 

mudemos os hábitos que produziram em nós uma enfermidade, quando 

ela esteja tão avançada que não se possa curar. Cobrimos a nossa 

consciência com subterfúgios, sabendo que são pretextos. Em casos 

como esses, para "dar-nos conta" necessitamos tomar consciência do 

que fazemos. Isto é, internalizar o que sabemos de modo que deixe de 

ser algo para se recordar e se integre de tal maneira à nossa noção de 

ser que guie a nossa conduta. 

Em outras palavras, podemos construir um aprendizado significativo e 

contínuo a partir da informação que recebemos momento a momento. Um 

aprendizado desta índole seria traduzido em um processo ininterrupto de 
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ampliação de nossa consciência. Certamente, conseguir isto é um 

desafio, porém vale a pena tentar. 

Por outro lado, consideremos o quanto nos damos conta do que somos, 

de nossa situação no mundo e, por que não, do que somos no universo. 

Já sabemos muito sobre o espaço cósmico e sobre a maravilha do 

sistema que nos rege. Porém não é com frequência que nos perguntamos 

a fundo sobre a nossa condição de sermos diminutos astronautas no 

veículo Terra, durante o minúsculo período de nossa vida, em 

comparação com a infinitude e a eternidade do cosmos. 

Apesar de o mistério da existência ser o nosso contexto real, 

necessitamos ter valor para olhá-lo de frente, já que ele desafia a nossa 

percepção e a nossa inteligência. No entanto, vale a pena fazermos algo 

nesse sentido, não tanto para responder à pergunta implícita nesse 

mistério, mas para começar a dar-nos conta do que somos, de onde 

estamos e, assim, poder agir em consequência. 

O processo de tomar consciência é gradual e depende do quanto que 

incorporamos à nossa noção de ser, através da informação e dos 

estímulos que recebemos. Especialmente, depende da nossa vontade de 

fazer isto. 

Embora sejamos sábios em técnicas, artes e informação, podemos ser 

ignorantes a respeito de nossa situação na vida e na comunidade em que 

vivemos. Isto mostra a rigidez em relação à noção que costumamos ter 

sobre nós mesmos, sobre as nossas crenças e opiniões, apesar dos 

problemas e das situações difíceis que produzimos entre nós. Nesse 

sentido, podemos ajudar-nos dando-nos conta do que está mais além do 

que nos interessa no momento. Por exemplo, as reações que produzimos 

nos outros com a nossa conduta ou com o nosso modo de ser, as 

barreiras que colocamos entre nós devido à dureza de nossa maneira de 

pensar e qualificar. E, especialmente, dar-nos conta do quanto o que 

pensamos, sentimos e fazemos depende da noção que temos sobre nós 

mesmos. 

O processo de tomar consciência nos mostra que a nossa noção de ser 

depende do que temos na mente. Se nos mantivermos centrados em nós 

mesmos, a nossa noção de ser seria ser-em-meu-corpo-no-pequeno-

mundo que tenho em minha mente. À medida em que tomamos 

consciência, o mundo que temos em nossa mente também se expande e 

a nossa noção de ser se torna cada vez mais profunda. 
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Para que isso ocorra, necessitamos também dar-nos conta de como nos 

defendemos do que não confirma as nossas ideias ou crenças, como se 

fosse um ataque à nossa identidade. Não é fácil manter a mente aberta 

para incorporar novas visões da realidade e, inclusive, de nós mesmos. 

Somos uma das tantas formas que poderíamos ser, se as nossas 

circunstâncias, experiências e educação tivessem sido diferentes; a 

nossa maneira de pensar e de crer é apenas uma das muitas que existe 

na sociedade. 

Como começar a abrir a nossa mente e o nosso coração? Já podemos 

trabalhar para criar um mundo melhor com os meios que nos têm dado os 

avanços da ciência e da tecnologia. Mas, para conseguir isso, também 

precisamos tomar consciência do quanto as nossas crenças têm nos 

separado e antagonizado. Não nos damos conta de que, mais além do 

que cremos e pensamos, o mais importante é respeitar-nos uns aos 

outros para abrir uma via para um mundo melhor. 

Em relação à nossa noção de ser, vale a pena revisar-nos interiormente 

para trazer à luz as experiências que moldaram a nossa forma de ser e 

de pensar, para tomar consciência das características de nossa 

personalidade. A partir daí, poderemos dar-nos conta do por que somos 

como somos. Se conseguirmos essa consciência, poderemos tomar 

distância do que pensamos que somos. Esta distância, por mínima que 

seja, leva-nos a descobrir em nós uma noção de ser cada vez mais 

profunda e inclusiva, além de ampliar a nossa maneira de crer e de 

pensar. 

Obviamente, não podemos alcançar essa visão de um momento para 

outro; "dar-nos conta" é parte de um processo de tomada de consciência. 

No princípio, dar-nos conta é só ter informação. Por exemplo, ao viajar 

em um avião, já sabemos que estamos voando; também sabemos que 

estamos sobre a Terra e admiramos a sua paisagem. Mas o que vemos 

pela janela ainda não nos diz que a Terra é a nossa casa, o lar de todos 

os seres humanos. Para chegar a essa consciência, além de dar-nos 

conta de nossa situação, necessitamos ultrapassar as barreiras que 

costumamos colocar entre nós e os demais e entre o que cremos que 

somos e o que nos diz o que sabemos sobre o universo. Em poucas 

palavras, necessitamos tomar consciência de que somos uma ínfima e 

temporária partícula na infinitude do espaço e do tempo. E que, como 

participamos de tudo o que existe e acontece no mundo e em quem nele  
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habita, o que pensamos, fazemos e sentimos repercute em todos e em 

tudo. Na medida que alcançarmos essa consciência, nós a 

expressaremos em nossa conduta, para o bem nosso e o da família 

humana. 

O processo de tomada de consciência é inclusivo; cada vez que 

expandimos a nossa consciência, incluímos o novo que abarcamos com 

essa expansão. Do ponto de vista espiritual, esse processo é místico. 

Chamamos Mística do Coração, porque o impulsiona o amor. 

A seguir, abordaremos quatro temas que, ainda que nem sempre os 

relacionemos com o amor, merecem a nossa atenção: Gratidão, Empatia, 

Amizade e Participação. 

Continuaremos depois com práticas que podem nos ajudar a desenvolver 

sentimentos positivos e nossa capacidade de amar. 
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Gratidão 

 

Em nosso trabalho para desenvolver-nos, nem sempre incluímos a 

gratidão entre as virtudes que desejamos praticar. Além de dizer orações 

de agradecimento a Deus, à Mãe Divina ou a quem reverenciamos, 

costumamos limitar a gratidão a cumprir boas normas sociais. Por 

exemplo, agradecer quando recebemos um presente, expressar 

reconhecimento quando nos fazem um favor. Porém nem sempre nos 

sentimos agradecidos por ter o que nos agrada ou por nossas boas 

experiências; geralmente dizemos que temos boa sorte ou que a 

merecemos. 

Sentir gratidão é fundamental em nosso processo de desenvolvimento; 

induz-nos a reconhecer o que recebemos dos outros e a assumir a 

responsabilidade de também ajudarmos os outros. A gratidão nos move 

a olhar para fora de nós mesmos, a estabelecer vínculos e a colaborar 

com os outros. Cícero já dizia que a gratidão é a maior das virtudes e a 

mãe de todas as demais. 

Podemos distinguir vários graus de gratidão, de acordo com a amplitude 

do contexto em que a experimentamos. Este pode ser reduzido, como 

sentir-nos agradecidos quando alguém nos ajuda no que fazemos, ou tão 

amplo quanto seja aquele pelo qual sentimos agradecimento. 

Às vezes necessitamos de tempo para sentir gratidão. Por exemplo, pode 

ocorrer que, só quando tivermos que criar os nossos filhos, apreciaremos 

e agradeceremos o que os nossos pais e familiares fizeram por nós. Mas 

não só eles merecem o nosso agradecimento. Se tivermos em conta tudo 

o que temos aprendido e aproveitado ao longo de nossa vida, damo-nos 

conta de quão extenso é o âmbito do qual tanto temos recebido. 

Temos muitas razões para sentir-nos agradecidos pelas possibilidades, 

pelos conhecimentos e pelos bens que desfrutamos. O que sabemos e 

podemos realizar, nós o devemos a inumeráveis gerações de seres 

humanos que geraram, pouco a pouco, a nossa civilização. Além do mais, 

frente ao que agora temos a nosso alcance, como não podemos sentir 

gratidão e profunda responsabilidade se tivermos em conta que, na 

atualidade, boa parte da humanidade carece até de água potável e de 

suficiente alimento para poder viver, além de sofrer maltrato, 

discriminação, perseguição e morte? 
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Por outro lado, a gratidão ou a falta de gratidão afeta em grande medida 

o contexto de relação que temos com a vida. 

Sentir-nos agradecidos nos faz sentir responsáveis, melhora a relação 

que temos com os demais e, especialmente, a que temos com o que nos 

acontece ao longo da vida. Em vez de alternar alegria pelo que nos 

satisfaz e tristeza pelo que nos dói, aprendemos com as nossas 

experiências. Cada uma delas, e especialmente as dolorosas, encerra 

uma ensinança. 

Tomar consciência de tudo o que recebemos nos induz a agradecer, por 

mais dificuldades e dores que soframos. Este agradecimento nos move a 

participar e a trabalhar para o bem de toda a família humana. 

Como a gratidão nem sempre é um sentimento espontâneo, podemos 

desenvolvê-la com alguns exercícios de oração. Por exemplo, orar pelo 

bem de quem nos ajudou e pelo de quem faz isto na atualidade; enfim, 

buscar ter presentes a infinidade de seres e os seus esforços, ocultos nas 

coisas que desfrutamos. 

Mas não nos limitemos a orar e a recordar; a gratidão está unida à ação. 

Por exemplo, colaborar, oferecer ajuda, acompanhar as outras pessoas 

em seus momentos difíceis, trabalhar em obras de bem. 

Dizer "por favor" quando pedimos algo e "obrigado" quando alguém faz 

algo por nós é um bom começo para expressar gratidão. Mas nem sempre 

nos damos conta das vezes em que não a expressamos quando 

deveríamos ter feito isto. Talvez, por atender especialmente ao que nos 

ocorre ou ao que tenhamos que fazer, não reparamos no que os outros 

fazem por nós ou com quem contamos para falar sobre o que nos 

interessa. Mas não é só isso o que deveríamos ter em conta. Por mais 

tristezas que nos aflijam, vamos contar quantas são as que não nos 

ocorrem e teremos muitos motivos para agradecer.  

Sentir agradecimento também é uma forma de meditar. Dom Santiago 

Bovisio dizia que, quando caminhava por uma rua, agradecia a quem 

havia feito o calçamento e que isso o ajudava a dar-se conta do quanto 

lhe faltava para unir-se a todos os que trabalharam e trabalhavam para 

que ele pudesse viver como vivia. Isto nos diz que o agradecimento pode 

ser mais do que um sentir e mais do que uma verbalização de 

reconhecimento; também pode ser uma abertura interior em relação aos  
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demais e ao que recebemos da vida. Dar-nos conta desta possibilidade 

nos abre caminho para a empatia e para a participação. 

Por outro lado, já foi comprovado que expressar gratidão, ser amável e 

enfocar no bem dos demais é benéfico, tanto para os outros quanto para 

nós mesmos. 

 

  



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

15  

Empatia 

 

Não é comum estarmos atentos à qualidade das relações que mantemos 

diariamente entre nós. Não nos damos conta de como nos afetamos uns 

aos outros; mantemo-nos ausentes, sem reparar nem no sofrimento que 

provocamos nem no que nós mesmos nos causamos com as nossas 

atitudes. Apoiamo-nos em nome, história, conduta, posição e crença para 

julgar-nos uns aos outros. Ainda necessitamos aprofundar-nos no fato de 

que cada pessoa é, como nós, um ser humano individual e único. E que 

cada um tem que se ver com os seus próprios problemas, com as suas 

dores, as suas carências e os seus anseios. 

A tomada de consciência do que somos uns e outros vai mais além de 

uma compreensão; implica um processo de união interior que começa 

com a empatia. 

Nem todos temos o mesmo grau de empatia; este depende de vários 

fatores. Por exemplo, do afeto – ou da falta de – que recebemos ao longo 

de nosso desenvolvimento; dos exemplos que nos serviram de modelos, 

da interação social que experimentamos, de nosso temperamento. Mas, 

qualquer que seja o nosso grau de empatia, sempre podemos 

desenvolvê-lo mais. 

Podemos considerar a empatia a partir de vários enfoques. Em relação 

ao desenvolvimento da consciência, distinguimos três estados de 

empatia: 

. Simpatia: Sentir afeto pelos outros. Também sentir lástima ou 

alegria pelo que ocorre com a outra pessoa. 

. Adesão emotiva: Sentir o que o outro sente. 

. Abertura mental: Compreender e validar experiências, crenças, 

ideias e pontos de vista dos outros.  

A simpatia nos move a relacionar-nos com quem nos atrai e, em muitos 

casos, a afastar-nos de quem não é simpático conosco ou que não pensa 

como nós. Também nos induz a aprovar a forma de ser e o que fazem 

aqueles com quem simpatizamos e a ignorar ou a criticar quem não é 

simpático conosco. 

A adesão emotiva começa como um contágio emocional. É evidente nas 

crianças pequenas, quando choram ao ouvir e ou ao verem chorar outras 

crianças. Também ocorre quando nos emociona o que afeta os outros, 
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como por exemplo, sofrer quando vemos sofrer alguém e rir quando os 

outros riem. 

Uma adesão mais profunda ocorre quando nos basta saber que os outros 

sofrem para que nos entristeçamos e nos empatizemos com eles. Essa 

adesão emotiva desperta compaixão; costuma estar unida à 

autocompaixão pelo que sentiríamos, se nos acontecesse o que padecem 

os outros, e à alegria por não padecermos isto. Apesar de podermos 

associar essa adesão a uma atitude paternalista, ela é a base do que 

comumente chamamos compaixão. 

Mas sentir compaixão não nos protege para não fazermos sofrer os 

outros, inclusive aqueles por quem nos compadecemos. 

Pode ocorrer que sintamos empatia pelo sofrimento de uma pessoa a 

quem amamos, sem nos darmos conta do que ela sofre pelo que lhe 

dizemos e pela forma como a tratamos. Podemos sentir empatia ao 

acompanhar uma pessoa enferma e, em outra situação, feri-la com as 

nossas palavras ou com as nossas atitudes.  

O mesmo pode acontecer quando nos inteirarmos dos sofrimentos dos 

que são perseguidos ou segregados. Nesse momento, sofremos por eles, 

mas em outros momentos podemos ter uma atitude antagônica em 

relação a eles por suas ideias, suas crenças ou por sua maneira de viver. 

É difícil para nós não reagir de forma negativa ao que não condiz com a 

nossa maneira de pensar e de sentir. Em vez de aplicar discernimento 

para distinguir histórias e contextos, deixamo-nos levar por reações 

emotivas. 

A prática da oração e dos exercícios de meditação, que se encontram 

neste trabalho, pode estimular o desenvolvimento de empatia. 

Ter bons pensamentos em relação aos outros e orar por eles nos ajuda a 

vincular-nos interiormente a essas pessoas a quem não conhecemos 

diretamente, da mesma forma como quando oramos pelo bem dos que 

sofrem no mundo. 

Os exercícios de meditação nos ajudam a trabalhar sobre os nossos 

hábitos e sobre as maneiras de pensar para nos estimular a agir com 

equanimidade, a ampliar a nossa mente e a gerar em nós estados de 

empatia. 
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Ter empatia afetiva não implica que compreendemos a perspectiva com 

que a outra pessoa considera as coisas. A abertura mental ocorre quando 

nos pomos realmente na mente e no lugar dos outros. Isto nos exige 

deixar de lado a nossa história, as nossas crenças, a nossa cultura e 

pontos de vista, para poder compreender as coisas a partir da história, da 

cultura e da situação de outros.  

Em geral, achamos mais fácil reconhecer a perspectiva dos que tiveram 

experiências semelhantes às nossas. Ter isto em conta nos ajuda a 

compreender os pontos de vista dos que tiveram experiências diferentes 

das nossas. 

Por outro lado, não confundamos abertura mental com adotar, sem 

discernir, opiniões e critérios alheios; tal coisa seria como um contágio 

contra o qual convém precaver-nos. 

Os sinais habituais de amplitude mental são: 

. Capacidade para compreender o estado mental de outra pessoa. 

. Capacidade para aceitar e compreender outras opiniões e crenças. 

Para estimular a nossa empatia, podemos fazer algumas práticas 

cotidianas, como por exemplo: 

. Perdoar 

. Não acusar nem fazer críticas prejudiciais 

. Evitar discussões 

. Observar o que os outros sentem e as reações que produzimos 

neles. Evidenciar o que percebemos. 

. Escutar com a mente aberta as opiniões e os pontos de vista 

diferentes. Evidenciar que escutamos. 

. Trabalhar em equipe quando for possível. 

Comecemos pela primeira pauta: perdoar, para que o desgosto que 

sentimos não se transforme em aflição e depois em um ressentimento que 

amargaria a nossa vida. Isto influiria não só em nós mesmos, mas 

também nos outros, já que é comum a tendência para se descarregar 

sobre os outros o que "não podemos perdoar". 

Mas podemos perdoar. Comecemos por dar-nos conta de que perdoar 

nos liberta do desejo daninho de fazer justiça enquanto intoxicamos a nós 

mesmos pelo que sentimos. Trabalhemos então para tomar consciência 
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do quanto necessitamos limpar da nossa mente e do nosso coração, o 

ressentimento e o rancor. Orar pelo bem de quem nos provocou aflição é 

um bom começo para conseguir perdoar. 

As pautas seguintes baseiam-se em ter uma boa disposição para com os 

demais – todos os demais – e abrir-lhes a nossa mente e o nosso coração, 

começando pelos que nos rodeiam. Em qualquer circunstância, manter 

uma boa disposição para com os outros nos abre caminho para não ferir, 

não criticar, escutar e trabalhar unidos e em equipe. "Boa disposição", 

então, pode ser um mantra que nos mantenha alertas para poder 

expressá-la com a nossa conduta. Por exemplo, repetirmos "Boa 

disposição" quando nos encontrarmos com alguém que nos aborreceu; 

também fazermos isto quando pensarmos em quem acredita ou age de 

forma diferente da nossa. Essa prática nos ajuda a empatizar-nos com 

essas pessoas. 

Necessitamos trabalhar sobre nós mesmos para manter vigente o 

desenvolvimento de nossa empatia. Esforcemo-nos, então, para perceber 

as pessoas, mais além da afinidade que possamos sentir por elas, para 

compreendê-las como seres humanos que, como nós, têm sua história, 

suas dores e seus anseios. 

Também nos ajuda a empatizar, darmo-nos conta de como o antagonismo 

e o afã por prevalecer produzem os males que nos causamos. Em vez de 

ter de sofrer por tragédias que nos obrigam a tomar consciência de algo 

que, apesar de já conhecermos, não havíamos internalizado, 

compreendemos os efeitos que produzem as nossas ações, 

pensamentos e sentimentos e mudamos a tempo. Isto é, trocamos 

oposição e rivalidade por empatia e solidariedade. 
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Amizade 

Em geral, chama-se amizade a uma relação afetiva entre duas ou mais 

pessoas. Essa relação se desenvolve de acordo com a idade e com o 

grau de amor que tenhamos alcançado. 

Quando somos pequenos, a amizade parte da proximidade física e da 

possibilidade de compartilhar, primeiro com um amigo e depois com mais 

outros. Baseia-se em entretenimento e alegrias compartilhadas como, por 

exemplo, brincar em grupos. Nesta etapa, a amizade desperta em nós 

certa empatia e nos ajuda aprender a solucionar pequenos problemas em 

colaboração com uma ou com mais pessoas de nosso grupo. 

Na adolescência, fazemos amigos de maneira mais espontânea; baseia-

se especialmente em interesses comuns e não depende tanto da 

proximidade física. 

Na idade madura, fazemos amigos a partir do afeto que damos e 

recebemos, da companhia e do apoio emocional. Também costuma 

aparecer uma tensão entre a amizade e a competição. Por exemplo, no 

trabalho, nos negócios, na política, no esporte e, às vezes, no afeto. 

Resulta-nos mais fácil fazer amigos em aspectos ou áreas em que não 

nos sintamos motivados a competir. 

À medida que avançamos em idade, valorizamos cada vez mais a 

amizade. 

Mas se a relação com os outros se baseia unicamente em conveniência, 

prazer, afinidade de gostos, ideias, crenças ou em algo que as pessoas 

tenham em comum, não chega a ser amizade. A amizade que se fortalece 

e perdura através dos anos se baseia em valores comuns e em projetos 

de vida, tais como os de família, os objetivos altruístas ou uma missão. 

Mas mesmo essa relação pode, às vezes, estar tingida pelo interesse ou 

pela conveniência. 

Como cultivar a amizade? Recordemos que a palavra "amizade" vem de 

amicus, uma variante do verbo amare. Em outras palavras, a amizade 

está ligada ao amor. Porém, a que chamamos amor? Amor é uma palavra 

com muitos matizes e com uma ampla gradação de significados. 

A atração ou o sentimento de união a que comumente chamamos amor 

ou enamoramento não basta para alcançar a amizade. Costuma 

acontecer que, quando necessitamos confiar em alguém, recorramos a 

um amigo ou a uma amiga em vez de fazer isto com quem dizemos amar. 

Necessitamos ir mais além da empatia emocional, da atração e até 
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mesmo da abertura mental para chegar ao alto grau de amor ao qual a 

ensinança chama amizade.2 

Comecemos, então, por cultivar a amizade seguindo algumas normas 

simples, como por exemplo: 

. Tratar a todos com respeito e dignidade, especialmente, aos mais 

próximos  

. Ser fiéis, francos e leais com todos nas diferentes circunstâncias 

que nos apresenta a vida, especialmente, em momentos difíceis 

para si mesmo e para os outros.  

O Método de Cafh também nos dá algumas pautas para cultivar a 

amizade: 

“Deem profundidade à amizade cultivando os bons hábitos, os 

costumes modestos e o enriquecimento espiritual com aqueles com 

quem se relacionem.” 

“Cuidem da amizade como um precioso tesouro, espiritualizando-a 

através da lealdade, do afeto sadio, da ajuda oportuna e do 

conselho honesto.” 

“Não tratem de agradar os outros emulando hábitos frívolos ou 

costumes imodestos. Tenham como eixo de sua conduta a 

honestidade e a decência, que são as bases do respeito por si 

mesmo e pelo próximo.” 

....... 

“Mantenham-se alertas a respeito da tendência comum a criticar os 

que se mostram diferentes. A amplitude mental dá a oportunidade 

de aprender a considerar as coisas de diversos pontos de vista e de 

enriquecer-se com a experiência de outras pessoas, culturas e 

grupos étnicos. Não desqualifiquem por preconceito ou, 

simplesmente, por não querer escutar o que dói ou contradiz a 

própria opinião. Recordem que a história prova que a intolerância, a 

rejeição e a indiferença são forças destrutivas que trazem dor, 

miséria e infortúnio; e que, em troca, a tolerância, a aceitação e o 

amor são forças construtivas que trazem paz e felicidade a cada um 

e à sociedade.”3  

  

                                      
2Curso Desenvolvimento Espiritual, 12ª Ensinança, Os Doze Raios do Amor 
3  Método, Capítulo Décimo Sexto 
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Participação 

 

“A participação nos leva a reconhecer-nos em nosso contexto. Uma 

base sólida para o desenvolvimento espiritual é deixar de considerar 

a si mesmo como o centro do mundo e avaliar as dificuldades e os 

problemas próprios à luz das carências e de problemas alheios e 

mundiais. Isso vai se expressando ao considerar o próprio 

(possibilidades, dificuldades, habilidades, dotes, capacidades e 

posses) dentro de uma visão cada vez mais completa, até que o 

contexto de referência seja a totalidade da realidade.” 

“Participar aparece, à primeira vista, como fazer caridade, já que o 

primeiro passo que damos nesse sentido nos permite descobrir, em 

nosso contexto imediato, os que necessitam mais do que nós e mais 

de nós, e nos move a corresponder a essa realidade. E isso é 

caridade. No entanto, os passos subsequentes da participação são 

muito mais do que dar algo a outro –carinho, atenção, recursos, 

tempo–. Participar, em sua mais alta expressão, é abarcar o todo no 

próprio estado de consciência. Como processo, participar é apagar 

gradualmente os limites produzidos pela separatividade, até poder 

definir-nos no contexto de toda a realidade.”4 

O desenvolvimento de  empatia nos abre caminho para um estado interior 

de participação; neste estado, a nossa noção de ser é ser-parte-de. 

Bem sabemos que todos somos parte de algo: cultura, família, 

comunidade, país. Porém nem sempre internalizamos esse saber; em 

outras palavras, não nos damos conta dessa participação. Com 

frequência saímos do cenário em que somos atores na vida para pôr-nos 

em uma plateia para mirar o que ocorre nela, como se fôssemos alheios 

e independentes dessa ação, sem responsabilidade a respeito e com o 

direito de criticar e exigir. 

Uma coisa é conhecer que estamos em um certo cenário e outra, muito 

diferente, é ser-parte desse cenário. É a diferença entre a informação que 

recebemos sobre o que ocorre em nosso meio e no mundo e a 

consciência sobre o que nos informamos. 

                                      
4 Alocuções 1993-2000 
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Participar é, então, tomar consciência de que somos parte de algo maior. 

Primeiro, de nosso entorno imediato, depois de entornos cada vez mais 

amplos, até a tomada de consciência do que somos no grande entorno 

do tempo e do espaço que nos contém. Para que isso ocorra, 

necessitamos trabalhar sobre nós mesmos para superar os instintos 

primários que são mantidos em nós, ainda que tenhamos altos ideais, 

como se, em algum momento, pudéssemos dizer: “O mundo sou eu; só 

importa o que acontece comigo”. Por isso, tanto os códigos éticos quanto 

as ensinanças espirituais assinalam que é básico alcançar domínio 

suficiente sobre nós mesmos, para que os nossos impulsos básicos não 

desvirtuem o nosso amor e nos desviem do que ansiamos alcançar. 

Como podemos discernir se o que sentimos ou queremos fazer condizem 

com a consciência de ser-parte-de algo maior do que nós mesmos? Um 

exercício que nos ajuda nesse sentido pode ser o seguinte: 

. Quando algo nos impulsiona a agir ou a sentir com intensidade, 

deter-nos por um instante para descobrir se o que nos move a agir 

dessa maneira ou a sentir o que sentimos é o instinto, o egoísmo ou 

o desejo de participar 

Participação é um aspecto do nosso estado de consciência; desenvolve-

se por etapas, em sincronia com a expansão de nosso amor. Cada grau 

de amor assinala os limites de nossa participação e da consciência que 

temos do que está mais além de nossos amores, prazeres e pertences. 

Também nos mostra o quanto, da informação com que contamos, nós 

incluímos em nossa consciência de ser-no-mundo ou na vida. 

Para avançar nesse processo, contamos com as ensinanças, os retiros 

periódicos, a orientação espiritual. Se a eles somarmos a oração, a 

meditação, a introspecção e exercícios como os que serão encontrados 

mais adiante, seguramente, poderemos avançar no processo de 

participação e de ampliação de nossa consciência. 
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A Oração 

 

Apesar de aprendermos cada vez mais como funcionam a nossa mente e 

o nosso corpo, mantemo-nos ignorantes a respeito do que mais nos 

importa: quem somos os seres humanos em essência; de onde viemos e 

o que nos ocorre quando morremos. Esta ignorância gera em nós 

sentimentos que parecem contraditórios. Por um lado, o temor pelo que 

virá – o nosso porvir, a morte – por outro, a esperança na sabedoria da 

inteligência que nos rege. Ambos os sentires nos movem a orar; isto é, a 

relacionar-nos interiormente com Deus. A simbologia antiga5 chama "Mãe 

Divina" à manifestação do eterno. As ensinanças de Cafh usam as 

palavras Deus e Mãe Divina de forma indistinta. 

A oração é o meio mais antigo que conhecemos para relacionar-nos com 

o mistério do desconhecido. Embora cada crença atribua um nome a esse 

mistério, todas se referem a um ente, inteligência superior ou consciência 

cósmica, que rege tanto o universo quanto as nossas vidas. Os que não 

aderem a crenças, podem pelo menos reconhecer que, mesmo com os 

nossos meios atuais, não podemos demonstrar a existência de uma 

consciência cósmica, mas tampouco podemos demonstrar que ela não 

existe. Tudo é possível. 

Tanto se aderirmos a uma crença ou se não fizermos isto, todos podemos 

orar e reverenciar o mistério da existência. Essa reverência é a essência 

da oração. 

 

Cabe recordar o que dizem as ensinanças sobre a oração: 

 

“A Oração é o meio para encontrar Deus; a harmonia entre os 

sentimentos do coração e as forças mentais são os elementos para 

alcançá-lo.” 

 

“A oração, então, é indispensável para a realização; é a alavanca 

sobre a qual se assentam a vida espiritual e o seu êxito.”6 

 

                                      
5 Ver Curso Comentários sobre a Simbologia Arcaica 
6 Curso Ascética Mística, 7ª.  ensinança 
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"Qualquer pensamento que surja em sua imaginação, mesmo o 

mais variado e material, adquire um caráter de oração se a alma 

olha para ele, analisa-o e lhe dá o sentido real que tem".7 

Orar nos ajuda reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade do 

que foi criado e marca para nós um caminho a percorrer: o de ampliar a 

nossa consciência. Por pouco que possamos conseguir nesse sentido, 

cada pequena expansão de consciência dá sentido à nossa vida. E em 

cada um desses avanços nos damos conta de aspectos de nossa 

realidade para os quais não demos grande importância até esse 

momento. 

A oração nos conecta com o divino desconhecido, especialmente, 

quando, ao dizer Deus, Mãe Divina ou a palavra que usamos para nomear 

o que nos transcende, atentamos para o que significam essas palavras 

para nós. Essa atenção nos ajuda a dar-nos conta, cada vez mais, do que 

dizemos ao pronunciá-las. 

Por outro lado, lembremo-nos de que o pensamento é energia; de acordo 

com a intenção que temos ao pensar, essa energia pode ser proveitosa 

ou prejudicial. Quando nos move o amor, os nossos pensamentos são 

benéficos tanto para os outros quanto para nós mesmos. Se os nossos 

pensamentos fossem agressivos para com os outros, também seriam 

daninhos para nós. Por isso é importante manter-nos conscientes do que 

nos move a pensar e a sentir como o fazemos. 

Quando oramos pelo bem dos outros, essas orações nos ajudam 

desenvolver empatia e participar até com os que não conhecemos. Além 

disso, o teor desses pensamentos influi nitidamente em nosso estado de 

ânimo e em nossa saúde física e mental. 

A oração pode ser praticada de três formas: 

1. Oração operativa 

2. Oração vocal 

3. Oração mental 

“A oração operativa se efetua através de uma constante 

autodisciplina no trabalho, tornando todas as obras, pela ausência 

do desejo e pela oferenda humilde a Deus, uma realização.” 

“A oração vocal ajuda a elevar o pensamento e a purificar os afetos 

mediante as vibrações repetidas e prolongadas das palavras. O 

                                      
7 Curso O Bom Caminho, 12ª. ensinança 
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valor dos cantos litúrgicos, dos hinos sagrados, das orações 

conhecidas é indiscutível.” 

“A oração mental se alcança pela observação contínua das coisas 

externas ou internas até chegar a fixar-se nas mesmas de tal modo 

que se conheça a sua essência.” (Esta última seria um exercício de 

concentração). 

“A preguiça mental, adquirida durante o tempo em que não se fez 

trabalhar os centros cerebrais adequados, é vencida pela aplicação 

constante no exercício da oração. A mente, pressionada pelo 

esforço da vontade, afasta as ondas e as imagens negativas e traça 

novos sulcos cerebrais, habituando o pensamento a se fixar em 

assuntos divinos. Pelo esforço continuado, as emoções vulgares se 

trasladam ao cérebro e perdem, à luz da análise, seu valor 

fundamental; o sentimentalismo é dominado e as formas 

imaginativas da mente se transformam em ideais ou em imagens 

únicas que ajudam no exercício da meditação em vez de danificá-lo 

com distrações.”8 

. A oração operativa amplia o enfoque que costumamos dar ao trabalho. 

É comum que consideremos o trabalho como o meio para sustentar a 

nossa vida, mesmo que o façamos movidos por nossa vocação 

artística, científica ou a de assistir aos outros. Ou sentimos isso como 

uma carga que desejaríamos evitar. Porém podemos enfocá-lo de 

uma maneira mais ampla. 

Demo-nos conta primeiro dos inúmeros serviços que os outros nos 

brindam com o seu trabalho: o do caixa que nos atende, do motorista 

do transporte que usamos, daqueles que proveem o que compramos 

nos negócios, daqueles que limpam os nossos caminhos, constroem 

o que necessitamos para viver e trabalhar. Enfim, cada trabalho é uma 

prestação de serviços; o nosso trabalho também o é. 

Essa tomada de consciência nos move a agradecer quando 

recebemos um serviço e a dar um sentido nobre aos serviços que 

oferecemos com o nosso trabalho. Isso nos move a fazer o melhor 

possível o que tenhamos que fazer e a oferecê-lo como uma mostra 

de nosso agradecimento. A gratidão e a oferenda são os pares de 

nossa oração operativa. 

                                      
8 Curso Ascética Mística, 7ª. ensinança 
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Também podemos transformar em oração a nossa relação com o que 

usamos e aproveitamos. É comum que só prestemos atenção à 

utilidade que podemos dar, sem reparar que cada objeto tem a história 

dos que o imaginaram e dos que o fizeram. Podemos tomá-los como 

pontos de apoio para agradecer e orar por aqueles a quem devemos 

isto, e não só nos referir aos objetos; qualquer coisa que usamos tem 

histórias de pessoas. Ao transitar um caminho, esse caminho nos 

conduz às histórias dos que o fizeram para nós. Enfim, tudo o que nos 

rodeia pode ser uma referência para orar e agradecer. 

Outro aspecto da oração operativa se expressa em nossa relação com 

os demais. Podemos orar muito pelos outros sem dar-nos conta de 

que não nos relacionamos bem com eles, inclusive, às vezes, com 

quem amamos. 

Como podemos transformar em oração a nossa relação com os 

outros? 

Obviamente, essa oração se baseia no fato de que, realmente, os 

outros nos importam. Fazemos a oração ao tratá-los com respeito e 

amabilidade, ao dar-lhes alegria, durante o tempo em que estiverem 

conosco, sem sobrecarregá-los com as nossas penas nem nos 

imiscuir em suas vidas. Ao agir assim, pensamos mais no bem deles 

do que em nós mesmos. Esta expressão de amor pode parecer muito 

simples para ser considerada como oração, porém basta praticá-la 

para descobrir a sua profundidade. 

O bom da oração operativa é que ela não requer um tempo especial 

para ser realizada; tudo o que fazemos se transforma em oração. 

. As orações vocais consistem em ler ou dizer orações e, também, em 

vocalizar hinos e mantras. 

Os mantras são a repetição pausada e entoada de fonemas, sílabas, 

palavras ou grupos delas que possam ter ou não significado literal. 

São considerados orações sagradas; os que se encontram nos Vedas 

têm mais de 3.000 anos de antiguidade. 
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Na simbologia de Cafh, encontramos orações que podemos considerar 

como mantras. Estão em Arypal9. Por exemplo, o Hino à Mãe Divina, os 

Om e os Manetras. Algumas destas orações costumam ser ditas antes de 

dormir e durante as viagens. 

Na oração oral, também costumamos dizer o que sentimos ou 

desejamos e a intenção que nos move a fazer isto. 

. A oração mental pode ser realizada de várias maneiras. A mais 

simples é dizer mentalmente as palavras que diríamos oralmente 

como oração. Outras formas de oração mental são a meditação e a 

concentração. 

Em relação a pensar bem, a seguinte frase da ensinança nos dá, de forma 

simples, o que poderíamos chamar “regra de ouro” para o nosso 

desenvolvimento: 

"A primeira reforma (o primeiro passo em nosso desenvolvimento) 

começa quando o ser humano lança um pensamento de amor e depois 

deste outro, até criar o hábito de pensar bem".10 

Não necessitamos dedicar tempo para ter bons pensamentos; quando 

são nossa maneira de pensar, eles fazem de nossa vida uma oração. 

É bom recordar que o método para o desenvolvimento espiritual é 

individual, adequado às características das pessoas. As diferentes formas 

de orar, meditar e praticar o método respondem a este princípio. Podemos 

tender para a ação ou a introspecção, o serviço ou a devoção, a abstração 

ou a concretização. Cada um encontra a sua maneira de trabalhar sobre 

si mesmo para ampliar a sua consciência e, assim, ajudar a criar um 

mundo melhor. 

  

                                      
9 Idioma esquecido e de antiguidade desconhecida 
10 Curso O Bom Caminho, 4a. ensinança 
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A Meditação 

 

Os exercícios de meditação de Cafh são parte de um método que conduz 

à meditação e à contemplação. 

Os exercícios de meditação nos ajudam a conhecer a nós mesmos, a 

discernir com clareza crescente e a ampliar a consciência que temos de 

nós mesmos e de nossa situação no mundo. 

Além disso, a prática da meditação beneficia o corpo e a mente. Por 

exemplo, alivia o estresse, a ansiedade, a depressão e a dor; também 

melhora a percepção e produz bem-estar e paz interior. 

A meditação também nos ajuda a trabalhar sobre a forma como agimos e 

nos relacionamos, de modo que o nosso comportamento beneficie a 

nossa saúde física e mental, e também a dos que nos rodeiam. 

São vários os exercícios que nos preparam para meditar. O mais simples 

é o da meditação lida. Escolhemos um texto que nos interessa e nos 

detemos em cada parágrafo para pensar no que diz; pouco a pouco, 

podemos descobrir significados que vão mais além das palavras que 

lemos. Este exercício é especial para estudar ensinanças. 

É comum que as ensinanças espirituais exponham ideias de forma 

sintética, sem elaborar muito sobre elas; a meditação lida nos ajuda a 

descobrir mais conteúdos. É notável o que podemos aprender quando 

nos concentramos em um conceito durante um certo tempo. A atenção 

que lhe damos o mantém em nossa mente; depois, mesmo quando não 

estejamos pensando nesse conceito, ele costuma voltar em nós com 

compreensões que não havíamos percebido ao lê-lo. 

Por outro lado, precisamos meditar para aprender a pensar. Dizemos isso 

porque costumamos confundir pensar com opinar, segundo os nossos 

gostos, preconceitos e tendências. Ou reduzimos o pensar a recordar, 

associar, projetar desejos. Para pensar com liberdade, necessitamos de 

nos treinarmos a pensar. Os exercícios de meditação nos ajudam a dar 

direção e ordem a nossos pensamentos. Além disso, ensinam-nos a 

trabalhar com as nossas emoções, a dominar o nosso estado de ânimo e 

a adquirir hábitos que impulsionam o nosso desenvolvimento. 

Os exercícios de meditação são também formas de orar. Induzem-nos a 

relacionar-nos com o que nos transcende. Também nos induzem a dar-

nos conta do quê e de como somos, tanto no grupo a que pertencemos 

quanto na humanidade e na vastidão do universo. Como práticas de 
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concentração, os exercícios de meditação nos abrem caminho para a 

contemplação, um estado de consciência que nos aproxima da União que 

tanto desejamos. 

É bom lembrar que o motivo que nos move meditar influi em seus efeitos. 

Podemos meditar para isolar-nos do mundo, para nos sentir-nos melhor 

ou para participar com a humanidade. Descobrir por que meditamos é 

descobrir o que buscamos na vida. 
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MEDITAÇÕES METODIZADAS 

 

Os exercícios de meditação que encontramos na ensinança de Cafh são: 

Meditação Discursiva, Meditação Afetiva, Meditação Potencial, Meditação 

Sensitiva e Concentração. 

A Meditação Discursiva, a Afetiva e a Potencial são feitas sobre temas 

que correspondem às sete etapas do desenvolvimento espiritual e aos 

símbolos que encontramos no curso "Simbologia Arcaica".11 Estes se 

relacionam aos efeitos que desejamos alcançar nos exercícios de 

meditação: 

 

Tema: A Dama do Véu Negro Efeito: Aborrecimento 

 O Abismo  Desolação 

 Os Dois Caminhos  Desapego 

 O Estandarte  Eleição 

 O Templo de Ouro  Consolo 

 O Véu de Ahehia  Gozo 

 A Ressurreição de Hes  Arroubamento 

 

Esses temas também correspondem a aspectos próprios de nós mesmos 

e à nossa situação no mundo e na vida. Por exemplo: 

 

. A Dama do Véu Negro refere-se ao nosso egoísmo, a nossos 

instintos primários e aos hábitos que desejamos mudar 

. O Abismo, à nossa situação no mundo 

. Os Dois Caminhos, aos apegos que detêm o nosso 

desenvolvimento 

. O Estandarte, à direção que damos à nossa vida 

. O Templo de Ouro, a nossas aflições 

. O Véu de Ahehia, à nossa percepção da vida 

. A Ressurreição de Hes, à nossa atenção ao divino desconhecido  

  

                                      
11 Sobre o significado desses símbolos e sugestões para meditar sobre eles, vide Curso 

Comentários à Simbologia Arcaica 
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Meditação Discursiva 

 

A meditação discursiva é um diálogo entre nós e Deus, a Divina Mãe ou 

o que reverenciamos. Consta de três passos: Invocação, Silêncio e 

Resposta; cada passo dura 5 minutos. No princípio, é conveniente fazer 

esta meditação de forma vocal; com a prática, consegue-se fazê-la de 

forma mental. 

É bom meditar todos os dias, depois de despertarmos pela manhã, antes 

que as ocupações diárias prendam a nossa mente; também podemos 

meditar antes de descansar à noite. Convém fazê-lo em um lugar onde 

possamos estar, sem sermos incomodados ou distraídos. A postura é 

sentados de forma natural, com o corpo relaxado, as costas retas, a 

cabeça levemente levantada, os braços caídos, as mãos unidas pelas 

gemas dos dedos e descansando sobre as coxas. 

Então escolhemos o tema sobre o qual vamos meditar, fazemos um 

momento de silêncio mental e elevamos o nosso pensamento para o que 

reverenciamos. Pode nos ajudar imaginar que estamos diante da divina 

presença ou diante do mais puro de nossa consciência, do que represente 

os nossos mais altos valores. 

A invocação há de ser simples e clara, sem ser acompanhada por razões 

ou por justificativas; não necessitamos de muitas palavras para dizer o 

que nos acontece ou o que desejamos alcançar. A invocação tampouco 

há de ser um lamento pelo que sentimos ou pelo que nos ocorre. Dizemos 

com simplicidade o que se passa conosco ou como estamos e o que 

desejamos compreender ou realizar de acordo com o tema que 

escolhemos para meditar. Em poucas palavras, somos sinceros com nós 

mesmos sem ocultar nada; é como desnudar-nos por dentro diante do 

que reverenciamos. 

Ao terminar a invocação, começa o tempo de silêncio. Se não pudermos 

alcançar o silêncio mental, tomamos distância interior para observar o que 

passa pela nossa mente como se assistíssemos a um filme, sem deixar-

nos envolver pelo que acontece nele, enquanto estamos abertos à 

resposta que esperamos receber. 

No tempo da resposta, deixamos fluir a voz que nos chega de nossa 

consciência. Nessa voz, encontraremos a orientação para alcançar o que 

ansiamos. 

Ao finalizar a meditação, dizemos Paz. 
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O capítulo sobre os temas de meditação dá algumas orientações para 

tratar cada um dos temas, tanto na invocação quanto na resposta. 

Nesta meditação, pode ocorrer que não tenhamos uma resposta imediata, 

especialmente, quando temos que tomar uma decisão que altere a nossa 

vida, como a forma de realizar a nossa vocação ou o nosso projeto de 

vida. Nestes casos, convém que continuemos meditando com o mesmo 

propósito, durante vários dias. Se formos sinceros em nossa busca e se 

estivermos realmente dispostos a fazer o melhor que poderíamos fazer, 

certamente, em algum momento tomaremos consciência da resposta que 

esperamos, o que pode não ocorrer, necessariamente, durante o tempo 

da meditação. 

A meditação discursiva também pode nos servir como um momento de 

desabafo. Na invocação, nos colocamos aos pés de quem reverenciamos 

e permanecemos ali por um momento. Depois, expressamos as nossas 

dificuldades, problemas ou dores, sem dizer o que poderíamos querer 

para não sofrê-los. Basta que possamos tirar de nós o que nos dói e 

permanecermos ali, na paz do silêncio do passo seguinte. Essa paz e 

esse silêncio nos permitem tomar distância da situação que nos aflige, 

discernir melhor o que acontece conosco e o que poderíamos fazer para 

superá-lo. No passo da resposta, expressamos o que compreendemos. 

A meditação discursiva nos ajuda a desenvolver o hábito de cotejar a 

nossa conduta e as nossas reações com os valores que temos para a 

nossa vida. Em outras palavras, acostuma-nos a dialogar com a nossa 

consciência em cada momento que vivemos. Quando temos que decidir 

algo ou quando reagimos a algum estímulo, fala-nos a voz que 

despertamos em nós na meditação. E essa voz continua falando-nos em 

cada passo que damos na vida. 

Por isso, ainda que tenhamos alcançado altos estados em outras 

meditações, é bom voltar de vez em quando à meditação discursiva, já 

que nela só buscamos a palavra justa que esclarece o nosso 

discernimento. 
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Meditação Afetiva 

 

A meditação afetiva tem cinco passos: Invocação, Quadro Imaginativo, 

Sensações, Propósitos, Consequências e Resumo. Esta meditação dura 

meia hora; nós a efetuamos sobre um dos sete temas já mencionados. 

Os passos desta meditação refletem o que acontece conosco quando 

recebemos um estímulo. Por exemplo: desejamos comer uma fruta 

(Invocação); ao colocá-la na boca, notamos que está em mau estado 

(Quadro Imaginativo); sentimos repugnância (Sensações); nós a 

descartamos (Propósitos); sempre revisaremos o estado do que vamos 

comer (Consequências). Esta analogia faz com que esta meditação possa 

servir-nos para ajustar a nossa conduta, melhorar os nossos hábitos e 

sentir o que queremos ou necessitamos sentir em certas circunstâncias. 

Por exemplo, sentir consolo quando estamos doloridos; gozo quando nos 

sentimos deprimidos; rechaço diante de coisas que nos atraem, mas nos 

prejudicam. Também podemos melhorar e mudar hábitos que desejamos 

superar. Por exemplo, trocar os pensamentos ou os sentimentos que 

sabemos que prejudicam a nós ou aos outros por pensamentos e 

sentimentos que desejamos ter. 

Em poucas palavras, a meditação afetiva serve para termos melhor 

domínio sobre nossa vida. 

Fazemos essa meditação de forma vocal enquanto estivermos 

aprendendo-a; quando tivermos suficiente prática, nós a efetuaremos de 

forma mental. Não temos que nos preocupar com o discurso; o importante 

é dizer com clareza o que buscamos, sentimos ou nos propomos, sem 

demasiadas palavras nem divagações. Podemos repetir o que dizemos, 

sem medo de desvirtuar a meditação. 

Antes de começar, escolhemos o tema da meditação. Na invocação, após 

elevar o pensamento por alguns instantes, dizemos o que se passa 

conosco e o que desejaríamos alcançar a esse respeito, sem 

estendermos muito. 

Depois, fazemos um quadro imaginativo que possamos associar ao tema 

que escolhemos. Não entramos em demasiados detalhes; concentramo-

nos no quadro completo para perceber toda a sua mensagem, como as 

que nos chegam quando vemos boas fotografias. Como a invocação, o 

quadro imaginativo é breve; basta descrevê-lo com suficiente nitidez para 

que produza impacto em nós. 
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Nas sensações, dizemos o que experimentamos ao contemplar esse 

quadro, sem divagar nem dar razões. No passo dos propósitos, dizemos 

para que nos move o que temos sentido, especialmente, o que nos 

propomos fazer para alcançar o que buscamos, de acordo com o tema da 

meditação. No passo das consequências, expressamos o que 

compreendemos no quadro imaginativo, ou como internalizamos a sua 

mensagem. Terminamos com um breve resumo dos passos da 

meditação. Depois dizemos Paz. 
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Meditação Potencial 

 

Esta meditação consta de dois passos: Invocação e Quadro Imaginativo. 

Neste último, concentramo-nos em uma única imagem, durante todo o 

tempo que nos for possível. Mantemos o que essa imagem tende a 

produzir em nós, sejam emoções, associações, recordações ou ideias. 

Esta concentração faz com que a imagem se grave em nossa memória. 

Como as palavras, as imagens têm grande força; bem sabemos como 

voltam em nós as que nos fizeram sofrer ou ter medo, quando as vimos. 

Assim também ocorre com a imagem que fixamos no Quadro Imaginativo; 

trabalha por si mesma em nosso interior. Depois, há de fazer com que 

essa imagem volte em nós mesmos, durante o dia, para que, pouco a 

pouco, ela nos faça tomar consciência do que ela significa e do que exige 

de nós, tanto em conduta quanto em objetivos. 

Por exemplo, para aprender o que provocamos com as nossas atitudes e 

com a nossa conduta, no quadro imaginativo, projetamos imagens que 

mostram o nosso comportamento e as reações que produzimos em nosso 

entorno. Para desenvolver o nosso sentido de participação, as imagens 

também podem ser sobre o que ocorre em nosso contexto, e também 

sobre o que se passa no mundo. Ver os males que geramos nos ajuda 

abrir a mente e o coração para tudo o que acontece, já que cada fato que 

presenciamos e cada notícia que recebemos são mensagens da vida que 

necessitamos aceitar, compreender e nos conscientizar. 

Às vezes, não desejamos ver as imagens das tragédias que produzimos 

entre nós, porém se, em vez de pensar que são dos outros ou se 

deixarmos de acusar os outros por isso, nós as tornamos nossas, 

tomamos consciência de que nada nos é alheio. Isto nos move a assumir 

responsabilidade pelo que ocorre na família humana –somos 

inseparáveis dela– e a fazer algo para remediar os nossos infortúnios. 
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Meditação Passiva 

 

“A meditação passiva é a que pratica o exercitante quando, por 

causas que não são nem físicas nem morais, sente um fastio 

crescente pelos quadros repetidos e pelos vários discursos e 

palavras. A meditação é lenta e, quase sem querer isto, detém-se 

sobre cada palavra; quanto menos se diz, mais se aproveita.” 

 

“As palavras devem ser cada vez menos; em vez de buscar frases 

para enriquecer o discurso, deve-se buscar eliminar todas as palavras 

inúteis e vãs. No quadro, há que procurar fazer uma só imagem e 

nada mais que uma. Às vezes, basta uma palavra para preencher todo 

o tempo da Meditação.”12 

 

Ao meditar de forma ativa, dizemos as palavras como o fazemos em 

nosso falar cotidiano, seja pronunciando-as ou dizendo-as mentalmente. 

Quando já temos certa prática, podemos dizê-las de maneira mais 

pausada, prestando atenção a cada uma das palavras que dizemos. 

Pouco a pouco, poderemos descobrir a riqueza que contém cada palavra 

ou a associação entre elas. 

Por exemplo, quando na conversação habitual dizemos o nome de uma 

pessoa, esse nome não significa para nós nada mais do que um dado de 

referência. Porém esse nome é muito mais do que um dado, quando o 

dizemos pensando nessa pessoa, porque estabelecemos um vínculo 

interior com ela, como se chegasse à nossa mente e a nosso coração. O 

mesmo ocorre quando, ao juntar palavras para expressar algo, prestamos 

atenção em cada uma delas para permitir-lhes que nos falem. 

Recordemos que, em sua maioria, as palavras são símbolos; vale a pena 

tentar penetrar no que esses símbolos significam, quando os nomeamos. 

Atentemos para o que nos dizem palavras como escutar, participar, amar, 

não em sentido literal, mas em consciência. Em que medida nos damos 

conta de tudo o que dizemos ao pronunciá-las? 

Na Meditação Passiva, os passos do exercício são mais lentos; reduzimos 

pouco a pouco a quantidade de palavras e aumentamos o tempo entre as 

palavras, até que nos bastem umas poucas para cobrir cada passo. 

                                      
12 Curso Ascética Mística, 8ª ensinança. 
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Por exemplo, quando na meditação dissermos Mãe Divina, detenhamo-

nos em Mãe e deixemos que entre em nós tudo o que essa palavra pode 

chegar a significar. Quando o efeito da palavra se desvanecer, passemos 

às seguintes. Essas pausas, ainda que sejam pequenas, criam em nós o 

hábito de pôr atenção ao que dizemos, até que não necessitemos dizer 

muitas palavras para expressar o que desejamos. Assim também 

aprendemos a pôr em algumas palavras, talvez em apenas uma ou duas, 

o anseio de desenvolver-nos que dizíamos ir mais além das palavras. 

Com a prática, podemos chegar a não necessitar mais do que nos 

concentrar em uma palavra para que, também pouco a pouco, ela nos 

revele o seu conteúdo. 

No quadro imaginativo da meditação afetiva nos concentramos em uma 

só imagem até que ela produza uma resposta em nós; não em palavras, 

mas em compreensão ou em tomada de consciência. 

A prática da meditação passiva e, especialmente, a de concentrar-nos no 

que pode nos revelar uma palavra são vias para a meditação e para a 

contemplação. Nelas não há discurso, só atenção. A chave para poder ir 

mais além do que já temos na mente é atender sem expectativas. Ter 

ânsia por lograr algo, inclusive querer compreender, é o maior obstáculo 

para a contemplação e, certamente, para lograr a União. 

Os exercícios de concentração e de meditação são práticas que preparam 

para meditar. Ou seja, pôr a atenção sobre um assunto, tema, palavra ou 

imagem até que nos dê uma resposta ou nos revele o seu conteúdo. O 

exercício de concentração implícito na Meditação Passiva é uma via 

rápida para se chegar a meditar. 

Por exemplo, ao meditar sobre um tema específico, deixamos de lado o 

que pensamos sobre esse tema para podermos ir mais além do que já 

sabemos. Simplesmente nos concentramos no tema e damos tempo à 

nossa mente para que faça seu trabalho, sem pressa e sem ansiar por 

um resultado. 

 

 

A meditação passiva também nos ajuda a lograr poder de síntese. É 

comum que quando desejamos dizer algo nos desviemos do tema e 

tenhamos que retornar várias vezes ao que desejamos expor. O hábito 

de prestar atenção a cada palavra que dizemos nos ajuda dizer com 

poucas palavras o que queremos expressar. Isto torna mais fácil entender 
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e recordar o que dissemos. O poder de síntese é valioso – em realidade, 

indispensável – nas conversações de muitos integrantes e quando 

analisamos ideias e propostas. 
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Meditação Sensitiva 
 

A meditação sensitiva tem cinco passos, cada um dedicado a um dos 
cinco sentidos: ver, cheirar, degustar, tocar e escutar. 

 

“Para algumas almas é muito necessária a meditação sensitiva; o ser, 
tomando seus sentidos, revigora-os e os orienta para a sua 
conveniência espiritual. Se, por exemplo, quiser meditar sobre uma 
rosa, olhe-a bem até que os seus olhos se impregnem de sua beleza; 
aspire a sua fragrância, procure sentir a sua frescura na boca, imagine-
se apalpando as suas sedosas pétalas e escute o poema de um dia 
que só ela sabe recitar.”13 

 

A meditação sensitiva nos ajuda a usar melhor os nossos sentidos. 
Quando nos concentramos em uma tarefa ou quando algo chama muito 
a nossa atenção, de forma espontânea, bloqueamos os estímulos que 
possam nos distrair. Apesar de esse mecanismo nos permitir estudar, 
realizar tarefas delicadas, escutar atentamente o que os outros nos dizem 
e desfrutar do que nos interessa, não nos permite perceber tudo o que 
nos dizem os sentidos. Por exemplo, enquanto assistimos a um filme 
emocionante, percebemos muito pouco do que nos rodeia, inclusive a 
passagem do tempo. Quando nos apaixonam as cores de uma paisagem, 
talvez não escutemos o canto dos pássaros; se só nos interessam os 
pássaros, é possível que não percebamos a beleza das árvores onde eles 
pousam. 

Fora dos momentos em que necessitamos ou queremos prestar atenção, 

costumamos estar tão encerrados em nós mesmos que não reparamos 

nas mensagens de nossos sentidos. Fora do que podemos perceber 

através deles, cada sentido nos traz uma ou mais mensagens. Cada 

coisa, que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos, degustamos, diz-nos 

muito mais do que o que recebemos através desses sentidos. Por trás de 

cada coisa que vemos ou usamos está alguém que a pensou ou a 

executou; por trás das figuras das pessoas que vemos ou escutamos há 

seres humanos; por trás das imagens da natureza estão a beleza e a 

perfeição das leis que a regem. Nossos sentidos não só nos conectam à 

vida, mas também são veículos para as suas mensagens. 

 

                                      
13 Curso Ascética Mística, 8ª ensinança. 
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♣ 

Uma variação da meditação sensitiva pode ser deixar de lado as reações 

emotivas que podem produzir em nós o que percebemos e concentrar-

nos só na percepção do sentido no qual nos concentramos. Isto nos ajuda 

aprender a perceber, sem julgar, algo valioso não só no âmbito dos 

sentidos, mas no que abarca todo o espectro da percepção, como quando 

vemos ou escutamos uma pessoa. Essa técnica consiste em internalizar 

o que percebemos tal como é, sem deformá-lo com as nossas reações 

emotivas. Somente depois poderíamos acercar-nos de um julgamento 

mais ou menos imparcial sobre o que percebemos e receber a mensagem 

que ele encerra. 

Por exemplo, ao perceber um cheiro que nos desgosta, não julgá-lo, mas 

concentrar-nos nele; ao ver algo de que gostamos, deixemos de lado o 

prazer e nos concentremos só no que nos diz a vista. Ao descartar os 

julgamentos e reações que nos produzem os estímulos, podemos 

descobrir com mais clareza o que nos dizem os nossos sentidos, já que 

sempre nos enviam uma mensagem. 

Também podemos aplicar a técnica da meditação sensitiva ao quadro 

imaginativo da meditação afetiva, adequando-o aos diferentes temas de 

meditação. 

Por exemplo, cheirar algo que nos provoca asco ou sentir o gosto de algo 

que nos repugna pode nos mover a aborrecer; escutar o pranto de 

criaturas desamparadas, a sentir desolação; o dobrar dos sinos, a sentir 

pena ou compaixão; um cântico espiritual, a eleger; o murmúrio de uma 

fonte, a sentir paz e consolo; o perfume de uma flor, a sentir gozo; o 

delicado toque da brisa, a perceber a fugacidade e a eternidade do 

momento presente. 

  



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

42  

A Concentração 
 

Este exercício consiste em fixar a visão e a atenção em um ponto, em 

uma figura ou em um objeto e a concentrar-nos, durante um certo tempo, 

sobre o que olhamos. Embora seja um exercício individual, também pode 

ser feito coletivamente. Por exemplo, coloca-se um pequeno objeto no 

centro de uma mesa ou em outro suporte, para que todos se concentrem 

nele. Finalizado o exercício, cada um avalia a sua experiência. 

Os exercícios de concentração aumentam a capacidade de manter a 

atenção e dão poder a nossos pensamentos. Isto é importante, porque se 

não houver algo que chame com grande força a nossa atenção – um bom 

filme ou um jogo que nos apaixone – não nos acostumamos a manter-nos 

atentos por mais do que alguns poucos minutos. Um professor do ensino 

médio dizia que a atenção média de seus alunos não superava quatro 

minutos. Por isso, os que transmitem ideias e conhecimentos apelam com 

frequência para recursos – exemplos, anedotas, estado de ânimo – que 

prendam a atenção ao que continuarão dizendo. Além disso, tratam de 

não se estender por mais do que uns vinte minutos, porque mesmo com 

esses recursos é difícil manter a atenção da audiência. Isto nos indica 

quão necessário é praticar a concentração para não sermos levados por 

divagações mentais. 

O exercício de concentração não se limita a práticas específicas; 

podemos fazê-lo de forma contínua se nos esforçarmos para nos 

concentrar com interesse em cada coisa que fazemos durante o dia, 

assunto por assunto, coisa por coisa. Inclusive podemos exercitar-nos 

para manter uma só linha de pensamento quando conversamos, já que é 

comum passarmos de um tema a outro sem reparar que fazemos 

associações que nos levam a outros temas, sem terminar nenhum. Isto 

pode ocorrer inclusive quando nos reunimos para tratar um tema 

específico. Logo após o início, costumamos fazer digressões que não só 

nos afastam do tema, mas que às vezes nos levam a assuntos que nada 

têm a ver com o motivo da reunião. Tomar consciência da forma como se 

desviam os nossos pensamentos, quando necessitamos mantê-los, 

ajuda-nos desenvolver a atenção. 

É bom que verifiquemos o tempo que podemos manter a atenção sem 

nos distrair, porque isso nos estimula a dar importância não só aos 

exercícios de concentração, mas também aos de meditação; estes 



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

43  

também desenvolvem a atenção e a orientam para o que realmente nos 

importa. 

A atenção é indispensável em todos os aspectos da vida, já que só 

atendendo ao que acontece e ao que nos acontece, poderemos 

compreendê-lo e tirar-lhe proveito. É bom, então, cultivar a atenção para 

que todos os nossos passos nos mantenham no caminho que escolhemos 

para viver. 

Por outro lado, os exercícios de concentração ajudam a limpar a mente e 

dão lugar a que se expresse nela uma noção de ser cada vez menos 

condicionada. 
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A Dama Do Véu Negro 
 

 

O tema A Dama do Véu Negro nos ajuda a dominar os impulsos e os 

desejos produzidos pelos instintos primários de autoconservação e 

predomínio. Além disso, na meditação sobre este tema, trabalhamos para 

discernir e superar o que em nós trava o nosso desenvolvimento e a nossa 

relação com os demais, ou entorpece outros aspectos de nossa vida. 

Tomar consciência do que nem sempre estamos dispostos a reconhecer 

em nós mesmos, ajuda-nos perceber os efeitos que produzimos nos que 

nos rodeiam, em nossos trabalhos e em nosso estado de ânimo. 

Encontramos o nome Dama do Véu Negro no curso Simbologia Arcaica 

da ensinança de Cafh. Seu caráter está relacionado à antiga crença de 

que existe uma força maligna que se opõe à força do bem que provém de 

Deus. Esta crença relaciona essa força à figura do Diabo, comum à 

maioria das religiões existentes. O Véu Negro indica que não distinguimos 

de onde provêm os impulsos que nos movem a pensar, sentir ou fazer 

algo oposto ao que desejamos realizar. 

Essa força maligna existe, não porque exista um Diabo, mas porque a 

geramos com os pensamentos e sentimentos que temos quando nos 

deixamos levar por impulsos instintivos que nos movem a destruir-nos uns 

aos outros. Porém, assim como sentir e pensar mal criam uma força 

negativa, também criamos uma força positiva com os sentimentos de 

amor e de participação, especialmente quando desenvolvemos empatia 

não só por quem amamos, mas por qualquer pessoa; todos somos parte 

da família humana. 

Ao meditar sobre A Dama do Véu Negro, trabalhamos sobre o que 

desejamos superar em nós. Por exemplo, falhas em nosso autodomínio, 

impulsos para prevalecer, propósitos egoístas, desejos que nos distraem 

ou desviam o objetivo que queremos realizar. Ou ainda quando nos 

damos conta de que desperdiçamos parte de nossa vida por não tomar 

consciência, a tempo, do que fazemos e de que cada momento que 

perdemos é irrecuperável. 

Além disso, necessitamos reconhecer como influímos sobre os demais 

com a nossa forma de ser, agir e pensar, e como a tendência a preocupar-

nos apenas com nós mesmos também contribui para gerar as tragédias 

que sofremos no mundo. Somente quando nos damos conta de nosso  
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papel em nosso círculo e na sociedade é que podemos começar a 

trabalhar pelo benefício de toda a família humana, que é também o nosso 

próprio benefício. 

Em resumo, neste tema de meditação, trabalhamos sobre a tomada de 

consciência e o aborrecimento de: 

. Nossos impulsos instintivos 

O domínio dos instintos é básico para que possamos manter o nosso 

discernimento. Ainda que acreditemos que já os tenhamos controlado, é 

bom ter presente quão fácil é deixar-nos arrastar pelo impulso sexual, pela 

ira, pelo ódio, pela ânsia de poder, de riqueza ou de procurar o que não 

necessitamos. Esses impulsos fazem com que percamos o controle sobre 

a nossa própria vida e não reparemos nas tristes consequências que 

geramos para nós mesmos, para os nossos seres queridos e para a 

sociedade. 

. Nossos hábitos mentais 

Nem sempre nos damos conta de que os nossos impulsos para defender 

as nossas opiniões nos antagonizam com quem não as compartilha 

conosco, e que o nosso dogmatismo – que poucas vezes reconhecemos– 

nos impede compreender mais além de nossas opiniões e preconceitos. 

. Nossos hábitos emocionais 

Os descontroles emocionais podem nos mover a aumentar o que 

acontece conosco ou com os outros. Essa forma de reagir nos induz a 

julgar e a agir de formas injustas ou inapropriadas. Além disso, a 

excessiva emotividade torna-nos difícil mantermos a serenidade interior. 

. Certos hábitos de vida 

Nem sempre compreendemos o quanto influem em nós os hábitos que 

criamos sem ter nos dado conta; costumes que geralmente impedem os 

nossos projetos e o nosso desenvolvimento. Vale a pena analisá-los um 

por um, discernir os seus prós e contras para mudá-los por outros que 

nos ajudem viver como desejamos e alcançar o que ansiamos. 

Obviamente, não podemos obter esse autodomínio de forma rápida. O 

objetivo de meditar sobre este tema é ajudar-nos a compreender como 

influem os nossos impulsos e hábitos em nossa vida e na dos que nos 

rodeiam. Além disso, os propósitos que fazemos na meditação vão 

condicionando as nossas reações aos estímulos que nos movem, para 
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adequá-las ao que sabemos que necessitamos fazer. A meditação afetiva 

tem um passo para enfatizar esses propósitos, neste caso o 

aborrecimento; a discursiva tem o passo da resposta para induzir o nosso 

aborrecimento. 

Por que gerar aborrecimento ao que descobrimos que nos prejudica? 

Quando nos limitamos apenas a entender que algo é prejudicial para nós 

ou para os outros, com facilidade deixamos de lado essa informação para 

continuar como se não a tivéssemos entendido. Às vezes fazemos algo 

e, mesmo sabendo que é prejudicial à nossa saúde ou ao nosso bem-

estar, continuamos fazendo porque gostamos de fazê-lo. Necessitamos 

mudar esses gostos para uma reação rápida, como a que temos para 

evitar queimar-nos. Em outras palavras: não só necessitamos entender o 

que nos prejudica, mas também sentir profunda aversão por isso, 

aborrecer isso. Sentir com intensidade nos ajuda a internalizar algo que 

tenhamos entendido. A partir daí, essa consciência nos faz reagir de 

forma espontânea e positiva, como quando nos movemos com rapidez 

para evitar um golpe, sem que necessitemos pensar para fazer isto. 
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O Abismo 

 

Um abismo é uma profundidade insondável, perigosa e quase 

incompreensível. Na meditação, associamos esta imagem à penosa 

situação humana: ignorância das questões fundamentais, inevitabilidade 

do sofrimento, o declínio e a morte, além dos males que criamos entre 

nós mesmos. Esta meditação nos induz a revisar a nossa relação com o 

fato de ser um ser humano neste mundo. 

Podemos meditar sobre este tema de várias maneiras. Por exemplo, a 

partir dos seguintes pontos de vista: 

. Nossa solidão interior 

. Nossa ignorância fundamental 

. Nossa dor pelo sofrimento no mundo 

. Nossa própria dor neste mundo 

. Nossa participação interior com aqueles que sofrem 

. Nossa impotência ante os males que gostaríamos de remediar 

Quando falamos sobre a solidão, é óbvio que não estamos sozinhos; ao 

contrário, a menos que tenhamos nos isolado para não termos contato 

com os outros, não podemos evitar estar imersos em uma humanidade 

crescente em número e conflitos. No entanto, não podemos escapar de 

nossa solidão interior. Os conselhos que nos dão podem nos ajudar, o 

amor que nos brindam nos alenta, porém temos que enfrentar sozinhos 

as nossas decisões e as suas consequências, ainda que outras pessoas 

queiram nos acompanhar. Mesmo quando dizemos para nós mesmos que 

fizemos algo porque nos disseram que era para fazer assim, seguir um 

conselho é uma decisão só nossa, a sós com as nossas incertezas. 

Quando sofremos, fazemos isso a sós, ainda que os outros queiram nos 

consolar. E diante do destino, estamos sós, esperando o que virá, ainda 

que estejamos acompanhados. 

Sentimo-nos sós quando sabemos – ainda que não queiramos pensar 

sobre isso – que em algum momento nos deixarão os que amamos, sem 

saber quando. 

E sozinhos estamos quando nos damos conta de que todo o saber que 

tanto apreciamos e que nos dá segurança se tornará obsoleto, como 

ocorreu sempre com o pretendido saber das gerações passadas, mas que 

agora essa obsolescência ocorre com grande rapidez. 
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Muito mais sozinhos nos sentimos quando buscamos respostas para 

perguntas fundamentais. Por mais que nos aferremos ao nosso nome, 

posição social e crenças, no fundo não sabemos quem somos, por que 

estamos onde estamos nem onde havemos de terminar. E ainda mais sós 

nos sentimos quando temos que abrir caminho para nós na vida, sem 

saber qual caminho tomar. Isto nos leva a uma desolação mais profunda; 

não mais aquela produzida pelos sofrimentos, mas por não saber o 

sentido de nossa vida. 

Porém a desolação, como efeito desta meditação, não só pode ser 

produzida por essa solidão, mas também pelos sofrimentos dos outros. 

Na meditação discursiva, na invocação, podemos recordar esses 

sofrimentos; na resposta, mantê-los presentes para permanecermos 

unidos, em desolação, com os que não podem evitá-los. 

Na meditação afetiva, sobram quadros para produzir desolação; basta 

mostrar as tragédias que provocamos, como também a ignorância em que 

vivemos. 

Quando conseguimos afastar o olhar sobre nós mesmos e nos atrevemos 

a ter em conta o mundo dos demais, desenvolvemos empatia. Este é o 

começo da desolação por participação. Já não nos sentimos desolados 

só por nós mesmos nem por nossa solidão e ignorância, mas também 

pela dor permanente da família humana da qual somos parte. 

Nestes casos, a desolação nos induz a sair de nosso habitual isolamento 

interior, a abrir a nossa mente e o nosso coração para desenvolver um 

amor que envolva todo o gênero humano. 
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Os Dois Caminhos 

O tema Os Dois Caminhos nos recorda que havemos de desapegar-nos 

do que tira a nossa liberdade interior, inclusive desapegar-nos do que nos 

atrai, para poder discernir cada passo que damos na vida, já que em cada 

instante voltamos a eleger o nosso destino. 

A antiga simbologia nos diz que, quando desperta em nós o desejo de 

melhorar e dar sentido à nossa vida, temos dois caminhos diante de nós. 

Um deles é suave, mas muito longo; implica muitas vidas, sofrimentos e 

intermináveis experiências para conseguir, por fim, realizar o ideal 

sonhado. O outro caminho é curto, porém íngreme. Leva-nos com rapidez 

até o fim, se trabalharmos sobre nós mesmos para expandir a nossa 

consciência. Não nos priva das provas e das dores próprias da vida, 

porém nos evita muitas dores criadas por nós mesmos e nos ensina a 

compreender e a adiantar-nos com maior rapidez. Em suma, neste 

caminho aprendemos a não repetir experiências inutilmente, mas a fazer 

de cada uma delas um novo passo no desenvolvimento de nossa 

consciência. 

Por que ao meditar sobre esse tema buscamos desapego? Porque, assim 

como vislumbramos o horizonte que nos atrai, assim também nos detém 

o que não queremos deixar para trás, como por exemplo, o apego a bens 

e amores, a buscar só o que nos dê satisfação ou prazer, a proteger-nos 

da dor alheia, o quase inquebrantável apego com que nos aferramos às 

nossas opiniões e preconceitos. Em síntese, o hábito tão comum de 

pensar e viver encerrados em nós mesmos. 

Apavora-nos, às vezes, pensar na morte, como se não recordá-la fizesse 

com que ela não existisse ou adiasse a sua chegada. Não sabemos se 

estaremos vivos no próximo instante, ou se estarão vivos os que amamos. 

Aferramo-nos às coisas como se nunca tivéssemos que deixá-las e 

buscamos triunfos que se desvanecem com o tempo. 

Saber que sempre temos dois caminhos diante de nós, faz-nos sentir 

quão submissos estamos por nossos apegos e por manter a ilusão de que 

poderemos reter o que temos, o que apreciamos, o que amamos ou 

acreditamos necessitar. 

É natural que nos apeguemos a quem amamos, às coisas que temos, ao 

lugar onde vivemos. Esses apegos não nos detêm quando recordamos 

que esses laços são temporários. Dar-nos conta disto - e ter isto presente 

-faz com que, em vez de sofrer ou entristecer-nos porque tudo é 

passageiro, desfrutemos da intensidade de viver cada instante do 
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presente. Como sabemos que é único, não nos permitimos ignorá-lo ou 

deixá-lo desaparecer como se fosse um desperdício. Ao prestar atenção 

ao presente irrecuperável, transformamos cada uma de nossas 

experiências em um contínuo "dar-nos conta" do que ocorre e do que nos 

ocorre. Cada instante nos brinda uma ensinança. 

O devenir implica um contínuo de desaparição e aparição, tanto dos 

instantes quanto do que experimentamos neles. É realmente um contínuo 

de morte e renascimento. Nada é permanente no contínuo do presente. 

Por isso, não havemos de confundir desapego com desprender-nos do 

que temos ou com afastar-nos dos que amamos. Desapego é vencer a 

ilusão de que o que temos e entesouramos é para sempre: a ilusão da 

posse. 

Por outro lado, o desapego nos induz a dar-nos conta de que estamos 

neste mundo para aprender e seguir adiante. 

Isto nos leva a prestar atenção ao que, no dia a dia, aprendemos ao viver 

e que havemos de deixar tudo o que pretendemos segurar na vida sobre 

esta Terra. Segundo as ensinanças, ao morrer esquecemos tudo: a 

informação que recebemos, os estudos realizados, as experiências 

vividas. Talvez o único que permaneça em nós seja a consciência que 

pudemos desenvolver ao longo da vida. Isto nos leva a compreender que, 

se desejamos avaliar a nossa vida, além de contar as obras boas que 

fizemos – e que vamos esquecer– o que nos indicaria o quanto temos 

adiantado é o quanto temos ampliado a nossa consciência. 

Seria bom, então, que às vezes nos detivéssemos para descobrir o 

quanto do que aprendemos e vivemos temos transmutado em tomadas 

de consciência. Isto nos ajudaria a dar-nos conta de que a nossa vida tem 

sentido. 

Na meditação, na invocação, vamos trazer à luz os nossos apegos para 

ver como eles nos retêm. Na discursiva, a resposta há de nos estimular a 

nos desapegar para alcançar a liberdade interior que almejamos. Na 

meditação afetiva, o quadro há de mostrar os apegos que nos sujeitam e 

nos impedem realizar o que nos propusemos. As sensações deveriam se 

concentrar na asfixia interior na qual nos mantêm os nossos apegos. 

Sentir essa asfixia basta para dar força ao propósito de desapego. 
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O Estandarte  

 

Um estandarte é um símbolo com vários significados; um deles é o de 

proteção, tanto a que recebemos quanto a que imploramos. Quem 

carrega um estandarte, leva-o acima da cabeça, como que implorando ao 

céu. Na bíblia, encontramos "Yahvéh é minha bandeira", como se 

estivesse dizendo que Deus é o meu amparo, a minha proteção. 

Em relação a esse tema de meditação, o estandarte representa o nosso 

ideal: ampliar a nossa consciência a partir do que temos compreendido 

sobre nós, sobre a vida, o mundo, nas meditações sobre os temas 

anteriores. 

Pode ser que não pensemos muito sobre o sentido que damos à nossa 

vida, porém há momentos em que nos perguntamos que orientação 

vamos lhe dar ou se é boa a que estamos lhe dando. Estes momentos 

são bons para compreender que podemos dar-lhe um sentido que 

transcenda o que já tem pela forma como vivemos e pelos objetivos que 

havíamos nos proposto realizar. 

Na meditação, o estandarte representa o ideal que elegemos, ao qual 

desejamos subordinar os nossos interesses. Embora já tenhamos  feito 

essa eleição, e como as demandas da vida nos exigem concentrar-nos 

no que temos que fazer para responder a elas, no dia a dia, necessitamos 

dedicar, ao menos, um momento para discernir se as nossas ações e 

objetivos de cada dia se harmonizam com essa eleição. 

Recordemos que, dando-nos conta ou não, em cada momento as nossas 

ações dão direção à nossa vida, não só pelo que fazemos, mas também 

pelo modo como o fazemos. É comum que nos deixemos levar por nosso 

temperamento, sem prestar atenção em como isto influi em nós, no que 

fazemos e em nosso entorno. Não nos é fácil dar-nos conta de que a 

nossa conduta influi em nosso bem-estar, em nosso desenvolvimento e 

no dos demais. Necessitamos desenvolver um olhar introspectivo que nos 

ajude regular o que costumamos chamar "meu jeito de ser". A meditação 

diária, e em especial a do Estandarte, é uma maneira de examinar-nos 

retrospectivamente para comprovar ou descobrir se a forma como 

vivemos corresponde à vocação de responder ao nosso ideal. Se 

coincidirem, reafirmamos os nossos hábitos e propósitos; se não for 

assim, nós os corrigimos de modo que o que façamos nos oriente para o 

que almejamos realizar. 
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Também podemos invocar para reafirmar o objetivo que damos à nossa 

vida ou para descobrir qual sentido haveríamos de dar. Ou pedir ajuda 

para sermos fiéis à eleição que já fizemos. 

Na meditação discursiva, a resposta pode ser como um redescobrimento 

do ideal que nos move, o que fortalece a nossa decisão de responder a 

ele. 

Na meditação afetiva, o quadro pode mostrar como em cada instante se 

nos apresentam múltiplas opções, dentre as quais apenas uma responde 

ao que decidimos fazer com a nossa vida. Nas sensações, percebemos a 

voz de nossa consciência que não cessa de nos alertar sobre o caminho 

que temos de seguir. O propósito pode ser, por exemplo, manter viva essa 

voz, sem deixar que os nossos apegos e desejos apaguem a nossa 

consciência. 
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O Templo de Ouro 

Um dos bens que recebemos do tema O Templo de Ouro é o alento para 

nos sustentar diante das dores da vida e das dificuldades que temos para 

realizar o que ansiamos. Meditar sobre este tema nos ajuda compreender 

que, seja o que for que nos aconteça, tudo tem sentido porque estamos 

sob o amparo da lei que rege a existência. Em termos tradicionais, 

mostra-nos que estamos abençoados pelo que é fonte de vida e sustento 

de todo o criado. 

Ocupados como estamos para responder às demandas de uma vida difícil 

e pressionados pela tensão que sofremos pelos problemas pessoais e 

sociais que nos atormentam, necessitamos conseguir, pelo menos, um 

momento de paz. O tema O Templo de Ouro responde a essa 

necessidade. 

Assim como sentimos paz, quando entramos em um lugar tranquilo e 

agradável, assim também sentimos paz quando, mentalmente, entramos 

em nosso interior, nesse âmbito íntimo e expansivo que é a vastidão de 

nossa consciência, inseparável da consciência que alenta a vida. Ali 

encontramos uma paz interior que se expressa em consolo. A esse âmbito 

interior chamamos Templo de Ouro. 

Na meditação discursiva, na invocação, deixamos de lado o que nos 

perturba ou preocupa para focar-nos só na paz que desejamos alcançar; 

na resposta, deixamo-nos levar para um lugar que nos inspire paz e 

permanecemos ali, até finalizar dizendo Paz. 

Na meditação afetiva, a invocação é semelhante à da meditação 

discursiva; no quadro imaginativo, podemos nos ver em um templo 

silencioso, ou que estamos passamos por um átrio atrás do qual o local é 

sagrado, não perturbado pelo que ocorre no mundo. Também podemos 

eleger uma imagem que associemos ao silêncio e à paz, de acordo com 

as nossas experiências. Permanecemos nessa imagem imbuindo-nos de 

silêncio e paz durante o tempo que nos seja possível. O propósito pode 

ser recordar que sempre contamos com esse refúgio de paz, mesmo que 

estejamos tensos; as consequências, que podemos lograr paz interior se 

nos propusermos consegui-la. 

Quando nos acostumamos meditar sempre no mesmo lugar, já contamos 

com um lugar que nos induz a sentir-nos em paz e a aprofundar essa paz 

na meditação. 
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Podemos dar outro enfoque para esta meditação: aceitar o que nos 

ocorre, o primeiro passo para lograr consolo. 

Aceitar é tomar consciência de que o que nos acontece ou o que possa 

nos acontecer é um aspecto da lei da vida. Para encontrar consolo, então, 

é preciso aceitar o momento tal como é, sem rechaçá-lo por não 

responder às nossas expectativas ou sem nos queixar por nos fazer 

sofrer. Busquemos ver com serenidade as coisas como são e 

descansemos na paz interior de saber que cada dor contém uma 

ensinança, e que se a aceitarmos, poderemos compreendê-la. 

Por outro lado, podemos aproveitar esta meditação para fortalecer-nos, 

com antecipação, diante do que possa nos acontecer. Nem tudo 

responderá às nossas expectativas ou a nossas esperanças. Aceitar de 

antemão que as coisas poderão não ser como desejamos, ajuda-nos, por 

um lado, a aceitar a nossa incerteza; por outro, a valorizar o momento 

presente. Esta aceitação é paz em relação à vida, uma paz que podemos, 

sim, chamar de consolo. 

Na meditação, na invocação, podemos imaginar que estamos diante de 

uma imagem que representa a lei da vida, como a figura de uma mulher 

sustentando uma balança em sua mão, associada à justiça. Na meditação 

discursiva, a resposta pode ser reconhecer que há justiça em tudo o que 

acontece, tanto no que se passa conosco quando avançamos em idade 

quanto no que responde à lei de consequências –se tivermos em conta a 

consciência que hoje temos como humanidade, não deverão nos 

surpreender os sofrimentos que geramos entre nós. 

Na meditação afetiva, o quadro pode representar uma situação que pode 

dar-nos dor; nas sensações, sentir que essa dor contém uma ensinança; 

nos propósitos, compreender que essa ensinança é aceitar o vivido; nas 

consequências, ter paz por essa aceitação e por saber que, aconteça o 

que nos aconteça, continuaremos a viver de acordo com os nossos 

princípios. 

Ao finalizar esta meditação, podemos repetir a palavra Paz, lentamente, 

até que essa paz se infunda em nós. 

Ao meditar sobre este tema, podemos discernir se o consolo que 

buscamos é só para nós mesmos ou se também buscamos consolo para 

todos os seres, para projetar o nosso consolo sobre os outros, como um 

manto de paz. 
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O Véu de Ahehia 

 

“O Véu de Ahehia é imagem da vida como resultado, é o efeito 

manifestado de uma causa oculta. Tudo no universo é imagem da 

Mãe Divina; desde os corpos siderais até o menor grão de areia.”14 

 

O tema do Véu de Ahehia nos abre os olhos a respeito dos limites de 

nossa percepção. Embora saibamos que não percebemos tudo o que 

existe, às vezes, sentimos e opinamos como se essa limitação não 

existisse. Isto nos leva a nos convencer de que as coisas são como 

acreditamos que são, quando, em muitos casos, não sabemos como são 

nem porque são como são. 

Para descerrar o Véu de Ahehia que nos oculta a realidade, o primeiro 

passo é reconhecer que não sabemos realmente o que cremos saber. 

Esta crença atua como uma pantalha que nos mergulha em ignorância. 

Do ponto de vista dessa ignorância, há várias maneiras de abordar este 

tema de meditação. Uma delas é prestar atenção a aspectos da vida aos 

quais nem sempre reparamos e sentir gozo ao descobrir a sua beleza. 

Podemos começar por tomar consciência da formosura e da harmonia da 

existência em todos os seus aspectos, mesmo naqueles que podem não 

nos atrair, causar-nos desgosto ou dor. 

Não precisamos ir a lugares belos para encontrar beleza; estamos 

rodeados por ela. Todas as expressões de vida são belas; basta 

prestarmos atenção para descobri-las. Para conseguir isso, começamos 

por deixar de lado as nossas ideias sobre beleza e de associá-la ao que 

habitualmente gostamos. No entanto, quando tentamos fazer isto, não 

podemos deixar de sentir satisfação diante do que nos causa prazer e 

desgosto ou rechaço pelo que produz dor. Meditar sobre este tema nos 

ajuda a superar essas reações como árbitros do belo e do feio e descobrir 

que tudo tem beleza. Um investigador encontra beleza em organismos 

que podem nos repugnar; e outro, em compostos que podem nos 

prejudicar ou destruir-nos. O artista encontra beleza em formas que 

teríamos descartado; o escultor, em obras nas quais não encontramos 

sentido; o músico, em sons diferentes dos que associamos à música. E o 

que dizer da beleza de muitos aspectos da natureza nos quais não 

                                      
14 Curso Simbologia Arcaica, 13ª. ensinança 
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reparamos, e da beleza de cada um dos seres humanos? Existe beleza 

em tudo o que percebemos. 

Na meditação discursiva, na invocação, expressamos o nosso anseio de 

descobrir beleza em todos os aspectos da vida. Na resposta, prestamos 

atenção para encontrá-la em algo que não nos interessou até esse 

momento. Em sucessivas meditações, buscamos a beleza escondida no 

que nos desagrada. 

Na meditação afetiva, no princípio, fazemos quadros imaginativos que nos 

causam gozo; depois, outros que nos resultam indiferentes. Mais adiante, 

os que podem nos desagradar. 

Em suma, o Véu de Ahehia nos mantém conscientes de que o que 

percebemos é como um véu que podemos tentar descerrar e nos ensina 

a gozar da existência em todos os seus aspectos. 

Por outro lado, recordemos que a simbologia representa o Véu de Ahehia 

com figuras que simbolizam os atributos da sabedoria, sem mostrar quem 

a alcançou.15 Se tivermos isto em conta, veremos que o efeito que 

buscamos nesta meditação pode ter mais de um caráter. Assim como 

podemos associar o gozo à alegria que sentimos ante a beleza e a 

sabedoria da natureza ou frente à vastidão do universo, também podemos 

tomar o Véu de Ahehia como um símbolo de sabedoria. Se assim o 

fizermos, poderemos descobrir o gozo da serenidade que alcança quem 

logra essa qualidade do saber: não perde o discernimento nem a calma 

interior pelo que sucede ou possa ocorrer, tanto a si mesmo quanto aos 

outros. 

  

                                      
15 Ver curso Comentários à Simbologia arcaica 
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A Ressurreição de Hes 

 

A ensinança chama Hes à "causa oculta" da manifestação divina. 

O tema A Ressurreição de Hes nos orienta para ir mais além do que 

percebemos com os sentidos e buscar unir-nos ao constante devenir; 

induz-nos a submergir-nos, por assim dizer, no eterno presente. 

Na meditação discursiva, uma boa maneira de enfocar a invocação é a 

busca do silêncio interior, em busca da consciência de ser que está por 

trás de nossos movimentos mentais e emotivos. Convém invocar com 

poucas palavras, deixando um bom espaço entre elas, para possibilitar 

que o silêncio entre em nós. No passo da resposta, podemos imaginar 

uma voz que nos sussurra, desde o nosso interior, dizendo de forma cada 

vez mais silenciosa "aqui estou... aqui estou", até que nos identifiquemos 

com a plenitude do silêncio final. 

Na meditação afetiva, um quadro imaginativo possível é a imagem do que, 

em simbologia, chama-se "Tumba de Hes" (a Divina Mãe adormecida): 

uma pedra cúbica preta. Não tem cores ou inscrições nem contém algo 

que possamos ver. O cubo simboliza o mundo material e a estabilidade; 

na ordem espiritual, simboliza a verdade e a sabedoria. A cor preta, como 

símbolo, tem várias interpretações; no antigo Egito, simbolizava a 

fecundidade, a vida latente. 

Embora não encontremos nada nessa imagem, nós a contemplamos o 

tempo que nos seja possível. Sabemos que em sua aparente escuridão e 

imobilidade está o germe da vida. Seguramente aparecerão em nossa 

mente pensamentos, recordações e talvez outras imagens; nós os 

deixamos passar, enquanto a nossa consciência repousa em um silêncio 

que eles não podem alterar. 

Por um lado, este quadro imaginativo nos induz a perceber o espírito ou 

a força desconhecida que precede à manifestação. Por outro, convida-

nos a deter a nossa mente e permanecer em silêncio, como se fôssemos 

átomos de consciência na infinitude da existência. 

Há outros quadros imaginativos que também podem nos ajudar nesta 

meditação; por exemplo: estou no espaço infinito e me aproximo de uma 

luz muito poderosa como a do sol. Sou uma pequena luz que viaja em 

direção a ela; à medida que me aproximo, vejo que ela é formada por uma 

infinidade de luzes pequenas. Quando chego, uno-me a elas; sinto que 

sou parte dessa luz imensa e potente que ilumina o espaço infinito. 
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O arroubamento surge do sentir-se parte do todo e da energia criadora 

que chega a todo o universo. Neste quadro, sentimo-nos unidos à 

manifestação do eterno; se a partir dali nos mantivermos expectantes, 

poderemos chegar a intuir o seu aspecto potencial. 

A Ressurreição de Hes também simboliza a realização espiritual. Na 

Simbologia Arcaica, a imagem deste símbolo mostra quem alcançou essa 

realização, com os seus atributos. Porém não aparece o seu rosto, já que 

a sua individualidade está mais além dos limites de sua personalidade. 

Se ao meditar sobre este tema nos apoiarmos nesta imagem, procuramos 

tomar distância de nós mesmos em busca do que somos por trás do que 

aparece em nossa mente. Não fazemos isso para desvelar um mistério, 

mas para ficarmos recolhidos ali, na aparente escuridão do não saber. A 

partir daí, expandimos uma onda de amor que cobre a família humana e 

se expande até o mistério da existência. 

Estes exemplos também podem servir para a meditação discursiva, 

quando fazemos sobre este tema. 

Não nos desanimemos se não pudermos avançar com rapidez na 

meditação sobre a Ressurreição de Hes. De qualquer forma que a 

façamos nos conduzirá para uma noção de ser cada vez mais profunda e 

mais livre das ideias que formamos sobre quem somos. 
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EXERCÍCIOS DE DETENÇÃO I 
 

 

Os exercícios de detenção é uma das formas de se fazer 

introspecção. Eles nos ajudam a observar de forma objetiva os 

nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa conduta 

e a avaliar o que observamos em nós e o que produzimos em 

nosso entorno. Poder-se-ia dizer que os exercícios de detenção 

são meditações condensadas em poucos instantes. 
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Exame Retrospectivo 

 

Estamos habituados a julgar de maneira subjetiva as nossas respostas 

aos estímulos que recebemos, porém os que são testemunhas dessas 

respostas costumam julgá-las de outra maneira. Essas discrepâncias 

podem produzir confusão, quando não desgosto ou rancor, entre nós. Há 

alguma forma de evitar confrontar-nos dessa maneira ou de chegar a um 

julgamento justo sobre o outro? Poucas vezes a encontramos ou, se ela 

existe, raramente a aplicamos. 

Os exercícios de detenção podem nos ajudar a não ser tão subjetivos, a 

não julgar como sentimos ou como nos parecem as coisas, mas a vê-las 

de forma mais aproximada da forma como são. Esses exercícios 

consistem em deter-nos interiormente para tomar distância e contemplar, 

com imparcialidade, o que acontece e, também, a nós mesmos, sem 

preconceitos ou reações defensivas. 

Como ocorre com a visão, não podemos ver muito quando estamos muito 

perto do objeto que observamos; apenas quando nos afastamos é que o 

panorama se expande; e quanto mais distância tomamos mais ele se 

expande. Tanto em situações da vida quanto quando atendemos ao que 

nos ocorre, tomar distância de nós mesmos nos permite pôr em um 

contexto mais amplo o que nos acontece e o que ocorre mais além de 

nós. 

O exame retrospectivo nos ajuda a desenvolver o hábito de nos observar 

com imparcialidade e objetividade, sem nos deixar envolver por emoções, 

pelo que nos acontece ou pelo que ocorre, tanto no presente quanto no 

passado. 

O exame retrospectivo cumpre várias funções; por exemplo, desenvolver 

a memória, melhorar o nosso domínio sobre a mente e tomar consciência 

do que fazemos com a nossa vida. 

Este exercício implica uma detenção interior. Detemos a corrente mental 

que trazemos do dia e tomamos distância para observar imparcialmente 

o que aconteceu. 

Miramos cada um dos fatos sem qualificá-los, para que nos falem por si 

mesmos e nos ajudem dar-nos conta de como as nossas decisões e 

reações marcam o curso de nossa vida. Como outros exercícios de 

detenção, o exame retrospectivo nos mostra como somos e o que 

fazemos com a nossa energia e com o nosso tempo. 
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Este exercício pode nos levar mais além, quando contemplamos um 

período ou toda a nossa vida. Essa perspectiva nos dá consciência de 

ser-na-vida, uma noção de ser que vai se acentuando à medida que 

tomamos mais distância para nos distinguir no curso ilimitado da 

existência. 

Além de fazer esse exercício antes de dormir, à noite, também podemos 

fazê-lo em algum momento do dia, para rever algo que aconteceu e tirar 

conclusões que nos ensinem a avaliar sem julgar. 
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Cuidado com a Palavra 

 

Nem sempre reparamos no poder que têm as palavras; nós as usamos 

com certa indiferença, sem dar-nos conta do que produzimos com elas. 

Com palavras, podemos alegrar ou entristecer, apreciar ou ofender, 

respeitar ou depreciar, consolar ou angustiar. No entanto, costumamos 

usar palavras sem reparar nos efeitos que criamos ao falar, 

especialmente quando nos desabafamos ou expressamos os nossos 

julgamentos e desgostos. Convém, então, deter-nos um instante antes de 

falar para considerar o que vamos dizer e o efeito que podem produzir as 

nossas palavras. 

Para nos acostumarmos a fazer momentos de detenção para pensar no 

que vamos dizer e como fazê-lo, é bom agregar às nossas meditações 

algumas sobre a nossa maneira de falar. Isto nos ajudaria tomar 

consciência de como, com palavras e silêncios, criamos o ambiente em 

que vivemos e compartilhamos. 

Além desses momentos de detenção, convém aprender a usar poucas 

palavras para nos expressar; não necessitamos fazer histórias para dizer 

com simplicidade o que desejamos fazer saber. Para não abusar do uso 

da palavra, é bom ter presente que, quando conversamos, o tempo em 

que falamos é o tempo no qual os outros não podem se expressar. 

Também temos que precaver-nos em relação ao conteúdo do que vamos 

dizer. Às vezes, usamos a conversação para descarregar sobre os outros 

os nossos pesares e problemas, sem recordar que não temos direito de 

sobrecarregá-los com o que nos pesa. Se quisermos compartilhar com 

alguém as nossas penas, convém que, antes de falar, perguntemos-lhe 

se deseja nos escutar. Se assim for, quando tivermos lhe dito o que nos 

entristece, agreguemos algo positivo, para não lhe deixar uma tristeza que 

não merece. 

É comum que não só nos sintamos movidos a compartilhar as nossas 

penas, mas também as nossas alegrias. É bom fazer isso com quem vai 

se alegrar com as nossas boas notícias, porém seria egoísta e até cruel 

fazer uma algazarra festiva ante os que estão muito tristes; mais do que 

escutar as nossas alegrias, eles necessitam que escutemos os seus 

dissabores. 

Um momento de detenção para discernir o que vamos dizer, ajuda-nos 

descobrir o mundo que criamos com as nossas palavras e a usá-las bem. 



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

64  

Isto nos faz cada vez mais cautelosos e cuidadosos em nossa maneira 

de falar. 

Não necessitamos dedicar um tempo especial para praticar este 

exercício; basta que nos mantenhamos atentos quando temos o impulso 

de dizer algo. 

É bom acompanhar este exercício com a prática do diálogo. 

O diálogo ajuda a não criar maus momentos ou conflitos por causa do que 

expressamos ao falar, como aconteceria se nos queixássemos, se 

discutíssemos ou criticássemos. 

 A queixa se justifica, por exemplo, quando não recebemos um serviço 

pelo qual pagamos ou quando algo nos aflige, como quando uma pessoa 

querida sofre. Porém o hábito de queixar-se não necessita de muitos 

motivos para queixas; qualquer coisa pode dar lugar para queixar-se. 

Levar este tema para o diálogo ajuda compreender que esse hábito 

entristece e até amargura a quem o possui e, também, aos que o escutam. 

O diálogo também ajuda a quem tem o hábito de discutir, porque torna 

evidente que é improvável que a discussão faça mudar a opinião de quem 

discute; mas que, pelo contrário, endurece as posições de cada um e 

torna difícil a convivência. 

Criticar é analisar um assunto ou um tema com objetividade para chegar 

a uma conclusão confiável. Esta crítica é boa e muitas vezes 

indispensável para discernir como proceder. Porém esta análise requer 

preparação e planejamento para determinar o tema a ser considerado e 

o momento para fazê-lo. Em troca, o hábito de criticar leva a fazer 

comentários desqualificativos e até ofensivos contra quem se critica. 

Dialogar sobre isto não só mostra como é difícil manter uma boa relação 

com quem tem esse hábito, mas também pode consolidar essa relação, 

já que põe em evidência como a afeta a crítica nociva. 
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Ato Contrário 

 

A prática do ato contrário consiste em deter o desejo de fazer, porque 

estamos habituados a fazer, porque nos agrada ou porque temos o 

impulso de efetuar algo, mesmo que não responda a uma necessidade. 

Uma das razões para praticar o ato contrário é a de reservar energia. 

Usamos energia para manter a vida do corpo e para fazer o que 

necessitamos fazer, mas também gastamos energia, inutilmente, de 

várias maneiras. 

 

“Reserve-se a energia das palavras. 

“A palavra deve ser a expressão clara e concisa da ideia que se quer 

expressar. 

“As energias vocais são gastas com as expressões emotivas ou 

iracundas e com o hábito de rir ou chorar em demasia. Mas gasta-se 

imensamente mais com a murmuração e a mentira. 

“Por isso se deve falar pouco ou falar de modo que a palavra seja fonte 

de bem e contribua para a realização da Grande Obra. 

“Reserve-se também a energia visual. Pelos olhos escapa 

continuamente grande quantidade de energia. 

“Um exercício útil para o estudante que deseja aprender a refrear os 

seus olhos consiste em que, todas as noites, conte o número de rostos 

que viu durante o dia. 

"Além disso, ao habituar os olhos à discrição, se aprende 

paulatinamente a dirigir a atenção para o interior, para si mesmo".16 

 

Outra razão para praticar o ato contrário é a de aprender a deter os nossos 

impulsos para poder discerni-los e ter um melhor domínio sobre as nossas 

reações e a nossa conduta. 

"Controlar e medir todos os atos, privar-se do mais agradável, ter 

medida e discrição na satisfação de necessidades fundamentais, 

vigiar os pensamentos e as palavras é poupar forças preciosas".17 

                                      
16 Curso Desenvolvimento Espiritual, 5ª ensinança 
17 Curso Desenvolvimento Espiritual, 9ª ensinança 
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Temos que reconhecer o quão dominados estamos pelo hábito de fazer 

ou buscar o que nos agrada e de rechaçar o que não nos atrai ou nos 

desgosta. Porém não podemos evitar aspectos da vida que não 

gostaríamos de sofrer, muitos dos quais resultam da atitude de fazer 

apenas o que nos apraz. São sempre circunstâncias que temos que 

enfrentar, mesmo que façamos todo o possível para postergá-las. 

Por mais que cuidemos de nossa saúde, não podemos evitar as 

enfermidades, o declínio e a morte. Tampouco podemos evitar que sofram 

isto as pessoas a quem amamos. Do ponto de vista de nossa saúde 

mental e emocional, necessitamos aprender a enfrentar as situações 

dolorosas ou desagradáveis para estarmos preparados quando elas 

chegarem. A prática de atos contrários nos ajuda neste sentido e, 

também, a superar temores. 

Obviamente, não temos de fazer coisas que impliquem riscos 

desnecessários, porém é bom sim que nos atrevamos a fazer o que 

gostaríamos ou necessitamos fazer; mas não nos atrevamos a efetuar por 

temor ao que os outros dirão ou porque tememos fazê-lo. Basta começar 

a enfrentar esses temores, fazendo pequenos atos contrários à nossa 

tendência de nos retrair ou de fugir do que nos atemoriza. 

Todas as circunstâncias, tanto as prazerosas quanto as dolorosas, são 

parte da vida. Obviamente, não se trata de alegrar-nos pelo que nos 

desgosta, mas sim nos acostumar a não fazer sempre o que nos apraz, 

para manter um mínimo de equilíbrio em nossa relação com o que 

acontece na vida. 

Praticar atos opostos aos que faríamos de forma espontânea, sem pensar 

no que fazemos, treina-nos para alcançar tal equilíbrio. Não necessitamos 

ter um plano para essa prática. Há inumeráveis situações nas quais 

podemos fazer algo diferente do que nos agrada sem que essa escolha 

prejudique o que vamos fazer. Por exemplo, não escolher sempre os 

alimentos que nos agradam, não insistir em ir para onde gostaríamos, 

quando nos propõem ir a outro lugar; calar-nos quando gostaríamos de 

discutir –sem discutir por dentro–; sair com alguém com quem não temos 

afinidade, acompanhar um enfermo cuja visão nos faz sofrer. 

Quando nos habituamos a praticar atos contrários, por menores que 

sejam, damo-nos conta do quanto diminuem os nossos temores e o 

quanto aumenta a confiança que temos em nós mesmos. Também nos 

damos conta da liberdade interior que alcançamos para enfrentar a vida. 
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Este exercício tampouco necessita que lhe dediquemos um tempo extra, 

já que se trata de discernir com bom critério o que vamos fazer em cada 

momento.  
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Tirar uma fotografia mental de nós mesmos 

 

Este exercício consiste em tirar fotografias mentais de nosso 

comportamento; é como tirar uma selfie com a mente. Praticamos isto a 

qualquer momento, tanto quando estamos sozinhos ou quando 

acompanhados. Da mesma forma que, quando olhamos com atenção 

uma fotografia, podemos dizer muito sobre o que vemos nela, assim 

também acontece, quando tiramos uma fotografia mental de nossa 

conduta e de nossas posturas. 

Estamos acostumados a fazer um exercício semelhante quando 

observamos o comportamento dos demais. Fazemos uma ideia de como 

são as pessoas, conforme vemos a forma como elas atuam e nos 

apoiamos nessa ideia para avaliá-las e defini-las. Não nos toma muito 

tempo fazer isto; conseguimos isto com uma ou duas olhadas. Da mesma 

forma, quando tiramos nossas fotografias mentais, aprendemos muito 

sobre o nosso comportamento e sobre os motivos que damos para que 

os outros pensem como pensam sobre nós. Recordar que é fácil ver a 

palha no olho alheio e difícil ver a trava no próprio olho nos ajuda, neste 

exercício. 

Também é bom tirarmos fotografias mentais em momentos que nos 

parecem intranscendentes, de rotina. Distanciamo-nos interiormente de 

nós mesmos para olhar-nos como fariam as outras pessoas. Apenas nos 

observarmos, sem nos avaliar; o que vemos sobre nós fala por si mesmo. 

Outros momentos de detenção podem ser quando entramos em nossos 

quartos ou em nossos locais de trabalho. Observamos o lugar como se 

fôssemos uma visita. A forma como dispomos e deixamos as coisas diz 

muito sobre os nossos hábitos, assim como o que vemos nos lugares de 

outras pessoas nos diz muito sobre elas. 

Se não pudermos tirar uma fotografia mental quando nos for conveniente, 

poderemos fazê-lo em outro momento do dia ou antes do exame 

retrospectivo. Fazemos uma imagem mental de algo que nos afetou ou 

que afetou a outras pessoas de forma inusual e a mantemos o tempo 

suficiente para poder discernir com clareza o que ocorreu e a nossa parte 

no que aconteceu. 
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Autoavaliação 

 

Podemos considerar a autoavaliação como um ato contrário. Por que 

costumamos resistir em fazê-la, especialmente, se tivermos que realizá-

la diante dos outros? É importante descobrir o porquê dessa resistência, 

já que ela pode revelar aspectos nossos que necessitaríamos reconhecer 

e trabalhar sobre eles. 

O exercício da autoavaliação é um momento de detenção para observar-

nos de forma objetiva e fazer julgamentos tão imparciais quanto nos seja 

possível sobre o que vemos em nós mesmos e o que produzimos por 

nossa maneira de ser e de agir. Por exemplo, avaliamos como nos 

relacionamos com os familiares, os amigos e os estranhos; como 

cumprimos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, a 

nossa vocação. Especialmente, é importante que façamos autoavaliação 

de aspectos nos quais sabemos que temos conflitos ou nos quais os 

outros nos dizem que temos conflitos. Convém que as nossas 

autoavaliações sejam consistentes ao longo do tempo para podermos 

observar como evoluem as nossas respostas. Se as fizermos sobre temas 

diferentes dos que necessitarão a nossa atenção, deixaríamos sem efeito 

as autoavaliações desde o ponto de vista do progresso. 

Também é bom fazer autoavaliações periódicas sobre as decisões que já 

tomamos, para saber se correspondem ao ideal ou ao objetivo que 

escolhemos realizar. Anualmente, podemos fazer uma autoavaliação 

sobre a nossa vida. 

Para que este exercício dê bons resultados, necessitamos reconhecer 

primeiro as nossas limitações. Por mais que sejamos eficientes e exitosos 

em algumas áreas, não é comum que o sejamos em muitas, e menos 

ainda em todos os aspectos de nossa vida. Ter limitações não é um 

defeito; é natural em nossa condição humana. 

Além de aceitar que somos limitados, convém que reconheçamos com 

clareza em que nós o somos. Quando alguém nos indicar algo que 

poderíamos melhorar, que não aconteça não aceitarmos e continuarmos 

atuando como se fôssemos excelentes na área em que nos chamaram a 

atenção.  

Por outro lado, estejamos atentos, em nos sentirmos sempre contentes 

com a maneira como somos e como atuamos, para que essa visão 

optimista não aconteça porque não nos importamos se a nossa maneira 
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de ser perturba os outros ou afeta negativamente as nossas 

responsabilidades e trabalhos. Por isso, cada vez que escutarmos uma 

crítica ou nos fizerem alguma observação, vale a pena deter-nos um 

momento, separar-nos interiormente da situação para poder observá-la 

com objetividade e discernir o que necessitamos aprender e aplicar 

nesses casos. 

Não esperemos nos sentir muito felizes com o resultado de nossas 

autoavaliações; sempre encontraremos algo que necessitamos melhorar 

ou mudar. Estas descobertas, sim, teriam que nos dar alegria, já que 

assinalam com bastante acerto o que poderíamos fazer para continuar 

com esperança o nosso caminho. 

Tampouco temos que nos desanimar quando nos criticam; ao contrário, 

as críticas nos permitem aprender sobre nós mesmos. Até teríamos que 

pedir e agradecer a quem nos faz. Os que se relacionam conosco sempre 

estão nos avaliando – enquanto nós também os avaliamos – e veem em 

nós aspectos que não esperávamos ou não admitíamos ter; é bom que 

os reconheçamos e trabalhemos sobre eles. 
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EXERCÍCIOS DE DETENÇÃO II 
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Deter-nos interiormente para observar o discorrer de nossa 

mente e o seu efeito sobre o que sentimos 

 

Essa detenção é útil quando buscamos distrações porque estamos 

aborrecidos ou desgostosos; porque parece que não acontece nada onde 

estamos; porque não podemos suportar estar sozinhos ou porque a única 

coisa que podemos fazer, nesses momentos, é esperar, igual quando 

esperamos que nos atendam em um consultório médico ou quando 

viajamos em meios de transporte. Observemos então o divagar de nossa 

mente e as emoções que sentimos sem nos deixar levar por isto. Em vez 

de dizer "penso isto" ou "sinto isto", tomemos distância para poder dizer 

"este é um pensamento", "este é um sentimento". Quando deixamos de 

nos identificar com o que sentimos e pensamos, podemos saber melhor 

como pensamos e sentimos. Por outro lado, essa forma de nos relacionar 

com o que ocorre em nossa mente nos leva a aprofundar a nossa noção 

de ser para mais além do que habitualmente pensamos e sentimos que 

somos. 

Este exercício também nos ajuda a não fugir do que devemos confrontar; 

por exemplo, a solidão e o silêncio. Também pode nos revelar o motivo 

dessas fugas e nos ajudar a superá-las. Qualquer que seja o motivo de 

nossas fugas, vale a pena acostumar-nos ao silêncio e, também, à 

solidão, porque nos ajudam compreender que boa parte das coisas que 

fazemos são só distrações para não pensar nem enfrentar os desafios 

que necessitamos reconhecer e superar. 
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Deter a reação emocional 

 

Praticamos este exercício quando o que sentimos nos estimula de forma 

mais intensa que a habitual, já que é quando mais tendemos a fazer 

julgamentos subjetivos sobre o que ocorre e a responder de forma 

impulsiva. 

Se algo nos irrita nos desgostamos; se nos encanta, tendemos a nos 

exaltar. Estas são reações naturais e espontâneas, porém nos dão uma 

informação carregada de julgamentos. O exercício consiste em acalmar o 

nosso ânimo, deter os nossos julgamentos, afastar-nos interiormente da 

situação que os provoca e observar o que nos ocorre. 

Por exemplo, em vez de pensar "me sinto mal", pensamos como alguém 

que nos vê de fora: "se sente mal"; em vez de pensar "estou pulando de 

alegria", pensamos "se sente animado". Isto é mais do que um jogo de 

palavras; é ver-nos como os outros dizem o que veem em nós nesses 

momentos. Ao observar-nos como faz alguém que nos olha, podemos nos 

avaliar desde esse ponto de vista. Isto nos ajuda a lograr serenidade e 

bom discernimento quando tendemos a perdê-los. 

  



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

74  

Deter julgamentos sobre os outros 

 

Outras ocasiões, nas quais é bom deter-nos interiormente, são quando 

fazemos julgamentos sobre alguma pessoa. 

Ao nos encontramos com alguém pela primeira vez, fazemos um 

julgamento espontâneo sobre essa pessoa. Depois esse julgamento vai 

se compondo de acordo com a interação que tenhamos com ela e logo se 

consolida em uma sólida opinião sobre essa pessoa. Mais adiante, 

quando nos encontramos com essa pessoa, já não a vemos como ela é, 

nesse momento, mas de acordo com o julgamento que já fizemos sobre 

ela e, cada vez que voltamos a vê-la ou a pensar nela, costumamos 

associá-la a esse julgamento, não importando quão subjetivo e 

incompleto  seja. 

Todos temos experiência nisto. Quantas vezes temos desejado que quem 

nos encontre nos veja como somos e não como alguma vez pensou que 

éramos por algo que fizemos ou dissemos e que, para nós, se limitou a 

esse momento e a nada mais? 

Este exercício consiste em deter o julgamento e olhar para a pessoa como 

se fosse a primeira vez que a vemos, mesmo que a conheçamos há muito 

tempo. Isto nos ajuda a descobri-la tal qual é nesse momento. Por 

exemplo, quando alguém nos diz algo, em vez de pensar "sempre fala 

sobre a mesma coisa", concentremo-nos no que ela quer nos dizer nesse 

momento e compreendamos por que ela nos diz isto. 
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Deter as desculpas 

 

É bom ter presente a diferença entre desculpar-nos, justificar-nos e dar 

desculpas. 

Desculpamo-nos quando reconhecemos com humildade um erro e 

pedimos desculpas de forma expressa. Convém-nos fazer desse 

reconhecimento o ponto final de uma experiência que nos machucou, 

para poder transformar nosso erro em um aprendizado que nos ajuda a 

não o repetir – e a não olhar para trás, para não nos sobrecarregarmos 

com culpas–. 

Uma justificação é aceitável quando há razões claras que a validem; além 

disso, em muitos casos, temos a obrigação de dá-la, como quando tiver 

de justificar uma falta, por enfermidade, no emprego. Damos desculpas, 

porém, quando queremos eludir uma obrigação ou uma censura 

merecida. 

É comum darmos desculpas tanto para os outros quanto para nós 

mesmos, quando sabemos bem que cometemos uma falta em relação a 

alguma coisa; é uma reação espontânea, produto de nossos mecanismos 

de defesa. Porém não nos ajuda conhecermos nem reconhecermos as 

reações de desgosto e de tensão que produzimos nos outros, quando nos 

justificamos com desculpas inaceitáveis. Por exemplo, não tem sentido 

darmos desculpas por situações que a maioria de nós tem que sofrer: 

trânsito pesado, cansaço, muito trabalho, múltiplas coisas para atender, 

não ter vontade de fazer algo que, de qualquer forma, teremos que fazer, 

como ocorre na maioria de nossos trabalhos. E menos ainda dar 

desculpas por nossos esquecimentos. Certamente há muitas ocasiões 

em que costumamos dar desculpas; cada um deve reconhecer as suas. 

Para nos mantermos honestos, convém que, quando tivermos a tendência 

de buscar desculpas para nos sentirmos bem ou para ficarmos bem, 

detenhamos esse impulso e tomemos distância para julgar-nos como os 

outros fariam – ou como já estão fazendo –. Este exercício também pode 

ser-nos valioso para considerar fatos do passado que nos tenham feito 

sofrer e momentos em que fizemos os outros sofrerem. Revisemos em 

que medida assumimos responsabilidade de nossa parte, nesses fatos; 

ainda que nos pareça que não tenhamos nenhuma, recordemos que, em 

conflitos com os outros, cada um tem a sua parte de responsabilidade. 
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Certamente, pode ocorrer que soframos por situações que, por estarem 

fora do nosso controle, justifiquem o que sentimos por elas ou a maneira 

como vivemos por tê-las experimentado. Porém se, por razões que já não 

existem mais, continuarmos sofrendo por algo que já passou, convém que 

compreendamos essas experiências em seu contexto e nos 

concentremos em viver de novo cada instante, com a mente e o coração 

limpos de ressentimentos, rancores, desculpas e justificações. Manter-

nos atados a experiências passadas e vivermos angustiados como se 

ainda estivéssemos sofrendo-as, seria como escapar da vida. A 

expressão "virar a página" é mais fácil de aplicar quando deixamos de 

lado as desculpas com que pretendemos justificar as nossas falhas de 

hoje e reconhecemos que o passado já passou e não tem por que ditar o 

nosso presente. 
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Atenção ao método 

Já vimos práticas que podemos realizar para promover o nosso 

desenvolvimento, porém há aspectos de nosso comportamento que não 

nos parecem práticas ascéticas; pensamos "sou assim, esta é a minha 

maneira de viver". Porém se analisarmos a forma como atuamos no dia a 

dia, vemos que a "minha maneira de viver" é o método que aplicamos à 

nossa vida. Vale a pena considerá-lo, para verificar se ele condiz com o 

ideal que dizemos ter. Atender a nossos hábitos também é um exercício 

de detenção. 

Para nos ajudar neste sentido, recordemos os hábitos recomendados pelo 

Método de Cafh; quando os fazemos por amor, são a ascética mística 

oculta na vida cotidiana. Por exemplo, hábitos comuns, como o banho 

diário, são um ato de amor quando, além de querer nos manter limpos, 

fazemos isto com a intenção de não incomodar os outros; além de fazer 

exercícios físicos porque é bom fazê-los, o que nos motivaria também 

seria o não sobrecarregar os outros com os nossos problemas de saúde. 

São atos de amor hierarquizar o presente, quando não nos ausentamos 

mentalmente, ao compartilhar o tempo com outras pessoas, e ao moderar 

a nossa conduta para não descarregar sobre os outros os nossos 

excessos ou as nossas explosões. Em poucas palavras, quando 

deixamos de nos centrar em nós mesmos, a nossa forma de atuar se 

transforma, por amor, em expressões de nossa participação interior com 

os demais. 

A lista a seguir é uma pequena síntese de práticas recomendadas pelo 

Método de Cafh: 

Práticas 

1. Oração e meditação 

2. Banho diário 

3. Exercícios físicos (*) 

4. Exercícios e leituras espirituais 

Lar 

1. Afeto mútuo 

2. Planejar gastos sem exceder os recursos; prever as necessidades 

futuras 

3. Nem luxo nem ostentação 

4. Ordem e limpeza (nossa casa é o nosso templo) 
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A mesa 

1. Frugalidade (levantar-nos da mesa com um pouco de apetite) 

2. Alimentar-nos de forma sadia e equilibrada 

3. Nem sempre comer o que mais nos agrada 

Atitudes e Comportamento 

1. Valorizar o momento presente 

2. Moderação 

3. Cortesia 

4. Respeitar e validar opiniões e costumes diferentes dos nossos 

5. Trabalhar em equipe 

6. Dialogar 

7. Agradecer 

8. Semear a paz 

Relações 

1. Fidelidade na amizade e nos compromissos 

2. Expressar o que sentimos e pensamos, mais com ações do que com 

palavras 

 

(*) Quanto aos exercícios físicos, recordemos os dois exercícios 

tradicionais de Cafh, o 10-30-20 e a Martelada. 

O exercício 10-30-20 consiste em fechar a fossa nasal direita com um 

dedo da mão direita; em seguida, inspirar pela fossa nasal esquerda, 

durante 10 segundos, enquanto se levanta o braço esquerdo, estendido, 

até acima da cabeça, em posição vertical. Depois, com um dedo da mão 

esquerda, fechar a fossa nasal esquerda e reter o ar, durante 30 

segundos. Levantar o braço direito em posição vertical até acima da 

cabeça e depois ir abaixando-o, ao longo do corpo, enquanto se expira 

pela fossa nasal direita, durante 20 segundos. 

Convém fazer este exercício várias vezes seguidas, de acordo com a 

capacidade de cada um para efetuá-lo. 

O exercício chamado Martelada consiste em fazer repetidas expirações 

com a contração rápida e forte dos músculos do abdômen. Convém 

começar com poucas expirações e aumentar seu número pouco a pouco 

até chegar a várias dezenas. 
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Atenção ao cerimonial cotidiano e ao formal 

 

Nem sempre prestamos atenção aos hábitos que adquirimos, apesar de 

eles mostrarem o nosso caráter. É possível que tenhamos consciência de 

alguns hábitos que nos prejudicam, porém raras vezes prestamos 

atenção à nossa forma habitual de nos comportar. 

Formamos nossos hábitos de várias maneiras. Alguns são por imitar os 

que cuidaram de nós, quando éramos crianças; outros, por seguir a 

conduta de amigos ou o comportamento em voga no momento. Também 

criamos hábitos de acordo com o grau de domínio que temos sobre as 

nossas emoções, já que elas nos movem a reagir de forma particular 

diante de estímulos similares. Além disso, desenvolvemos hábitos sem 

nos darmos conta, apenas por repetirmos maneiras de proceder às  quais 

não damos importância. 

Ajudar-nos-ia muito em nosso desenvolvimento considerar que, assim 

como um cerimonial é o conjunto de atos que se realizam em uma 

cerimônia determinada, o conjunto de nossos hábitos é o cerimonial de 

nossa vida, mais ou menos refinado, mais ou menos benéfico para nós e 

mais ou menos agradável para os que nos rodeiam. Em um cerimonial, 

cada detalhe é importante; conhecer o nosso cerimonial nos mostrará os 

hábitos sobre os quais necessitaríamos trabalhar para ter uma vida mais 

frutífera e feliz, tanto para nós mesmos quanto para os que nos 

acompanham. 

Podemos distinguir categorias em nossos hábitos. Temos hábitos comuns 

ordinários e informais, como os que criamos com os nossos movimentos 

e atitudes habituais. Também temos hábitos solenes, como os das 

cerimônias formais. 

Poderíamos ter desenvolvido uma terceira classe de hábitos se nos 

comportássemos de uma maneira quando estamos com amigos e com 

estranhos e de outra quando estamos com quem convivemos. Isto não 

seria bom nem para nós nem para os outros. Criaríamos uma fachada 

para ocultar dos outros como somos realmente ou para mostrar o que não 

somos. Também poderíamos mortificar os que estão ao nosso lado com 

comportamentos impróprios ou fazê-los sofrer se não os respeitássemos 

tanto quanto respeitamos aos amigos e aos estranhos. Por isso é tão 

importante trabalhar em nós mesmos para nos comportar da mesma 

maneira com quem quer que estejamos. Também é bom prestar atenção 
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a nossos hábitos quando estamos sozinhos, já que eles mostram o quanto 

respeitamos a nós mesmos. 

Com relação às cerimônias, um de seus propósitos é ressaltar a 

importância do que se celebra e que esse momento seja gravado na 

memória de quem o realiza. 

Tenhamos afinidade ou não com as cerimônias, todos nós as vivemos. 

Podem ir desde uma cerimônia informal, como um aperto de mãos, um 

abraço, gestos e exclamações para celebrar eventos, até as mais formais 

como as cerimônias litúrgicas, protocolares, funerárias, festivas, 

comemorativas etc. As cerimônias nos acompanham durante toda a vida, 

de acordo com as nossas crenças. Por exemplo: ao nascer, o batismo ou 

a circuncisão; a comunhão ou o bar mitzvah, quando chegamos à pré-

adolescência. Além disso, temos as cerimônias de formatura, de 

casamento, de funerais; sempre estamos vivendo um cerimonial mais ou 

menos formal. 

O cerimonial de Cafh é de caráter espiritual e, também, nos acompanha 

ao longo de nossa vida, diariamente e em ocasiões especiais. 

É importante manter-nos conscientes do porquê e do para que fazemos 

as nossas cerimônias e saber cumpri-las. Especialmente porque o 

Cerimonial é um dos dons espirituais que recebemos de Cafh. 

O Cerimonial inclui versículos e orações para momentos que 

habitualmente não relacionamos com cerimônias, como os usados para 

saudar, sair de casa, fazer uma viagem, dizer uma oração, até para o falar 

demais ou cometer uma falta. Estas inclusões podem nos ajudar a fazer 

atos de detenção para prestar atenção a atos que a requeiram, e muita, 

tanto do ponto de vista espiritual quanto o da relação que temos com os 

demais. Essa detenção nos recorda o porquê fazemos o que fazemos e 

para quê. Por exemplo, quando ao sair de casa dizemos "sigamos a Deus, 

caminhemos em paz", recordamos como é importante manter-nos em paz 

para levar paz onde quer que possamos ir e, também, que seguimos o 

caminho que escolhemos para a nossa vida, para o nosso bem e o dos 

que nos rodeiam. 

Por que outra razão fazemos exercícios de detenção em relação ao 

cerimonial de nossa vida? Porque as orações e os versículos nos ajudam 

a tomar consciência de que cada coisa que fazemos marca um caminho 

que não podemos desandar e que cada pessoa, cada coisa, merece 

respeito; isto é, atenção, amabilidade e cuidado. Respeito também implica 
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conservação, tanto da natureza como das coisas. Poderíamos agregar 

essas pautas às nossas autoavaliações. 

Também podemos fazer este exercício a cada vez que nos encontrarmos 

com uma pessoa ou quando nos reunirmos com várias. Esses momentos 

de detenção interior nos ajudam sentir respeito e dar um sentido pleno ao 

que fazemos em cada ocasião. Também nos ajudam tomar consciência 

de nossos hábitos e adequá-los às circunstâncias. Também podemos 

fazer um momento de detenção quando nos damos conta do que vamos 

fazer ou de que fizemos algo impróprio. 

O cerimonial de Cafh inclui votos. Ao emitir esses votos expressamos, de 

forma pública, a nossa vontade de cumprir o que dissemos ao enunciá-

los. 

Os votos são instrumentos de que necessitamos para não depender 

apenas da nossa boa intenção para realizar o que nos propomos. Quando 

Gandhi decidiu dedicar a sua vida para praticar e para ensinar a não 

violência, fez um voto que o comprometia com essa missão. No final de 

sua vida, disse que, sem esse voto, não teria tido forças para realizá-la. 

A cerimônia de um voto é solene não só pelo que fazemos nela, mas 

porque é um momento chave em nossa vida. Por isso, é bom deter-nos 

por um momento todos os dias para confirmar interiormente os nossos 

votos e renovar o nosso compromisso. 

O Regulamento nos diz que o Cerimonial é a nossa divisa visível e 

invisível. Visíveis são as nossas cerimônias; invisível é o que temos em 

nossa mente e em nosso coração, mas se torna visível como nossa divisa 

em nossa conduta. 
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A orientação espiritual 

 

Recorrer à orientação espiritual é uma prática que completa as outras que 

podemos fazer para estimular o nosso desenvolvimento. Nós a 

recebemos de quem tem experiência no caminho que queremos 

percorrer; a sua orientação nos ajuda a esclarecermos o que almejamos 

na vida e como podemos realizá-lo. 

O trabalho para desenvolver-nos espiritualmente responde às nossas 

características particulares. Os que nos brindam orientação espiritual têm 

em conta que "à união divina ou à liberação espiritual, chega-se por quatro 

caminhos: o do Amor Real, o da Assistência e Trabalho, o da Ascética 

Mística, o da Ensinança"18. E que "o que é muito bom para um pode ser 

contraproducente para o outro".19 

Em outras palavras, podemos ter predisposição para a devoção, para a 

reflexão, a ação ou a abstração e necessitarmos de uma orientação que 

responda a ela; cada um percorre o seu caminho à sua maneira e de 

acordo com as suas possibilidades. Porém, quaisquer que sejam as 

nossas características, é prudente que tratemos de equilibrá-las. Se, por 

exemplo, a nossa tendência é teorizar, convém-nos aprender a levar para 

a prática o que pensamos; se ficamos presos ao que nos acontece, é bom 

que aprendamos a considerar a nossa vida em maiores contextos. 

Embora a orientação espiritual nos ajude a realizar a nossa vocação, ela 

não dirige a nossa vida. Por isso, quem dá orientação espiritual: 

. Não nos dá ordens nem se imiscui em nossa vida 

. Não nos indica como "deveríamos" ser 

. Não nos qualifica com críticas, censuras ou reprimendas 

. Não nos faz sentir vergonha por nenhum motivo 

O que sim nos brinda a orientação espiritual é: 

. Conselho, quando o pedimos20 

. Advertências, quando poderíamos tomar decisões que pudessem 

prejudicar a nós ou a outras pessoas. 

. Orientação nas práticas espirituais 

                                      
18 Curso O Devenir, 14ª Ensinança 
19 Curso Desenvolvimento Espiritual, 2ª Ensinança 
20  Ver: O Valor das Palavras, Capítulo Conselho Devido 
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. Ideias claras na ensinança e formas práticas de levá-las para 

realizá-las. 

Nos momentos em que recebemos orientação espiritual, somos sinceros 

com nós mesmos e vemos, como em um espelho, como somos e o que 

fazemos de nossa vida. A função dos que nos orientam é ajudar-nos a 

discernir o que convém que façamos para o nosso bem e para o dos 

demais, e para manter-nos no caminho que elegemos. Eles são 

companheiros de caminho; estão ao nosso lado ao longo da vida e 

celebram cada passo que damos para a realização do nosso ideal 

espiritual. 

 

  



Práticas de Desenvolvimento 
 
 

84  

Damo-nos conta 

 

Quando nos habituamos praticar exercícios como os de meditação, de 

detenção e de prestar atenção ao nosso comportamento, aos nossos 

sentimentos e pensamentos, damo-nos conta de que ainda não tomamos 

consciência de quem somos em realidade. Também nos damos conta de 

que, assim como é importante tomar consciência do que somos, também 

é importante tomar consciência do que nos falta para saber isto, já que é 

o primeiro passo para ampliar a consciência. 

É óbvio que sabemos quem somos no meio em que atuamos: temos um 

nome, família, antecedentes e uma certa posição na sociedade. Porém 

nem sempre somos conscientes de que a noção que temos de nós 

mesmos provém do que temos aprendido sobre nós mesmos, desde o 

nosso nascimento. Deram-nos um nome, disseram-nos quem éramos e 

qual era o nosso lugar no meio onde estamos. Depois consolidamos a 

nossa noção de ser de acordo com as nossas experiências e com a dos 

que cuidaram de nós e nos ensinaram, com o que fizemos e com o que 

ocorreu na vida. Chegamos a estar seguros sobre quem somos sem 

tomar consciência de que a nossa noção de ser é algo que adquirimos. 

Isto nos leva a estar tão certos do que somos, do que cremos e pensamos 

que não podemos deixar de estar em conflito com os que adquiriram uma 

diferente noção de ser, de crer e de pensar. Uma vez que tenhamos 

consolidado a nossa noção de ser, também o fazemos com a nossa visão 

das coisas e do mundo. A partir daí, é improvável que a mudemos, por 

mais que o que ocorra e a informação que recebemos nos indiquem que 

teríamos que revisar o que cremos e pensamos. 

No entanto, não podemos evitar que às vezes nos perguntemos “quem 

sou, na realidade?” 

Talvez sejamos apenas diminutas luzes de consciência incipiente na 

complexa trama das linhas da vida, porém o certo é que ainda não temos 

plena consciência de que somos mais além de nossa identificação com o 

nosso corpo e com o que sentimos e pensamos. Vale a pena tratar de 

manter distância do que normalmente cremos ser, já que, talvez, através 

dessa distância, por mínima e temporária que seja, poderia ir se revelando 

a nossa individualidade. Quando isso ocorresse, nós nos daríamos conta. 
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Amor e Renúncia 

No curso Desenvolvimento Espiritual, encontramos duas ensinanças que 

dão as bases do processo de desenvolvimento espiritual: A Renúncia e 

Os Doze Raios do Amor. Esta última descreve o amor, segundo as 

categorias a seguir: 

Amor animal 

. O primeiro raio do amor é o instinto animal que impulsiona a 

conservação das espécies 

. O segundo raio do amor é defensivo e desenvolve a 

autoconsciência do indivíduo. O amor defensivo se estende até o 

limite que demarcam as necessidades do defensor: defesa de si 

mesmo, de sua prole, de seu alimento e do que seja indispensável 

para a sua vida 

. O terceiro raio do amor é o amor ao próprio corpo 

. O quarto raio do amor procura dar ao corpo todos os prazeres 

animais da vida 

Amor humano 

. O quinto raio do amor impulsiona o indivíduo a sentir por outros o 

que sente por si mesmo 

. O sexto raio do amor é atrativo: o amor exige amor 

. O sétimo raio do amor estende o amor a várias pessoas e pode 

chegar a abarcar uma coletividade 

. O oitavo raio do amor se expressa em compaixão 

Amor divino 

. O nono raio do amor é amar por amar; dar-se por dar-se, sem 

esperar recompensa 

. O décimo raio do amor é tão extenso que abarca tudo sem pedir 

nada 

. O décimo primeiro raio do amor é extático 

. O décimo segundo raio do amor restitui a alma extática, pelo 

caminho do coração ou da mente, à fonte primeira e universal de 

onde brotou a primeira expressão de vida, impulsionada pelo eterno 

amor 

A ensinança sobre os Doze Raios do Amor nos diz que o desenvolvimento 

da consciência se baseia no amor. Quanto mais ampliamos o nosso amor, 

mais se expande a nossa consciência. 
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A ensinança sobre a renunciação descreve as renúncias promovidas pelo 

amor.21 

Vemos então que o caminho do amor e o da renunciação estão 

entrelaçados e demarcam uma ascética e uma mística. Ascética é o que 

fazemos para avançarmos em nosso desenvolvimento: método de vida, 

práticas e estudos espirituais e, especificamente, as renúncias para as 

quais nos impulsiona o amor. A Mística se refere às sucessivas tomadas 

de consciência que experimentamos à medida que expandimos a nossa 

consciência. Essas conquistas dependem da intenção que nos move a 

praticar a ascética. Se o nosso trabalho ascético for para sentir-nos 

melhor com nós mesmos ou para alcançarmos adiantamento pessoal, 

inclusive espiritual, é improvável que expandamos muito a nossa 

consciência, ainda que alcancemos o que buscamos. Isto nos encerraria 

ainda mais em nós mesmos sem produzir adiantamento espiritual. Até 

poderíamos terminar na autoexaltação por nossa ascética e na oração 

centrada no amor a nós mesmos. Por isso é importante tomar consciência 

do que nos move a renunciar. 

Na vida diária, sempre temos que renunciar, quando queremos alcançar 

algo. Renunciamos ao tempo livre quando nos dedicamos a estudar, 

trabalhar, cumprir obrigações; renunciamos a fazer o que nos apraz 

quando assumimos compromissos com os outros. Tomamos essas 

renúncias como algo natural, não pensamos muito nelas. Porém quando 

fazemos um voto de renúncia, é fundamental ter clareza sobre o que nos 

move fazer isto, para que o que buscamos não seja nos enaltecer diante 

de nós mesmos e diante dos outros ou para ganhar prestígio, poder ou 

privilégios. 

Quando as nossas práticas se baseiam no amor, elas estão ligadas à 

mística. Deste ponto de vista, não só as nossas renúncias, mas também 

as outras práticas que efetuamos, como as de orar e meditar, são 

aspectos da mística dos Doze Raios de Amor. 

Cada avanço na expansão de nosso amor implica uma renúncia e vice-

versa; cada renúncia que realizamos teria que resultar da expansão de 

nosso amor. 

                                      
21 Mensagem de 1952: “…a renúncia é fruto de um encanto incontido de amor.” 

Mensagem de 1953: “…teu amor renuncia à vida e vence a morte.” 

Mensagem de 1955: “…só o amor que se dá, que não pede para si, que se sacrifica e se entrega 

ao sofrimento voluntário, pode redimir o mundo e salvar todas as almas!" 
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É bom ter sempre presente o ideal que ansiamos realizar, porém se só 

nos fixarmos nele sem prestar atenção ao passo que necessitamos dar 

para avançar nesse ideal, enganaríamos a nós mesmos. Não podemos 

lograr grau maior de amor se primeiro não realizarmos os estágios 

anteriores. O mesmo nos ocorre com os sete graus de renúncia. Ambos 

os processos são uma unidade, um contínuo de expansão do amor, passo 

por passo. Este processo estimula em nós progressivas tomadas de 

consciência que expressamos em renúncias também progressivas. 

Os diferentes graus da renúncia implicam práticas ascéticas e estados 

místicos, já que, como veremos mais adiante, são tomadas de 

consciência. Vejamos quais das práticas que descrevemos podem nos 

ajudar para realizar o que diz a ensinança sobre os seguintes graus de 

renunciação:22 

 

1. Quebrar a personalidade corrente 

2. Confissão sincera das próprias limitações 

3. Quebrar a separatividade 

4. Trabalhar por trabalhar 

5. Não fazer diferença entre o agradável e o desagradável 

6. Liberação Espiritual 

7. A Hora Eterna 

8.  

É interessante que, nesta descrição das etapas da renúncia, não se 

encontrem as palavras "renúncia" nem "renunciar". 

 

1. Quebrar a personalidade corrente 

 

Diz a ensinança: 

“A personalidade corrente é o conjunto de ideias que encerra o ser 

dentro de um círculo de determinadas leis, crenças, hábitos, 

costumes e tendências particulares. Quebrar este círculo, sair da 

prisão mental de crer que não se pode ser feliz sem todos esses 

conceitos preestabelecidos, é dar o primeiro passo para a 

liberação.” 

                                      
22 Curso Desenvolvimento Espiritual, 8ª ensinança 
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A personalidade corrente nos diz quem somos na e para a sociedade, e 

como somos por nossos hábitos, ideias e crenças. Embora necessitemos 

aprender a usar a nossa personalidade, também necessitamos não deixar 

que essa personalidade limite a nossa noção de ser, nem nos impeça de 

compreender as personalidades adquiridas pelos que nos rodeiam e 

harmonizar a nossa relação com eles. "Quebrar" a nossa personalidade 

não é atacá-la; não teria sentido atacar a nossa idiossincrasia; "quebrar" 

significa abrir uma brecha na concha na qual encerramos a nossa mente 

para nos sentirmos seguros com a forma como pensamos e cremos. Essa 

abertura nos ajuda a dar-nos conta das ideias e dos hábitos que temos 

adquirido e abre espaço em nossa mente e em nosso coração para 

compreender todos os seres humanos e unir-nos interiormente com eles. 

É importante recordar que somos nós mesmos quem produzimos a 

“quebra” que nos permite distinguir como somos. Seria um desvio buscar 

produzir isto nos outros, atacando o seu modo de ser, as suas crenças e 

os seus pontos de vista. 

 

O exercício de tirarmos fotografias mentais de nós mesmos nos ajuda 

neste passo da renunciação. Também podemos dar olhadas 

retrospectivas com a intenção de tomar consciência de como somos. 

Observamos o que temos feito e o que tem nos ocorrido ao longo do dia, 

como quem olha para uma outra pessoa. Vemos os nossos hábitos, a 

forma como nos expressamos, as nossas reações, julgamentos, 

preconceitos; enfim, a nossa maneira habitual de ser. Pouco a pouco, 

expandimos o contexto para ver-nos no grupo de pessoas que nos 

rodeiam e ainda mais além, no conjunto humano, como se filmássemos a 

partir de um drone. Cada pessoa se expressando, de acordo com a sua 

personalidade, harmonizando ou enfrentando-se umas às outras. Este 

olhar retrospectivo dá uma progressiva tomada de consciência que 

quebra os limites que nos encerram dentro de uma certa maneira de ver 

as coisas e de atuar como se a nossa fosse a única válida e certa. Damo-

nos conta, então, de que a primeira renúncia –quebrar a personalidade 

corrente– é tomar consciência do andaime mental e emocional com o qual 

nos manejamos na vida e aprender a usá-lo com proveito para nós e para 

os outros. Em outras palavras, é ir do egocentrismo à participação e à 

empatia, o primeiro grau do amor humano. 
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2. Confissão sincera das próprias limitações 

Confessar significa revelar algo que mantínhamos oculto. No nosso caso, 

reconhecemos, diante de nós mesmos, quanto empenho pusemos para 

ocultar as nossas limitações e debilidades, bem como os nossos defeitos. 

Talvez façamos isso por vergonha ou para não nos sentirmos menos que 

os outros. Ou para não confessar quão distantes estamos da perfeição 

que desejamos alcançar. Esta ideia de uma perfeição, que é impossível 

conseguir, pode amargurar a nossa vida e a dos demais, quando lhes 

pedimos que sejam como desejaríamos que eles fossem. 

Certamente, necessitamos desenvolver as nossas capacidades e a nossa 

ética, sempre que nos mantivermos conscientes de que, por mais que nos 

avancemos, seremos "imperfeitos" em muitos outros sentidos. A 

autofotografia e a mirada retrospectiva tornam isso evidente; admitir isto 

diante de nós mesmos é também uma tomada de consciência. 

Por outro lado, reconhecer as nossas limitações não consiste em sentir 

que não valemos nada ou em fazer-nos um nada. Do ponto de vista 

espiritual, ser nada é romper os limites criados pela separatividade e dar-

nos conta de quão nada somos cada um dos seres humanos no grande 

marco da existência. Isto nos ajuda também a pôr em contexto a 

personalidade que temos adquirido, com seus julgamentos, opiniões e 

crenças. Esta tomada de consciência nos aplaina o caminho para 

reconhecer que o "nada" que somos é inseparável de algo maior e que 

podemos expandir a nossa consciência até aquilo do qual somos parte. 

Quanto maior é a nossa consciência a este respeito, mais profundo é o 

nosso sentido de participação. 

Reconhecer as nossas limitações é o primeiro passo para compreender 

que todos nós temos limitações. Expressamos esta compreensão ao não 

criticar nem subestimar ideias, costumes e condutas que não 

correspondem aos nossos. 

Assim como a quebra na personalidade corrente é feita por nós mesmos, 

assim também somos nós quem confessamos a nós mesmos as nossas 

limitações. Seria daninho que, por pensar que ajudamos os outros, 

critiquemos as faltas que vemos neles. 

3. Quebrar a separatividade 

O exercício de olhar-nos de forma retrospectiva nos ajuda a ampliar o 

marco de referência no qual nos localizamos; já não podemos olhar só a 

nós mesmos nem ter amor "próprio". Assim que nos vemos no contexto 
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da humanidade e, especialmente, na imensidão da realidade, 

reconhecemos a unidade de tudo o que existe. Quebrar a separatividade 

também é uma tomada de consciência; nós a expressamos em nossa 

conduta e em nossa maneira de atuar. Sentirmos todos irmãos é um 

formoso sentir, porém comportarmos como irmãos e irmãs é a única coisa 

que valida esse sentir. Esse comportamento é a nossa prática ascética. 

 

4. Trabalhar por trabalhar 

 

Trabalhar por trabalhar é a forma através da qual expressamos o amor, 

quando trabalhamos para o bem de todos os seres humanos. 

 

Assim como de um ponto de vista objetivo, não podemos "ser" nada, 

tampouco podemos "não ganhar nada", já que cada coisa que fazemos 

nos dá resultados, seja em experiência, habilidade, conhecimento ou 

bens. O sentido de “trabalhar por trabalhar” aponta para dar-nos conta de 

que o valor do trabalho não depende de reconhecimentos, retribuições ou 

do que adquirimos por nossos esforços, mas sim está no que fazemos. O 

exame retrospectivo de nossa vida pode nos mostrar esse valor não só 

pelo que fizemos com os nossos trabalhos, mas também pelo que fizemos 

em nós mesmos por meio desses trabalhos e de nosso trabalho interior. 

Certamente, receber reconhecimento é um grande estímulo para 

continuar fazendo o que nos propusemos; todos necessitamos disso. 

Porém também necessitamos não depender exclusivamente de 

reconhecimentos para fazer os nossos trabalhos. Por isso nos ajuda pôr 

ênfase em amar o que fazemos, seja o que for que tenhamos que fazer, 

e recordar que trabalhar por trabalhar é o lema dos que dedicam a sua 

vida para o bem de todos os seres; corresponde ao amor que a ensinança 

chama de "divino" e se expressa em "amar por amar". Dar-nos conta disto 

nos ajuda distinguir o horizonte que aspiramos dar à nossa vida. 

O verdadeiro prêmio de nossos trabalhos é tê-los feito – e a satisfação de 

saber que os fizemos da melhor forma que pudemos –. Não necessitamos 

maior retribuição que esta, especialmente, quando o que fazemos 

responde ao objetivo que demos para a nossa vida: trabalhar para o bem 

de todos os seres humanos. Trabalhar por trabalhar é uma de nossas 

práticas ascéticas. 
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Podemos associar as renúncias implícitas na "confissão sincera de 

nossas limitações" e em "trabalhar por trabalhar" ao que diz a ensinança 

a respeito de que renunciar é "não ganhar nada, não ter nada, não ser 

nada"23. Isto é assim desde o ponto de vista da vida interior, já que essa 

ensinança explica que "ser nada" é "romper os laços da separatividade, 

dissipar as névoas da ilusão". Ou seja, é uma tomada de consciência; de 

forma alguma, poderia significar anular-se como indivíduo. Na prática, 

quem renuncia aplica a sua liberdade de pensar, eleger, fazer-se 

propósitos e atuar de acordo com o seu discernimento para fazer tudo da 

melhor forma possível, para o bem de si mesmo e de todos os seres do 

mundo. Um dos propósitos da meditação e das demais práticas de 

desenvolvimento é, precisamente, aprender a pensar e a discernir, para 

que o benefício próprio esteja sempre subordinado ao bem dos demais. 

Esta subordinação expressa o grau de nosso amor. 

 

"Não ter nada" refere-se à nossa relação com o que temos. Não ter nada 

é nos manter conscientes da precariedade do que cremos ter, tanto em 

bens quanto em educação, conhecimentos e habilidades, já que tudo o 

que temos é frágil e temporário. Manter-nos conscientes desta 

precariedade nos liberta para pôr em contexto o que temos, em todos os 

seus aspectos. 

 

5. Não fazer diferença entre o agradável e o desagradável 

 

Que amor pode nos ajudar a não fazer essa diferença? 

Quando o amor nos leva a trabalhar por trabalhar, já não fazemos mais 

diferença entre o que poderia nos agradar ou desagradar. 

Tanto os momentos agradáveis como os desagradáveis e dolorosos nos 

ajudam a ampliar a nossa compreensão e a nossa participação. Por mais 

que queiramos, não podemos evitar momentos de dor e sofrimento. A 

exercitação do ato contrário como renúncia a buscar só o que nos agrada 

nos dá consciência de como a vida é. Essa consciência nos move a amar 

a vida tal como é e a tomar consciência das ensinanças que contém cada 

uma de suas expressões, inclusive as de dor, já que estas nos indicam 

                                      
23 Ensinança Síntese Espiritual da Ordenação 
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onde necessitamos trabalhar para expandir a nossa consciência. Não 

fazer diferença entre o agradável e o desagradável já é um alto grau de 

amor, já que é o amor à vida, tal como se expressa em nós e no que 

percebemos. Aprendemos, então, a transformar o que dói em nós em 

meios para aprender, participar e tomar consciência. 

As renúncias seguintes, chamadas Liberação Espiritual e A Hora Eterna, 

são tomadas de consciência que nascem do amor implícito nas renúncias 

anteriores. 

 

Que amor pode nos levar a essa tomada de consciência? 

 

O amor à liberdade: 

 

"Se o ser humano renunciasse por amor à liberdade, alcançaria na 

vida uma felicidade inenarrável, uma serenidade a toda prova, um 

estado de êxtase natural indescritível".24 

 

Cada um dos sete graus de renunciação implica uma renúncia interior que 

nos abre caminho para que “a” renúncia possa chegar a ser o nosso 

estado de consciência. 

Certamente, renunciar vai mais além do que podemos fazer para 

despojar-nos de ilusões, já que a renúncia é uma constante na vida. Para 

poder eleger, necessitamos descartar opções; nada é permanente, cada 

instante termina com o anterior, é a condição do devenir. 

Eleger, com discernimento, como responder às mudanças que a vida traz, 

abre caminho para o nosso desenvolvimento. Se, em vez de nos 

resignarmos diante do inevitável, nós nos dermos conta de que viver é 

renunciar momento a momento, faremos com que cada instante seja de 

plenitude interior. Quando temos que descartar algo, também ganhamos 

algo; ao perder o instante que nos apraz, ganhamos outro para vivê-lo 

com proveito, seja qual for esse novo momento. 

Além destas renúncias interiores, estão as renúncias exteriores que 

fazemos para ajudar os outros ou para realizar obras de bem: 

renunciamos ao tempo, a satisfações e a bens para nos consagrarmos a 

                                      
24 Curso Desenvolvimento Espiritual, 8ª ensinança 
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uma ação que redunde em bem para os outros e para o mundo. Embora 

estas renúncias deem um nobre sentido à nossa vida e nos predisponham 

a ampliar a nossa consciência, sempre necessitamos das renúncias 

interiores, promovidas pelo amor, para que essa expansão se produza em 

nós. 

Quando o que nos move a renunciar é o amor, deixamos de associar 

renúncias a privações e a sacrifícios; pelo contrário, sentimos a formosa 

plenitude interior de fazer o que amamos fazer. 

♣ 

Os exercícios de oração, meditação e concentração nos ajudam a 

compreender e a realizar a renúncia como presença, participação e 

reversibilidade quando os fazemos por amor. Por exemplo: 

. Quando oramos por uma pessoa, estamos presentes com ela, como 

se estivéssemos a seu lado; quando oramos pelo bem de muitos, 

estamos presentes com eles; quando oramos pelo bem do mundo, 

estamos presentes na sociedade em que vivemos. 

. Ao meditar sobre a Dama do Véu Negro, estamos presentes diante 

do que trava tanto o desenvolvimento humano quanto o nosso, com 

a atitude de superá-lo. 

. Ao meditar sobre o Abismo, estamos presentes com os que sofrem 

e nos unimos a eles. 

. Meditar sobre Os Dois Caminhos nos mantém presentes no 

Presente, o que nos torna conscientes de que, em cada instante, 

elegemos o rumo de nossa vida. 

. No tema O Estandarte, estamos presentes com os que dedicam as 

suas vidas para lograr um mundo melhor. Quando buscamos 

consolo, estamos presentes com os que necessitam de consolo. 

. Nos temas seguintes, estamos presentes no devenir da vida. Esses 

momentos de presença são também de participação e nos induzem 

a desenvolver empatia e responsabilidade. 

Há uma presença que nem sempre percebemos: a infinidade de seres 

que tornaram possível o que hoje desfrutamos. Por trás de cada coisa que 

usamos, de cada ideia que estudamos, de cada conhecimento que 

aprendemos, de cada obra que admiramos, de cada avanço que 

aproveitamos, estão presentes os inúmeros seres que tornaram isto 
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possível. Como já vimos em um capítulo anterior, a nossa melhor resposta 

a esta presença invisível é um profundo agradecimento. Isso nos leva a 

outro tipo de meditação para a qual não faz falta nem técnica nem tempo. 

Basta que, quando vemos, usamos ou nos aproveitamos de algo, 

agradeçamos interiormente a quem devemos isto. Basta essa recordação 

para que participemos com tantos seres que hão forjado o mundo em que 

vivemos. Recordemos que o agradecimento é um degrau básico na 

escala do amor real. 

Os exercícios de concentração nos ajudam a não escapar do momento 

presente. É comum que, quando alguém nos fala, em pouco tempo 

pensemos no que queremos lhe dizer, no que associamos ao que nos 

disse; enfim, já não estamos presentes com essa pessoa, temos outras 

coisas na mente. O mesmo costuma nos ocorrer em relação ao que 

acontece no lugar onde estamos; tão imbuídos estamos com o discorrer 

de nossa mente que só prestamos alguma atenção, quando acontece 

algo inesperado ou alguém se dirige a nós. 

Certamente, podemos usar o tempo para pensar sobre o que queremos 

ou necessitamos pensar, porém cuidemos que essa liberdade não nos 

afaste tanto do presente que chegue a se transformar em um desinteresse 

pelo que acontece, a menos que nos afete diretamente. Em outras 

palavras, convém nos acostumar a manter a nossa atenção para não 

ficarmos tão dependentes de nós mesmos que percamos os sucessivos 

presentes que, em definitivo, são a nossa vida. 

Quando o que nos move a renunciar é o amor, cada renúncia é um estado 

de participação. 

. Fazer uma quebra na personalidade corrente nos abre caminho 

para participar com todos. A consciência de nossas limitações é o 

primeiro passo nesse caminho, já que nos permite compreender e 

participar com quem teríamos a tendência de julgar ou criticar. 

. Quebrar a separatividade nos dá a consciência de estarmos unidos 

a tudo e a todos, o que expande a nossa participação. 

. Trabalhar por trabalhar nos ensina a não viver dependentes de 

resultados; isto nos ensina a participar no presente. Cada instante 

revela a sua riqueza e ensinança. As renúncias a seguir são estados 

de profunda participação, não apenas com os outros seres e com o 

mundo em que vivemos, mas também com a vastidão do universo 

que nos contém. 
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Os exercícios de concentração também podem nos ajudar a compreender 

e a desenvolver o que chamamos reversibilidade. Por exemplo, dar-nos 

conta das coisas a partir de um ponto de vista oposto ao nosso. 

Ao nos concentrarmos sobre um ponto ou um objeto, tratamos de ficar   

independentes do que ocorre em nossa mente, como se os pensamentos 

e as recordações fossem cascas que se desprendem de nós para nos 

deixar a sós com o mistério de quem somos. Isto nos ajuda a nos liberar 

das ideias e dos preconceitos que estão tão forjados em nossa mente que 

nos impedem compreender ideias diferentes das nossas e mudar a tempo 

a nossa visão das coisas. 

Como estamos acostumados a pensar e a sentir sempre da mesma 

forma, podemos não nos dar conta de que uma situação nova nos exige 

mudar, a tempo, o nosso ponto de vista e atuar de acordo. Até pode 

ocorrer que nos corresponda trocar uma visão oposta a que tínhamos até 

agora. 

Só quando tomamos consciência dos limites de nossa maneira de pensar, 

temos suficiente liberdade interior para responder, de forma adequada, 

aos desafios que implicam as contínuas mudanças do devenir. Além 

disso, essa liberdade nos permite ter pensamento crítico, tanto a respeito 

das ideias dos outros quanto em relação às nossas. Porém recordemos 

sempre que, por mais amplo que seja o nosso conhecimento e acertados 

os nossos julgamentos, sempre há algo que não conhecemos e que 

poderia revolucionar ou reverter a nossa visão sobre as coisas. 


