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A Vida Impessoal 
(Joseph S. Benner)

I – EU SOU

A ti que lês, Eu falo.

Sim, a ti que durante tantos anos, em contínuo ir e vir, tens estado 
ansiosamente procurando, em livros e ensinamentos, em filosofias e 
religiões, algo que não sabias bem o que era: Verdade, Felicidade, 
Liberdade, Deus;

A ti cuja Alma está cansada e desalentada e quase destituída de 
esperança;

A  ti  que  muitas  vezes  lograste  perceber  um  vislumbre  dessa 
“Verdade”, para ao final constatar, ao segui-la e tentar alcança-la, 
que desaparecia no além e não passava de uma miragem no deserto;

A ti que supunhas havê-la encontrado em algum grande instrutor, 
reconhecido  talvez  como  o  chefe  de  alguma  Sociedade, 
Fraternidade ou Religião, e que a ti parecia ser um “Mestre”, tão 
maravilhosa era a sabedoria que ensinava e as obras que fazia, para 
dar-te  conta  mais  tarde  que  esse  “Mestre”  não  era  senão  uma 
personalidade  humana,  com  suas  falhas,  debilidades  e  pecados 
ocultos, tal como a sua, ainda que dita personalidade pudesse haver 
sido  um  canal  através  do  qual  se  davam  muitos  formosos 
ensinamentos que te pareceram ser a mais alta “Verdade”;
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E aqui  estás,  Alma necessitada  e  faminta,  sem saber  para  onde 
dirigir-se nem a quem recorrer.

EU SOU quem a ti vem.

Similarmente a todos que têm começado a sentir a presença dessa 
“Verdade”  no  íntimo  da  Alma  e  buscam confirmação  daquilo  que 
ultimamente, de um modo vago, vem lutando por uma expressão viva 
interior.

Sim,  EU  SOU  o  que  vem  agora  a  todos  aqueles  que  sentem 
necessidade do verdadeiro “Pão da Vida”.

Estás tu disposto a participar dele?

Se assim é, desperta. Senta-te. Acalma tua mente humana e segue 
fielmente Minha palavra, tal como aqui a expresso, pois se assim não 
fizeres,  afastar-te-ás  desiludido,  uma  vez  mais,  sempre 
dolorosamente faminto em teu coração.

EU!

Quem sou EU?

Eu, que falo com tanto conhecimento e autoridade?

ESCUTA!

EU SOU Tu, essa parte de ti que É e SABE;

QUE SABE TODAS AS COISAS,
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Que sempre soube e sempre tem sido.

Sim, EU SOU Tu, Teu próprio SER; o que em ti diz: EU SOU, e que 
é o EU SOU;

Essa parte transcendente e, ao mesmo tempo, mais profunda de ti, 
que, à medida que vais lendo, desperta interiormente e responde a 
esta  Minha  Palavra,  que  percebe  a  Verdade  nela  contida,  que 
reconhece a Verdade plena e abandona todo o erro, onde quer que o 
encontre. Não aquela parte que se alimentava do erro por tantos e 
tantos anos.

Porque  EU  SOU  teu  verdadeiro  Instrutor,  o  único  instrutor 
verdadeiro que haverias de conhecer e o único MESTRE;

Eu, teu SER Divino.

Eu, o teu EU SOU, trago a ti esta Minha Mensagem, Minha Palavra 
viva, tal como já tenho trazido para ti tudo na vida, seja um livro, 
seja um “Mestre”, para ensinar-te que Eu, EU somente, teu próprio 
e Verdadeiro Ser, SOU teu Instrutor,  o  único  Mestre e o  único 
Deus. Quem está e sempre tem estado suprindo-te, não só do Pão e 
Vinho da Vida, senão também de tudo o que é necessário para teu 
crescimento físico, mental e espiritual, e para teu sustento.

Assim, pois, tudo o que sintoniza contigo, à medida que vais lendo, 
sabe que é Minha Mensagem falada do teu íntimo à tua consciência 
humana externa, e vem a ser nada mais do que uma confirmação 
daquilo que o EU SOU em ti sempre conhecia  internamente,  mas 
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que não havia ainda traduzido em termos bem definidos e tangíveis 
à tua consciência externa.

Do mesmo modo, tudo aquilo que sempre despertou Teu interesse, 
oriundo de alguma manifestação externa, nada mais era do que a 
confirmação  de  Minha  Palavra,  já  falada  em  Teu  íntimo.  A 
manifestação externa foi o veículo ou o meio mais apropriado de 
que Eu me vali na ocasião, por intermédio do qual Eu pude chegar 
até tua consciência humana e impressiona-la.

Porém não SOU EU tua mente humana, nem seu filho o intelecto. 
Estes  são  apenas  a  expressão  do  Teu Ser,  tal  como  tu  és  a 
expressão do Meu Ser; não passam de fases de tua personalidade 
humana,  de  igual  modo  como  Tu  és  uma  fase  de  Minha  Divina 
Impessoalidade.

Pesa e estuda cuidadosamente estas palavras.

Ergue-te e liberta-te agora e para sempre da dominação de tua 
personalidade,  cuja  mente  e  intelecto  tendem  a  glorificar-se  e 
envaidecer-se.

Para que Minha Palavra penetre até a consciência de Tua alma, tua 
mente, daqui por diante, deve ser Tua  servidora,  e teu intelecto, 
Teu escravo.

EU SOU quem vem agora  à  consciência  de  tua  Alma,  a  qual  EU 
despertei  expressamente a  fim de  que  se prepare para  receber 
Minha Palavra.

Assim, pois, se te sentes suficientemente forte para suporta-lo;
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Se és capaz de deixar de lado todas as tuas fantasias, crenças e 
opiniões íntimas  pessoais, que nada mais são do que as sobras que 
juntaste dos detritos dos monturos de lixo alheio;

Se te sentes suficientemente forte para lançar tudo fora,

Então Minha Palavra haverá de ser para ti um manancial inesgotável 
de Alegria e Benção.

Deves  estar  preparado  para  a  dúvida  que  tua  personalidade 
suscitará  de  Minha  Palavra  à  medida  que  a  fores  lendo  nestas 
páginas.

Porque ela sabe muito  bem que,  se abrires teu coração à Minha 
Palavra e lhe deres morada para sempre, doravante sua vida passará 
a ser ameaçada, pois ela sabe que não poderá por mais tempo viver 
ou  desenvolver,  nem  mais  dominar  teus  pensamentos,  teus 
sentimentos,  nem  nenhuma  de  tuas  atividades,  tal  como  vem 
fazendo desde longo tempo.

Sim, EU SOU quem vem a ti agora.

Para fazer-te consciente de Minha Presença.

Porque, sabe, Eu também preparei tua mente humana, de maneira 
que ela possa, até certo grau, compreender o que EU significo.

Tenho estado contigo sempre, porém tu não o sabias.

Tenho-te conduzido intencionalmente por todo o Deserto de livros 
e ensinamentos, de religiões e filosofias, mantendo sempre, ante os 

                11



olhos de tua Alma, a visão da Terra Prometida; alimentando-te com 
o  maná  do  Deserto,  para  que  pudesses  lembrar-te  do  Pão  do 
Espírito e valoriza-lo e deseja-lo com veemência.

E agora Eu te trouxe até o Rio Jordão, que te separa de tua Divina 
herança.

É  chegado  agora  o  momento  de  tu,  conscientemente,  Me 
conheceres;  é chegado o tempo de cruzares o rio e entrares na 
Canaã, a Terra do Leite e do Mel.

Estás pronto?

Queres ir?

Se  é  assim,  segue  esta  Minha  Palavra,  que  é  a  Arca  de  Minha 
Aliança, e passarás a pé enxuto.

II – AQUIETA-TE E SABE

Agora, a fim de que possas aprender a conhecer-Me de tal forma 
que possas estar  seguro de que Sou Eu, teu próprio e verdadeiro 
Ser,  Quem fala  estas palavras,  deves primeiramente aprender a 
Aquietar-te,  isto é, sossegar tua mente e teu corpo humanos, e 
todas suas atividades, de maneira que não estejas consciente deles.

É bem possível que ainda não sejas capaz de fazer isso. Porém, Eu 
te ensinarei como logra-lo, se é que realmente queres conhecer-Me 
e estás desejoso de prova-lo, confiando em Mim e obedecendo-me 
em tudo o que desde agora te peça que faças.
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Escuta!

Trata de imaginar o “Eu” que fala por intermédio destas páginas 
como  teu  ser  Superior  ou  Divino,  que  se  dirige  à  tua  mente  e 
intelecto  humanos  e  os  exorta;  a  eles  deves  considerar,  no 
momento, como se fossem uma personalidade separada. Tua mente 
humana está de tal forma constituída que não pode aceitar nada que 
não se ajuste ao que antes já tenha experimentado ou aprendido e 
que seu intelecto não considere razoável. Portanto, ao dirigir-se a 
ela, sempre empregarás termos e expressões que mais claramente 
expliquem  a  teu  intelecto  os  ensinamentos  que  necessita 
compreender, antes que a mente possa despertar à consciência do 
que queiras dar-lhe a entender.

O fato é que este “Eu” é tu mesmo, teu Verdadeiro Ser. Tua mente 
humana tem estado, até hoje, de tal modo absorvida na tarefa de 
subministrar a teu intelecto e corpo toda classe de indulgências 
egoístas,  que nunca teve tempo de familiarizar-se com o teu EU 
Real, seu verdadeiro Amo e Senhor. Tens estado tão interessado e 
influenciado pelos prazeres e sofrimentos do teu corpo e intelecto 
que  quase  chegaste  a  crer  que  Tu és teu  corpo  e  intelecto  e, 
conseqüentemente, quase te esqueceste de Mim, teu Ser Divino.

Porém, saibas que EU não SOU teu intelecto nem teu corpo, e esta 
Mensagem é para ensinar-te que  Tu e Eu somos UM. As palavras 
que  Eu  aqui  falo  são  para  despertar  tua  consciência  para  este 
grande fato e essa é a tarefa principal destas instruções.

Não  poderás  perceber  esta  verdade  senão  quando  conseguires 
libertar-te da consciência  deste corpo e intelecto que por tanto 
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tempo te  tem mantido  escravizado.  Tu  deves  sentir-Me em teu 
íntimo, antes de poderes saber que EU SOU (estou) presente.

Agora, a fim de conseguires abstrair-te por completo de tua mente 
e  seus  pensamentos,  e  do teu  corpo  e  suas  sensações,  para  que 
possas  sentir-Me em teu  interior faz-se  necessário  que  estudes 
diligentemente e obedeças a estas Minhas instruções.

Senta-te e permanece quieto, em posição que facilite o relaxamento 
de  teu  corpo  e,  quando  te  sentires  completamente  tranqüilo  e 
descansado,  deixa  que  tua  mente  penetre  no  significado  destas 
palavras:

“Aquieta-te! – e Sabe – EU SOU – Deus”.

Sem  pensar,  deixa  que  esta  Minha  Divina  Ordem  penetre  nas 
profundezas  de  tua  Alma.  Deixa  que,  sem reforço  ou  ingerência 
alguma de tua parte, entrem livremente em tua mente quaisquer 
impressões  que  lhe  cheguem.  Observa,  cuidadosamente,  sua 
importância, porque SOU EU Quem, do íntimo de ti mesmo, te estou 
instruindo por meio de ditas impressões. Então, quando algo de sua 
vital  significação  começar  a  despontar  em  tua  consciência,  fala 
estas Minhas Palavras, lentamente, imperativamente, dirigindo-as a 
cada célula de teu corpo, a cada faculdade de tua mente, com todo 
o poder que conscientemente possuas:

“Aquieta-te! – e Sabe – EU SOU – Deus”.

Pronuncia-as  exatamente  como  estão  aqui  escritas,  tentando 
compreender que o Deus que está em ti ordena e exige de teu ser 
mortal implícita obediência.
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Estuda-as e procura descobrir sua oculta potência.

Analisa-as, leva-as contigo para o teu trabalho, qualquer que este 
seja. Faze delas o fator dominante e vital de toda a tua atividade, 
de todos os teus pensamentos criadores.

Pronuncia-as mil vezes por dia,

Até que consigas descobrir todo o Meu íntimo significado;

Até  que  cada  célula  de  teu  corpo  estremeça  prazerosamente  e 
responda à ordem: “Aquieta-te”, e instantaneamente obedeça.

E cada pensamento vagabundo que ronde tua mente desapareça no 
nada.

Então, à medida que as Palavras ressoem nas profundidades do teu 
ser, agora vazio;

Então, à medida que o Sol do conhecer (Saber) comece a despontar 
no horizonte de tua consciência;

Então,  haverás de sentir-te pleno de um maravilhoso e estranho 
Hálito  que,  enchendo-te  dos  pés  à  cabeça,  teus  sentidos  mal 
poderão conter pelo  estado de êxtase que isso  em ti  produzirá; 
então, virá a ti, onda após onda, um enorme e irresistível Poder que, 
surgindo de teu interior,  te elevará, até desprender-te quase da 
terra  –  então,  sentirás  dentro  de  ti  a  Glória,  a  Santidade  e  a 
Majestade de Minha Presença.
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Então, e só então, SABERÁS: EU SOU DEUS.

TU, quando assim Me hajas sentido em ti mesmo, nesses momentos, 
quando assim hajas saboreado Meu Poder,  escutado com atenção 
Minha  sabedoria  e  conhecido  o  êxtase  de  Meu  Amor  todo-
envolvente,  nenhuma  enfermidade  poderá  tocar-te,  nenhuma 
circunstância te fará fraquejar, nenhum adversário poderá vencer-
te. Porque agora tu SABES: EU SOU (ESTOU) no teu interior; e, 
daí em diante, não terás que voltar-te a Mim em tuas necessidades, 
pondo  toda  sua  confiança  em Mim e  deixando  que  Eu  manifeste 
Minha vontade.

Tu, quando assim te voltares para Mim, encontrarás sempre em Mim 
um  infalível  e  sempre  presente  socorro  em  teus  momentos  de 
necessidade, porque de tal maneira te farei sentir a Realidade de 
Minha  Presença  e  de  Meu  Poder  que,  para  conseguires  qualquer 
coisa de que necessites, te bastará  Aquietar-te, deixando que  Eu 
seja Quem faça aquilo que tu queiras fazer – curar teus males ou os 
de outros, iluminar tua mente para que possas ver com Meus olhos a 
Verdade que buscas, ou desempenhar com perfeição as tarefas que 
antes te pareciam quase impossíveis de serem realizadas.

Porém,  esse  Conhecimento  e  essa  Realização  não  virão 
repentinamente.  Quiçá  não  venham  em  muitos  anos.  Poderão  vir 
amanhã.

Depende exclusivamente de Ti, somente de Ti.

Não  de  tua  personalidade,  com  seus  humanos  desejos  e 
compreensão humana;
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Mas do EU SOU de ti, Deus em teu interior.

Quem é que faz com que o casulo se abra em flor?

Quem é que faz com que o pintinho rompa a casca do ovo?

Quem determina o dia e a hora?

É  o  ato  consciente  e  natural da  Inteligência  interna,  Minha 
Inteligência, dirigida por Minha Vontade, frutificando Minha Idéia, 
expressando-a na flor e no pintinho.

Porém, tiveram a flor e o pintinho algo que ver com a manifestação?

Não,  somente  quando  submeteram  ou  unificaram  sua  vontade  à 
Minha, e permitiram a Mim e Minha Sabedoria determinar a hora e 
o ponto de amadurecimento para entrar em ação, e somente quando 
obedeceram ao impulso  de Minha Vontade para fazer o  esforço, 
puderam eles expressar-se em Nova Vida.

Poderás  tentar  com  tua  personalidade,  milhares  e  milhares  de 
vezes, romper a casca de tua consciência humana.

Isso só ocorrerá, se vier a acontecer, com o rompimento das portas 
que Eu coloquei entre o mundo das formas tangíveis e o reino dos 
sonhos intangíveis; e, aberta a porta, não poderás mais manter os 
intrusos do lado de fora dos teus domínios privados, senão à custa 
de grandes dificuldades e sofrimentos.

Mas, mesmo por meio de tais sofrimentos, poderás alcançar a força 
que  te  falta  e  a  sabedoria  de  que  necessitas  para  saber  que, 
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enquanto  não  abandonares  todo  o  desejo  de  conhecimento,  de 
bondade, sim, de união comigo com o propósito de beneficiar-te a 
ti mesmo,  não poderás desabrochar tuas pétalas para mostrar a 
perfeita  Beleza  de  Minha  Natureza  Divina,  nem  desfazer-te  da 
casca de tua personalidade humana e penetrar na gloriosa Luz de 
Meu Reino Celestial.

Portanto,  Eu te  dou agora  estas  orientações,  no  início,  para  que 
possas ir aprendendo a maneira de reconhecer-Me.

Eu  aqui  te  prometo  que,  se  persistires  e  te  esforçares 
sinceramente  em compreender  e  obedecer  às  Minhas  instruções 
aqui  dadas,  muito  cedo  haverá  de  conhecer-Me e  te  farei 
compreender  todo o  conteúdo  de  Minha  Palavra  onde  quer  que 
esteja escrita, em livros ou ensinamentos, na Natureza ou nos teus 
semelhantes.

Se  muito  do  escrito  nestas  páginas  te  parecer  contraditório, 
procura discernir o Meu verdadeiro significado antes de rejeita-lo.

Não  deixes  para  trás  um  parágrafo  sequer,  nem  qualquer 
pensamento nele  contido,  senão quando se te torne inteiramente 
claro tudo o que nele Eu quero dar-te a entender.

Deves,  porém, ter presente que toda sua busca e todos os teus 
esforços devem descansar numa completa fé e confiança em Mim, 
teu  Verdadeiro  Ser  em  teu  interior,  sem  te  inquietares  pelos 
resultados; porque os resultados estão sob Meus cuidados e Eu Me 
encarregarei deles. Tuas dúvidas e tua inquietude nada mais são do 
que aspectos de tua personalidade e, se deixares que persistam, te 
conduzirão tão-somente ao fracasso e à desilusão.
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 III – EU, VIDA, DEUS

Se o que acabas de ler despertou em ti uma ressonância íntima, e 
tua Alma anela saber mais, então estás pronto para o que se segue.

Porém, se ainda duvidas ou te rebelas contra a Divina Autoridade, à 
qual se atribui o que aqui está escrito, e teu intelecto te diz que 
tudo não passa de outra tentativa para seduzir a tua mente com 
manhosas  sugestões  e  sutis  sofisticações,  então  não  haverás  de 
receber  beneficio  algum  destas  palavras,  pois  seu  significado 
permanecerá  ainda  oculto  para  tua  consciência  mortal,  e  Minha 
Palavra terá de vir a ti através de outros canais de expressão.

Está certo se tua personalidade, com seu intelecto, te impele assim 
a duvidar e a rebelar-te contra uma autoridade que tu, todavia, não 
sabes ser  Minha.  Sou  EU,  realmente,  quem  obriga  a  tua 
personalidade a rebelar-se de tal maneira, pois tua personalidade, 
com sua orgulhosa sensação de individualidade, ainda é necessária 
para  Mim,  a  fim  de  poder  desenvolver  uma  mente  e  um  corpo 
suficientemente fortes para poderem expressar-Me com perfeição. 
E, enquanto não estás preparado para conhecer-Me, é muito natural 
que tua personalidade assim duvide e se rebele. Porém, uma vez que 
tenhas reconhecido Minha autoridade, nesse momento começará o 
desmoronamento da autoridade de tua personalidade, e, então, os 
dias de seu domínio estarão contados, e cada vez mais recorrerás a 
Mim em busca de orientação e ajuda.

Portanto, não desanimes e segue lendo; quiçá, mais rápido do que 
esperas, venha a ti o reconhecimento da Verdade. Porém, saibas que 
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podes seguir lendo ou não, como queiras; contudo, seja o que for que 
elejas, sou Eu, realmente, Quem elege, e não tu.

Para ti, que crês ser quem decide não seguir lendo, Eu tenho outros 
planos, e a seu devido tempo saberás que qualquer coisa que faças, 
gostes ou desejes, é a isso precisamente que Eu te guio, fazendo-te 
passar por todas as mistificações e ilusões da personalidade, para 
que possas, finalmente, despertar para a irrealidade de tudo isso, e, 
então, voltar a Mim como a uma-única Realidade. Será então que as 
seguintes palavras acharão sintonia em teu interior:

“Aquieta-te! – e SABE – EU SOU – DEUS”.

Sim, EU SOU esta parte mais íntima de ti, que tem sua morada em 
teu interior e calmamente espera e vigia, não reconhecendo tempo 
nem espaço, visto que EU SOU o Eterno e encho todo o espaço.

Eu observo e espero que tu termines de vez com tuas mesquinhas 
loucuras e debilidades humanas, com teus vãos desejos, ambições e 
pesares, pois sei que tudo virá a seu tempo, e, então, recorrerás a 
Mim,  cansado,  abatido,  vazio  e humilde,  pedindo-Me que te guie, 
sem compreender  que  Eu  te  tenho  estado  guiando  durante  todo 
esse tempo.

Sim,  Eu  tenho  meu  assento  aqui,  em  teu  interior  e  estou 
tranqüilamente esperando que aconteça tudo quanto acabo de dizer; 
não obstante, enquanto assim espero, Sou Eu realmente Quem tem 
estado dirigindo os teus passos, Quem tem estado inspirando todos 
os  teus  pensamentos  e  ações,  utilizando  e  manejando 
impessoalmente cada um deles, sempre com o objetivo de levar-te, 
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a seu devido tempo, assim como Minhas outras expressões humanas, 
a um reconhecimento final consciente de Mim.

Sim, eu tenho estado sempre no interior,  no mais íntimo do teu 
coração,  Eu tenho estado contigo em tudo:  em tuas alegrias,  em 
teus dissabores, em teus êxitos e em teus fracassos, em tuas más 
obras,  em tuas  vergonhas  e  em teus  crimes contra  teu  irmão e 
contra Deus segundo acreditavas.

Sim, tanto faz se tu seguiste o caminho reto ou te desviaste ou se 
retrocedeste, saibas que fui Eu Quem te fez agir assim.

Fui  Eu Quem te impeliu  para frente graças ao vislumbre que te 
permiti perceber de Mim, vagamente, à distância.

Fui Eu Quem te tentou, por intermédio da visão que de Mim tiveste 
em algum rosto  fascinante,  em  algum corpo  formoso,  ou  em um 
intoxicante prazer ou ambição incontrolável.

Fui  Eu Quem apareceu ante a  ti  com a  roupagem do Pecado,  da 
Debilidade, da Voracidade, da Sofisticação e te arrojou nos braços 
da Razão, deixando que lutasses dentro de suas garras sombrias até 
que despertasses de sua impotência,  te  erguesses desgostoso,  e 
então, inspirado por uma nova visão, rasgasses a Minha máscara.
Sim,  Eu Sou a causa original  de tudo o que fazes e,  se puderes 
compreende-lo,  Sou Eu Quem faz tudo o que fazes, assim como 
tudo o que teu irmão faz, pois aquilo que em ti está, ou é, SOU EU, 
Meu Ser.

Porque EU SOU VIDA.
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EU SOU o que animas teu corpo, o que faz com que tua mente pense 
e teu coração palpite.

EU SOU o que está no mais íntimo de ti, sou o Espírito, a Causa 
animadora do teu ser, de toda a vida, de todas as coisas visíveis 
como invisíveis. Não há nada morto, pois EU, o UNO impessoal, SOU 
tudo o que é, que existe. EU SOU infinito e totalmente ilimitado; o 
Universo é Meu Corpo, toda Inteligência que existe emana de Minha 
Mente, todo Amor que existe emana de Meu Coração, e todo Poder 
que existe nada mais é do que Minha Vontade em ação.

A tríplice Força, manifestando-se com toda Sabedoria, todo Amor e 
todo Poder, ou, se te agrada, como Luz, Calor e Energia, aquilo que 
sustenta  todas  as  formas  e  se  oculta  atrás  de  e  em  todas  as 
manifestações e em todas as fases da vida, nada mais é do que a 
manifestação de Meu Ser no ato ou estado de Ser (Existir).

Nada pode existir  sem manifestar  ou  expressar  alguma fase  de 
Mim, que não somente SOU o Construtor de todas as formas, como 
também resido (permaneço) em cada uma delas. No coração de cada 
uma, Eu tenho minha morada; no coração do ser humano, no coração 
do animal, no coração da flor, no coração da pedra. No coração de 
cada um Eu vivo, movo-Me e tenho Meu ser, e desde o coração de 
cada um Eu faço surgir aquela fase de Mim que desejo expressar, e 
que no mundo externo se manifesta como uma pedra, uma flor, um 
animal ou um homem.
“Não há então nada mais que esse grande EU?”
“Não me será dado ter individualidade própria?” é o que ouço que 
me perguntas.
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Não, nada há absolutamente nada que não seja uma parte de Mim, 
governada  e  regida  eternamente  por  Mim  a  Única Infinita 
Realidade.

E quanto à tua assim chamada individualidade nada mais é senão tua 
personalidade, que ainda busca manter uma existência separada.

Cedo  saberás  que  não  há  individualidade  separada  de  Minha 
Individualidade, e que toda personalidade se esvanecerá em Minha 
Divina Impersonalidade.

Sim, e rapidamente chagarás a esse estado de despertamento, no 
qual  haverás  de  perceber  um  lampejo  Minha  Impersonalidade,  e 
então  não  desejarás  ser  uma  individualidade  separada,  porque 
haverás de reconhecer que tudo isso é senão mais uma ilusão de tua 
personalidade.

IV – CONSCIÊNCIA, INTELIGÊNCIA, VONTADE

Sim, Eu conheço a multidão de pensamentos confusos que vem se 
aninhando  em  sua  mente,  à  medida  que  prossegues  lendo  –  as 
dúvidas  e  ansiosas  perguntas,  o  vago  temor  que, 
imperceptivelmente, se converteu numa crescente esperança de que 
este  cintilar  do  Meu  Significado,  que  começou  a  penetrar  na 
obscuridade de teu intelecto humano, luza com mais brilho, para que 
assim possas ver claramente a Verdade que instintivamente sentes 
estar oculta em Minhas Palavras.

Novamente  Eu  te  digo  que  este  EU  SOU  que  aqui  fala  é  teu 
Verdadeiro  Ser,  pelo  que  se  faz  necessário  que,  ao  leres  estas 
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palavras, realizes que és Tu, teu próprio Ser Verdadeiro, quem está 
dizendo  à  tua  consciência  humana,  com  o  propósito  de  que  ela 
compreenda plenamente o seu significado.

E também repito que este é o mesmo EU SOU que é a Vida e o 
Espírito  que  anima  todas  as  coisas  vivas  no  Universo,  do  mais 
minúsculo átomo até o maior Sol; que este EU SOU é Inteligência 
em ti e em teu irmão e tua irmã, e que é similarmente a Inteligência 
que faz com que tudo viva,  cresça e  se torne aquilo  a  que está 
destinado a ser.

Talvez não possas, todavia, compreender como este EU SOU pode a 
um mesmo tempo, ser o teu EU SOU e o EU SOU de teu irmão e, 
igualmente, a Inteligência da pedra, da planta e do animal.

Percebe-lo-ás,  no  entanto,  se  seguires  estas  Minhas  Palavras  e 
obedeceres às instruções que aqui te dou; pois cedo farei vir à tua 
consciência  uma  Luz  que  haverá  de  iluminar  os  mais  recônditos 
rincões de tua mente, expulsando dela todas as nuvens de errôneos 
conceitos,  idéias  e  opiniões  humanas  que  agora  escurecem  teu 
intelecto, suposto que prossigas lendo e te esforces sinceramente 
para compreender o Meu Significado.

Assim, pois, escuta atentamente.

EU SOU Tu, o Teu Verdadeiro Ser. Tudo o que tu  realmente és. 
Não és aquilo, ou aquele, que pensas ser. Aquilo é só uma ilusão, uma 
sombra do Real Tu, o qual é EU, teu Ser Imortal e Divino.

EU SOU esse ponto de consciência focalizado em tua mente humana 
que se chama a si mesmo “Eu”. EU SOU esse “Eu”, mas o que tu 
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chamas tua consciência é, em realidade,  Minha consciência,  ainda 
que reduzida em proporção, a fim de adaptar-se à capacidade de 
tua  mente  humana.  Porém,  ainda  assim,  segue  sendo  Minha 
consciência  e,  quando  puderes  expulsar  de  tua  mente  todos  os 
falsos  conceitos,  idéias  e  opiniões  humanas  e  puderes  esvazia-la 
totalmente deles, para que Minha consciência possa achar condições 
propícias para  expressar-se livremente, então Me reconhecerás e 
haverás  de  compreender  que  tu  nada  és,  que  não  passas  de  um 
centro focal de Minha consciência, um canal ou veículo pelo qual Eu 
possa manifestar Meu significado na matéria.

Talvez não possas percebe-lo ainda, e, obviamente, só possas crê-lo 
quando Eu preparar completamente a tua mente, convencendo teu 
intelecto dessa verdade. Já te foi dito que cada célula de teu corpo 
tem uma consciência e uma inteligência próprias,  e que, não fora 
essa  consciência,  não  poderia  levar  a  cabo  o  trabalho  que  tão 
inteligentemente executa.

Cada célula está rodeada de milhões de outras células,  cada uma 
desempenhando inteligentemente seu próprio labor e estando todas 
controladas,  evidentemente,  pela  consciência  coletiva  de  todas 
essas  células,  que  formam  uma  inteligência  grupal  que  dirige  e 
controla esse trabalho, essa Inteligência grupal é, em consequência, 
a  inteligência  do  órgão que  as  células  que  o  integram  formam. 
Similarmente,  há  outras  inteligências  grupais  em  outros  órgãos, 
cada uma das quais compreende outros milhões mais de células, e 
esses órgãos, em conjunto, constituem o teu corpo físico.

Agora bem, tu sabes que Tu és a Inteligência que dirige o trabalho 
dos  órgãos  do  teu  corpo,  tanto  faz  que  dita  direção  seja  feita 
consciente  ou  inconscientemente;  e,  também,  que  cada  célula  de 
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cada órgão é realmente um centro focal dessa Inteligência diretriz 
e que, quando essa Inteligência é retirada, as células se separam, 
teu corpo físico morre e já não existe como organismo vivo.

Quem é este Tu que dirige e controla o trabalho dos teus órgãos, e, 
consequentemente, as de cada uma das células que os compõem?

Tu não poderias dizer que é teu “eu” pessoal ou humano que leva a 
cabo  tal  labor,  porque  tu,  de  ti  conscientemente,  não  podes 
controlar a ação de um só órgão de teu corpo.

Deve ser,  então,  este EU SOU Impessoal,  que és Tu e que,  não 
obstante, tu não és.

Escuta!

Tu, o EU SOU de ti, és para Mim o que a consciência das células de 
teu corpo é para a consciência de teu EU SOU.

Tu és como uma Célula de Meu Corpo, e tua consciência (como uma 
de  Minhas  células)  é  para  Mim  o  que  a  consciência  de  uma  das 
células de teu corpo é para Ti.

Consequentemente, daí se deduz que a consciência da célula de teu 
corpo  é  Minha  Consciência,  tal  como  tua  consciência  é  Minha 
Consciência; por isso, Nós – a célula, Tu e Eu – teremos que ser Uno 
em consciência.

Tu não podes,  por ora,  dirigir  ou controlar conscientemente nem 
uma das células de teu corpo; mas, quando puderes à vontade entrar 
na consciência do teu EU SOU e conhecer sua identidade Comigo, 
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então poderás controlar não só cada uma das células de teu 
corpo, como as de qualquer outro corpo que desejes controlar.

Que sucede quando tua Consciência deixa de ter controle sobre as 
células de teu corpo? O corpo se desintegra, as células se separam, 
e seu trabalho, por sua vez, se acha terminado. Porém, morrem as 
células ou perdem sua consciência? Não, simplesmente dormem ou 
descansam por  certo  tempo  e,  depois  desse  período,  se  unem a 
outras  células,  formando  novas  combinações  e,  tarde  ou  cedo, 
tornam  a  aparecer  em  outras  manifestações  de  vida  –  talvez 
mineral,  talvez  vegetal,  talvez  animal  –  mostrando  com isso  que 
ainda conservam sua consciência original e que só esperam a ação de 
Minha Vontade para unirem-se em novo organismo, com o objetivo 
de executar o labor de nova consciência por intermédio da qual Eu 
desejo manifestar-Me.

Aparentemente a consciência da célula é uma consciência comum a 
todos os corpos – mineral, vegetal, animal e humano -, cada célula 
adaptada talvez pela experiência para executar certa classe geral 
de trabalho?

Sim, tal consciência da célula é comum às células de todo o corpo, 
não importa de que classe este seja, porque ela (a consciência da 
célula)  é  uma consciência  Impessoal,  e  não  tem outra  finalidade 
senão  executar  o  trabalho  que  lhe  for  designado.  Vive  só  para 
trabalhar, onde quer que seja necessária. Quando tiver terminado a 
criação de uma forma, empreende o labor de construir outra, sob a 
direção de qualquer consciência à qual EU desejo que sirva.

Assim é, igualmente, contigo.
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Tu,  uma  das  células  de  Meu  Corpo,  tens  uma  consciência  que  é 
Minha Consciência, uma inteligência que é Minha Inteligência, e até 
mesmo uma vontade que é Minha Vontade. Tu não possuis nenhuma 
delas para ti mesmo ou de ti mesmo. São todas Minhas, e para Meu 
uso somente.

Agora bem, Minha Consciência, Minha Inteligência e Minha Vontade 
são completamente Impessoais e por conseguinte são comuns a ti e 
a todas as células de Meu corpo, assim como também o são todas as 
células de teu corpo.

EU SOU; e, sendo totalmente Impessoal, Minha consciência, Minha 
inteligência e Minha vontade atuando em ti e nas outras células de 
Meu Corpo, que constituem o EU SOU de ti e delas, tem que atuar 
Impessoalmente, assim como operam Impessoalmente nas células de 
teu corpo. Portanto, EU, e o EU SOU de ti e de teu irmão, assim 
como a consciência e a inteligência de todas as células de todos os 
corpos, somos Um.

EU SOU a Inteligência diretriz de  tudo,  o Espírito que anima, a 
Vida, a Consciência de toda a matéria, de toda Substância.

Se puderes compreende-lo, Tu, o Real tu, o Impessoal tu, estás em 
tudo e uno com tudo; estás em Mim e és uno Comigo, exatamente 
como EU SOU (estou)  em ti  e  em todos e  por esse  meio  estou 
expressando Minha Realidade através de ti e através de todos.

Essa vontade, que chamas a tua vontade, similarmente, não é mais 
tua  pessoalmente,  como  tampouco  o  são  essa  consciência  e  essa 
inteligência de tua mente e das células de teu corpo.
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Essa vontade nada mais é do que uma pequena parcela de  Minha 
Vontade, que Eu permito que uses pessoalmente. Na proporção e na 
rapidez em que fores despertando para o reconhecimento de certo 
poder  ou  faculdade  no  teu  interior  e  comeces  a  usa-lo 
conscientemente, Eu te concederei mais o Meu Infinito Poder.

Todo poder –  e  seu uso –  é  proporcional  ao reconhecimento e à 
compreensão do uso de Minha Vontade.

Tua  vontade  e  todos  os  teus  poderes  são  unicamente  fases  de 
minha Vontade, que eu proporciono de acordo com tua capacidade 
de usa-la.

Se  eu  te  delegasse  todo  o  poder  de  Minha  Vontade  antes  que 
soubesses  usa-la  conscientemente,  ela  aniquilaria  por  completo  o 
teu corpo.

Por isso é que, para provar tua força e, na maioria das vezes, para 
mostrar-te  os  resultados  que  o  mau  uso  de  Meu  Poder  te 
acarretam,  Eu  algumas  vezes  permito  que  cometas  um  assim 
chamado pecado, ou que pratiques um erro. Até mesmo permito que 
te envaideças com a sensação de Minha Presença em teu interior 
quando se manifesta como uma consciência de Meu Poder, de Minha 
Inteligência e de Meu Amor; sim, Eu permito que os tomes e os uses 
para teus propósitos privados. Porém, não por muito tempo, pois, 
não sendo tu suficientemente forte para controla-los, prontamente 
tomam posse de ti, arrastam-te e jogam-te na lama, desaparecendo 
de tua consciência temporariamente.

Porém,  saibas  que  EU  SOU  (ou  estou)  sempre  presente  para 
erguer-te depois da queda, embora no momento tu não o percebas; 

                29



primeiro,  refazendo-te  e  pondo  em ordem teus  assuntos  e,  logo 
depois, fazendo-te prosseguir teu caminho, dando-te a conhecer a 
causa  de  tua  caída;  e,  finalmente,  quando  te  tenhas  tornado 
suficientemente humilde, fazendo-te ver que esses poderes que te 
são outorgados pelo uso consciente de Minha Vontade,  de Minha 
Inteligência e de Meu Amor te são concedidos exclusivamente para 
uso em Meu Serviço, de nenhuma maneira para teus próprios fins 
pessoais.

Pensam, acaso, as células de teu corpo e os músculos de teu braço 
possuírem uma vontade separada de tua vontade ou uma inteligência 
separada da tua?

Não, não conhecem outra inteligência que não seja a tua, nem outra 
vontade senão a tua.

Ocorrerá que, decorrido certo tempo, compreenderás que tu nada 
mais é do que uma das células de Meu Corpo e que tua vontade não é 
tua precisamente, senão Minha; que a consciência e a inteligência 
que possuis são totalmente Minhas e que tu não és a pessoa que 
pensas ser, senão que tu, pessoalmente, és simplesmente uma força 
física  com um cérebro humano,  que Eu criei  com o propósito  de 
manifestar  na  matéria  uma  Idéia,  da  qual  certa  fase  Eu  pude 
expressar melhor somente nessa forma particular, a tua.

Tudo isso pode ser para ti difícil de aceitar agora, e pode ser que 
protestes  com toda a  veemência,  dizendo que  isso  não  pode ser 
assim,  que  toda  a  sua  natureza  instintiva  se  rebela  contra  tal 
rendição  e  subordinação  de  ti  mesmo  a  um  poder  invisível  e 
desconhecido, mesmo que seja Impessoal e Divino.
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Não temas, pois é apenas tua personalidade que assim se rebela. Se 
continuares a seguir e estudar Minhas Palavras, cedo tudo se fará 
claro para ti, e por certo Eu farei descortinar à tua compreensão 
interna  muitas  Verdades  maravilhosas,  que  por  ora  te  são 
impossíveis  de  compreender.  Tua  Alma  se  regozijará  e  entoará 
alegres louvores, e tu abençoarás estas palavras pela mensagem que 
elas trazem.

V – A CHAVE

É possível que tu, todavia, não conheças EU SOU, nem creias que 
EU SOU realmente tu, ou que, similarmente, EU SOU teu irmão e 
tua irmã, e que todos sois parte de Mim , e Unos Comigo.

É possível que não compreendas que tua Alma, assim como a de teu 
irmão e de tua irmã, única parte real e indestrutível de vosso “eu” 
mortal,  nada  mais  são  do  que  diferentes  fases  de  Mim, 
manifestando-se no que é chamado de Natureza.

Da mesma forma,  é possível  que não compreendas que tu e teus 
irmãos e irmãs são fases ou atributos de Minha Divina Natureza, 
exatamente como tua personalidade humana, com seu corpo, mente 
e intelecto mortais, é uma fase de tua natureza humana.

Não, ainda não te dás conta de tudo isso, mas Eu to menciono agora, 
para que, quando começarem a surgir em tua consciência os sinais 
inequívocos  deste  Meu  Ensinamento,  como  indubitavelmente 
acontecerá, possas reconhece-los.
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Mas,  para  que  possas  reconhecer  estes  sinais,  é  necessário  que 
tudo o que se segue seja cuidadosamente considerado e estudado e 
não seja abandonado antes de o que eu quero transmitir seja pelo 
menos vislumbrado em parte.

Uma vez  que  hajas  compreendido  plenamente o  princípio  que  Eu 
deixo estabelecido, então toda a Minha Mensagem se tornará clara 
e compreensível.

Primeiramente, dou-te a Chave que desvendará todo o mistério que 
agora te oculta o segredo do Meu Ser.

Quando aprenderes a usar essa Chave, ela te abrirá as portas de 
toda Sabedoria e de todo Poder, no céu e na terra. Sim, abrir-te-á 
as portas do Reino dos Céus, e, então, nada mais te resta senão 
entrar, para que te tornes, conscientemente, Uno Comigo.

A Chave é: “PENSAR É CRIAR”, ou
“Como PENSAS em teu CORAÇÃO, assim será contigo”.

Interrompe a leitura um momento e medita profundamente no que 
foi dito, para que se grave firmemente em tua mente.

Um Pensador é um Criador.

Um Pensador vive no mundo de sua própria criação consciente.

Quando souberes COMO “pensar”, poderás cria à vontade qualquer 
coisa  que  desejes,  seja  ela  uma  nova  personalidade,  um  novo 
ambiente, ou um novo mundo.
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Vejamos  se  és  capaz  de  captar  algumas  das  verdades ocultas  e 
controladas por esta Chave.

Já te foi mostrado como toda consciência é Una, como toda ela é 
Minha Consciência, e, não obstante, é também tua e, similarmente, á 
do animal, da planta, da pedra e da célula invisível.

Já percebeste como essa consciência está sob o controle da Minha 
Vontade, o que faz com que as células invisíveis se unam e formem 
os  diversos  organismos  para  manifestação  e  uso  dos  diferentes 
Centros de Inteligência através dos quais Eu desejo manifestar-
Me.

Porém, não podes ainda compreender como poderias tu dirigir, e ter 
sob teu controle, a consciência das células de teu próprio corpo – 
para não mencionar as de outros corpos – não obstante, o fato de 
que Eu e eles sejamos todos UM em consciência e em inteligência.

Se, porém, puseres especial atenção no que se segue, poderás agora 
tornar-te capaz de percebe-lo.

Empenhaste-te  alguma  vez  com  afinco  no  estudo  do  que  é 
consciência?  De  como  parece  ser  um  estado  impessoal  de 
percepção, de expectativa de servir ou de ser dirigido ou utilizado 
por algum poder latente e intimamente relacionado com ela mesma?

De como o homem parece ser simplesmente o tipo mais elevado de 
um organismo que contém em si essa consciência, que é dirigida e 
usada por esse poder, dentro dela mesma?
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Que esse  poder latente na consciência do homem, bem como em 
toda  consciência,  nada  mais  é  do  que  Vontade,  Minha Vontade, 
posto  que  já  saibas  que  todo  poder  nada  mais  é  do  que  a 
manifestação de Minha Vontade?

Agora bem, já  te foi dito que no princípio Eu criei o homem à Minha 
Imagem e Semelhança e que depois Eu soprei dentro dele o Alento 
da Vida e ele tornou-se uma Alma Vivente.

Ao  criar  o  homem à  Minha  Imagem  e  Semelhança,  Eu  criei  um 
organismo capaz de expressar toda Minha Consciência e toda Minha 
Vontade,  o  que  quer  dizer  também  todo  o  Meu  Poder.  Minha 
Inteligência  e Meu  Amor.  Portanto  criei-o  perfeito no  princípio, 
modelando-o segundo a Minha Própria Perfeição.

Assim,  pois,  quando  soprei  Meu  Hálito  dentro  do  organismo  do 
homem, ele se tornou um ser vivo COMIGO; foi então que soprei 
dentro dele Minha Vontade,  não do exterior mas do  interior,  do 
Reino dos Céus interno, donde  sempre EU SOU (ESTOU).  Desde 
então  Eu  tenho  seguido  alentando,  vivendo  e  tendo  Meu  Ser  no 
interior do  homem,  pois  criei-o  à  Minha  Imagem  e  Semelhança 
unicamente para esse fim.

A prova disso é que o homem não respira e nem pode respirar  por 
si mesmo. Algo muito maior que seu ego consciente, natural, vive em 
seu corpo e respira por meio de seus pulmões. Uma potente força 
dentro de seu corpo é a que usa seus pulmões, da mesma forma 
como usa o coração para forçar o sangue que contém a vida, que ela 
instilou por meio dos pulmões em cada célula do corpo; como usa o 
estômago e outros órgãos para digerir e assimilar o alimento que 
forma o sangue, os tecidos, o cabelo e os ossos; como usa o cérebro 
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para pensar, a língua para falar e as mãos e os pés para fazer tudo 
que o homem faz.

Esse  poder  é  Minha  Vontade  de  SER  e  VIVER  no  homem.  Por 
conseguinte, tudo o que o homem é EU SOU; tudo o que o homem 
faz ou tu fazes EU SOU Quem o faz, e tudo o que tu dizes ou 
pensas SOU EU Quem o diz ou pensa por meio de teu organismo.

Também te foi dito que, quando o homem esteve assim possuído de 
Meu Hálito, lhe foi dado domínio sobre todos os reinos da terra. O 
que quer dizer que o homem foi feito o senhor da terra, dos mares, 
do ar e dos éteres, que todos os seres que ficam nesses reinos lhe 
renderam homenagem e ficaram sujeitos à sua vontade.

E isso, naturalmente, era assim porque EU, dentro da consciência do 
homem,  como  dentro  de  toda  consciência,  ESTOU  sempre 
manifestando  Minha  Vontade;  e  EU,  o  senhor  e  soberano  do 
organismo do homem, SOU também o senhor e soberano de todos 
os organismos em que a consciência reside. Como toda consciência é 
Minha Consciência e habita onde quer que haja vida, e como não há 
substância na qual não exista vida, conclui-se que Minha Consciência 
necessariamente deve estar em tudo, na terra, na água, no ar e no 
fogo, e deve, portanto, encher todo espaço. De fato, ela é espaço ou 
o que o homem chama espaço.

Segue-se  que,  sendo  Minha  Vontade  o  poder  latente  em  toda 
consciência, está ela em toda parte. Portanto, a vontade do homem, 
que nada mais é do que uma focalização da Minha Vontade, deve, da 
mesma forma, abarcar todo o espaço; consequentemente, também a 
consciência de todos os organismos, inclusive a do seu próprio, está 
sujeita á direção e controle do homem.
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A  única  coisa  necessária  é  que  o  homem  o  perceba 
conscientemente;  que  compreenda que Eu, o Ser impessoal em 
seu interior, EU SOU (ESTOU) constantemente dirigindo e usando 
a consciência de  todos os organismos, em todos os momentos de 
todos os dias de tua vida.

EU SOU (ESTOU) fazendo isso com e através de seu pensamento. 
EU  SOU  (ESTOU)  fazendo  isso  com  e  através  do  organismo 
humano. O homem crê que ele é quem pensa. Porém SOU EU, Eu real 
dele,  que  penso  através  de  seu  organismo.  Através  do  seu 
pensamento e de sua palavra falada eu realizo tudo o que o homem 
faz e faço do homem e do seu mundo tudo o que são.

Não importa se o homem e seu mundo não são o que ele supõe que 
sejam.  Eles são exatamente tal  como os concebi  quando os criei 
para cumprir Meu propósito.

Ouço-te,  porém,  dizer  que,  se  sou  EU quem realiza  o  pensar,  o 
homem não pensa e nem pode pensar.

Sim,  aqui  parece  existir  um  enigma,  porém  o  mistério  te  será 
revelado, se observares cuidadosamente o que se segue:

Porque EU SOU vai ensinar-te – homem – como pensar.

VI – PENSAR E CRIAR

Já te disse que o homem não pensa; que sou EU, no seu interior, 
Quem pensa.

                36



Já te disse, também, que o homem pensa que é ele quem pensa.

Como isto é uma aparente contradição, faz-se necessário que Eu te 
mostre que o homem, comumente,  não pensa, como tampouco nada 
faz do que ele supõe que faz.

Porque  EU,  dentro  dele,  executo  tudo  o  que  ele  faz;  mas 
necessariamente  o  faço  por  intermédio  do  seu  organismo,  por 
intermédio de sua personalidade, de seu corpo, mente e alma.

Vou explicar-te como isso ocorre.

Primeiro, trata de compreender que Eu te fiz a Minha Imagem e 
Semelhança, que Eu tenho Meu Ser dentro de ti. Ainda que tu não o 
saibas  agora,  e  crês  que  EU,  Deus,  Me  encontro  algures, 
externamente,  e  que  estamos  separados,  tenta  por  enquanto 
imaginar que EU ESTOU em teu interior.

Depois, compreende que o que fazes quando pensas não é realmente 
pensar,  porque  não  é  pensar  conscientemente,  visto  que  estás 
inconsciente de Mim, que SOU o inspirador e Diretor de cada idéia 
e de cada pensamento que entra em tua mente.

A seguir, compreende que, porque EU SOU (ESTOU) dentro de ti e 
tu  és  Minha  Imagem e  Semelhança,  tu,  por  conseguinte,  possuis 
todas as Minhas Faculdades e tens poder de pensar; porém, por não 
estares consciente de que pensar é criar, e de que é um de Meus 
Divinos  Poderes  que  estás  usando,  estiveste,  de  fato,  pensando 
toda  tua  vida,  porém  tem  sido  um  falso pensar,  ou  o  que  tu 
chamarias um errôneo pensar.
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E esse errôneo modo de pensar, isto é, essa ignorância de que é 
Meu Poder que tens usado erradamente e o que te vem separando 
de  Mim,  na  consciência,  cada  vez  mais  e  mais;  porém,  sempre 
cumprindo  com  Meu  Propósito,  que  mais  adiante  te  será 
manifestado.

A prova do que acabo de dizer a tens no fato de que tu te  crês 
separado de Mim: que estás vivendo em um mundo material; que teu 
corpo  de  Carne  engendra  e  abriga  prazer  e  dor,  e  que  uma 
influência  maléfica,  chamada  Demônio,  se  está  manifestando  no 
mundo, opondo-se à Minha Vontade.

Sim, tu crês que todas essas coisas são efetivamente assim.

Elas o  são para ti, porque todas as coisas  são para a consciência 
mortal do homem o que ele pensa ou crê que são.

Eu Sou, também, quem faz com que pareçam ao homem ser o que ele 
pensa que são.  Também, isso assim é para que se realize o Meu 
propósito e para que se cumpra a lei da criação.

Vejamos se isso é ou não verdade.

Se crês  que  uma coisa  é  de  tal  ou  qual  modo,  não  é  essa  coisa 
realmente assim para ti?

Não é verdade que algo te parece real, seja um chamado pecado ou 
mal,  alguma  aflição,  dificuldade  ou  preocupação,  só  porque  teu 
pensar ou tua crença lhe dá essa realidade? Outros podem estar 
contemplando a mesma coisa de maneira completamente diferente, 
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e podem até estar pensando que teu ponto de vista constitui uma 
tolice. Não é assim?

Se isso é verdade, então teu corpo, tua personalidade, teu caráter, 
teu ambiente, teu mundo são o que eles parecem ser para ti, porque 
teu pensamento os moldou no presente estado.

Por conseguinte,  tu poderás muda-los pelo mesmo processo,  se 
não  te  agradam;  podes transforma-los naquilo  que  te  aprouver, 
mudando teu pensamento a respeito. Não é verdade?

Mas  como  pode  alguém  realmente pensar,  ou  pensar 
conscientemente de forma a causar esta mudança? Perguntarás.

Primeiramente,  saibas  que  Eu,  teu  Ser  Real,  propositadamente 
despertei tua atenção para essas coisas que agora te desagradam e 
que te fazem pensar que elas são o que presentemente te parecem 
ser. Eu, e só EU, estou assim preparando tua mente humana para 
que,  quando  te  voltes  a  Mim  dentro  de  ti  com  Fé  e  Confiança 
permanente,  EU  possa  capacitar-te  a  ver  e  fazer  com  que  se 
manifeste exteriormente a  Realidade dessas coisas que agora te 
parecem ser insatisfatórias.

Sim,  EU trago a ti  tudo o que por sua aparência exterior possa 
atrair a tua mente humana, ou induzi-la a prosseguir em sua busca 
terrena, a fim de ensinar-te a ilusão, para a mente humana, de toda 
aparência  externa  das  coisas  materiais  e  da  falibilidade  da 
compreensão  humana,  a  fim  de  que  te  voltas  finalmente  para 
dentro, a Mim e a Minha Sabedoria, como o Uno e Único Intérprete 
e Guia.
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Quando te tiveres voltado assim para dentro, para Mim, EU abrirei 
teus olhos e te farei ver que a única forma de poderes conseguir 
essa mudança em teu modo de pensar consiste em primeiramente 
mudar tua atitude com respeito a todas essas coisas que agora 
pensas que não são o que deveriam ser.

Isto é, se essas coisas te são insatisfatórias ou detestáveis e te 
afetam de forma a causar-te mal estar físico e distúrbio mental, o 
que deves fazer obviamente é  deixar de pensar que elas podem 
afetar-te ou perturbar-te desse modo.

Porque, quem é o Mestre? Teu corpo, tua mente ou Tu, o EU SOU 
interno?

Porque então não mostrar que és Tu o amo,  pensando nas coisas 
reais que o EU SOU dentro de ti desejas que penses?

É  unicamente  por  pensar nessas  outras  coisas  a  teu  modo,  por 
permitir  que  estes  pensamentos  desarmônicos  penetrem  em  tua 
mente, dando-lhes assim o poder de afetar-te ou perturbar-te, que 
eles exercem essa influência sobre ti. Quando deixares de dar-lhes 
poder pensando  neles e te voltares a Mim, no teu interior, e 
permitires  que  Eu  dirija  teu  pensamento,  eles  desaparecerão 
instantaneamente de tua consciência e se dissolverão no nada, de 
onde os formate pelo teu pensamento.

Quando te sentires desejoso a assim proceder, então e unicamente 
então,  estarás  pronto  para  receber  a  Verdade  e,  por  meio  do 
pensamento correto, consciente, dirigido por Mim, a criar as coisas 
reais e permanentes que Eu, no teu interior, desejo que tu cries.
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Quando então já puderes assim distinguir o verdadeiro do falso, o 
real  do  aparente,  teu  pensamento  consciente  será  tão  poderoso 
para criar todas as coisas e condições que desejes como o foi teu 
pensamento inconsciente, no passado, para criar as coisas que antes 
desejaste, mas que agora considera detestáveis.

Foi  devido  ao  teu  pensamento  inconsciente,  ou  por  não  teres 
consciência na tua forma de pensar do controle que teus desejos 
exerciam sobre teu poder criador, que teu mundo e tua vida são 
agora o que tu, no passado, desejaste que fossem.

Porventura  alguma  vez  estudaste  ou  analisaste  o  processo  de 
funcionamento de tua mente quando uma nova Idéia,  fecunda de 
possibilidades, surge?

Observaste  a  relação  que  o  Desejo  exerce com respeito  a  essa 
Idéia  e  como,  por  meio  do  pensamento,  a  mencionada  Idéia  é, 
finalmente levada a uma realização concreta?

Estudemos essa relação e processo.

Surge sempre, em primeiro lugar, a Idéia, não levando em conta, no 
momento, a necessidade ou ocasião para seu aparecimento. Pouco 
importa de onde a Idéia surgiu, se de dentro ou de fora, porque 
sempre SOU EU que a inspiro e faço que ela cause uma impressão 
em tua consciência no momento preciso em que ela ocorre.

Então,  justamente  na  proporção  em  que  consigas  aquietar-te  e 
focalizes tua atenção sobre a Idéia, serenando todas as atividades 
de tua mente e eliminando de tua consciência todas as demais idéias 
e pensamentos a fim de que a Idéia tenha livre curso, EU ilumino 
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tua mente e faço com que se desvendem, ante tua visão mental, as 
várias fases e possibilidades contidas dentro da aludida Idéia.

No  entanto,  até  esse  ponto  tudo  isso  ocorre  sem  participares 
voluntariamente, a não ser com a focalização ou concentração de 
tua atenção sobre a Idéia.

Porém, uma vez dada por Mim à tua mente humana uma visão das 
suas possibilidades e tendo conquistado o teu interesse, então é 
quando a tua personalidade humana segue com a sua tarefa; porque, 
assim como Eu dei origem e inspirei a Idéia em tua mente, assim 
também fiz com que a Idéia nela frutificasse,  fazendo nascer o 
Desejo;  desejo  de  levar  até  a  manifestação  externa  todas  as 
possibilidades  da  Idéia,  tornando-se  assim  o  Desejo  o  agente 
humano (mortal)  de  Minha Vontade,  provendo a  Força motriz  da 
mesma forma como a personalidade humana é o instrumento mortal 
utilizado para confinar (limitar) e focalizar esse Poder.

Sim, todas as idéias e todos os desejos surgem assim de Mim. São 
Meus desejos e Minhas idéias que Eu inspiro em tua mente e em teu 
coração  com o  objetivo  de  leva-los,  por  intermédio  de  ti,  até  a 
manifestação externa.

Tu não tens idéias próprias e nem poderias tampouco ter um desejo 
sequer que não proviesse de algo que não fosse de Mim, porque EU 
SOU tudo o que Há. Portanto, todos os desejos são Bons e, quando 
assim  compreendidos,  realizam-se  de  forma  integral,  infalível  e 
rápida.

Tu podes, sem dúvida, interpretar erroneamente os Meus desejos, 
Meus impulsos externos, e procurar utiliza-los para teus próprios 
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fins egoístas, mas ainda que Eu o permita, tudo vem a cumprir, não 
obstante, Meu Propósito. Porque é só deixando que faças mau uso 
de  Meus  Dons,  e  pelo  sofrimento  daí  resultante,  que  Eu  posso 
converter-te  no  canal  puro  e  abnegado  que  eu  necessito  para  a 
perfeita expressão de Minhas Idéias.

Assim, pois, teremos primeiro a Idéia da mente e depois o Desejo 
de manifesta-la no exterior.

O que foi dito diz respeito à relação que existe entre o Desejo e a 
Idéia. Segue-se agora o processo para sua realização.

Segundo a firmeza com que o quadro da Idéia é mantido na mente e 
no grau em que a Idéia consegue apossar-se da personalidade, pode 
o Poder criativo da Idéia, impulsionado pelo Desejo, prosseguir com 
sua  tarefa.  E  o  faz  compelindo  a  mente  humana  a  completar  o 
pensamento,  isto  é,  a  imaginar  (criar  a  imagem),  ou,  em  outras 
palavras,  construir  formas  mentais,  dentro  das  quais  EU  possa 
despejar,  como  se  fosse  dentro  de  um  vazio,  a  substância 
Impessoal,  vital,  elemental  da  Idéia.  Quando a  palavra  é  falada, 
seja  silenciosa  ou  audivelmente,  seja  consciente  ou 
inconscientemente,  essa  substância  começa  imediatamente  a 
materializar-se, primeiramente dirigindo a consciência e mantendo-
a sob seu controle, assim como todas as atividades, tanto da mente 
como do corpo, e de todos os corpos ligados ou relacionados com a 
Idéia  –  pois  lembres-te  de  que  toda  consciência,  como todas  as 
mentes e todos os corpos, são Meus e não estão separados, mas são 
Unos  e  inteiramente  Impessoais.  Depois,  a  Idéia  prossegue 
atraindo,  dirigindo,  plasmando  e  moldando  condições,  coisas  e 
acontecimentos,  de  tal  maneira  que,  tarde  ou  cedo,  a  Idéia 
realmente surge como manifestação tangível e definida.
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Daí se conclui que cada coisa, cada condição, cada acontecimento 
que jamais tenha ocorrido, foi primeiramente uma Idéia na mente. 
Foi por desejar, pensar e por pronunciar a palavra que essas idéias 
vieram a manifestar-se de forma visível.

Medita nisto e, sobretudo, prova-o por ti mesmo.

Isso  o  podes fazer,  se  quiseres,  tomando qualquer  Idéia  que  te 
venha  e  seguindo-a  até  o  fim,  por  meio  do  processo  antes 
mencionado, até chegar a manifestar-se ou realizar-se;  ou ainda, 
rememorando qualquer dos feitos que hajas realizado, um quadro 
que tenhas pintado, a invenção de uma máquina, ou outra coisa ou 
condição particular agora existente, remontando à Idéia da qual ela 
surgiu.

Esse  é  o  plano  e  o  processo  de  todo  pensamento  verdadeiro  e, 
portanto, de toda a Criação.

Escuta!  Tu tens agora, e sempre tiveste, por meio desse poder do 
pensamento, domínio sobre todos os reinos da terra. Se realmente 
o  sabes,  basta-te  agora,  neste  momento,  Pensar  e  FALAR  A 
PALAVRA –  conscienciando  (apercebendo-te)  do  teu  poder  e  do 
fato  de  que  Eu,  Deus,  teu  Ser,  Onisciente,  Onipotente  e 
Onipresente,  farei  surgir  os  resultados  -  ,  e  a  consciência 
auscultativa e a expectativa das células invisíveis de toda matéria 
sobre a qual se mantém focalizada a tua vontade e atenção, cuja 
consciência expectante é Minha consciência,  recorda-o,  começará 
imediatamente a obedecer e a operar exatamente de acordo com a 
imagem ou com os planos que tu hajas preparado por meio de teu 
pensamento.
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Porque todas as coisas foram feitas pela Palavra e, sem a Palavra, 
nada de fato se houvera feito.

Uma vez que tenhas podido aperceber-te (consciencializar) e que 
saibas que a Consciência do EU SOU, em teu interior, é uma com a 
consciência  de  toda  matéria,  animada  ou  inanimada,  e  que  Sua 
vontade é uma com tua vontade, que é Minha Vontade, e que todos 
teus desejos são Meus desejos, então começarás a conhecer-Me e a 
sentir-Me em teu interior, e reconhecerás o Poder e a Glória de 
Minha  Idéia,  a  qual  se  está  expressando  eternamente  e 
Impessoalmente por teu intermédio.

É,  porém,  absolutamente  necessário  que  tu,  primeiro,  aprendas 
COMO pensar, como distinguir Teus pensamentos: os dirigidos por 
Mim,  dos  pensamentos  dos  outros;  como  remontar  esses 
pensamentos para trás até a sua origem e como extirpar de tua 
consciência os que são indesejáveis, à vontade; e, finalmente, como 
ter  domínio  sobre  teus  desejos,  utilizando-os de  maneira  que 
sempre Te sirvam, em vez de seres seu escravo.

Tens, dentro de ti mesmo, todas as possibilidades. Porque EU SOU 
Quem ali está. Minha Idéia deve expressar-se por intermédio de ti. 
Ela  se  expressará  perfeitamente  –  depende  apenas  que  tu  o 
permitas,  isto  é,  que aquietes tua mente humana,  pondo de lado 
todas tuas idéias pessoais,  crenças e opiniões,  e deixes que flua 
livremente. Tudo o que necessitas fazer é voltar-te para dentro, 
para  Mim,  e  deixar  que  EU  dirija  teus  pensamentos e  teus 
desejos;  deixar  que  Eu  expresse  o  que  Eu  quero,  aceitando  e 
fazendo tu, pessoalmente, o que eu desejo que faças. Então todos 
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teus  desejos  se  realizarão;  tua  vida  será  toda  ela  uma  grande 
harmonia, e teu mundo, um céu, e teu ser, uno com Meu Ser.

Quando já tiveres começado a perceber isso e tiveres vislumbrado 
algo da sua significação mais profunda, então estarás pronto para 
captar a verdadeira importância do que se segue.

VII – O VERBO

Façamos agora o uso da Chave, para mostrar-te como o plano e o 
processo que acabam de ser descritos é o mesmo pelo qual o mundo 
veio à existência; como a terra e tudo o que há dentro dela e sobre 
ela há,  inclusive tu e teus irmãos e irmãs, nada mais são do que 
manifestações  externas  de  uma  Idéia,  Minha  Idéia,  a  qual  está 
agora sendo pensada em manifestação de vida.

Segundo o que já foi dito, o homem não pensa; SOU EU Quem pensa 
por intermédio de seu organismo.

Primeiramente saibas que:

Eu,  o  Criador,  Sou  o  PENSADOR  Original,  o  Uno e  Único 
PENSADOR.

O homem crê  que  é  ele  quem pensa;  porém,  enquanto  não  tiver 
despertado e não tenha se dado conta de Mim, presente em seu 
interior, tão-só toma os pensamentos que Eu atraio ou inspiro à sua 
mente e, confundindo seu significado com o propósito verdadeiro, 
dá-lhes  uma  estrutura  pessoal e,  pelos  desejos  egoístas  assim 
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despertados, cria para si mesmo todas as suas dificuldades e traz 
sobre si todos os sofrimentos.

Esses erros aparentes, construções mentais falsas e interferências 
do homem, nada mais são que obstáculos em seu caminho, que devem 
ser  vencidos,  a  fim  de  que,  superimpondo-se  a  eles,  finalmente 
possa  desenvolver  um  corpo  e  mente  fortes  e  puros, 
suficientemente capazes de expressar perfeita e conscientemente 
essa Idéia de Mim eternamente operando dentro de sua Alma.

O homem,  portanto,  é simplesmente o organismo que Eu ESTOU 
assim preparando, para que por seu intermédio Eu possa manifestar 
a perfeição de Minha Idéia. Ele proporciona a personalidade com 
seu corpo, mente e intelecto, por meio dos quais Eu posso expressar 
perfeitamente esta Minha Idéia; o cérebro físico, com o qual Eu 
posso pensar e pela palavra trazer o pensamento à manifestação 
externa.

Eu planto no cérebro do homem uma Idéia – qualquer idéia. Essa 
idéia cresceria, se desenvolveria e rapidamente amadureceria numa 
completa frutificação ou manifestação externa se o homem tão-
somente  o  permitisse,  se  entregasse  sua  mente  a  todos  seus 
pensamentos, seu coração e todos seus desejos inteiramente a Mim 
e permitisse que EU ME expressasse como a perfeita culminação 
dessa Idéia.

Plantarei,  agora,  em  teu  cérebro-mente  uma  Idéia.  Possa  Ela 
crescer, desenvolver e amadurecer, e constituir-se numa gloriosa 
colheita de Sabedoria, que está à tua espera se tu deixares que EU 
dirija seu crescimento e expressão através de ti.
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Em uma de Minhas outras Revelações, chamada Bíblia, muito te é 
dito  acerca  do  “Verbo”,  porém  mui  pouco,  mesmo  os  seus  mais 
doutos intérpretes, compreendem o Meu Significado.

Foi-te dito que:

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus”.

“E o Verbo estava, no princípio, com Deus”.

“Todas as coisas foram feitas por ele – pelo Verbo – e sem ele, - o 
Verbo – nada do que foi feito se houvera feito”.

Aprenderás, pelo que se segue,  como Meu Verbo era no princípio; 
como Ele estava Comigo, e como ele era Eu, Meu SER; como todas as 
coisas foram feitas por Mim e por  Meu Verbo e, sem Mim e sem 
Meu verbo, nada do que hoje existe houvera sido feito.

Agora bem, uma palavra para a compreensão humana é o símbolo de 
uma Idéia, isto é, ela significa, corporifica e representa uma Idéia.

Tu és uma Palavra, um símbolo de uma Idéia, se puderes percebe-lo. 
O mesmo ocorre com um diamante, uma violeta ou um cavalo.

Quando puderes  discernir  a  idéia  que  está  por  trás  do  símbolo, 
então conhecerás a alma ou realidade da manifestação que aparece 
como um homem, um diamante, um cavalo ou uma violeta.
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Disso  se  segue  que  uma  palavra,  como  usada  na  citação  acima, 
significa uma Idéia, uma Idéia latente e imanifestada, pronta para 
ser expressa, ou pensada e pronunciada em tal ou qual forma.

O Verbo que estava no princípio e que estava Comigo foi, portanto, 
não  só  uma  Idéia,  mas  foi  Minha  Idéia  do  Meu  SER  EM 
EXPRESSÃO em um novo estado ou condição, que tu chamas vida 
terrena.

Essa Idéia era Eu,  Meu SER, porque era parte de Mim, estando 
ainda  latente  e  imanifestada  dentro  de  Mim;  porque  era  da 
substância e da essência de MEU SER, que é em Si Mesmo uma 
Idéia, a Idéia Una Original.

Todas as coisas foram feitas por Mim, mediante a ação vitalizada 
dessa minha idéia ao ser pensada ou manifestada pela palavra; e 
nada tem sido nem jamais pode ser expresso na vida terrena sem 
ter a Minha Idéia como a causa e o princípio primário e fundamental 
de seu ser.

Essa  Minha  Idéia,  portanto,  se  encontra  agora  em  processo de 
desenvolvimento, ou seja, de ser manifestada exteriormente pelo 
pensamento – alguns chamam a isso evolução -, como acontece com a 
flor,  quando  o  botão  surge  do  caule  e  finalmente  se  abre  em 
floração  completa,  obedecendo  ao  impulso  de  expressar  Minha 
Idéia oculta dentro de sua alma.

Presentemente esses meios de expressão são de tal natureza que 
requerem muitos idiomas, de muitos tipos, desde os mais simples 
até os mais complicados, e compostos, ademais, de um sem número 
de palavras para dar expressão a Minha Idéia.
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Porém,  quando  Eu  tiver  expressado  em pensamento  Minha  Idéia 
completamente  ou  tiver  aperfeiçoado  Meus  muitos  meios  de 
expressão,  então  Minha  Idéia  irradiará  esplendorosa  em  cada 
Palavra, sendo cada uma delas, de fato, uma fase ou parte perfeita 
de Minha Idéia, todas elas escolhidas e dispostas de tal maneira 
que  realmente  serão  uma Palavra  que  irradiará  a  sublime 
significação de Meu Desígnio.

Então, todos os idiomas terão sido fundidos, incorporados num só 
idioma, e todas as Palavras em Uma Palavra, pois todos os veículos 
se terão tornado carne, e toda a carne se terá tornado Uma carne – 
o  perfeito  canal para  manifestar  plenamente  Uma  Palavra  de 
Minha Idéia, MEU SER.

Então,  MEU  SER,  agora  capaz  de  ser  manifestado  por  essas 
Palavras  perfeitas,  luzirá  esplendoroso  através  de  Seu  meio  de 
manifestação,  através das personalidades,  seus corpos,  mentes e 
intelectos; e o Verbo se terá tornado carne, ou SERÁ carne.

Isso  significa  que  todas  as  Palavras,  por  virtude  do  poder 
regenerador de Minha Idéia, que opera no interior, evolverão  por 
intermédio da  carne,  transmutando-a  e  espiritualizando-a, 
tornando-a tão transparente e  pura que a  personalidade já  nada 
mais terá da natureza terrena em si que possa impedir a expressão 
Impessoal,  capacitando,  portanto,  MEU  SER  para  irradiar 
perfeitamente  e  tornar-se  plenamente  manifesto,  amalgamando, 
assim,  uma  vez  mais,  todas  as  Palavras  e  toda  carne  em  Uma 
Palavra: O VERBO, que era no princípio,  e  que então  brilhará 
através  de  toda  a  carne  criada  como  o  SOL  DA  GLÓRIA  –  O 
CRISTO DE DEUS!

                50



Este é o plano e o propósito de Minha Criação e de todas as coisas 
manifestadas.

Um  vislumbre  do  processo de  Minha  Criação,  ou  seja,  de  Mau 
Pensamento, Minha Idéia do MEU SER em expressão Terrena, será 
dado no que se segue.

VIII – MINHA IDÉIA

Foi-te dito que a Terra e todas as coisas que a ela pertencem nada 
mais são do que manifestações tangíveis de Minha Idéia, que está 
agora em processo de expressão perfeita pelo pensamento.

Foi-te mostrado que Minha Idéia é responsável por todas as coisas 
criadas  e  que  É  tanto  a  Causa  como  a  Razão  de  todas  as 
manifestações, inclusive de ti mesmo e de teus irmãos e irmãs, os 
quais foram trazidos para a existência pelo pensamento por Mim, o 
Único Original Pensador e Criador.

Vamos  agora,  seguir  os  passos  dessa  Idéia  desde  o  Princípio, 
através de suas diferentes etapas de expressão Terrena, bem como 
o processo dessa Idéia até Seu atual estado de manifestação pelo 
Meu pensamento.

Se cuidadosamente tomares boa  nota de  tudo o  que se  segue e 
deixares que Eu, desde teu interior, dirija todas tuas meditações 
sobre  o  oculto  significado  do  que  aqui  está  escrito,  ser-te-á 
mostrado não só como criar por meio do pensamento qualquer coisa 
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que tu elejas criar, senão também como vieste tu a existir e como 
te encontras no teu atual estágio de manifestação.

No  princípio,  na  alvorada  de  um  novo  Dia  Cósmico,  quando  a 
consciência do Mundo estava despertando e a quietude da Noite 
Cósmica ainda prevalecia, EU, O PENSADOR, concebi Minha Idéia.

Essa  Minha  Idéia  do  MEU  SER  manifestando-se  em  uma  nova 
condição,  chamada  expressão  Terrena,  Eu  a  vi  completamente 
retratada no espelho de Minha Mente Onisciente. Nesse espelho Eu 
vi  a  Terra  verdadeira brilhando  esplendorosa  no  Cosmos,  uma 
Esfera  perfeita,  na  qual  todas as  fases  Infinitas,  atributos  e 
poderes de Minha Natureza Divina encontraram expressão perfeita 
por meio de Anjos de luz, Mensageiros vivos de Minha Vontade, Meu 
Verbo feito Carne, tal como é no Mundo Celestial do Eterno.

Vi o MEU SER manifestando-se exteriormente como Natureza, e 
Minha Vida como o Princípio vivificador e envolvente atrás de toda 
Manifestação.  Vi  o  Amor,  Divino  Poder  Criativo,  como  a  Força 
animadora e vitalizante atrás de toda Vida, e Meu Desejo de dar 
perfeita expressão a esse Amor como a Causa e a razão Potencial e 
Real do nascimento de Minha Idéia.

Tudo isso  Eu vi  espelhado em Minha Mente,  que tudo vê e tudo 
sabe,  e  que  só  podia  ver  e  refletir  a  Alma  das  coisas,  ou  sua 
Realidade. Assim, pois, isso que Eu vi retratado em Minha Mente foi 
a  Terra  Verdadeira de  fato,  seu  princípio,  sua  concepção como 
entidade Cósmica.

Bem, atentes agora que Minha Consciência é a essência íntima de 
todo Espaço e de toda Vida. É a Substância  real de Minha Mente, 
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que penetra em tudo e  abarca Tudo,  cujo  Centro comunicante e 
vitalizador está em toda parte e cujo limite ou circunferência não 
existem. Dentro do Domínio de Minha Mente tão-só Eu vivo, movo-
Me e tenho Meu Ser. Ele contém em Si e plenifica todas as coisas, e 
cada  uma  de  suas  vibrações  e  manifestações  é  a  expressão  de 
alguma fase de Meu Ser.

Assim,  pois,  Ser  é  expressar-se  ou  manifestar  para  fora.  Não 
poderás conceber ser (existir) sem dar expressão. Porquanto, Eu, 
Tudo  o  que  é,  SOU  Quem  manifesta  e  está  constante  e 
continuamente manifestando.

Expressando o que?

Que mais poderia Eu expressar, senão Meu Ser, se SOU Tudo o que 
é?

Tu, todavia, não podes ver-Me ou compreender a Mim ou a Meu Ser; 
porém, podes compreender quando EU te inspiro com uma idéia.

Assim,  pois,  se  EU  SOU  Tudo  o  que  é,  essa  Idéia  que  emana 
diretamente de Mim tem que ser parte ou uma fase de Meu Ser no 
seu Existir ou na sua Expressão.

Qualquer Idéia, uma vez nascida dentro da esfera da Minha Mente, 
segundo te foi mostrado, imediatamente se converte na Realidade, 
porque na Eternidade de Meu Ser não existe Tempo. No teu caso, 
entretanto,  uma  Idéia  faz  surgir  primeiro  o  Desejo,  desejo  de 
expressa-la; depois, o Desejo obriga-te a Pensar; o Pensar motiva a 
Ação  e  a  Ação produz resultados,  isto  é,  Idéia  manifestando-se 
externamente.
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Na  realidade,  Eu  não  tenho  Desejo,  porque  EU SOU Todas as 
Coisas e Todas as Coisas provem de Mim. Necessito apenas pensar 
e falar a Palavra para produzir resultados.

Todavia, esse Desejo que tu sentes em ti provém de Mim, porque 
nasce de Minha Idéia, a qual é implantada por Mim em tua mente 
somente  para  que  possa  vir  a  expressar-se  através  de  ti.  Na 
verdade, seja o que for que tu desejas, sou Eu que bato às portas 
de tua mente, anunciando-te o Meu Propósito de manifestar Meu 
Ser em ti ou através de ti, na forma particular indicada por aquele 
Desejo.

O que é chamado Desejo nas personalidades humana não é mais do 
que a necessária Ação de Minha Vontade, que está impulsionando a 
expressão de Minha Idéia à Manifestação externa ou existência.

O que a ti poderia parecer ser em Mim um desejo de expressão 
nada mais é do que Necessidade de Minha Idéia de MEU SER para 
ser (existir) ou Expressar-se a Si mesma.

Assim,  pois,  todo  desejo  verdadeiro  que  sentes,  todo  desejo 
surgido do teu coração provém de Mim, e por isso necessariamente 
deverá, cedo ou tarde e numa forma ou noutra, ser realizado.

Porém, como Eu não tenho Desejo,  posto que EU SOU Todas as 
Coisas,  uma vez nascida essa Idéia de expressar Meu Ser nessa 
nova condição, bastar-me-ia pensar, isto é, concentrar ou focalizar 
Minha Atenção sobre Minha Idéia e Querer vê-la manifestada ou, 
como foi dito em Minha outra Revelação, Falar a Palavra ou o Verbo
Criador e imediatamente as Forças Cósmicas de MEU SER postas 
em  atividade  vibratória  pela  concentração  de  Minha  Vontade 
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começam a atrair os elementos necessários do reservatório eterno 
de  Minha  Mente  e,  com  minha  Idéia  formando  um  núcleo,  a 
combinar,  formar e amoldar  ao redor d'Ela  esses elementos até 
lograr produzir o que se chama a forma-pensamento de um planeta, 
enchendo-a com Minha Substância de Vida – Minha Consciência – 
dotando-a com todas as potencialidades de Meu Ser.

Esse  ato  de  pensar  produziu  somente  uma  forma-pensamento 
vitalizada de um novo planeta, e sua manifestação se achava ainda 
em estado de nebulosidade dentro da esfera do pensamento.

Porém,  de  uma  forma-pensamento,  o  poder  vivificador  da  Idéia, 
desde o interior, com Minha Vontade focalizada sobre Ela, passou a 
moldar, a revestir e gradativamente a solidificar em forma material 
os diversos elementos da Substância-Vida, até que Minha Idéia, por 
fim, brilhasse esplendorosa em manifestação substancial no mundo 
das formas visíveis como o planeta Terra, um veículo pronto para 
expressão de vida e já agora capaz tanto de conter-Me como de 
expressar-Me.

Esse foi o corpo material preparado pelo Meu Pensamento, no qual 
já jazia latente toda a natureza potencial de Meu Ser, por conter 
em seu interior o poder comunicante de Minha Idéia.

A etapa seguinte foi a do desenvolvimento e preparação dos canais 
ou meios através dos quais Eu pudesse expressar as múltiplas fases, 
possibilidades e poderes de Minha Idéia.

A evidência  externa disso foi  o  que é conhecido como os reinos 
mineral,  vegetal  e  animal,  cada  um  dos  quais,  a  seu  turno  e  na 
medida  em  que  se  iam  manifestando,  gradativamente  se  iam 
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desdobrando  em  estados  de  consciência  mais  complexos  e  mais 
elevados, que me permitiam, mais e mais claramente, expressar as 
fases e as variedades infinitas de Minha Natureza.

Foi nessa etapa que contemplei Minha Criação, segundo se declara 
em Minha Revelação, e vi que era boa.

Porém, ainda faltava o meio de expressão culminante e final.

Até  esse  momento,  se  bem  que  cada  um  dos  meios  ou  canais 
expressava perfeitamente alguma fase de Minha Natureza, todavia 
todos eles eram inconscientes de mim e pode dizer-se que só eram 
meios  de  expressão  como  o  é  um  fio  metálico  como  meio  de 
condução de calor, luz, força.

Contudo, as condições eram já propícias para a produção de veículos 
através dos quais Meus Divinos Atributos pudessem ter expressão 
consciente, consciente não só de sua relação Comigo, como também 
de sua habilidade e poder para expressar Minha Idéia.

Foi precisamente nesse momento no Tempo que Tu e Teus Irmãos e 
Irmãs  nasceram  a  passaram  a  ter  existência  como  expressões 
humanas e entraste no plano de manifestação, como efetivamente 
aconteceu, de forma similar à de outros veículos, como efeito de 
Meu  Pensamento  concentrado,  no  qual  Eu  vi  toda  a  infinita 
variedade  de  Meus  Atributos  na  expressão  atual,  em  forma  de 
entidades, cada uma manifestando predominantemente alguma fase 
particular de Meu Ser e cada uma delas consciente de Mim, seu 
Criador e Manifestador.
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Sim, eu vi a Ti como manifestação perfeita, da mesma forma como 
Te vejo agora: - O Tu Real, um Atributo do Meu Ser perfeito.

Porque, na realidade,  Tu és um Anjo de Luz, um dos Raios do Meu 
Pensamento,  um Atributo  do  Meu Ser,  que  reside  em uma Alma 
dentro das Condições Terrenas sem outro propósito (na realidade 
não é um propósito, senão uma necessidade do Meu Ser) a não ser a 
final e completa expressão de Minha Idéia.
No Eterno não existe Tempo, nem Espaço, nem Individualidade; é 
unicamente por causa do fenômeno do Pensamento, que se forma no 
útero da mente para dentro do mundo da Matéria, que as ilusões de 
Tempo,  Espaço  e  Individualidade  ocorrem,  o  Pensamento,  ou 
Criatura,  adquirindo  a  consciência  da  separatividade  de  seu 
Pensador ou Criador.

Foi assim, então, que nasceu tua primeira tendência de pensar em ti 
como  separado  de  Mim.  A  consciência  plena  da  separação  não 
chegou a estabelecer-se senão muito depois.

No princípio, quando tu pela primeira vez entraste, segundo ficou 
dito, na expressão Terrena, obedecendo ao impulso dado por Mim 
através  de  Meu  Pensamento  concentrado,  Tu,  um  de  Meus 
Atributos, te rodeaste ou revestiste a Ti Mesmo com Minha Idéia 
de MEU Ser  expressando-se  como o  particular  Atributo  que  Tu 
representavas e sendo Tu a Força animadora dessa Idéia.

Em outras  palavras:  Minha  Idéia  do  Meu  Ser  expressando  esse 
particular Atributo se converteu então na  Alma de Tua particular 
expressão. Porém, essa Idéia ou Alma não é Tu, tem-no presente 
porque Tu, na realidade, és uma parte de Mim, quer dizer, do Meu 
SER em expressão por meio desse Atributo particular.
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Tendo revestido Teu SER com Minha Idéia, essa Idéia, então, pela 
necessidade de ser (existir), imediatamente começou a atrair para 
Si Mesma a  Substância-Pensamento necessária para a  expressão 
de  tal  particular  Atributo  e  a  construí-la  e  molda-la  à  Minha 
Imagem e Semelhança. Assim se converteu em um Templo Sagrado, 
cheio de Minha Presença viva, posto que nele habitavas Tu, um de 
Meus Atributos Divinos.

Esse  Templo,  sendo  Minha  Imagem  e  Semelhança  e  sendo 
constituído de Minha Substância-Pensamento, que envolve e reveste 
a Minha Idéia, é por conseqüência teu corpo verdadeiro. É, por isso, 
indestrutível, imortal, perfeito. É Meu Pensamento integral, isto é, 
feito imagem, o qual contém Minha Essência Vivente, à espera do 
momento em que possa expressar-se no externo e assumir forma 
material.

Assim, então, teremos:

Primeiro, EU SOU, expressando-me como Tu, um de Meus Divinos 
Atributos;

Segundo, Minha Idéia de Ti, um de Meus Atributos, expressando-
se em condições Terrenas, ou seja, tua Alma;

Terceiro, Meu Pensamento feito Imagem de Ti, formando o templo 
de Tua Alma ou o Corpo de Tua Alma, no qual Tu habitas.

Esses três constituem a parte Divina Impessoal de Ti. O imortal 
três-em-um – Tu, Meu Pensamento latente porém completamente 
formulado, moldado à Minha Imagem e Semelhança, todavia ainda 
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não  despertado  e  portanto  não  tendo  ainda  ligação  com  tua 
personalidade humana, que ainda não nasceu.

IX – O JARDIM DO ÉDEN

Que hajas ou não logrado uma concepção clara do que acaba de ser 
afirmado, não o desprezes como algo impossível  de compreender. 
Porque em cada linha está oculto um significado que recompensará, 
com vantagem, teu esforço no estudo necessário para compreende-
lo.

Esta Mensagem tem por objetivo despertar-te à compreensão clara 
do que  Tu és:  despertar-te à  realização de teu  verdadeiro Ser. 
Pretende ela fazer-te consciente, uma vez mais, de Mim, teu Ser 
Divino, porém de tal maneira consciente que jamais sejas novamente 
enganado por esse outro “eu” que tens imaginado que és tu e que 
por  tanto  tempo  te  tem  tentado,  alimentando-te  com  os 
insatisfatórios prazeres dos sentidos, com suas dissipações mentais 
e deleites emocionais.

Mas antes que isso  possa suceder,  ser-te-á necessário  conhecer 
perfeitamente esse outro suposto “eu”; esse “eu” que Tu criaste, ao 
imagina-lo  mentalmente como real e  separado de Mim e que tens 
mantido  vivo,  dando-lhe  poder,  por  esse  meio,  de  seduzir-te  e 
enganar-te;  sim,  esse  “eu”  autocriado,  com  sua  jactância,  seu 
orgulho, suas ambições e poder imaginário, com seu amor à vida e às 
possessões materiais, sua vaidade de ser considerado sábio ou bom, 
porém cujo “eu” é simplesmente tua personalidade humana, a qual 
nasceu só para morrer como uma identidade separada, e, como tal, 
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não tem maior permanência ou realidade que a folha,  a neve e a 
nuvem.

Sim, serás colocado face a face com esse insignificante “eu” pessoal 
e  depararás,  com  perfeita  visão,  todo  seu  sórdido  egoísmo  e 
vaidades humanas,  e  então,  se  te voltares  a  Mim e pedires  com 
singela fé e confiança, aprenderás que Sou Eu, a parte Infinita e 
Impessoal de Ti, que habita sempre em teu interior, quem assim te 
mostra todas essas ilusões da personalidade, que por tantas eras te 
tem separado em consciência de Mim, Teu glorioso Ser Divino.

Essa realização virá, seguramente, quando puderes reconhecer que 
esta  mensagem  procede  de  Mim  e  quando  determinares  que  tal 
assim  é.  Para  Ti,  a  quem  Eu  tenho  inspirado  a  tomar  tal 
determinação,  farei,  a  seu tempo,  que  cada ilusão desapareça,  e 
então em verdade Me conhecerás.

O  exercício  de  tua  mente  ao  esforçar-se  em penetrar  no  tema 
abstrato destas linhas não te prejudicará. Pelo contrário, é o que 
ela necessita. Porque, não antes que possas captar Meu Propósito 
quando  te  for  apresentado  na  forma  de  idéias  como  as  aqui 
contidas, procedentes do exterior, poderás conceber e interpretar 
corretamente Minha Idéia quando Eu te inspire do interior. É desse 
modo que EU SOU prepara tua mente, a fim de que, pelo USO dela, 
recebas  não  maior  conhecimento  terreno,  mas  para  que  possas 
receber e passar adiante Meu Divino Conhecimento àqueles a quem 
Eu farei vir a ti com tal propósito.

Com uma prece a Mim, Teu Próprio e Verdadeiro Ser, teu Pai-nos-
Céus, para que venha essa verdadeira realização, lê atentamente o 
que se segue.
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No decurso  de  nossas  considerações  a  respeito  do  processo  de 
desenvolvimento de Minha Idéia, chegamos até onde o EU SOU de 
ti,  manifestando-se  no  Corpo  Imortal  de  tua  Alma,  ou  seja,  na 
Imagem Mental criada por Meu Pensamento, está agora pronto para 
tomar  uma  forma  substancial,  uma  forma  adequada  para  a 
expressão Terrena de Meus Atributos.

Essa transformação da forma mental em forma mortal operou-se da 
mesma maneira e pelo mesmo processo de todo pensamento e de 
toda criação, e está literalmente descrita na Bíblia, onde se lê: “Eu 
formei o homem do pó da terra e soprei em suas narinas o sopro da 
vida; e o homem tornou-se uma alma vivente”.

Devo explicar melhor? O poder vivificante contido em Minha Idéia 
(tua  alma)  começou  a  atrair  para  si  os  diversos  elementos  da 
substância  da  vida  (pó),  átomo  por  átomo  e  célula  por  célula, 
moldando cada um no decurso de certo tempo, até dar-lhe forma 
em substância real, segundo o molde ou padrão da Imagem Mental 
que constitui teu Corpo-Alma, formando dessa maneira uma camada 
Terrena externa,  por assim dizer,  até que finalmente tua forma 
mortal  se tornou efetivamente  manifesta no sentido psíquico,  se 
bem que não ainda no que se denomina sentido físico.  Após isso, 
estando  tudo  preparado  para  esse  momento  Cíclico,  Tu,  Meu 
Atributo, sopraste dentro e depois através das suas narinas (desde 
o  interior)  o  sopro  da  vida,  e  foi  então  que  pela  primeira  vez 
apareceste Tu na Terra como um ser  humano – uma Alma  vivente 
(Minha  Idéia,  agora  capaz  de  expressar-se  conscientemente  por 
intermédio  de um veículo  terreno adequado)  contendo dentro do 
seu SER todos os Meus Atributos, todos os Meus Poderes e todas 
as Minhas Possibilidades.
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Ficaram, assim, agora manifestados todos os múltiplos veículos para 
a  expressão  Terrena  de  Minha  Idéia;  e  sendo  Tu  um  de  Meus 
Atributos,  tiveste  naturalmente  domínio  sobre  todos  esses 
veículos, ou passaste a possuir o poder de utilizar qualquer deles ou 
todos, se necessário, para a completa e total expressão de  Teus 
poderes  e  possibilidades  –  os  poderes  e  possibilidades  de  Meu 
Atributo.

Dessa maneira e unicamente por esta razão, Tu e Teus Irmãos e 
Irmãs vos constituístes em manifestação humana.  Apesar de tua 
forma humana, Tua expressão era tão inteiramente Impessoal que, 
conquanto já te tivesses tornado autoconsciente, todavia te dirigias 
completamente  a  Mim no  teu  interior,  na  busca  de  inspiração  e 
orientação.

Essa  foi,  pois,  a  primeira  condição  na  qual  despertaste  quando 
ingressaste  na  Terra  (como  criatura  humana)  e  é  o  que  de 
denominou de estado Edênico ou habitar no Jardim do Éden.

Esse  estado  Edênico  representa  a  fase  Celestial  da  Consciência 
Impessoal  ,  ou  aquele  estado  no  qual  Tu  estavas  ainda 
conscientemente  Uno  Comigo,  apesar  de  agora  confinado  em um 
veículo mortal de expressão.

Bem, agora não te direi detalhadamente como ou por que tornou-se-
me necessário “expelir-te” (a Ti, agora manifestado como Homem 
ou  Humanidade)  para  fora  do  Jardim  do  Éden,  senão  apenas  o 
suficiente  para  fazer-te  ver  a  parte  que  o  Desejo  exerce  na 
expressão Terrena e sua relação com Minha Vontade, a forma como 
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ele  centraliza  teu  interesse  nas  coisas  externas  e  faz  com que 
esqueças a Mim em teu interior.

Quando isso se tornar claro e quando perceberes algo das Minhas 
razões, então, talvez poderás compreender a necessidade de fazer 
que Tu (Humanidade) caísses primeiramente em um profundo sono 
(pois já havias chegado ao término de outro Ciclo, chamado um Dia 
Cósmico) e de deixar-te sonhar que havias despertado – mas, na 
realidade,  estavas  dormindo  e  ainda  segues dormindo,  e  tudo, 
desde aquele dia até o dia de hoje, inclusive todos os aparentes 
acontecimentos e condições terrenas, tem sido apenas um Sonho do 
qual despertarás plenamente somente quando Tu (Humanidade) te 
tornares nova e totalmente consciente de Mim em teu interior, e 
quando não mais te considerares a Ti mesma (Humanidade) como 
“uma”  no  exterior,  senão  como  duas,  ou  seja,  uma  parte  ativa, 
pensante, agressiva, chamada daí em diante homem, e outra passiva, 
sensível e receptiva, isto é, “homem-matriz” ou mulher.

Também  compreenderás  a  necessidade  dessas  aparentes 
influências terrenas, para desapegar Tua consciência dos deleites 
puramente celestiais e retê-la nessa nova condição de Sonho, a fim 
de  desenvolver  uma  mente  mortal,  para  que,  por  meio  de  suas 
naturais  tendências  egoísticas,  Tu  possas  centralizar-te  por 
completo em Tua missão terrena de expressão mortal.

E  a  sabedoria  de  fazer  esses  influências,  por  intermédio  da 
Serpente do Egoísmo (forma que EU as fiz tomar em tua mente), 
gerar, primeiramente na parte passiva, sensível, receptiva de Ti, o 
Desejo – o agente mortal de Minha Vontade -, que se destinava a 
suprir os motivos e a força para a ulterior e completa expressão de 
Meus Atributos na Terra.
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E,  finalmente,  compreenderás  a  necessidade  de  que  o  Desejo 
exercesse sua influencia fascinadora sobre Ti (Humanidade) a fim 
de que Tua natureza Celestial ou Impessoal pudesse ser mantida em 
profundo  sono,  até  que,  em  teu  Sonho,  pelo  livre,  ainda  que 
ignorante uso de Minha Vontade, Tu pudesses provar e comer em 
abundancia do fruto da chamada Árvore do Conhecimento do Bem e 
do  Mal,  para  que,  comendo  dela,  pudesses  apropriadamente 
aprender a discernir e conhecer seu fruto tal qual é, adquirindo, 
desse modo a força para usar com sabedoria e de maneira perfeita 
o  conhecimento  assim adquirido  somente na  expressão  de  Minha 
Idéia.

Possivelmente, já agora possas também compreender como em teu 
Sonho  te  tornaste  mais  e  mais  absorvido  e  ligado  a  esse  falso 
estado terreno, primeiro por haver comido do fruto e aprendido a 
conhecer o Bem e o Mal e, depois de conhecer esse mundo novo e 
tentador  que  assim  se  abre  para  ti,  por  ter  morrido  para  a 
Realidade oculta atrás de tudo isso; como e por que te deste conta 
de que estavas nu – tanto a parte mental como a parte sensitiva de 
Ti; possivelmente possas compreender também porque tiveste medo 
e  trataste  de  esconder-te  de  Mim,  criando  assim  em  tua 
consciência a sensação de estar separado de Mim.

E, agora, talvez possas compreender por que tudo isso teve que ser 
assim,  por  que  Tu  (Humanidade)  tiveste  de  deixar  teu  estado 
Edênico de Consciência Impessoal e perdeu teu SER por completo 
em troca das ilusões terrenas deste Mundo de Sonho,  a  fim de 
ficares  capacitado  a  criar  um  corpo  e  desenvolver  nele  uma 
consciência  própria,  ou  autoconsciência,  capaz  de  expressar 
plenamente Minha Perfeição.
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Assim nasceu Tua personalidade humana, e, desde seu nascimento, 
Eu  Te  tenho  impelido  a  nutri-la,  a  sustenta-la  e  fortalece-la 
enchendo-te de ambições,  esperanças,  aspirações e desejos,  com 
todas as variadas manifestações do Desejo, que são nada mais do 
que as fases humanas de Minha Vontade, que estão levando a cabo a 
preparação  e  o  desenvolvimento  de  um  instrumento  capaz  de 
expressar perfeitamente Meus Atributos no Mundo.

E,  assim,  Eu  Falei  a  palavra  e  Te  expulsei  do  jardim  do  Éden, 
cobrindo-te com uma “envoltura de pele”, ou, em outras palavras, 
com carne, da mesma forma que cobri os outros animais. E, então, a 
fim de que Tu pudesses entrar no coração das condições terrenas, 
na  Terra  verdadeira,  na  Terra  de  Minha  Idéia  –  não  na  de  teu 
Sonho -, e poder vivificar a Minha Idéia aí latente e dar-lhe vida 
ativa  e  expressão.  Tu,  Meu  Atributo,  tinhas  que  possuir  um 
organismo, assim como uma envoltura, apropriado às condições nas 
quais Tu irias manifestar em teu Sonho.

Similarmente,  ao dar-te uma envoltura de pele,  provi  com isso a 
minha Idéia de uma forma adequada para sua expressão Terrena, 
isto  é,  dei-Te  o  poder  de  expressar  Teu  SER  através  de  um 
organismo definitivo, por meio de palavras.

No impessoal não são necessárias nem se usam palavras, só existem 
e  se  expressam  idéias.  Elas  simplesmente  São,  porque  são  a 
expressão das várias fases de Meu Ser.

Mas nessa condição de Sonho, em que cada expressão nos estágios 
iniciais do ser externo tinha que ter uma forma e substância que 
pudesse ser ouvida, vista, sentida, cheirada e provada, a fim de que 
o  seu  significado  pudesse  ser  claramente  percebido,  houve 
naturalmente necessidade de prover organismos capazes de serem 
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usados para o duplo propósito de expressar e de compreender o que 
estava sendo expresso.

E, à medida que Minha idéia se desdobrava por si mesma depois de 
tua expulsão do Éden, Tu – um de Meus Divinos Atributos contido 
dentro de Minha Idéia de tal Atributo em expressão, contido por 
sua vez, dentro da Imagem-Pensamento do Meu SER e, finalmente, 
manifestando-se  materialmente  na  forma  Terrena  de  Palavras, 
quando impelido por Minha Vontade, sob o aspecto do Desejo de 
expressar Meu Significado – começaste rapidamente a “crescer e 
multiplicar”.

Em Tua busca para encontrar as condições mais favoráveis para a 
manifestação  de  teus  atributos  particulares,  Tu  foste, 
gradualmente, expandindo-se sobre a face da Terra, vivificando e 
despertando a Inteligencia latente em todas as formas de vida com 
que te puseste em contato, para uma expressão mais ampla e ativa 
das fases particulares de Minha Idéia.

Assim, se foram formando os diferentes Idiomas da Terra, cada um 
composto  de  muitas  palavras,  todos  eles  nascidos  do  Desejo  na 
mente humana de expressar, em termos terrenos, as infinitas fases 
de Minha Idéia, sempre emergindo do interior.

Quanto mais a mente humana assim se esforça para expressar – em 
Palavras – Minha Idéia, maior e mais desconcertante tem sido seu 
fracasso. A seu devido tempo, virá o Grande Despertar – todas as 
palavras mais são do que Símbolos da Idéia uma, e todas as Idéias 
de  qualquer  natureza,  não  são  mais  do  que  fases  da  Idéia  uma, 
Minha  Idéia  do  Meu  SER  em  Expressão  –  e  todo  desejo  de 
expressar em Palavras essa idéia será inútil sem a consciência de 
Minha Vontade, como a uma e Única fonte de inspiração. Igualmente 
todo desejo de expressar essa Idéia em  atos vivos,  sem perder 
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toda  consciência  da  tua  personalidade  humana  ou  da  tua 
participação  pessoal  em  ditos  atos,  e  sem  concentrar  teu  “eu” 
completamente  em  Mim,  será  vão  e  infrutífero  e  redundará 
somente em fracasso, desapontamento e humilhação.

X – O BEM E O MAL

No jardim do Éden, onde habitavas antes de entrar em tua missão 
Terrena, crescia essa árvore cujo fruto é chamado o Conhecimento 
do Bem e do Mal.

Enquanto  habitavas  nesse  jardim,  eras  ainda  completamente 
Impessoal, porque não havias provado do dito fruto. Mas, havendo 
cedido  ao  Desejo,  o  Agente  Terreno  de  Minha  Vontade,  cuja 
principal tarefa é fazer-te comer do fruto, no momento mesmo em 
que dele comeste, desceste, ou caíste, ou foste obrigado a sair de 
teu estado Edênico (tal como o pintinho sai da casca do ovo e a rosa 
surge do botão) e então te achaste envolto em condições de todo 
novas  e  estranhas.  Pois,  agora,  em vez  de  ter  domínio  sobre  os 
reinos  inferiores  que  devem prover  todas  as  tuas  necessidades, 
tiveste de lavrar a terra para que desse fruto e ganhar o pão com o 
suor do teu rosto.

Tendo assumido essa missão Terrena, tornou-se agora necessário 
que entrasses plenamente em todos os estados da vida Terrena, 
com  o  fim  de  desenvolver  uma  mente  e  aperfeiçoar  um  corpo 
capazes de expressar perfeitamente Minha Idéia na Terra, o que 
constitui a verdadeira causa e razão de tua entrada nesse condição 
de Sonho.
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Havendo pois caído ou saído de teu estado Edênico ou Impessoal, 
rendeste-te  por  completo  às  seduções  deste  Mundo  de  Sonho, 
permitindo ser totalmente guiado pelo Desejo; já não eras capaz de 
ver a Realidade ou a Alma das coisas, porque te revestiste de um 
corpo físico,  uma envoltura terrena com um cérebro humano que 
agia como um véu para a Consciência e nublava tua mente, que a luz 
da Verdade já não podia penetrar, e tudo passou a tomar um falso 
colorido e a ser desfigurado pelo teu entendimento humano.

Nesse  estado  de  Sonho,  passaste  a  ver  todas  as  coisas 
confusamente, como através de uma névoa; e, com essa cerração 
ocultando tudo, não pudeste ver as coisas em sua Realidade, senão 
unicamente  sua  aparência  nebulosa,  a  qual,  todavia,  agora  te 
parecia como coisa real.

E  isso assim foi  com tudo o que viste através de teus olhos de 
Sonho, tanto com respeito às coisas animadas como às inanimadas, 
assim como tudo o que concebias em tua mente humana, até mesmo 
com teu próprio SER e com todos os demais Seres que te rodeiam.

E,  assim,  não  mais  vendo  a  Alma  das  coisas,  mas  somente  suas 
sombras  nebulosas,  estabeleceste  em  teu  pensamento  eram 
substância  verdadeira,  que  o  mundo  que  te  rodeava  estava 
constituído e pleno de tal substância.

Essa névoa foi somente devido à Luz da Verdade ter-se tornado 
invisível  à  tua  mente  humana,  cujo  intelecto,  como  uma  lente 
imperfeita, anuviou e distorceu tudo, fazendo tudo aparecer como 
Real, mantendo tua consciência continuamente ocupada com essas 
miríades de ilusões do teu Mundo de Sonho.
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Agora, o intelecto é uma criatura (criação) do Desejo, totalmente 
controlada por ele, e não é, como muitos supõem, uma faculdade da 
Alma.  Em  outras  palavras,  essa  névoa  eram  portanto,  as  lentes 
empanadas de teu intelecto humano, o qual por estar sob o domínio 
do Desejo, retratava e interpretava falsamente à tua consciência 
cada imagem, idéia e impulso que Eu intuía ou inspirava de dentro, 
ou atraía de fora, durante o processo do Meu despertamento de tua 
consciência  ao  reconhecimento  de  Minha  Idéia  em  teu  interior, 
sempre exigindo expressar-se no exterior.

Tudo isto, entretanto, o fiz propositadamente por meio do veículo 
do Desejo, com o objetivo de conduzir-te conscientemente até o 
coração das condições Terrenas.

E,  se bem seja certo que essa falsa visão inspirada pelo Desejo 
causou  muitos  tropeços.  Muitas  dificuldades  e  sofrimentos, 
fazendo com que até fosses perdendo gradualmente a confiança em 
Ti Mesmo, no teu SER – em Mim, o Uno Impessoal em teu interior -, 
pois de fato chegaste a esquecer-Me de tal modo que não soubeste 
a quem recorrer em teu desespero, não obstante, foi justamente 
por teres perdido por completo a memória de teu estado Divino e 
teres centralizado toda tua consciência nessas condições terrenas 
que Eu pude desenvolver tua mente e vontade humanas, e todas as 
tuas faculdades, e prover-te do teu corpo humano com a força e os 
poderes que Me permitiram a Mim dar perfeita expressão à Minha 
Divina Idéia na Terra, a qual finalmente haverá de SER.

Assim, por meio de teus erros, dificuldades e sofrimentos, o Desejo 
de libertar-te deles fez com que surgisse em tua mente a Idéia do 
Mal, e, de igual modo, quando esses transtornos não existiam, isso 
te inspirava a Idéia do Bem.
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A  todos  os  aspectos  ou  aparências  que  se  apresentavam  as 
diversas coisas e condições, atribuíste às qualidades do Bem ou Mal, 
segundo  satisfaziam  ou  não  ao  Desejo,  Meu  Agente,  ou  em 
Realidade,  Meu  Ser  Humano ou,  mais  claramente,  Tu em  tua 
personalidade humana.

Todas essas condições e experiencias da vida, que passaste a sentir 
e  que,  quando  te  satisfaziam  te  pareciam  o  Bem  e  quando  te 
desagradavam,  o  Mal,  eram  meros  incidentes  produzidos  pelo 
Desejo  para  estimular  em  ti  certas  qualidades  da  Alma  que  te 
haveriam de capacitar para reconheceres as Verdades que Eu, eu 
em teu interior, desejava naquele momento deixar impressas em tua 
consciência.  O aparente Mal era o aspecto  negativo  do Fruto da 
Árvore, que sempre te tentava com sua beleza aparente e com o 
deleite que te produziu ao prova-lo pela primeira vez, induzindo-te a 
seguir comendo dele até saciar-te ou até que seus efeitos danosos 
se  manifestassem  e  se  tornassem  uma  maldição,  provocando  a 
desilusão final, o que serviu para forçar-te a voltar, humilhado, para 
Mim,  teu  Verdadeiro  Ser,  Quem,  pela  nova  consciência  assim 
despertada, se tornou então capaz de extrair a Essência do Fruto e 
incorpora-la na substância e tecido da Alma.

Semelhantemente, o aparente Bem era o aspecto positivo do Fruto, 
o  qual,  pondo-se  de  manifesto  por  si  mesmo,  por  meio  do  teu 
reconhecimento  e  obediência  ao  seu  influxo,  estava  agora 
permitindo que desfrutasse de seus efeitos felizes  e  naturais  e 
recebesses os benefícios externos de Minha carinhosa inspiração e 
orientação.

Esse  tu,  que  era  conduzido  pelo  Desejo  através  de  todas  essas 
experiências, foi só tua personalidade humana, que o Verdadeiro Tu 
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estava disciplinando, preparando e fazendo progredir, para que se 
pudesse tornar um instrumento perfeito para Teu uso, na expressão 
de Minha Idéia, incessantemente buscando manifestar na carne Sua 
perfeição.

E tu fizeste tudo isso, obrigando a tua personalidade humana não só 
a comer do fruto da chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do 
Mal, mas a  viver dele, até que houvesse visto e conhecido  todo o 
chamado  Mal  e,  depois  de  haver  vivido  dele e  com  ele,  nele 
descobrisses  o  gérmen do  chamado Bem e,  havendo-o  colhido,  o 
examinasses em todos os sentidos, de forma que, desse momento 
em diante, conheceste que o Bem e o Mal não tinham existência real 
e nada mais eram do que termos relativos, descritivos de condições 
externas vistas  de  ângulo  diferentes,  ou  que  eram  somente 
diferentes aspectos externos de uma Verdade centra interior, cuja 
Realidade era o que buscavas Conhecer, Ser e Expressar.

No transcurso dos últimos séculos, tens estado, por assim dizer, 
gradualmente  eliminando  uma  camada  após  outra  da  consciência 
humana,  dissipando  a  névoa  ou  o  encantamento  que  o  intelecto 
projetou em tua mente, subjugando, controlando, espiritualizando e 
assim esclarecendo o próprio intelecto, até que agora começas já a 
despertar e a ver, paleas camadas remanescentes, cada vez mais 
tênues, lampejos ocasionais de Mim, a Grande Realidade Una dentro 
de todas as coisas.

Todo esse tempo,  Tu,  o  Onisciente e  Impessoal  EU SOU de Ti, 
estiveste fazendo tudo isso consciente e intencionalmente, mas não 
com o propósito de adquirir simples conhecimento com respeito às 
coisas e condições terrenas, como teu intelecto o tem proclamado 
de maneira tão ruidosa e autoritária, mas para que pudesses colher 
o que havia semeado nas remotas épocas passadas e manifestar na 
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Terra Minha Idéia Perfeita, tal como a estás manifestando agora no 
estado Impessoal, Tua Celestial Morada.

Tu, tem bem presente, és o Grande Eu Impessoal, o Eu que SOU, 
que faço tudo isso, que estou continuamente mudando de aspecto 
exterior, porém que, no interior, SOU eternamente o mesmo.

O interminável suceder das Estações – a Primavera, com sua ativa 
semeadura;  o  Verão,  com seu  cálido  e  repousado  amadurecer;  o 
Outono, com suas munificentes colheitas; o Inverno, com sua fria e 
tranquila  abundância,  ano  traz  ano,  vida  traz  vida,  século  traz 
século, era traz era – nada mais é do que a expressão e a inspiração 
(o exalar e o inalar)  de Minha Idéia,  que obedece ao influxo de 
Minha  Inspiração,  através  da  Terra  e  por  Teu  Conduto,  por  Ti, 
Atributo  Meu,  e  por  meio  de  todos  os  meus  outros  Atributos, 
durante  o  processo  de  desabrochamento,  em  estado  de 
manifestação externa, da perfeição de Minha Natureza. 

Sim,  Eu  faço  tudo  isso  por  Teu  intermédio,  porque  Tu  és  uma 
expressão de Mim, porque só por meio de Ti, Meu Atributo, posso 
Eu expressar o Meu SER, posso Eu SER. EU SOU porque Tu ÉS. Tu 
ÉS porque EU SOU. EU SOU e expresso Meu SER.

EU SOU (ESTOU) em Ti como o carvalho está na semente. Tu és 
EU  como  o  raio  do  sol  é  o  Sol.  Tu  és  uma  fase  de  Mim  em 
manifestação. Tu, um de Meus Atributos Divinos, está eternamente 
tentando  manifestar  a  Minha  Perfeição  por  intermédio  de  Tua 
personalidade mortal.

Tal como o artista vê em sua mente o quadro perfeito que quer 
pintar enquanto sua mão se sente impotente para transportar à tela 
a verdadeira qualidade e os efeitos que ele vê com os grosseiros 
veículos de que dispõe, como são o pincel e as cores, assim Tu me 
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vês a Mim dentro do Teu SER e sabes que somos Um, mas, pela 
imperfeição do material terreno de tua personalidade humana, com 
seu  corpo  animal,  sua  mente  mortal  e  intelecto  egoísta,  estás 
sempre impedido de Me manifestar com perfeição.
Entretanto, Eu criei teu corpo, tua mente e intelecto com o fim de 
expressar Meu Ser através de ti.  O corpo,  criei-o à imagem de 
Minha Perfeição; dei-te a mente para que por ela te informasses de 
Mim  e  de  Minhas  Obras;  dei-te  o  intelecto  para  que  com  ele 
interpretasses Minha Idéia segundo EU a inspirei à mente. Porém, 
tens-te distraído tanto com as fases humanas desse corpo, mente e 
intelecto e com seus usos externos, que te esquecestes de Mim, a 
uma  e  Única  Realidade  interior,  cuja  natureza  Divina  EU  SOU, 
sempre buscando manifestar-Me a ti e por intermédio de ti.

Mas, saibas que se aproxima o tempo em que esses usos externos 
não mais te distrairão e Minha Realidade te será revelada em toda 
sua glória e perfeição, dentro de Ti.

Porém, tu, quando Eu assim revelar Meu Ser, não serás mais bem 
aventurado que antes, a menos que aquilo que Eu tenho revelado se 
converta, para ti, no Pão da Vida e que vivas e manifestes a Vida 
que te é revelada.

XI – USO

Agora, bem, Eu intencionalmente não tenho exposto claramente o 
como  e  porque  destas  coisas,  porque  tenho  reservado  para  ti, 
quando recorras a Mim em busca de que assim o faça e quando sejas 
capaz de recebe-lo, uma inspiração de dentro com uma visão muito 
mais  compreensiva  do  desabrochamento  e  desenvolvimento  de 
Minha Idéia Divina e Sua manifestação perfeita final, do que a que 
está aqui exposta.
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Se  Eu  aqui  te  dissesse  a  significação  real de  Minhas  muitas 
manifestações,  antes  que  fosses  conscientemente  capaz  de 
experienciar  sua  Verdade,  nem  haverias  de  crer  em  Minhas 
palavras, nem poderias compreender sua aplicação oculta, interna e 
seu uso.

Por isso é que, à medida que vou despertando em ti a compreensão 
de que EU SOU (ESTOU) em teu interior e de que faço com que tua 
consciência  humana  se  converta  cada  vez  mais  em  um  canal 
Impessoal,  através do qual Eu possa expressar-Me, gradualmente 
te irei revelando a Realidade de Minha Idéia, dissipando, uma por 
uma  as  ilusões  que  através  das  idéias  Me  tem  ocultado  de  ti, 
capacitando-Me  desta  forma  a  manifestar  por  intermédio  de  ti 
Meus  Celestiais  Atributos  na  Terra  em  toda  sua  perfeição 
humanamente Divina.

Dei-te,  aqui,  nada  mais  que  um  vislumbre  de  Minha  Realidade, 
porém, precisamente na medida em que aquilo que foi revelado se 
tornar claro, mais será dado para ti,  de dentro, e será muito mais 
maravilhoso do que te parece agora já revelado.

Porque,  quando  Minha  Idéia  de  dentro  por  fim  resplandecer 
plenamente  através  de  seu  manto  de  carne,  ela  te  compelirá  a 
reverenciar-Me e glorificar-Me muitíssimo além do que tua mente e 
intelecto humanos agora concebem como Deus.

Antes que te tornes consciente de tudo isso e possas sinceramente 
compreende-lo,  tu  e  tua  personalidade  humana  deveis  tornar 
possível que Eu o revele, voltando-vos a Mim no interior, como a Una 
e  Única Fonte, entregando-vos a Mim, como se fora uma medida 
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absolutamente vazia do ego,  e com tua mente e teu coração tão 
simples e confiantes como os de uma criança.

Então e só então, quando nada da consciência pessoal permanecer 
para impedir que Eu te encha por completo, até transbordar, com a 
consciência  de  Mim,  poderei  EU  mostrar-te  as  glórias  de  Meu 
Verdadeiro Propósito, para o qual toda esta Mensagem nada mais é 
do que uma preparação externa.

Chegou agora o momento, contudo, de compreenderes algo disso. Foi 
revelado o suficiente para preparar-te para reconhecer Minha Voz 
que fala em teu interior.

Portanto,  prosseguirei  agora  como  se  já  realizasses  o  EU  SOU 
(ESTOU) em teu interior, e estas Verdades que EU pronuncio por 
intermédio destas páginas são para impregnar mais fortemente, em 
tua  consciência,  aquelas  fases  de  Minha  Idéia  que  não  poderias 
receber com clareza diretamente.

Aquilo que aqui te atrai como Verdade é, consequentemente, nada 
mais do que uma confirmação daquilo que já,  desde antes, Minha 
Idéia  tem  estado  fortemente  pugnando  por  expressar  desde  o 
interior.

Mas, cada verdade pronunciada aqui por Mim seguirá vibrando, até 
atingir as mentes que Eu já despertei, para que possam recebe-las; 
pois cada palavra está impregnada com o potente poder de Minha 
Idéia, e, para as mentes que percebam a Verdade aqui oculta, esta 
Verdade se converterá em uma Realidade Viva, constituindo aquela 
fase  de  Minha  Idéia  que  elas  são  agora  dignas  e  capazes  de 
expressar.

                75



Como todas as mentes nada mais são do que fases de Minha Idéia 
Infinita, ou partes Dela que se estão manifestando em diferentes 
formas da natureza mortal, quando Eu falo a tua mente e a outras 
mentes através destas páginas, EU SOU (ESTOU) falando ao MEU 
Ser mortal, pensando com Minha Mente Infinita, manifestando para 
fora Minha Idéia em expressão terrena.

Da  mesma  forma  estarás  Tu mui  pronto  pensando  os  Meus 
Pensamentos e estarás consciente de que EU SOU quem, em teu 
interior, fala diretamente à tua consciência humana e já não terás 
que  recorrer  mas,  então,  a  este  livro,  nem a  nenhuma outra  de 
Minhas Revelações  externas, faladas ou escritas, para perceber a 
verdade que EU SOU.

Pois não SOU EU (ESTOU EU) dentro de Ti, não SOU EU Tu? Não 
és Tu Uno Comigo, que vivo na consciência de todas as mentes e me 
expresso por meio delas, conhecendo todas as coisas?

Tudo o que a ti te resta por fazer é entrar na Onisciência de Minha 
mente e habitar ali Comigo, assim como eu habito dentro de Minha 
Idéia em Tua Mente. Então, todas as coisas serão Tuas, como agora 
são  Minhas,  já  que,  efetivamente,  são  a  expressão  externa  de 
Minha Idéia e só existem em virtude da consciência com que Eu as 
dotei, quando pelo meu pensamento lhes dei existência.

É tudo uma questão de consciência, do teu pensamento consciente. 
Tu estás separado de Mim só porque pensas que estás. Tua mente 
nada mais é senão um ponto focal de Minha Mente. Se o soubesses, 
perceberias  que  o  que  tu  chamas  de  tua consciência  é  a  Minha 
própria consciência. Tu não podes nem sequer pensar, muito menos 
respirar e existir sem que a Minha consciência esteja em ti. Não o 
percebes?
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Bem, então pensa, crê que tu és Eu, que não estamos separados, que 
não haveria possibilidade de estarmos separados, porque Nós somos 
UM, Eu dentro de Ti e Tu dentro de Mim. Pensa que isto assim é, 
definitivamente  imagina que  assim é,  e  verdadeiramente te  digo 
que,  no  mesmo  momento  em  que  sejas consciente disso,  nesse 
momento, estarás Comigo nos Céus.

Tu és aquilo que crês que és. Nenhuma coisa é Real em tua vida ou 
tem qualquer valor para ti, a menos que teu pensar e crer lhe tenha 
atribuído essa realidade.

Portanto, não mais penses que estás separado de Mim, e permanece 
Comigo no Reino Impessoal,  donde todo Poder,  toda Sabedoria e 
todo  Amor,  a  tríplice  natureza  de  Minha  Idéia,  esperam apenas 
manifestar-se por intermédio de Ti.

Agora,  bem,  Eu  tenho  falado  muito  sobre  isso  e  tenho 
aparentemente dito a mesma coisa mas de uma vez, ainda que com 
diferentes  palavras.  Assim  fiz  propositalmente,  para  que, 
apresentando-te Meu significado sob diferentes luzes,  tu  possas 
finalmente  ser  conduzido  a  compreender  Minha  Divina 
Impersonalidade, a qual é, em Realidade, Tua Impersonalidade.

Sim, Eu tenho repetido, e continuarei repetindo, muitas Verdades, o 
que poderá, talvez, parecer-te desnecessário e tedioso; porém, se 
leres cuidadosamente, verificarás que, cada vez que Eu repito uma 
Verdade, sempre adiciono algo ao que já foi dito, e que, com cada 
repetição,  deixo  em  tua  mente  uma  impressão  mais  firme  e 
duradoura.
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Feito  isso,  Meu  propósito  foi  cumprido  e,  mui  pronto,  tua  Alma 
chegará a uma realização dessa Verdade.

Se não receberes tal impressão e seguires crendo que tal repetição 
é um inútil desperdício de palavras e de tempo, saibas que, em tal 
caso, só teu intelecto é que tem estado lendo, e que Meu significado 
real te escapou por completo.

Tu,  porém,  que  compreendes  amarás  cada  palavra  e  a  lerás  e 
tornarás  a  lê-la  muitas  vezes,  e,  consequentemente,  receberás 
todas as maravilhosas Pérolas de Sabedoria que Eu havia reservado 
para ti.

Este livro e a mensagem que ele contém serão para ti,  daqui por 
diante, simplesmente uma fonte de inspiração, ou uma porta através 
da  qual  tu  estarás  capacitado  a  entrar  no  estado  Impessoal  e 
celebrar  Comigo  doce  comunhão,  sim,  Comigo,  teu  Pai  nos  Céus, 
quando então, Eu te ensinarei tudo aquilo que desejas conhecer.

Tenho-te apresentado o estado Impessoal de muitos ângulos, a fim 
de que se torne tão familiar que possas distingui-lo inequivocamente 
de  todos  os  estados  inferiores,  e  possas,  assim,  aprender  a 
permanecer nele à vontade.

Quando já puderes conscientemente permanecer nele, de maneira 
que Minhas Palavras, quando e onde quer que forem pronunciadas, 
possam sempre achar abrigo e compreensão em tua mente, então 
permitirei  que  uses certas  faculdades  que  tenho  estado 
despertando em ti. Essas faculdades te haverão de capacitar para 
ver  mais  claramente  a  Realidade  das  coisas,  não  só  as  belas  e 
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encantadoras  qualidades  nas  personalidades  daqueles  que  te 
rodeiam, mas suas debilidades, faltas e defeitos também.

Porém, a razão para que sejas capaz de ver essas faltas e defeitos 
não é para que critiques ou julgues a teu irmão, senão para que Eu 
possa despertar em ti uma resolução definitiva de vencer, em tua 
própria personalidade, esse defeitos e faltas. Porque, podes estar 
certo! _ tu não os observarias nos outros se não estivessem ainda 
presentes em ti mesmo, porque Eu, no teu interior, então não teria 
necessidade de chamar tua atenção para eles.

Como todas as coisas são para serem  usadas e para  uso somente, 
estudemos o que, até agora, tens feito de outras faculdades, dons e 
poderes que Eu te tenho dado.

Deves compreender, a esta altura, que Eu te tenho permitido todas 
as coisas. Tudo o que tens, ou és, seja bom ou mau de benção ou 
sofrimento, de êxito ou fracasso, de riqueza ou pobreza, sim, tudo 
isso EU tenho permitido que seja atraído para ti. Para que? Para 
USO, a fim de despertar-te para uma realização e aceitação de 
Mim como Doador de todo Bem.

Sim, todas as coisas que recebes tem seu uso, Se não és consciente 
de  tal  uso  que  tudo  tem,  é  somente  porque  ainda  não  podes 
reconhecer-Me como o Doador.

Nem te seria possível honestamente reconhecer-Me como tal, antes 
de  conheceres  EU SOU,  O  Doador.  Tua  personalidade,  de  fato, 
tornou-se tão envolvida em tentar desembaraçar-se das coisas que 
tenho dado, ou substituir muitas delas por outras que tu julgavas 
melhores, que, certamente, não poderias nem sonhar sequer que EU, 
Teu  Próprio  Ser,  houvera  podido  ser  o  Doador,  muito  menos 
reconhecer-Me como Tal.
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Talvez  agora  Me  reconheças  como  O  Doador,  como  a  Íntima 
Essência e Criador de tudo que existe em teu mundo e em tua vida, 
mesmo de tua atual atitude com relação a essas coisas.

Ambos são obra Minha, porque nada mais são do fases externas do 
processo que EU SOU (ESTOU) usando na manifestação de Minha 
Idéia de tua interna Perfeição, a qual, sendo Minha Perfeição, está 
gradualmente desabrochando desde o teu interior.

À medida  que  mais  e  mais  isto  perceberes,  ser-te-á  revelado  o 
verdadeiro significado e uso das coisas, condições e experiências a 
que te submeto. Porque, então, começarás a vislumbrar Minha Idéia 
no  Interior  e,  quando  vislumbrares  essa  Idéia,  começarás  a 
conhecer-Me _ teu próprio Ser Verdadeiro.

Porém, antes de poderes realmente conhecer-Me é necessário que 
aprendas que todas as coisas que Eu te dou são boas _ são para uso, 
Meu  uso  _  e  que  tu  pessoalmente  não  tem  interesse  nelas,  ou 
direito  a  elas,  como tampouco não são de nenhum benefício  real 
para ti, a não ser que as ponhas, assim, em uso. 

Eu posso estar expressando por teu intermédio formosas sinfonias 
de som, cor ou linguagem, que se manifestam como música, arte ou 
poesia, segundo a terminologia humana, e que impressionam de tal 
forma os outros a ponto de fazer com que eles te aclamem como um 
dos grandes do dia.

Eu posso estar falando por tua boca muitas formosas Verdades ou 
inspirando-te para que as escrevas, o que pode atrair para ti muitos 
seguidores,  que  te  aclamarão  como  um  dos  mais  maravilhosos 
pregadores ou mestres.
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Posso,  até,  por  teu  intermédio  estar  curando  diversas 
enfermidades, expelindo demônios, dando vista aos cegos, fazendo 
andar  aos  coxos  e  realizando  outras  Obras  maravilhosas  que  o 
mundo chama milagres.

Sim, tudo isso posso Eu estar fazendo por teu intermédio, porém, 
saibas que nada disso pode ser em absoluto de benefício para ti 
pessoalmente, a não ser que uses e apliques essas harmonias do som 
em cada uma das palavras que falas, de maneira que para todos que 
te ouvem elas soem como dulcíssima música celestial, e a não ser 
que teu sentido da cor e da proporção de tal forma se manifeste em 
tua vida, que só pensamentos afáveis, enaltecedores e prestativos 
fluam de ti, provando que a única verdadeira arte é aquela que faz 
ver claramente Minha Perfeição em todas Minhas Manifestações 
humanas  e  permitindo  que  o  poder  vivificante  de  Meu  Amor  se 
derrame,  por  teu  intermédio,  para  dentro  dos  seus  corações, 
levando,  assim,  à  sua visão  interna,  Minha  Imagem oculta  nesse 
Amor.

De igual modo, de nenhum crédito te farás merecedor, não importa 
que maravilhosas Verdades Eu fale ou obras EU execute por teu 
intermédio,  a  não  ser  que  tu  mesmo,  pessoalmente,  viva essas 
Verdades, hora por hora e dia por dia, e faças essas obras servirem 
para uma constante recordação de Mim e de Meu Poder, que Eu 
sempre derramo liberalmente para ti, amado Meu, e para todos, a 
fim de que o useis em Meu Serviço.

Agora, bem, a ti,  a quem aparentemente não tenho dado nenhum 
desses dons  e  que  te  crês  indigno  e  talvez não  suficientemente 
adiantado para poder servir-Me de tal forma, a ti Eu digo:

Exatamente na proporção em que verdadeiramente Me reconheces 
em teu interior e busques servir-Me com real sinceridade, nessa 
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proporção te usarei  _ não importa qual  seja tua personalidade e 
sejam quais forem suas faltas, tendências ou debilidades.

Sim, farei com que tu, que assim buscas servir-Me, realizes muitas 
coisas  maravilhosas,  tendentes  ao  reavivamento  e  ao 
despertamento de teus irmãos a uma compreensão semelhante de 
MIM.  E  ainda  farei  com  que  influencies  ou  afetes  as  vidas  de 
muitos  daqueles  com  quem  estás  em  contato,  inspirando-os  e 
elevando-os para ideais mais altos, modificando seu modo de pensar, 
assim como sua  atitude para  com seus  semelhantes  e,  portanto, 
para Comigo.

Sim, a  todos vós que buscais servir-Me, não importa quais sejam 
vosso dons, Eu farei com que sejais uma força vital para o bem da 
comunidade,  alterando  o  modo  de  vida  de  muitos,  inspirando  e 
moldando as suas ambições e aspirações, e juntamente tornando-vos 
um fermento contaminante no meio das atividades mundanas, nas 
quais Eu vos haja de colocar.

Mas  tu,  no  momento,  provavelmente  nada  saberás  disso.  Quiçá 
estarás mesmo anelando ainda servir-Me e sequioso por estabelecer 
uma consciência mais íntima Comigo, crendo que nada estás fazendo, 
que ainda cometes muitos erros e que não tens tido êxito em teus 
esforços para viver de acordo com os mais elevados ideais de Mim, 
sem te aperceberes de que essa busca e essa fome são o veículo 
por meio do qual Eu faço fluir o Meu Poder Espiritual, o qual, sendo 
totalmente Impessoal, é empregado por ti sem teres consciência de 
que SOU EU, em  teu interior, que o está usando para lograr meu 
propósito  em  teu  coração  e  em  tua  vida,  assim  como  na  vida  e 
coração de Meus outros e Teus outros “EU”.
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E assim,  conforme fores finalmente chegando à  compreensão de 
tudo isso, como seguramente acontecerá, e à medida que o fores 
pondo a prova pelo uso prático de tudo o que tens em Meu Serviço, 
conceder-te-ei,  gradativamente,  a  força  e  a  habilidade para  que 
uses conscientemente Meu Poder, Minha Sabedoria e Meu Amor, 
Impessoalmente, na expressão de Minha Idéia Divina, a qual está 
eternamente  se  esforçando  por  manifestar  Sua  Perfeição  por 
intermédio de Ti.

Portanto,  prontamente verás  que  tua  personalidade  humana,  com 
todas  suas  faculdades,  poderes  e  posses,  que  na  realidades  são 
MEUS, operando e manifestando-se através de ti,  destina-se, da 
mesma forma,  inteiramente a  meu uso,  e  que êxito  e  satisfação 
verdadeira jamais podem lograr-se, a não ser mediante esse uso.

Pois tal uso desenvolve, da mesma forma como a semente plantada 
desenvolve a colheita, a habilidade de usar conscientemente todas 
as Minhas faculdades espirituais na final e perfeita expressão de 
Minha  Idéia,  a  qual  só  pode  ser  manifestada  através  de  tua 
personalidade humana.

XII – ALMAS GÊMEAS

Examinemos  agora  algumas  das  coisas  que  Eu  te  tenho  dado, 
especialmente  aquelas  das  quais  ainda  não  podes  reconhecer-Me 
como O Doador.

Quiçá creias que a particular posição que hoje ocupas na vida não 
seja a mais bem adaptada para a expressão de Minha Idéia, que 
surge de teu interior.
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Se é assim, por que não abandonar tal posição e adotar a que seja 
de tua escolha?

O simples fato de que não podes faze-lo, ou não o fazes, demonstra 
que, no momento, tal posição é a mais adequada para despertar em 
ti certas qualidades necessárias para Minha perfeita expressão, e 
que Eu, teu próprio SER, ESTOU permitindo que permaneças nela 
até que possas reconhecer Meu Propósito e Significação ocultos no 
poder  que  tal  posição  tem de  perturbar  a  paz  em tua  mente  e 
manter-te insatisfeito.

Quando reconheceres Meu Propósito e te determinares a fazer com 
que ele seja também teu propósito então e só então dar-te-ei a 
força para sair da posição em que te achas e entrar em outra mais 
elevada que já tenho preparada para ti.

Talvez estejas pensando que o esposo, ou a esposa, que tens está 
longe de ser o apropriado ou capaz e te ajudar no teu despertar 
“espiritual”,  constituindo,  ao  contrário,  um  obstáculo  ou 
impedimento. Talvez estejas secretamente pensando em abandona-
lo,  ou  abandona-la,  ou  desejando  que  pudesses  substitui-lo  por 
outro, ou por outra, com quem mais simpatizes ou seja mais afim 
contigo em tuas aspirações e em tua busca e que, portanto, parece 
estar mais perto de teu ideal.

Foge, se assim te apraz, porém saibas que não podes fugir de tua 
própria personalidade; que, eu tua ânsia egoísta de um companheiro 
ou companheira “espiritual”, poderás atrair a ti alguém que somente 
te forçará a uma busca dez vezes mais longa e mais difícil entre as 
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ilusões  da  mente,  antes  que  possas,  de  novo,  despertar  para  a 
consciência de Minha Voz que te fala no teu interior.

Porque  um  cônjuge  congenial  e  solidário  só  alimentaria  em  ti  o 
orgulho  pessoal  e  o  desejo  egoísta  de  poder  “espiritual”,  e 
desenvolveria, ademais, a faceta egoística de tua natureza.

Da mesma forma, uma companheira ou um companheiro amoroso, fiel 
e dócil encorajaria somente o egoísmo e a vaidade, quando não és 
ainda fiel à consciência de Meu Amor Impessoal, ao passo que um 
consorte  tirânico,  desconfiado  e  ranzinza  poderá  proporcionar  a 
disciplina da alma que ainda necessitas.

Bom seria que soubesses que aquele ou aquela que é o verdadeiro 
companheiro ou companheira de tua alma é, na realidade, um Anjo 
do céu, tal como Tu também o és, um dos Atributos do Meu SER 
Divino que veio a ti a fim de ensinar-te que, somente quando hajas 
purificado tua própria personalidade de tal maneira que Meu Amor 
possa  manifestar-se,  ficarás  então  libertado  de  quaisquer 
condições  que  possam  agora  estar  te  causando  tanto  distúrbio 
mental e infelicidade da Alma.

Porque não antes que essa Alma, esse Anjo do Céu, essa outra parte 
do Meu e  do Teu SER que veio  a  ti  e  que  está almejando e se 
empenhando  em  chamar  à  manifestação,  por  teu  intermédio,ao 
Amor  Impessoal,  à  bondosa  solicitude  para  com  os  outros,  ao 
equilíbrio  mental  e  à paz do coração,  ao  sereno e  firme domínio 
sobre si mesmo, único meio para que se abram as portas a fim de 
que ele possa sair na liberdade do Seu próprio e glorioso Ser, e ser 
para ti o próprio verdadeiro Ser _ sim, não antes que possas ver 
essa Alma, em toda sua divina beleza, liberta das cadeias terrenas 

                85



_ ser-te-á bastante simples achar o ideal que buscas e reconhece-lo 
claramente como tal.

Porque  tal  ideal  existe  não  no  exterior  _  em  alguma  outra 
personalidade _ mas só em teu interior, em tua Divina Contraparte, 
que sou Eu, teu Ser SUPERIOR, Imortal.  É apenas  Minha Idéia, 
Teu  Ser  Perfeito,  esforçando-se  por  expressar  e  tornar-se 
manifesta  por intermédio de tua personalidade, o que te faz ver 
aparentes imperfeições no consorte que Eu te tenho dado.

Tempo virá, contudo, em que cessarás de buscar, fora de ti, amor e 
simpatia, estima e ajuda espiritual, e te voltarás completamente a 
Mim  no  teu  interior  e,  quando  assim  fizeres,  todas  essas 
imperfeições desaparecerão; só verás em tua ou em teu consorte o 
reflexo das  qualidades  de  amor  altruísta,  bondade,  confiança  e 
constante esforço para fazer feliz o companheiro ou companheira, 
o que, então, luzirá esplendorosamente e de maneira contínua como 
uma emanação de teu próprio coração.

Talvez  não  possas  ainda  crer  plenamente  em  tudo  isso  e  ainda 
duvides de que Eu, teu próprio Ser, Sou o responsável pela tua atual 
posição na vida ou que Eu escolhi para você o teu atual cônjuge?

Se assim é, está bem que assim continues duvidando, até que tudo 
se torne claro.

Porém, deves ter presente que Eu te falarei de maneira mais clara, 
diretamente do teu interior,se te voltares a mim, confiantemente 
pedindo meu auxílio. Porque Eu sempre guardo meus segredos mais 
Sagrados  para  aqueles  que  se  voltam  a  Mim  com  profunda  e 
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inquebrantável Fé de que Eu posso e quero satisfazer todas e cada 
uma de suas necessidades.

No entanto, a ti, que ainda não podes assim fazer, Eu digo: Se teu 
próprio Ser não foi quem te colocou aqui, onde estás, ou te deu o 
companheiro ou companheira que tens, por que estás então aqui? E 
por que tens o esposo ou a esposa que tens?

Medita!

Eu, o TODO, o Perfeito Uno, não me equivoco.

Sim,  mas  a  personalidade  se  equivoca,  replicas  tu.  E  foi  a 
personalidade quem escolheu este consorte e quiçá seja porque não 
mereceu situação melhor.

Quem foi a causa de a personalidade ter escolhido precisamente 
essa pessoa ou de seres colocado nessa posição que te encontras na 
vida?  Quem escolheu  essa  pessoa  e  a  colocou  onde  tu  pudesses 
assim elege-la para unir-te a ti e Quem te fez nascer neste país, e 
não em outro e nesta localidade entre as que existem no mundo, 
nesta época? Por que não em outro lugar e centenas de anos mais 
tarde? Foi tua personalidade quem fez todas essas coisas?

Responde  a  ti  mesmo  estas  perguntas,  de  maneira  sincera  e 
satisfatória, e saberás que Eu, Deus, no interior de ti, teu próprio 
Ser, sou quem faz todas as coisas que fazes, e faço-as bem.

Faço-as  enquanto  expresso  Minha  Idéia,  a  qual  está  sempre 
buscando manifestar-se na forma exterior,  por intermédio de ti, 

                87



Meu Atributo vivente, como Perfeição que é Sua natureza Eterna, 
no teu interior.

E no que tange à tua “Alma Gêmea” verdadeira,  a qual tens sido 
guiado por outros a crer que deve estar à tua espera em certo 
lugar, digo-te que cesses de procura-la, porque não existe fora, em 
algum outro corpo, mas sim no interior de tua própria Alma.

Porque aquilo dentro de ti que clama por completar-se é somente 
tua  sensação  de  Minha  Presença  no  teu  interior,  ansiosa  de 
reconhecimento  e  expressão;  sim,  de  MIM,  tua  própria  Divina 
Contraparte, a parte Espiritual de ti, tua outra metade, à qual e só 
à  qual  terás  de  manter-se  unido,  antes  que  possas  dar  por 
terminado o que vieste expressar na Terra.

Isto é, em verdade, um mistério para ti que ainda não estás unido 
em consciência a teu Ser Impessoal; porém, não duvides, porque, 
quando puderes vir a Mim em completa submissão e nada mais te 
interessar a não ser a união Comigo, então te revelarei as doçuras 
do Êxtase Celestial, que desde há muito tempo Eu guardo para ti.

XIII - AUTORIDADE 

A  ti  que  ainda  sentes  o  desejo  de  ler  livros,  crendo  que  neles 
haverá de encontrar alguma explicação dos mistérios que ora te 
ocultam o significado das expressões terrenas de Minha Idéia, a ti 
Eu digo:

É  bom  que  busques  assim,  externamente,  seguindo  os  impulsos 
emanados de Mim, as interpretações que outros dão ao significado 
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que Minha Idéia  expressa por intermédio deles,  porque Eu farei 
com que essa busca traga benefício para ti, ainda que não na forma 
em que tu o imaginas.

É mesmo bom que busques nos antigos ensinamentos, filosofias e 
religiões, ou nos da tua raça e de outros povos, a Verdade que eu 
quero manifestar-te, pois também essa pesquisa não te será vã.

Virá  o  tempo,  porém,  em  que  haverás  de  dar  conta  que  os 
pensamentos  de  outras  mentes  e  os  ensinamentos  de  outras 
religiões, não importa quão corretos e formosos, não são o que Eu 
tenho em vista para ti, porque Eu reservarei para ti pensamentos e 
ensinamentos  que  são  teus,  e  teus  somente,  os  quais  te  darei 
secretamente, quando estiveres pronto para recebe-los.

Quando chegar o tempo, como inevitavelmente acontecerá, em que 
vais te sentir insatisfeito na tua busca por entre os ensinamentos 
dessas  várias  religiões,  filosofias  e  cultos  que  por  ora  te 
interessam  e  quando  ficares  cada  vez  mais  desalentado  ao 
constatares que não te conseguiste aproximar mais da meta dos 
poderes e do crescimento espiritual descritos com tanta autoridade 
e  supostamente  possuídos  pelos  autores  desses  livros,  pelos 
mestres dessas filosofias e pelos promulgadores de tais religiões, 
então  te  mostrarei  que,  se  bem  que  todos  esses  livros, 
ensinamentos e religiões foram originalmente inspirados por Mim e 
tem  desempenho  e  seguem  desempenhando  sua  parte  para 
despertar os corações de muitos, não obstante, para ti é chegado o 
momento em que deves cessar de recorrer a  qualquer autoridade 
externa, e, em vez disso, limitar teus estudos ao Meu Livro da Vida, 
guiado e instruído por mim, desde o interior, e por Mim somente. Se 
assim  fizeres,  sincera  e  honestamente,  verificarás  que  Eu  te 
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escolhi  para que sejas o Grande Sacerdote de uma religião  cuja 
glória e grandeza serão, em relação a todas as outras que antes 
foram captadas pela compreensão que então possuías, como a luz do 
Sol comparada ao cintilar de uma longínqua estrela.

Compreenderás  também  que  as  antigas  religiões  foram  dadas  a 
Meus povos de idades remotas e que as religiões de outras raças 
são para Meus povos de tais raças e que, por conseguinte, nenhuma 
delas  é  para  ti,  ainda  mesmo  que  Eu  as  haja  trazido  ao  teu 
conhecimento e haja chamado sua atenção para as muitas coisas 
maravilhosas  nelas  contidas,  as  quais  te  inspiraram a  uma  busca 
mais determinada de Mim, dentro de seus ensinamentos.

Por isso  te digo:  essas coisas são do passado e nada tem a ver 
contigo.  O  tempo é  chegado,  se  puderes  compreende-lo,  em que 
deves  por  de  lado  todo  conhecimento  acumulado,  todos  os 
ensinamentos,  todas  as  religiões,  toda  autoridade,  mesmo Minha 
autoridade,  tal  como  está  expressa,  nesta  e  nas  Minhas  outras 
revelações  externas,  porque  te  despertei  para  a  consciência  da 
Minha Presença em teu  interior,  despertei-o para o fato de que 
toda autoridade, ensinamento ou religião oriundos de qualquer fonte 
externa, por mais elevada ou sagrada que seja, já não poderão ter 
sobre  ti  qualquer  influencia,  salvo  se  se  tornarem  veículo  para 
fazer-te  voltar para  dentro,  para  Mim,  em  busca  de  Minha 
autoridade  final em  todas  as  questões,  sejam  de  que  natureza 
forem.

Assim, pois, por que buscar nas coisas do passado – na religião, no 
conhecimento  humano  ou  na  experiência  dos  outros  –  a  ajuda  e 
direção que só Eu posso dar?

Esquece  tudo  o  que  passou.  O  que  foi  está  morto.  Por  que 
sobrecarregar tua alma com coisas mortas?
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Na  proporção  exata  em  que  te  apegares  às  coisas  passadas, 
seguirás  vivendo  no  passado  e  não  poderás  ter  nenhuma  ligação 
Comigo, que vivo no sempre presente AGORA, no Eterno.

Na  mesma  proporção  em  que  permaneceres  ligado  a  atos, 
experiências, religiões ou ensinamentos do passado, eles anuviarão a 
visão de tua alma e Me ocultarão de ti. Eles serão um permanente 
impedimento  na  tua  busca  de  Mim,  até  que  te  libertes  de  sua 
influência obscurecedora e dirijas os teus passos para dentro, para 
a  Luz  de  Minha  Consciência  Impessoal,  que  não  reconhece 
limitações e que penetra na infinita Realidade de todas as coisas.

Similarmente,  o  futuro  não  deve  interessar-te.  Aquele  que  olha 
para  o  futuro  a  fim  de  fazer  o  seu  aperfeiçoamento  final  está 
acorrentado ao passado e jamais se libertará, até que sua mente 
não mais se envolva com as consequências de seus atos e ele Me 
reconheça  como  seu  Único  Guia,  lançando  sobre  Mim  toda  a 
responsabilidade.

Tu, que és uno Comigo, és perfeito  agora mesmo, e sempre foste 
perfeito, não conhecendo portanto nem juventude nem velhice, nem 
nascimento nem morte.

Tu, o Perfeito, nada tens que ver com o que foi ou com o que será. 
Nada te interessa a não ser o eterno AGORA. Só te concerne aquilo 
que imediatamente tens adiante de ti – quer dizer: a maneira mais 
perfeita de expressar Minha Idéia, aqui e agora, na condição em 
que Eu te coloquei propositadamente para expressão da dita Idéia.

Quando tiveres executado o que tinhas diante de ti, por que não 
deixa-lo  para  trás  em  vez  de  continuar  arrastando-o  contigo, 
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sobrecarregando tua mente e tua alma com as consequências, que 
nada mais são do que cascas vazias, das quais já extraístes a polpa?

Tudo isto se refere à reencarnação, a cuja crença muitas mentes 
estão solidamente acorrentadas.

Que tens a ver Tu, o Perfeito, o Eterno, com passadas ou futuras 
reencarnações? Pode o Perfeito acrescentar algo à sua Perfeição? 
Ou o Eterno sair de sua eternidade ou regressar a ela?

EU SOU, e por isso Tu és _ Uno Comigo _, sempre o tens sido e 
sempre o serás. O EU SOU de Ti mora e reencarna em todos os 
corpos, para o propósito único de expressar Minha Idéia.

A Humanidade é meu corpo. Nele Eu vivo, movo-Me e tenho Meu Ser 
expressando  a  Luz  Gloriosa  da  Minha  Idéia  por  intermédio  dos 
Meus  Atributos,  cujo  Esplendor  Celestial  aparece  confuso  e 
deformado para a visão humana, por causa das miríades de facetas, 
empanadas e imperfeitas, do intelecto humano.

Eu – e Tu que és Uno Comigo – reencarnamos na Humanidade, tal 
qual  o  carvalho  reencarna nas  suas  folhas  e  sementes,  na  época 
apropriada,  e,  novamente,  nos  milhares  de carvalhos  nascidos  de 
milhares de suas sementes, geração após geração.

Mas dizes que recordas tuas vidas passadas.

Recordas mesmo? Estás seguro?

Muito bem.  E então? Apenas  porque Eu  permiti  que tivesses um 
vislumbre da Realidade de,  uma de Minhas  expressões  passadas, 
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para  que  pudesses  ter  uma  melhor  compreensão  de  Minha 
significação,  que  agora te estou manifestando,  não constitui  isso 
uma certeza de  Minha parte, de que tu,  pessoalmente, foste Meu 
Instrumento dessa manifestação.

Pois não Me expresso EU, acaso, através de todos os veículos, e Tu 
Comigo? Não Somos Nós a Vida e a Inteligência de toda expressão, 
não importa de que caráter, idade ou raça?

Mas, se te agrada crer que tu realmente foste essa expressão, está 
bem e Eu farei com que essa crença seja de benefício para ti, mas 
visando  unicamente  a  preparar-te  para  a  Grande  Realização  que 
depois haverá de vir.

Enquanto isso, segues firmemente acorrentado. Tua personalidade, 
com seus desejos e aspirações egoístas, está ainda atada de pés e 
mãos ao passado, e olha para o futuro somente para sua libertação, 
até  chegar  à  exaustão  total  de  todas  as  consequências  de  seus 
atos,  dominando tua mente e intelecto com essa falsa crença no 
nascimento e na morte, e com essa falsa crença de que seja o único 
meio  de  que  tu  dispões  para  lograr  a  emancipação  final  e  união 
Comigo,  impedindo  a  realização  de  Nossa  Unidade  Inalterável  e 
Eterna,  e,  sobretudo,  de  que  Tu  podes  libertar  o  teu  SER,  em 
qualquer momento que queiras.

Porque é unicamente a personalidade que nasce e morre, e que tenta 
prolongar sua permanência  no corpo e  dentro da vida terrena,  e 
retornar após a outros corpos depois que Eu já não tenho qualquer 
uso para seu corpo e se esforça por consegui-lo.
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É  somente  a  essa  personalidade  que  estás  acorrentado  pelas 
crenças e opiniões que ela enxertou em ti desde as mais remotas 
idades, durante as quais tem mantido tua mente ocupada com tais 
ilusões. Somente quando conseguires elevar-te na realização de tua 
Divina Imortalidade, Onipotência e Inteligência, e puderes rejeitar 
todas as crenças e opiniões pessoais, só então poderás libertar o 
teu Ser dessa relação pervertida e assumir teu verdadeiro posto de 
Senhor  e  Rei,  Uno  Comigo,  sentado  no  trono  do  Ser,  obrigando 
personalidade a ocupar seu lugar próprio e natural  como serva e 
subordinada,  pronta  e  disposta  a  obedecer  ei  Meu  mais  leve 
comando, convertendo-se, dessa forma, em um instrumento digno 
de Meu Uso.

XIV – MÉDIUNS E MEDIADORES

Tu, que no afã de Me servir te ligaste a alguma igreja, organização 
religiosa,  sociedade  oculta  ou  ordem  espiritualista  de  qualquer 
natureza, julgando que auxiliando e sustentando as suas atividades 
Me  agradarias  e  que  assim  fazendo  poderias  receber  de  Mim 
favores  especiais,  tu,  que  assim  pensas,  escuta  estas  Minhas 
Palavras e medita nelas profundamente.

Antes  de  mais  nada,  saibas  que  Eu  já  estou  satisfeito  contigo, 
porque nada fazes que não tenha sido causado por Mim, e tudo o 
que fazes é para cumprir o Meu Propósito, não obstante parecer-te, 
às  vezes,  estares  atuando  contrariamente  à  Minha  Vontade, 
satisfazendo unicamente aos teus próprios desejos.

Saibas,  similarmente,  que  sou  EU  quem  proporciona  a  todas  as 
mentes  suas  experiências  de  vida,  as  quais  utilizo  tão  só  para 
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preparar o corpo, despertar o coração e desenvolver a consciência, 
a  fim  de  que  possam  compreender-Me,  e  para  que  Eu  possa 
expressar por intermédio delas a Minha Idéia.

Eu inspiro as mentes com lampejos de Mim e de Minha Idéia por 
meio dessas experiências, e tenho, assim, falado a muitos através 
da  inspiração,  os  quais  tomaram  as  Minhas  Palavras  e  as 
condensaram em livro e as ensinaram a outras mentes. E Eu tenho 
feito com que essas Minhas Palavras despertem a consciência e os 
corações  daqueles  que  estão  preparados  para  recebe-las,  não 
obstante não terem tais autores e professores compreensão real do 
Meu Significado.

Muitos daqueles cujas mentes Eu assim inspiro  com lampejos de 
Mim  e  de  Minha  Idéia  Eu  os  fiz  converterem-se  em  guias  e 
instrutores,  organizando  igrejas,  sociedades  e  cultos,  atraindo 
pesquisadores e seguidores, a fim de que Eu, através das palavras 
que por eles falo, possa despertar os corações e as consciências 
daqueles que estão prontos para reconhecer-Me.

Eu, o Uno Impessoal no teu interior, sou quem faz tudo isso, pois 
esses  guias  e  instrutores  nada  fazem  pessoalmente,  servindo 
unicamente  de  canais  através  dos  quais  Minha  Idéia  pode 
manifestar-se à consciência daqueles a quem Eu atraio para tais 
guias ou instrutores com tal propósito.

Porque  a  mente  é  unicamente  um  canal  e  o  intelecto  um 
instrumento, dos quais Me utilizo Impessoalmente, como e quando 
deles necessito para expressar Minha Idéia. Só quando o  coração 
tiver sido despertado e se tiver aberto de par em par para conter-
Me,  poderá  o  homem,  com  sua  mente  e  intelecto  mortais, 
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compreender conscientemente Meu Propósito quando Eu expresso 
por ele Minha Idéia.

Tu, em teu desejo de servir-Me, podes ter achado em algum mestre 
ou guia uma personalidade que julgas já Me ter abrigado em seu 
coração, a julgar pelas muitas palavras aparentemente maravilhosas 
que Eu falo por intermédio dele.

Em tuas dúvidas e ansiedade de agradar-Me e em teu temor de 
Minha  desaprovação  por  omissão  no  cumprimento  dos  Meus 
Mandamentos, poderás mesmo ter procurado um tal guia ou mestre 
–  que  possivelmente  se  tenha  proclamado  como  sacerdote  ou 
sacerdotisa do Altíssimo -, pensando receber, por intermédio dele, 
Minha Mensagem para ti ou conselho e auxílio de algum “Mestre” ou 
“Guia” do “espaço” (lado espiritual da vida) que julgaste ser Meu 
Emissário.

Podes  socorrer-te  deles,  se  quiseres.  De  fato,  sou  Eu  quem  te 
oferece tal alternativa, caso não queiras ou possas contentar-te em 
esperar  por  Minha  resposta  e  pela  ajuda  que  te  darei  como  e 
quando Eu o determine.

Sim, sou Eu mesmo quem te envia a eles, deixando que deposites 
toda  sua  fé  e  confiança  em  tal  sacerdote  ou  sacerdotisa, 
permitindo  que  eles  te  alimentem  com  todos  os  conselhos  e 
ensinamentos  “espirituais”  que  sejas  capaz  de  assimilar  de  tal 
“Mestre” ou “Diretor”, até que finalmente, triste e humilhado pela 
desilusão  que  eventual  e  inevitavelmente  advirá,  sejas,  mais  uma 
vez, lançado sobre ti mesmo em busca do Mestre interno, em busca 
de Mim, teu próprio e Verdadeiro Ser.
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Sim, toda a decepção, toda a disciplina a que foste submetido, todo 
o proveito que foi tirado do teu ardor e de tua devoção – para não 
falar  do  teu  dinheiro  e  dos  teus  serviços  –  aplicados  no  que  tu 
acreditavas ser Obra Minha e que egoisticamente te subtraíram, 
utilizando-os  para  levantar  e  fortalecer  seu  próprio  poder  e 
prestígio pessoal entre seus seguidores; alimentando a cada um de 
vós com sutis lisonjas e promessas de adiantamento espiritual, a par 
de  uma  hábil  sofisticação  sob  disfarce  de  elevados  e  formosos 
ensinamentos para vos manter presos a eles, a fim de continuardes 
sustentando-os,  honrando-os  e  glorificando-os,  ameaçando-vos 
sempre com o látego de Meu “agastamento” ou “ira divina” se não 
receberem vossa confiança irrestrita e obediência – sim, tudo isso 
Eu permito que ocorra, porque é isso que desejais e buscais, e o 
Desejo é, em verdade, o agente de Minha Vontade.

É bem possível que estejas dando a algum mestre de outra classe, 
seja no visível, seja no invisível, não obstante quão verdadeiro, bem 
intencionado, e espiritualmente sábio – e que julgas não poder ser 
classificado  entre  os  que  mencionei  anteriormente  –  teu  amor 
incondicional, tua devoção e obediência, e que estejas recebendo o 
que pensas serem ensinamentos e orientação de inestimável valor.

Tudo isso está muito bem sempre que estiverdes recebendo aquilo 
que buscas e crês que necessitas, porque sou Eu quem supre todas 
as coisas para satisfazer tais desejos. Saibas, porém, que tudo isso 
é em vão e ineficaz para produzir  os resultados desejados,  pois 
toda  a  busca  e  todo  o  desejo  de  adiantamento  espiritual  é  da 
personalidade e, portanto, egoísta, conduzindo por isso, no final, à 
desilusão, à decepção e à humilhação.
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Se  puderes  compreende-lo,  saibas  que  é  pela  desilusão  e  pela 
humilhação que os verdadeiros resultados são alcançados,  porque 
tudo isso foi precisamente o caminho que Eu abri ante ti e para o 
qual te conduzi quando te apresentei a possibilidade de obter ajuda 
de algum mestre humano; e tal desilusão e humilhação são o que EU, 
propositadamente, te trouxe, a fim de que, tornando-te, uma vez 
mais, humilde e dócil como uma criança, estejas então pronto para 
escutar e obedecer a Minha Palavra falada do interior e, ouvindo-a 
e obedecendo-lhe possas entrar no Meu Reino.

Sim, toda a busca externa terminará assim e servirá para te fazer 
voltar para Mim, cansado, desnudo, faminto e disposto a escutar 
Meu Ensinamento, resolvido a fazer tudo em troca que de só uma 
migalha de Meu Pão, do qual antes desdenhavas em tua obstinação e 
presunção,  não  o  crendo  suficientemente  bom  para  teu  espírito 
orgulhoso.

Porém, se já estiveres farto de ensinamentos e mestres e estiveres 
seguro de que em teu interior é que se acha a Fonte da Sabedoria, 
estas palavras haverão de levar a teu coração alegria indescritível. 
Pois não te confirmam elas aquilo que tu já havias sentido em teu 
interior como verdadeiro?

Mas, para ti que ainda não podes compreende-lo e necessitas de um 
Mediador, para ti tenho previsto a história do Cristo crucificado 
para tua redenção. Ela te faz ver como desejo Eu que tu vivas, de 
modo que, pela crucificação de tua personalidade, possas expandir 
tua consciência até atingir a Unidade Comigo.

Para ti, porém, que és já suficientemente forte para acolhe-lo, a ti 
Eu digo que não necessitas nenhum mediador entre ti e Mim, porque 
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já  somos Um.  Se podes  compreende-lo,  podes  vir  diretamente a 
Mim, neste instante, em consciência. Eu, Deus em teu interior, te 
receberei e habitarás Comigo pelos séculos dos séculos, da mesma 
forma como habita Comigo Meu Filho Jesus, o Homem de Nazareth, 
por  intermédio  de  quem  EU  SOU  (ESTOU)  mesmo  agora  Me 
expressando, da mesma forma como Me manifestei mil e novecentos 
anos atrás e como algum dia Me manifestarei por intermédio de ti.

Para ti que te surpreendes de como e por que Eu digo tais coisas 
tão formosas e espirituais por intermédio de personalidades que 
falham em por em prática os ensinamentos que aparentemente eles 
mesmos transmitem, a ti Eu digo:

Eu  uso  Impessoalmente  todos  os  veículos  para  expressar  o 
significado de Meu Propósito.

A alguns  Eu  os  tenho  preparado para  serem melhores  canais  de 
expressão  do  que  outros,  ainda  que  eles  pessoalmente  nada 
conheçam de Mim.

Em outros,  Eu lhes tenho aberto o coração para que melhor Me 
dêem  guarida,  com  o  que  se  tornam  mais  conscientes  de  sua 
Unidade Comigo.

Outros já se tornaram de tal forma “Um” Comigo, que já não estão 
mais separados de Mim em consciência, nestes Eu vivo e Me movo e 
manifesto Minha Natureza Espiritual.

Desde os primórdios da manifestação sobre a Terra, Eu preparei 
Meus Sacerdotes,  Meus Profetas e Meus Messias,  a  fim de que 
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dessem  ao  mundo  uma  visão  de  Minha  Idéia  –  Meu  Verbo,  que 
finalmente se tornará carne.

Porém, que EU fale por intermédio de Sacerdote, de Profeta ou de 
Messias, ou por intermédio de uma criança ou de teu pior inimigo, 
todas as palavras que te atraem intensamente são as que o EU SOU 
de ti fala por meio de tal ou qual veículo, à consciência de tua Alma.

Se  estiverem  reunidos  alguns  de  vós  para  ouvir  Minha  Palavra, 
falada por  algum de Meus Sacerdotes,  não é  o  Sacerdote de si 
mesmo, mas sim Eu, no coração de cada ouvinte, Quem faz sair da 
boca  do  Sacerdote  as  palavras  vitais  que  penetram  até  o  mais 
íntimo da consciência de cada ouvinte. O Sacerdote ignora quais de 
suas palavras te afetaram e poderá nem mesmo compreender o Meu 
Significado contido nas palavras que te dirigiu.

Eu,  no  interior  do  Sacerdote,  faço  derivar  da  devoção  a  Mim, 
combinada com a crença em Mim, consciente ou inconscientemente 
manifestadas  pelos  que  estão  ali  reunidos  para  ouvi-lo,  a  Força 
Espiritual que serve como veículo ou fio de ligação, graças à qual EU 
atinjo  a  consciência  daquelas  mentes  que  EU  preparei  para 
compreender Meu Significado. Porque, embora Eu fale as mesmas 
palavras  para todos,  nenhum percebe outra  mensagem a não  ser 
aquela que EU lhe estou falando; porque Eu, em teu interior, escolho 
das palavras o significado que quero para ti; e, assim, no interior de 
teu irmão e irmã, igualmente Eu escolho o significado destinado por 
Mim para cada um deles.

 Quando dois ou três estiverem reunidos em Meu Nome, ali sempre 
Eu estarei, porque a Idéia que atrai uns aos outros sou Eu em vosso 
interior quem a inspira – porque ela é Minha Idéia. Da fusão das 
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suas aspirações na busca de Mim, Eu estabeleço um meio ou veículo 
através  do  qual  Eu  possibilito  à  consciência  da  Alma  perceber 
vislumbres de Mim que tornam cada um capaz de compreender.

A cada Sacerdote, a cada Mestre e a cada Médium, Eu faço saber 
isto instintivamente, porque eles são Meus Ministros, escolhidos; e 
Eu também Sou quem faz despertar neles o desejo de rodearem-se 
de seguidores, para que Eu possa despertar, nos corações daqueles 
que estão prontos, a consciência da Minha Presença em seu interior.

O sacerdote, o Mestre ou o Médium, por si mesmos, podem nunca 
haver-Me reconhecido em seu interior, e podem considera-Me como 
entidade ou personificação de algum mestre, guia ou salvador fora 
ou separado  deles  mesmos;  não obstante,  há  os que  Eu  dirijo  a 
esses Meus Ministros, em quem, graças a certas palavras que lhes 
faço  falar,  unidas  à  Força  Espiritual  suprida  pelos  diversos 
aspirantes, Eu posso despertar a consciência de cada Alma a uma 
real compreensão de Mim, o Uno Impessoal que tem seu assento no 
interior – no centro mesmo de todos, no coração de cada um.

Porque o EU SOU de Meu Ministro e o EU SOU de cada um dos 
seguidores são  Um, um em consciência, um na compreensão, um no 
Amor e um no propósito, propósito que é o cumprimento de Minha 
Vontade.

Este  EU SOU,  que  é  inteiramente impessoal  e  não  conhece nem 
espaço,  nem  identidade  diferente,  simplesmente  utiliza  as 
personalidades, tanto a do Ministro como a de seus seguidores, e as 
circunstâncias do contato pessoal como um meio para expressar a 
Minha  Idéia  pela  voz,  em permanente  luta  interior  em busca  da 
manifestação no exterior.
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Àqueles Ministros que se aproveitam da confiança e da f[e neles 
depositadas por  Meus seguidores e as usam para beneficiar seus 
próprios  propósitos  privados,  a  seu  devido  tempo  Eu  os  faço 
despertar  para o  reconhecimento de  Minha Vontade e de  Minha 
Idéia.  Mas esse despertar,  no entanto, não é do agrado de suas 
personalidades e quase sempre lhes ocasiona grande sofrimento e 
humilhação;  porém,  suas  almas  se  regozijam  e  entoam  hinos  de 
louvor e agradecimento a Mim quando faço com que isto aconteça.

Assim, pois,  não te surpreendas com as maravilhosas palavras de 
Verdade que às vezes saem de bocas aparentemente incapazes para 
fala-las e compreende-las; nem tampouco com o fato de que simples 
seguidores  muitas  vezes  despertem  mais  prontamente  e 
ultrapassem seus mestres. Eu, que moro no interior tanto do mestre 
como  do  discípulo,  escolho  condições  diferentes  e  proporciono 
diferentes modos para a manifestação de Meus Atributos em cada 
Alma diferente, colocando cada um no tempo e lugar certo em que 
possam  complementar-se  e  ajudar-se  mutuamente  da  melhor 
maneira,  unindo  assim  a  todos  na  mais  harmoniosa  manifestação 
possível de minha Idéia que as circunstâncias permitam.

XV – OS MESTRES

Tu, que ainda estás preso à idéia contida em vários ensinamentos de 
que  Eu  proporcionarei  um  “Mestre”  ou  Preceptor  Divino  a  cada 
aspirante à união Comigo, escuta estas Minhas Palavras:

É certo que Eu te hei permitido, no passado, pesquisar toda classe 
de livros místicos e ensinamentos ocultos,  estimulando assim teu 
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secreto desejo de adquirir os poderes necessários para conseguir 
essa união tão enaltecida em tais ensinamentos, até mesmo ao ponto 
de despertar em ti uma leve consciência da posse de tais poderes.

Ainda mais: Eu te hei permitido a crença de que, pela prática de 
certos  exercícios,  respirando  de  tal  ou  qual  maneira  ou 
pronunciando determinados “mantrans”, poderias atrair para ti um 
“Mestre” do invisível que se tornasse seu preceptor e te ajudasse a 
ser  admitido  em  algum  Grau  adiantado  em  tal  ou  qual  Ordem 
secreta, nos planos internos da existência, onde se te descortinaria 
muito da Minha Sabedoria Divina.

Não  só  te  hei  permitido  essas  coisas,  senão  que,  se  puderes 
percebe-lo, fui Eu quem te conduziu a tais livros, quem te inspirou 
tal  desejo e quem fez com que tal crença se apoderasse de tua 
mente; mas não para os fins que imaginavas.

Sim, Eu te tenho conduzido através de todos esses ensinamentos, 
desejos e crenças, tentando mostrar à tua mente humana as Forças 
que Eu uso para dar expressão à Minha Idéia.

Retratei essas Forças como Hierarquias celestiais e, para que seu 
intelecto  humano pudesse melhor compreende-las,  representei-as 
em  forma  de  Anjos  ou  Seres  Divinos,  agentes  ou  executores 
Impessoais  de  Minha  Vontade,  ocupados  na  tarefa  de  dar 
expressão à Minha Idéia que sempre existiu, desde o princípio.

Tu, porém, não compreendeste.

Teu intelecto humano, encantado com a possibilidade de encontrar 
e comungar com um desses Seres como se afirma em alguns dos 
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aludidos  ensinamentos,  tratou  de  personaliza-los  e  começou  a 
desejar veementemente Sua manifestação em tua vida, imaginando 
que Eles estariam interessados em teus assuntos humanos e que se 
vivesse  de  acordo  com  determinadas  regras  estabelecidas  em 
certos ensinamentos, tu poderias torna-Los propícios a ti, para que 
assim te ajudassem a conseguir o “Nirvana” ou Imortalidade.

Agora,  bem,  saibas  que  Eu,  propositadamente,  permiti  que  te 
deliciasses  com  tais  enganosas  ilusões,  deixando-te  desejar  e 
implorar  todas  as  instruções  que  te  foram dadas  e  esforçar-te 
seriamente em obedecer a elas, até mesmo conduzindo-te, às vezes, 
de forma a teres vislumbres, em visões e sonhos autocriados, de 
seres ideais, que Eu te permiti acreditares serem tais “Mestres”.

É possível mesmo que Eu te tenha causado o desabrochamento de 
certas  faculdades  que  te  possibilitam  sentir  a  presença  de 
personalidades que passaram para o lado espiritual da vida, e que 
foram atraídas pelos teus desejos, e procuram desempenhar o papel 
de Mestre e Guia para ti.

Chegou  agora  o  momento  de  saberes  que  tais  seres  não  são 
Mestres,  como também que os verdadeiros  seres Divinos  não se 
intitulam Mestres; que Eu, e somente Eu, teu próprio e Verdadeiro 
Ser,  SOU agora teu único  Mestre,  enquanto não sejas capaz de 
reconhecer-Me também em teu irmão.

Que qualquer ser, tanto em forma humana como de espírito, que se 
apresente  à  tua  consciência  e  declare  ser  um  Mestre,  ou  que 
permita  que  tu  o  chames  Mestre,  nada  mais  é  do  que  uma 
personalidade idêntica à tua e, portanto, não é Divino, segundo tua 
mente humana entende este termo, apesar das muitas e formosas 
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“verdades” que ele possa pregar e das coisas “maravilhosas”  que 
possa fazer.

Por tanto tempo quanto tua mente humana perseguir ou idolatrar a 
idéia de um Mestre em qualquer outro ser, não importa o excelso ou 
sagrado  que  ele  possa  parecer-te,  serás  alimentado  com  essas 
idéias, até que quiçá, Eu permita que, em verdade, encontres e te 
ligues com o tal “Mestre”.

Porém, se tal privilégio te for concedido, será somente com o fim 
de acelerar teu despertamento e a consequente desilusão, quando 
então aprenderás que o “Mestre” não é senão uma  personalidade, 
embora muito mais adiantada do que tu no despertar; não obstante 
é, todavia, uma personalidade – e não o Divino Uno que tua Alma, 
desde o mais íntimo, anela que tu conheças.

Porque sou Eu quem te alimenta com cada idéia que possa servir 
para ensinar-te a realidade oculta atrás da aparência; e, se Eu te 
conduzo até uma aparente decepção e mesmo à perda da fé em 
todos os ensinamentos humanos, assim como em toda a humana e 
mesmo Divina perfeição, é somente para capacitar-te a distinguir 
mais claramente entre a substância e a sombra e preparar-te para 
aquele  mais  elevado  Ideal  que  Eu  estou  esperando  poder 
apresentar-te.

 Tu podes elevar-te em tua personalidade humana somente até o 
nível do ideal que tua mente humana é capaz de conceber. Por meio 
do Desejo, Eu faço com que Minha Vontade se manifeste em ti, e 
através do desejo levo a cabo muitas obras maravilhosas.

Se duvidas disto, necessitas apenas recorrer à Chave:
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Pensar em um Mestre é criar um Mestre.

Essa idéia de um Mestre pelo veículo do teu pensamento converte-
se no que tu desejas e imaginas que um Mestre deve ser.

Em outras palavras, por meio de teu pensamento, formas em torno 
dessa  idéia  toda  as  qualidades  que  tu  imaginas  que  um  Mestre 
possui. Tua mente humana, por meio do Desejo, pela aspiração, pela 
adoração, necessariamente cria essas características em algum ser 
imaginário, que não deixa de ser uma personalidade, pois não podes, 
ainda, conceber um ser Impessoal.

Portanto,  de  acordo  com a  intensidade  de  teu  desejo  e  de  teu 
pensamento,  essa  idéia,  cedo  ou  tarde,  converter-se-á  em  uma 
manifestação  real,  seja  atraindo  para  ti  uma  personalidade  na 
carne,  seja  atraindo-a na  forma de uma entidade na  esfera  dos 
sonhos e das visões.

Devido  à  forma  como  tua  mente  humana  é  constituída,  ela,  em 
determinadas ocasiões, pensa que necessita de um Mestre, alguém a 
quem possa recorrer em demanda de esclarecimento e conselho nas 
suas  aflições  e  problemas humanos,  crendo que  os  problemas da 
vida podem ser solucionados dessa forma. E, se Eu atrair para ti 
alguém  que  frustre  tuas  esperanças  ou  te  traga  decepção  e 
finalmente  te  lance,  abatido,  desiludido  e  humilhado,  de  volta  a 
Mim, teu próprio Ser, é porque talvez então estarás pronto para 
voltar-te a  Mim no teu interior, para escutar  Minha voz, que no 
decorrer de todos esses anos te vem falando, mas que tua mente 
orgulhosa e egoísta não se tem dignado a escutar.
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A ti que, todavia, não passaste por esta experiência; a ti que ainda 
não  encontraste  o  Mestre  de  tuas  aspirações,  seja  em  forma 
humana, seja como entidade desencarnada; sim, a ti dentro de quem 
Minhas palavras não conseguiram provocar uma vivificante reação à 
verdade  nelas  contida;  para  ti  EU  tenho  reservadas  certas 
experiências que seguramente te conduzirão a Mim mais tarde e, 
então, haverás de saber que EU SOU o Mestre, a Idéia Inspiradora 
oculta atrás e dentro de cada pensamento que entra em tua mente 
e  de  cada  aspiração  em  direção  a  um  Mestre,  surja  tanto  do 
interior como do exterior.

Tem-se dito: “Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece”. E 
isto  é  verdade  em  certo  sentido,  mas  não  como  tu  o  tens 
interpretado.

Teu  desejo  secreto  de  um  Mestre  vai  traze-lo  a  ti,  porém,  só 
quando Eu te houver preparado para o seu aparecimento. Mas esse 
aparecimento será somente o de uma  aparência de um Mestre. O 
verdadeiro Mestre ou Preceptor, quando Ele aparecer, quiçá nunca 
O  reconheças  pois  poderá  estar  oculto  em  algum  amigo 
interessante, em um sócio nos teus negócios, no teu vizinho mais 
próximo, ou ainda na tua própria esposa, marido ou filho.

Tu que superaste o Desejo, tu que já não mais buscas um Mestre ou 
Preceptor, nem mesmo a Mim, mas vives, unicamente na fé de Minha 
eterna  Presença  e  Promessa  –  para  ti  Eu  tenho  reservado  um 
encontro  e  uma  comunhão  que  produzirá  em  tua  Alma  tamanha 
alegria e bençãos, que tua mente humana será incapaz de conceber.

Agora, bem, tudo isto é um mistério e, até que possas compreende-
lo,  estarás justificado em afirmar que o acima dito não está de 
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acordo com certas afirmações feitas aqui e está em contradição 
com os ensinamentos contidos em Minhas outras Revelações.

Mas  não  te  preocupes,  pois  esse  mistério  te  será  revelado  se 
verdadeiramente te interessas em conhecer os Meus Desígnios.

Enquanto isso, por que hás de dar-te por satisfeito em tua busca 
com algo que não seja o mais Elevado?

Por que buscar a manifestação necessariamente limitada de Minha 
Perfeição  em  instrutores,  guias  ,  mestres  ou  anjos  humanos  ou 
desencarnados, quando tu podes dirigir-te diretamente a Mim, Deus 
em teu interior, o Onisciente, o Onipotente, o Onipresente, a Idéia 
Inspiradora oculta e dentro de Todas as manifestações?

Se EU SOU em ti, como  EU SOU em quem quer que seja que me 
busque, e se toda a Sabedoria, todo o Poder e todo o Amor que eles 
possuem provem unicamente de Mim, por que não vir a Mim, agora, e 
por  que  não  Me deixar  preparar  a  ti,  de  maneira  que  Eu  possa 
manifestar Minha plenitude através de Ti?

Tu és uma personalidade humana e não obstante Tu és Divino e, em 
consequência, Perfeito.

Na primeira destas verdades tu crês; na última tu não crês.

Todavia ambas são verdades. E nisto consiste o mistério.

Tu és exatamente aquilo que pensas que és.

Uma coisa ou outra, qual delas és tu? Ou és ambas?
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Tu és  Uno Comigo.  EU SOU (estou) em Ti, eu Tua personalidade 
humana, em Teu corpo, mente e intelecto; EU SOU (estou) em cada 
célula  do  teu  corpo,  em  cada  atributo  de  Tua  mente,  em  cada 
faculdade de Teu intelecto. EU SOU a Alma, o princípio ativo de 
cada um deles. Tu estás em Mim. Tu és uma célula de meu Corpo; Tu 
és  um  Atributo  de  Minha  Mente;  Tu  és  uma  faculdade  de  Meu 
Intelecto. Tu és parte de Mim e, não obstante, és EU, Meu Ser. 
Nós somos Um, sempre o temos sido.

Essa idéia de um Mestre que EU trouxe à atenção de tua mente foi, 
unicamente, para conduzir-te e preparar-te para essa idéia de Mim, 
teu Ser Impessoal, um Anjo de Luz, uma irradiação do Meu Ser, teu 
próprio Senhor e Mestre Divino em teu interior.

Sim, Eu, teu Ser Divino,  SOU o Mestre que tua Alma te impeliu 
buscasses,  e,  quando Me tiveres  encontrado  e  souberes que  EU 
SOU teu Ser, então, em tua consciência humana, te converterás 
prazerosamente em Meu discípulo; estarás disposto amorosamente 
a  obedecer-Me  e  te  preocuparás  exclusivamente  em  servir-Me 
fielmente, tanto em teu próprio interior como no interior de teus 
irmãos.  E,  então,  compreenderás  por  que  somente  “Um  é  teu 
Mestre, o Cristo”.

Porque Eu, como Cristo, habito em todos os homens e SOU seu Uno 
e  Único  Ser.  Por  intermédio  de  todos  os  homens,  EU  ESTOU 
sempre  te  chamando  e  tentando  alcançar  e  impressionar  tua 
consciência humana. Como ESTOU ininterruptamente ensinando-te, 
não só através de todos os homens, como através de cada canal 
necessário,  no  momento  adequado,  dispondo  de  muitos  caminhos 
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para atingir tua consciência e utilizando-Me de todos para levar-te 
à clara compreensão de Meu propósito ou desígnio.

Eu falo com muitas vozes – com a voz de todas as emoções, paixões 
e  desejos  humanos.  Falo  com a  voz  da  Natureza,  com a  voz  da 
Experiência, e até mesmo com a voz do conhecimento humano.

Sim, todas elas são Minha Voz que Eu uso Impessoalmente para te 
manifestar o único fato de que EU SOU (estou) em Tudo e de que 
EU SOU Tudo. O que essa Voz diz em suas mil formas de expressão 
é que tu também és parte desse Todo e que EU SOU (estou) em ti, 
esperando pela tua conscientização de Mim e pela tua cooperação 
consciente na expressão de Minha Idéia de Perfeição Impessoal na 
Terra, tal como Ela se expressa nos Céus.

Somente quando essa conscientização ocorrer,  e só então,  é que 
estarás pronto para encontrar e conhecer teu verdadeiro Mestre. 
Então, e só então, poderás compreender por que EU, teu próprio 
Ser Impessoal, posso ser e SOU o único Mestre possível para tua 
personalidade humana.

Também  compreenderás,  então,  por  que,  em  teu  estado-de-
consciência  pessoal,  separado,  jamais  poderias  reconhecer  nem 
distinguir  um verdadeiro  Mestre se chegasses a  encontra-Lo em 
corpo físico – e que, não antes de seres capaz de entrar em tua 
Consciência-Cristo, Minha Consciência em teu interior e no interior 
dEle,  existiria  Ele  para  ti,  a  não  ser  como,  talvez,  um amigo  ou 
orientador bondoso e solícito.

Quando tiveres alcançado este estado de Consciência, terás então a 
dignidade e as qualidades necessárias para conhecer teus irmãos na 

                110



Grande  Fraternidade  do  Espírito,  Aqueles  que  superaram o  “eu” 
inferior e que vivem só para ajudar seus irmãos menores a também 
encontrar o Divino Uno em seu interior.

Se em tua vida vier a ti um ser que te pareça Divino e te leve a 
pensar ser ele um Mestre, e que o chames de Mestre, pode estar 
seguro que o tal não é ainda plenamente Impessoal. Poderá ele ser 
um Mestre humano, mas não o Divino Uno a Quem tua Alma busca 
servir.

Talvez te sentirias satisfeito de ter tal ser como um Mestre, ainda 
que  não  fora  completamente  Impessoal.  Se  assim  é,  EU  te 
conduziria  a  uma conscientização  de  suas imperfeições  pessoais, 
por  meio  de  uma  constante  comparação  com  Minha  Perfeição 
Impessoal,  até  que,  finalmente,  voltarias  a  recorrer  a  Mim, 
reconhecendo-Me e à Minha Impersonalidade como único Modelo e 
Ideal,  e  como  a  Verdadeira  Causa  que  inspirou  tua  longa  busca 
externa  de  Minha  Perfeição,  que  só  poderias  achar  no  interior, 
oculta no mais recôndito de tua própria Alma.

XVI – O CRISTO E O AMOR

A ti, que temes que Minhas palavras possam destruir tua crença e 
teu amor para com o Senhor Cristo Jesus, a ti Eu digo:

Há quase dois mil anos, quando o processo de expressão de Minha 
Idéia havia chegado à etapa em que Eu poderia manifestar algo de 
Minha Realidade Divina, tornou-se necessário, para logra-lo, assim 
como para  recordar  a  Meus  Atributos  humanos  suas  missões  na 
Terra,  expressar,  por  intermédio  de  uma  personalidade  humana, 
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Minha Divina Idéia e manifesta-la em forma humana, a fim de que 
suas mentes e intelectos humanos pudessem ver,  recordar e ser 
inspirados por Mim desde seu interior, e, por sua vez, deixar que 
Minha Idéia se expressasse similarmente por eles, manifestando-se 
também em suas personalidades humanas.

Isto  o  fiz  valendo-me  da  personalidade  de  Jesus,  o  homem  da 
Galiléia,  mostrando  à  compreensão  humana,  por  meio  de  Meus 
Ensinamentos  dados  por  intermédio  Dele,  e  por  Minha  Vida 
manifestada  por  Ele,  o  que  é  necessário  a  fim  de  manifestar 
plenamente Minha Idéia Divina.

Mostrei, através das experiências de natureza simbólica pelas quais 
fiz passar sua personalidade humana, que Eu havia preparado com 
tal objetivo, o que todas as personalidades terão que passar, antes 
que  vós,  meus  Atributos  humanos,  que  criastes  essas 
personalidades,  possais  novamente  vos  tornar  suficientemente 
Impessoais  para  serdes  manifestadores  conscientes  Comigo  de 
Minha Idéia Divina.

Todos vós, Meus Atributos humanos, antes que o EU SOU interno 
em vós possa despertar vossas mentes humanas a uma realização de 
Mim, vosso Ser Divino, tereis de nascer de um Amor Virgem, em 
uma humilde manjedoura, onde o gado vem em busca de alimento ( o 
coração humilde e arrependido, cheio de fé e confiança em Deus, 
estado ao qual a natureza humana ou animal terá que chegar).

Tereis,  então,  de  ser  levados  ao  Egito,  o  país  das  trevas  (ou 
atividade intelectual), onde crescereis e progredireis no corpo e na 
mente,  até  vos  tornardes  fortes,  conscientes  de  Mim  em vosso 
interior. Só então, quando estiverdes suficientemente conscientes 
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do Meu poder e do Meu amor, começarei EU a falar, através de vós, 
palavras  de  Sabedoria  e  de Verdade,  que  confundirão  os doutos 
deste mundo,  inclusive os Doutores da Lei.  Seguir-se-á um longo 
período  de  estudo  e  meditação,  que  amadurecerá  a  mente  e 
desenvolverá  a  Alma,  até  que  chegues  à  plena  maturidade  da 
Consciência do EU SOU no interior, o qual vos preparará para vosso 
batismo no Jordão. Será quando vos abrireis totalmente a Mim, à 
consciência plena de que Vós e Eu somos Um, que não há separação, 
que EU SOU vosso Ser Verdadeiro e que, daí em diante, EU SOU 
quem dirigirá vossas vidas totalmente.

Então é quando Eu vos conduzo ao mundo, chamado em Minha outra 
Revelação o Deserto, onde vos submeterei a provas e os tornarei 
fortes. E, para vos acostumar ao uso Impessoal de Meus Atributos 
Divinos,  Eu vos submeterei  às  três  grandes tentações de Poder, 
Falso  Virtuosismo  e  Dinheiro,  até  Me  provardes  que  nada  do 
intelecto,  nada  do  ego  e  nada  de  fora,  poderá  tentar-vos  a 
esquecer-Me e que só Minha Voz, a Minha unicamente, sois capaz de 
ouvir,  seja  falando  em vosso  próprio  coração,  seja  no  de  vossos 
irmãos.

Passado esse período de provas, começará o de obrar milagres e de 
ensinar às multidões,  acompanhado dos insultos e da perseguição 
dos  incrédulos  e  dos  esclarecedores  do  mundo;  seguido  pelo 
julgamento ante Pôncio Pilatos, o representante da Lei do Mundo; a 
sentença; a subida ao Calvário, carregando a Cruz; a Crucificação; a 
Agonia;  os  três  dias  no  túmulo;  e,  finalmente,  a  ressurreição, 
quando entrareis em completa união Comigo.
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Tudo isso tem o seu significado oculto e é aplicado à Alma, o que 
deverá  ser  facilmente  entendido  por  vós,  se  tiverdes  aberto  o 
coração a Mim.

Tal tem sido o Caminho no passado para ti, assim como para todos 
que estudarem e seguirem os Meus Ensinamentos, dados em Minhas 
Revelações anteriores. É chegado o tempo agora em que te preparei 
a ti e a muitos outros para uma nova Dispensação, pela qual poderás 
entrar  em  Minha  consciência  diretamente,  agora  mesmo,  pelo 
caminho  Impessoal.  Aqueles  de  vós  que  forem  suficientemente 
grandes  e  fortes  para  rechaçar  todas  as  exigências  da 
personalidade humana e que podem dizer: EU SOU, e saber que EU 
SOU o UNO em seu interior que lhes dá esta força e os capacita 
para  elevarem-se  acima  das  atrações  e  influências  do  mundo 
externo -, esses são os que EU escolhi para, por intermédio deles, 
expressar todas as maravilhosas glórias de Minha Idéia Divina.

Cristo, ou a Consciência do EU SOU, deve nascer em teu coração, 
assim como no coração de cada personalidade humana, deve crescer 
e  desenvolver,  e  passar  de  certo  modo,  por  cada  uma  das 
experiências  simbolizadas  na  vida  de  Jesus,  antes  de  poderes 
chegar até esta altura e de te tornar um agente consciente Comigo 
de Minha Idéia Divina. O exemplo do Amor e da Misericórdia de 
Cristo que Eu expressei naquela Vida, deverás tu também expressar 
em certo grau na tua, antes de que possas provar dos frutos desse 
Amor que  na  realidade não é  amor,  senão o  Santo Três-em-Um: 
Amor-Sabedoria-Poder,  que  constitui  a  verdadeira  expressão  de 
Minha Vida Impessoal.

Tu, até aqui, não conhecias o significado da Vida Impessoal, razão 
por  que,  tampouco,  não  podias  conhecer  o  significado  do  Amor 
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Impessoal.  O  Amor,  para  ti,  se  analisares  cuidadosamente  esse 
sentimento, sempre tem sido uma emoção ou expressão humana; e 
tu não tens sido capaz de conceber um amor destituído ou desligado 
de algum interesse humano ou pessoal.

Mas, agora, à medida que começares a sentir-Me no íntimo de teu 
coração  e  o  abrires  amplamente  para  dar-Me  guarida,  Eu  te 
encherei com um estranho e novo sentimento, que vivificará cada 
fibra  de  teu  ser  com  instinto  criador,  que  será  para  ti 
verdadeiramente um Elixir da Vida. Pois na manifestação externa 
desse sentimento, quando Eu assim o derramar através de ti sobre 
o  mundo,  sentirás  o  sabor  de  uma  doçura  indescritível  de  Meu 
Santo  Amor  Impessoal,  com  a  iluminação  de  tua  mente  e  a 
consciência do ilimitado Poder que o acompanham, o que fará de ti 
um  canal  totalmente  altruísta  e  ,  portanto,  perfeito  para  a 
expressão Impessoal de Minha Idéia Divina.

Dar-te-ás conta, então, de que és parte de Mim e parte de todos os 
demais seres e de tudo o que tens ou és não é teu, senão Meu, para 
ser usado onde e quando Eu determinar.

Tua vida não mais estará centralizada no teu ego,  mas esse ego 
desaparecerá, fundido nos teus outros seres, e darás livremente 
tua  Vida,  tua  Compreensão,  tua  Força,  tua  Substância,  que  nada 
mais são do que fases de Minha Vida Impessoal ou do Meu Amor 
Impessoal, que te concedi para tal uso.

Na personalidade de Jesus, o Cristo, Eu manifestei muito do Amor 
Impessoal,  o  suficiente  para  inspirar-te  e  induzir-te  a  procurar 
imitar Sua Vida e Sua Personalidade,  e,  por meio dessa busca e 
desse  esforço,  despertar  em ti  a  Consciência  do  Cristo  em  teu 
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interior. Por meio desse despertamento e da percepção de que o 
Cristo não é mais do que um veículo ou porta que se abre para que 
Eu possa ser encontrado, consegui, finalmente, trazer-te ao ponto 
em que  nada  te  resta  senão  entrar  em Minha  Vida  Impessoal  e 
conscientemente tornar-te parte dela.

Porém, devo advertir-te, bem claro, de que Meu Amor Impessoal 
nada  tem que  ver  com vidas  pessoais  e  amores  pessoais.  Todos 
estes são apenas meios externos de que Eu Me prevaleço a fim de 
fazer fluir para o Mundo Meu Amor Verdadeiro, desde o fundo do 
coração  da  Humanidade,  e  é  aí  onde  ele  está  expressando, 
incessantemente,  seu  Poder  todo  abarcante,  vitalizante  e 
revivificante.

Meu Amor não leva em conta indivíduos ou personalidades;  estas 
nada  mais  são  do  que  peças  de  xadrez  que  Eu  movimento  no 
tabuleiro da vida,  segundo julgo melhor,  para fazer cumprir Meu 
Propósito  –  a  expressão  plena  e  completa  na  Humanidade,  de 
maneira total e perfeita, de Minha Divina Idéia.

Só na Humanidade posso Eu expressar Minha Idéia, tal como tu só 
podes  expressar  a  idéia  de  ti  mesmo  em  e  através  de  tua 
personalidade humana.

Na Humanidade Eu vivo, movo-Me e tenho Meu Ser. Ela é o corpo e 
a  personalidade  mortal  de  Meu  Ser  Imortal,  tal  como  tua 
personalidade e teu corpo são os meios de que dispões e usas para 
expressar teu ser.

Todas as personalidades humanas individuais, com seus corpos, nada 
mais são que as células de Meu Corpo-Humanidade. Assim como o 
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EU SOU de ti está agora modelando teu corpo, para que por ele tu 
possas expressar perfeitamente Minha Idéia de ti ou teu Ser Real, 
assim também estou gradualmente modelando a Humanidade, para 
que por Ela Eu possa expressar perfeitamente Minha Idéia de Meu 
Ser.

À  medida  que  as  células  individuais  de  Meu  Corpo-Humanidade, 
como também as de teu corpo humano, participando de Minha Vida 
se convertem em partes Impessoais de harmoniosas dos órgãos que 
integram, vivem elas uma vida são e feliz. Porém, se uma célula se 
opõe  ou  age  contrariamente  à  lei  geral  do  seu  órgão,  então  o 
funcionamento se faz impossível,  o  que obviamente afeta todo o 
corpo e resulta em doença ou mal-estar.

Cada célula de um órgão é uma parcela integrante desse órgão, e o 
labor  que  ela  desempenha  é  necessário  para  o  funcionamento 
perfeito  daquele  órgão  e  para  a  perfeita  saúde  de  Meu  Corpo. 
Assim é que, a não ser que cada célula renuncie  todo seu poder e 
toda sua inteligência, que na realidade são atributos da vida que Eu 
lhe dou, visando ao funcionamento perfeito de todo Meu Corpo, o 
resultado para Meu Corpo só poderá ser desarmonia, com toda a sua 
sequência  de  efeitos:  doença,  sofrimento,  pecado,  escravidão, 
pobreza, falta de compreensão, desintegração e morte.

Similarmente, a não ser que cada órgão renuncie toda a inteligência 
e todos os poderes com que Eu o dotei, para o único propósito de 
expressar  e  manter  a  vida  de  Meu  Corpo  em perfeita  saúde,  o 
resultado  só  poderá  ser  desorganização,  dilaceração,  rebelião  e, 
finalmente GUERRA – guerra entre os vários órgãos e entre suas 
respectivas  células  e  uma  maior  ou  menor  consequente  condição 
caótica em todo o Meu Corpo.
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Em Meu Corpo-Humanidade, esse estado significa guerra entre as 
Nações, que são os órgãos de Meu Corpo. Como toda guerra nada 
mais é do que um estado agudo de enfermidade ou desarmonia, e 
como  Minha  Vida,  que  na  Humanidade  se  manifesta  como  Amor 
Impessoal, só se pode expressar como harmonia da mesma forma 
como no  corpo  físico,  está  Ela  sempre utilizando,  equilibrando  e 
preparando condições de tal modo que ela possa assim manifestar-
se.

E isso Ela faz ou eliminando gradativamente dos vários órgãos do 
corpo  todas  as  células  enfermas,  debilitadas  e  imprestáveis,  ou 
recrudescendo a enfermidade, até torna-la maligna – na forma de 
febre,  hidropisia,  carbúnculo,  envenenamento  do  sangue  ou 
degeneração  geral  do  corpo  físico.  Ela  expurga  tais  células 
rapidamente  aos  bilhões  até  que  determinado  órgão  ou  seja 
purificado  ou  tenha  seu  poder  de  funcionamento  totalmente 
destruído.

Em outras palavras: a verdadeira vida e tarefa de cada célula e de 
cada órgão consiste em renunciar à sua vida individual, a fim de que 
todo o Meu Corpo possa  SER ou EXPRESSAR perfeita Harmonia. 
Quando toda célula e todo órgão não tiverem outra idéia a não ser 
essa, e se tornarem canal puro e desprendido através do qual Minha 
Vida Impessoal possa fluir, então Meu Corpo se terá transformado 
em um Todo Perfeito e harmonioso; e então Minha Idéia poderá 
manifestar-se na Terra Seus Divinos poderes e possibilidades, tal 
como o faz no Reino Celestial do Eterno.

À medida que renuncias a teu ego e o entrega totalmente a Mim, de 
maneira  que  Eu  possa  derramar  através  de  ti  Meu  Santo  Amor 
Impessoal,  não acariciando nenhum outro pensamento senão o de 
lograr  a  perfeita  manifestação  desse  Amor,  que  é  Minha  Vida 
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Verdadeira, então se Me tornará possível despertar e revivificar 
através  de  ti,  gradualmente,  aqueles  que  te  rodeiam,  para  que, 
também  eles,  similarmente  possam  renunciar  aos  seus  egos  e 
entregar-se totalmente a Mim.

Finalmente,  o  órgão  ou  a  parte  específica   de  Meu  Corpo-
Humanidade  que  tu  e  eles  formam  alcança  saúde  perfeita  e 
harmonia, cooperando assim para lograr e manter Saúde perfeita 
em todo Meu Corpo.

Quando esse tempo chegar, Minha Divina Força Vital, ou Meu Amor 
Impessoal, fluirá e se manifestará através de toda a humanidade, e 
Minha Idéia se estará expressando plenamente sobre a Terra, tal 
como se expressa no Céu. A Terra e todos os corpos terrestres não 
serão  mais  do  que  grosseira  matéria  física  como  anteriormente 
pareciam  ser  constituídos,  mas  serão  totalmente  purificados  e 
expurgados do ego e terão sido elevados novamente até as alturas 
de onde desceram. Pois o objetivo para o qual foram criados, o de 
desenvolver organismos para a manifestação externa e expressão 
humana  de  Minha  Idéia  Divina,  terá  sido  cumprido,  e,  já  não 
havendo mais necessidade de veículos físicos ou externos para tal 
expressão, EU, daí em diante, criarei e manifestarei somente com a 
Substância-Mental, que é o único veículo de que necessita no Mundo 
Celestial da Vida Impessoal.

XVII – ACHANDO-ME

Tu, que estudaste cuidadosamente tudo o que nestas páginas se tem 
dito  e  que  crês  haver  logrado  um  vislumbre  de  Mim,  mas,  não 
obstante,  não  te sentes  seguro,  acerca-te mais  e  escuta,  com a 
Alma, o que EU agora vou dizer-te.
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Aquieta-te! - SABE – EU SOU – DEUS.

Se  aprendeste  a  “Aquietar-te”,  se  estudaste  e  meditaste  sobre 
este “EU” como Deus em teu interior; se és capaz de distingui-lo do 
EU pessoal (ego) e puderes conscientizar, às vezes, de te colocares 
do  lado  “de  fora”,  por  assim  dizer,  de  tua  personalidade  e 
contemplar  o  teu  ego  humano  (personalidade)  como  ele  é, 
observando  todas  as  suas  mesquinhas  faltas  e  fraquezas,  seu 
egoísmo abjeto, suas paixões e apetites animalescos, seus desejos 
infantis, seu orgulho tolo e suas vaidades.

Se puderes fazer tudo isso e contemplar com visão clara tudo o 
antes  dito,  saibas  que  nesses  momentos  foste  Uno  Comigo  em 
consciência; que foi teu Verdadeiro Ser, EU em teu interior, que 
assim te permitiu observar com Meus olhos a Realidade das coisas.

Nesses momentos, ficaste livre de tua personalidade e habitaste na 
Minha  Consciência,  chame-la  Cósmica,  Universal,  Espiritual  ou 
Consciência  Impessoal,  como  queiras;  porque  não  poderias  haver 
visto  essas  coisas  em  ti,  a  não  ser  pelo  veículo  dos  olhos 
Impessoais, Meus Olhos.

Por outra parte, se olhares para trás, recordarás muitas ocasiões 
em que te sentiste fortemente impelido a fazer certas coisas, com 
algumas das quais lograste resultados perfeitos; outras contra as 
quais arguiste com teu intelecto, raciocinando de forma a tomares 
uma ação diferente, tendo muitas vezes como resultado o fracasso, 
a desilusão ou o sofrimento.

Essa consciência que te impeliu não foi senão teu Ser Verdadeiro, 
Eu  em teu  interior,  que  nesses  momentos  te  guiava,  dizendo-te, 
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clara  e  precisamente,  o  que  devias  fazer.  Nesses  momentos,  tu 
percebeste Minha Voz com teus ouvidos Espirituais, Meus Ouvidos, 
e quando obedeceste Impessoalmente, o êxito e a satisfação não se 
fizeram esperar; porém, quando julgaste que pessoalmente sabias 
melhor  o  que  devias  fazer,  colheste  os  resultados  na  forma  de 
frustração, arrependimento e infelicidade.

Ainda mais, houve momentos em que pressentiste a aproximação de 
acontecimentos,  ou  a  proximidade  de  pessoas  invisíveis,  ou  de 
vibrações negativas ao entrar em contato com outras pessoas.

Isso nada mais é do que teu EU verdadeiro sentindo com teu corpo 
Espiritual ou Impessoal, cuja consciência (bom seria que o tivesses 
sabido no momento) está sempre alerta para proteger-te, prevenir-
te  e  informar-te  com  respeito  a  todas  as  coisas,  condições  e 
acontecimentos externos.

O  meio  mais  seguro  e  melhor  para  que  possas  conhecer-Me  é 
quando o Amor Altruísta  enche teu coração e quando sentes um 
forte e irresistível impulso de ajudar alguém, de curar seus males, 
de  aliviar  seus  sofrimentos,  de  trazer-lhes  felicidades,  apontar-
lhes o Caminho Verdadeiro  –  este é o sentimento real  da  Minha 
Presença dentro de ti afastando a personalidade, usando tua mente 
e teu corpo para o propósito para o qual EU os criei, como avenidas 
para manifestação de Minha Verdadeira Natureza, que é o Perfeito 
Amor,  o  Cristo  de  Deus,  o  único  e  Uno  Poder  vitalizante, 
revivificante, curador, supridor e iluminador no Universo.

Tudo isto te digo a fim de que consciencies que Sou Eu, em teu 
corpo Espiritual, o corpo interno Perfeito onde habito, quem desta 
maneira  sempre  te  está  falando,  para  informar-te,  ensinar-te, 
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prevenir-te e ajudar-te, em todos os assuntos da vida, sim, até nos 
mínimos detalhes.

Basta que te  voltes para  Mim e  que  cuidadosamente observes  e 
estudes essas impressões que recebes a cada momento, e aprendas 
a confiar nelas, a esperar e descansar em Mim, e verdadeiramente 
EU  te  guiarei  em  todos  teus  caminhos,  resolverei  todos  seus 
problemas, tornarei fáceis todas as tuas tarefas, e serás conduzido 
a verdes pastagens à beira das Águas tranquilas da vida.

Ah! filho Meu, se empregares uma décima parte que seja do tempo 
e da energia que tens dissipado em buscas por fora, na palha seca 
do conhecimento humano e dos ensinamentos humanos, seriamente, 
com determinado esforço, dirigido para dentro, em busca de Mim;

Se  devotares  tão-só  uma  hora  de  cada  dia  a  mim  somente, 
imaginando e praticando Minha Presença em teu interior;

Eu aqui te prometo que, não só Me acharás de pronto, mui pronto, 
senão  que  serei  para  ti  uma  fonte  inesgotável  de  tamanha 
sabedoria,  Poder  e  Ajuda,  como  tua  mente  humana,  por  ora, 
possivelmente não pode conceber.

Sim, se tu, assim, verdadeiramente Me buscares, fazendo de Mim o 
PRIMEIRO  em  tua  vida,  sem  jamais  descansar  até  que  Me 
encontres, não passará muito tempo para te tornares consciente de 
Minha  Presença,  de  Minha  Voz  suave,  que  está  te  falando 
constantemente desde as profundezas de teu coração.

Aprenderás a vir a  Mim em Doce Comunhão,  e permanecerás em 
Minha consciência, e Minha Palavra habitará em ti e, seja o que for 
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que  desejes,  te  será  concedido  por  caminhos  aparentemente 
milagrosos.

Este viver  continuamente em Mim poderá ser difícil  no princípio, 
porque o Mundo, o Demônio e a Carne ainda se fazem sentir em tua 
consciência.  Porém,  acostumar-te-ás  ao  uso  dos  Meus  Olhos 
Impessoais  e  serás  de  pronto  capaz  de  olhar  para  dentro  da 
Realidade das coisas, sim, até mesmo dentro da Realidade desses 
aparentes Senhores da Terra. Constatarás, então, que vives em um 
maravilhoso Mundo novo, povoado de Seres Angelicais, usando seus 
corpos carnais  de suas personalidades humanas meramente como 
veículos,  ou  instrumentos  ou  roupagem,  que  lhes  servem  para 
porem-se em contato com as condições e experiências terrenas que 
Eles  criaram  a  fim  de  desenvolver  as  qualidades  da  Alma 
necessárias  para  a  perfeita  expressão  de  Minha  Idéia  sobre  a 
Terra.

Não  haverá  então  sombras  para  teus  olhos,  nem  o  mal  e, 
consequentemente, tampouco haverá Demônio; porque tudo é Luz e 
Amor, Liberdade, Felicidade e Paz, porque Me vês a Mim em tudo: 
em cada Ser, algum Atributo Meu; em cada coisa animada, alguma 
fase de Mim; e te bastará que deixes Meu Amor irradiar para fora 
de teu coração, para que Sua Luz resplandescente ilumine para ti o 
significado de tudo o que vês.

Virá,  então,  a  grande Realização:  achaste o Reino de Deus,  Nele 
caminhas, Ele está aqui mesmo nesta Terra, está se manifestando 
em tudo ao teu derredor, tens estado vivendo Nele o tempo todo, 
mas o ignoravas.
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Em vez de estar localizado em algum lugar distante no exterior, 
está Ele dentro de teu próprio ser, dentro de todos os outros seres 
e  esse  Reino  é  o  recôndito,  o  mais  íntimo  de  todas  as  coisas 
manifestadas.

Em  outras  palavras,  constatarás  que  Ele  é  a  REALIDADE  de 
TODAS as coisas e que todo aspecto exterior é apenas a sombra 
dessa Realidade, criada pelos falsos conceitos do homem e por sua 
crença na sua separatividade de Mim.

E, quando hajas encontrado o Reino, também encontrarás teu lugar 
Nele, percebendo agora que és, em verdade, um de Meus Atributos 
Divinos, que tua tarefa já foi, toda ela, delineada para ti desde o 
princípio e que tudo o que ocorreu até aqui não tem sido senão uma 
preparação e uma adaptação de tua personalidade humana para tua 
tarefa.

Toda  tua  Alma  se  sentirá  transbordante  de  antecipada  alegria, 
porque  depois  de  todos  esses  anos  de  jornada  sem  rumo,  hás 
regressado por fim ao Meu Lar e podes agora entrar a desfrutar de 
Minha Vida Verdadeira, Uno em Consciência Comigo, e com todos os 
outros “EUS”, todos trabalhando para concretizar a final e perfeita 
expressão de Minha Divina Idéia sobre a Terra.

Tu,  a  quem a  leitura  destas  páginas  trouxe à  memória  passadas 
alegrias  e  cuja  alma  se  sente  revivificada  e  sintonizada,  não 
abandones estas palavras antes que hajas podido extrair delas tudo 
o que tenho para dizer-te. Aquieta-te! Escuta Minha Voz interna e 
conhece as glórias que te esperam se fores capaz de ver com olhos 
Impessoais e escutar com Entendimento Impessoal.
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Mas, se esta leitura te revelar a primeira visão de Minha Realidade 
em teu interior pondo em ação, através dessa realização parcial de 
Mim e de meu Reino, intensas vibrações que te transportarão num 
estado de êxtase Espiritual temporário, e tu te resolveres a tentar 
permanecer  nessa  conscientização  de  Mim  sempre  e  a  sempre 
obedecer-Me, não desanimes se porventura fracassares quando se 
te apresente, imediatamente depois, uma ocasião que porá à prova a 
sinceridade e a força de tua resolução.

É  só  por  meio  de  tentativas  e  fracassos,  e  compreendendo 
profundamente tua falta de força e habilidade para descansar e 
confiar em Mim que EU posso vivificar em ti a conscientização de 
Meus Poderes Divinos sempre prontos para se manifestar através 
de ti.

Essas  elevadas  vibrações  são  apenas  o  surgimento  de  certas 
qualidades  da  Alma que  entram  em  ação  com  suas  faculdades 
correspondentes, que devem  ser despertadas antes que Me seja 
possível manifestar tais Poderes.

E,  naturalmente,  quando  essas  qualidades  da  Alma  entrarem em 
ação, enfrentam elas ativa oposição de outras qualidades que até 
então exerciam absoluto domínio em tua natureza e que devem ser 
vencidas  e  postas  sob  sujeição  para  serem logo  depois  erguidas 
para que prestem o verdadeiro serviço que lhes cabe, antes que as 
qualidades da Alma possam livremente expressar-se.

E essa oposição deveria fortalecer-se, como de fato fortalecerá, 
provará e aperfeiçoará a expressão dessas qualidades da Alma, pois 
deverás  tornar-te  capaz de  resistir  a  todos  os ataques  de  fora 
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antes  que  possas  manifestar  plenamente todos  os Meus Poderes 
Divinos, em ebulição desde o teu interior.

Bom  é  que  saibas  que  EU  manifesto  esses  poderes  em  ti  tão 
depressa quanto possas suporta-los e permanecer forte.

O erro que cometes consiste em tratar de crescer por ti mesmo.

EU SOU a Árvore da Vida em teu interior. Minha Vida quer e deve 
manifestar-se,  mas  ela  o  faz  por  etapas,  e  por  crescimento 
ininterrupto. Assim,  pois,  não poderás chegar à colheita sem que 
hajas  primeiramente amadurecido.  Lembra-se  de que  Minha  Vida 
está permanentemente fazendo com que evoluas e cresças rumo à 
perfeição em tudo o que concerne a saúde, força e beleza, que se 
deverá manifestar exteriormente da mesma forma como agora se 
está expressando em teu interior.

Tu, que começaste a compreender o EU SOU de dentro, mas que 
ainda não aprendeste a comungar Comigo, escuta e aprende agora.

Aprendeste  a  “Aquietar-te”e,  quiçá,  até  tenhas  sentido  Minha 
Presença em teu interior. Se assim é, conscienciando o EU SOU que 
ali  está,  faz-Me uma  pergunta.  Então,  com uma  prece  sincera  e 
silenciosa,  pedindo resposta,  mas sem ansiedade,  preocupação ou 
interesse pessoal, e com uma mente arejada, espera confiadamente 
pelas impressões que hão de vir.

Se  te  chega  algum  pensamento  que  reconheces  como  algo  que 
ouviste e leste algures, rejeita-o imediatamente e diz: “Não, Pai! 
Que é que TU dizes?”
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poderão  vir-te  outros  pensamentos,  de  outras  fontes  humanas, 
porém,  se  permaneceres  alerta,  tu  os  reconhecerás  como tais  e 
recusarás  aceita-los.  Se  persistires então  em  pedir  que  EU 
conteste, tu por fim receberás uma resposta que inequivocamente 
sentirás realmente emanar de Mim.

Assim será na fase inicial. Quando houveres aprendido a distinguir 
Minha Voz  de  todas  as  outras  vozes  e  puderes  eliminar  por 
completo  teu  interesse  pessoal,  então  serás  capaz  de  manter 
Comunhão  silenciosa  Comigo  quantas  vezes  quiseres,  sem  a 
interferência de idéias, crenças e opiniões dos outros; e poderás 
perguntar-Me o que quiseres, ou outros poderão fazer-te qualquer 
pergunta sobre algum problema para o qual necessitem de ajuda, e 
EU porei naquele instante em tua mente as palavras que deverás 
falar, silenciosamente só para ti, ou audivelmente, através de tua 
língua, para os outros.

Tu, Filho Meu mui Amado, que te consagraste a Mim e que estás 
redobrando todos os teus esforços para estabelecer união Comigo, 
mas  que  em  vez  disso  constataste  que  aparentemente  todo  o 
amparo ou apoio do Mundo te há sido tirado, ou está sendo retirado, 
e que te encontras sem dinheiro e sem amigos, sem saber para onde 
voltar-te em demanda de auxílio humano;

Aprende, Meu Abençoado Filho,  que agora já te encontras muito 
perto, mas muito perto mesmo, e que se persistires habitando em 
Mim, deixando que Minha Palavra habite em ti e que Ela te guie, 
descansando e confiando absolutamente em Minha Promessa,  mui 
pronto  te  encherei  de  tamanha  Alegria,  tamanha  Plenitude  e 
tamanha Paz, que palavras humanas e mentes humanas não poderão 
jamais descrever.
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Porque  obedeceste  às  minhas  Ordens,  e  em  Mim  confiaste  e 
buscaste  primeiro  Meu  Reino  e  Minha  Justiça,  Eu  te  darei  por 
acréscimo todas as demais coisas, mesmo aquelas que o Mundo te 
tem negado.

Tu, Meu Filho Amado, que semelhantemente te consagraste a Mim, 
mas que continuas ainda preso a alguns dos padrões do Mundo e te 
sentes incapaz de solta-los e confiar totalmente em Mim;

Tu,  a  quem,  por  isso  mesmo,  tenho  permitido  o  fracasso,  o 
desengano e até a pobreza, a fim de que aprendas o falso valor de 
todas as coisas do mundo, sua impermanência, sua falta de poder 
para proporcionar felicidade, nada tendo em comum com Minha Vida 
Real;

Tu, filho querido, que nada disto ainda podes perceber e que tens o 
coração cheio de ansiedade e de temor, porque ignoras de onde há 
de vir-te o pão amanhã ou o dinheiro  para o aluguel  da próxima 
semana, ou para o pagamento da prestação vencida;

Escuta, uma vez mais, Minhas Palavras, dadas a ti como a todos, há 
muito tempo já no Sermão da Montanha.

“Portanto, Eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, nem com 
o que havereis de comer, nem com o que havereis de beber; nem  
ainda por vosso corpo, com o que vos havereis de vestir.

Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa?
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Contemplai  as  aves  no  ar;  elas  não  semeiam  nem  ceifam,  nem 
acumulam  em  celeiros  e,  não  obstante,  vosso  Pai  celestial  as  
alimenta. Não sois vós mais do que elas?

Quem de vós, por afligir-se, poderia acrescentar um palmo à sua  
estatura?

E por que vos preocupais pelo vestido? Considerai como crescem os  
lírios do campo; eles não tecem nem fiam e, sem dúvida, Eu vos digo  
que nem Salomão com toda sua glória se vestiu como um deles.

E  se  Deus  veste  assim  as  ervas  do  campo,  que  hoje  existem e  
amanhã são arrojadas na fornalha, não vos vestirá muito melhor a  
vós outros, ó homens de pouca fé?

Assim,  pois,  não vos preocupeis  dizendo:  Que comeremos ou que  
beberemos ou com que nos vestiremos?

(Porque todas essas coisas as buscam os gentios).  Pois vosso Pai  
Celestial sabe que tendes necessidade delas.

Mas buscai primeiro o reino de Deus e Sua Justiça, e tudo o mais se  
vos dará por acréscimo.

Portanto,  não  vos  aflijais  pelo  amanhã,  que  o  amanhã  trará  sua  
própria ansiedade.

Basta ao dia sua própria aflição. “
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Necessitas acaso, Ordens mais precisas ou Promessas mais claras 
do que estas? Tu, que te hás consagrado a Mim e te chamas Meu 
Discípulo?

Escuta!

Não te tenho EU suprido com tudo? Não tenho EU aparecido na 
hora  certa  em que  estavas  em necessidade?  Houve,  porventura, 
alguma ocasião em que tudo estava escuro e EU não te haja trazido 
a Luz?

Podes tu, com o que agora já sabes, olhar para o teu passado e ver 
onde  poderias  ter  ordenado  melhor  tua  vida?  Trocarias  tua 
compreensão Espiritual pelas posses terrenas de quem quer que tu 
conheças? Não te tenho dado EU tudo isso,  a despeito de teres 
sido um rebelde e de teres recusado escutar-me toda sua vida?

Ah, Filhos meus! Não podeis vós ver que dinheiro, casa, vestuário, 
alimento e a posse dessas coisas são meros incidentes, e nada tem 
que ver com vossa Vida real, a não ser que os torneis reais, dando-
lhes, pelo pensamento, tamanha importância, deixando-Me a mim de 
lado, como coisa secundária?

Se se fizer necessário que sejas privado das coisas do mundo para 
que  possas  aprender  a  Verdade  –  que  EU  SOU  a  única coisa 
importante  na  Vida;  que  eu  devo ser  para  ti  o  PRIMEIRO,  se 
verdadeiramente Me  amas  –  Eu  permitirei  que  a  felicidade  e  a 
Prosperidade real e duradoura possam ser tuas.

E isso, também se refere a ti, Filho Meu, que perdeste a saúde, que 
perdeste a coragem, que perdeste todo o domínio sobre teu SER, 

                130



depois de fatigosos anos de busca no exterior, junto a médicos e 
remédios  terrenos,  seguindo  fielmente  todas  as  instruções  e 
sugestões  que  te  foram  dadas,  com  o  objetivo  de  recuperar  a 
vitalidade perdida – tu, que te voltaste para dentro, a Mim em teu 
interior, com a vaga esperança de que, quiçá, Eu possa ajudar-te.

Saibas, meu filho, que tu também deves vir em completa submissão 
a Mim, ao Uno e Único Médico que te pode curar. Porque EU SOU a 
Vida Onipotente em teu interior. EU SOU tua Saúde, tua Força, tua 
Vitalidade, e só quando puderes sentir-me em teu interior e saber 
que EU SOU tudo isto  para ti,  poderás  ter Saúde verdadeira  e 
permanente.

E agora, Filho Meu, acerca-te de Mim, porque EU SOU agora te 
dirá  quais  são  os  meios  de  obter  todas  essas  coisas:  Saúde, 
Prosperidade, Felicidade, União e Paz.

Nas seguintes palavras se encontra oculto o Grande Segredo. Bem-
aventurado todo aquele que logra encontra-lo!

Aquieta-te! E SABE – EU SOU – DEUS.

SAIBAS que EU SOU quem está em ti, SAIBAS que EU SOU Tu, 
SAIBAS que EU SOU tua  VIDA,  SAIBAS que  Toda Sabedoria, 
Todo Amor  e  Todo  Poder  residem  nessa  Vida  que  está  fluindo 
livremente por todo teu ser AGORA mesmo.

EU SOU A VIDA, EU SOU A INTELIGÊNCIA, EU SOU O PODER 
em toda Substância, em todas as células de teu corpo; nas células 
de toda matéria, seja mineral, seja animal, seja vegetal; no fogo, na 
água e no ar; no Sol, na Lua e nas Estrelas. EU SOU em ti e em 
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todas as coisas isso que É (existe). A consciência nelas é uma com 
tua consciência, e Tudo é Minha consciência. Em virtude de Minha 
consciência  nelas,  tudo  o  que  possuem ou  são  é  teu,  está  à  tua 
disposição.

Assim, pois, fala-lhes EM MEU NOME.

Fala-lhes na consciência de tua Unidade Comigo.

Fala-lhes  na  consciência  de  Meu  Poder  em  ti  e  de  Minha 
Inteligência nelas.

Fala – ORDENA o que TU QUEIRAS nessa consciência e o Universo 
todo correrá a obedecer-te.

LEVANTA-TE! Ó aspirante à união Comigo. Aceita agora, tua Divina 
Herança! Abre plenamente tua Alma, tua mente, teu corpo, e aspira 
profundamente Meu Hálito da Vida!

Saibas que EU ESTOU enchendo-te com Meu Divino  PODER até 
transbordar, e que cada fibra, cada nervo, cada célula, cada átomo 
de teu par está agora conscientemente vivo com Minha Vida, com 
Minha Saúde, com Minha Força, com Minha Inteligência, com MEU 
SER!

Porque EU SOU (estou) em teu  interior.  Não estamos separados. 
Não há possibilidade de estarmos separados. Porque EU SOU  Tu. 
EU SOU teu VERDADEIRO Ser, tua VERDADEIRA Vida e EU SOU 
(estou) manifestando Meu SER e TODOS os MEUS PODERES em ti 
AGORA mesmo.
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DESPERTA! Levanta-te e afirma tua Soberania! CONHECE teu SER 
e teus PODERES!  SAIBAS que  tudo o que Eu tenho é teu,  que 
Minha VIDA Onipotente está fluindo através de ti;  que tu podes 
tomar d'ELA e edificar com ELA o que QUISERES; que ELA se 
manifestará  para  ti  como  Saúde,  Poder,  Prosperidade,  União, 
Felicidade e Paz, seja o que for que QUISERES de MIM.

Imagina isso. PENSA nisso. SAIBAS isso! Depois, com toda a Força 
Positiva de tua natureza, fala a PALAVRA, o Verbo Criador! Ela não 
se voltará para ti vazia.

Saibas,  porém,  Meu  Amado,  que  isso  não  poderá  ocorrer  senão 
quando hajas vindo a Mim em completa e total  submissão,  senão 
quando  hajas  entregado  a  Mim  e  posto  à  Minha  disposição  a  ti 
mesmo,  teus  bens,  teus  assuntos,  tua  Vida,  lançando  todos  os 
cuidados e responsabilidades sobre Mim, descansando e confiando 
em Mim absolutamente.

Quando  houveres  feito  isso,  as  Palavras  acima  acelerarão  Meus 
Poderes Divinos, latentes em tua Alma, transformando-os em Vida 
ativa,  e  te  tornarás  consciente  de  uma  Potente  FORÇA em teu 
interior,  a  qual,  na proporção de tua permanência em Mim e das 
Minhas Palavras em ti, te libertará por completo de teu Mundo de 
Sonho, te vivificará totalmente no Espírito, tornará claros todos os 
teus caminhos, suprirá o que desejas e afastará de ti, para sempre, 
as preocupações e o sofrimento. Então não existirão mais dúvidas, 
nem formularás mais perguntas, porque SABERÁS que EU, DEUS, 
teu  próprio  Ser,  sempre  serei,  provarei,  sempre  te  indicarei  o 
caminho, porque, em verdade, então já terás constatado que  Tu e 
Eu somos Um.
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XVIII – UNIFICAÇÃO

Tu, que verdadeiramente desejas consagrar-te, assim, a Mim, que 
estás decidido a entregar tua Vida por completo a Mim, rejeitando 
todas as idéias, esperanças e metas pessoais, a fim de que Eu possa 
expressar livre e plenamente, através de ti, Minha Idéia Impessoal, 
põe toda atenção nestas Palavras.

Eu te hei conduzido através de todas as tuas experiências de Vida 
até o ponto em que te encontras. Se estás agora realmente pronto 
e disposto a servir-Me e reconheces que de ti mesmo nada podes 
fazer  e  nada  podes  saber  e  que  EU  SOU;  o  que  chamas  tua 
inteligência, tua força e tua substância são realmente Minhas, e que 
SOU EU quem dirige todos os teus pensamentos e quem te induz a 
fazer tudo o que fazes e te torna capaz de faze-lo, então já podes 
compreender  a  significação  de  Minhas  Palavras,  e  estás  já 
preparado para obedecer a elas.

Eu,  até  este  momento,  te  trouxe  as  experiências  destinadas  a 
ensinar-te estas coisas. Porém, de hoje em diante, se já estiveres 
pronto  e  fores  digno,  obrarás  conscientemente Comigo, 
alegremente e, não obstante, serenamente, na expectativa de cada 
nova experiência, sabendo que, em cada uma delas, estão contidas 
maravilhosas manifestações de Meu Propósito, que farei bem claras 
para ti e que, cada vez mais, te irão conduzindo a uma união íntima e 
amorosa Comigo.

Desse modo, todas as experiências, daqui por diante, serão bençãos 
para ti,  em vez de provocações e provas, ou efeitos cármicos de 
atos  passados,  pois  em  cada  uma  delas  Eu  desvendarei  para  ti 
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gloriosas visões de Minha Realidade, de teu próprio Verdadeiro e 
Maravilhoso  Ser,  até  que  não  mais  te  sintas  inclinado  e  seguir 
satisfazendo  teus  velhos  desejos,  mas  buscarás  tão-somente 
conhecer Meus desejos e ser agradável a Mim.

Isso se manifestará de muitos modos novos.  Em tuas atividades, 
quaisquer que elas sejam, já não te preocupará qual a tarefa, mas te 
aplicarás ao que está diante de ti, seja o que for, sabendo que isso 
é o que EU ordeno; esforçar-te-ás sempre e somente em agradar-
Me por tua participação Impessoal na execução da tarefa, o que Me 
possibilitará rapidamente cumprir Minha Vontade.

Mesmo  em  teus  negócios,  constatarás  que  EU  SOU  (estou) 
presente. Com efeito, EU SOU Quem te proporciona tais negócios, 
quaisquer que  eles  sejam;  mas  não  para  que  deles  dependa  teu 
sucesso  ou  fracasso,  nem para  que  amontoes riquezas  para  seus 
descendentes, ou percas tudo o que tens, ou nunca acumules nada. 
Não. Mas sim para que através de sucesso ou fracasso, falta de 
ambição ou de habilidade especial, Eu possa despertar teu coração 
à realização de MIM, o Uno Impessoal,  localizado no teu centro, 
inspirando e dirigindo todas as coisas que fazes, esperando, até que 
tu conscientemente participes do  verdadeiro  Êxito e aceites, por 
fim, as verdadeiras Riquezas que Eu tenho reservadas para ti.

Aprenderás então que teus negócios, ou teu labor, ou tua condição 
de vida nada mais são do que incidências ou veículos externos que 
EU escolho e uso para conduzir-te através de certas experiências 
que  EU  considero  as  mais  adaptadas  para  trazer-te  a  esta 
realização e, ao mesmo tempo, despertar em ti certas qualidades da 
Alma que presentemente se expressam imperfeitamente.
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Se  puderes  perceber-Me residindo  assim  em  teu  coração, 
acompanhando-te ao teu escritório, à tua oficina, ao teu trabalho, 
qualquer que seja, e permitires que EU dirija teus negócios e todos 
teus caminhos, em verdade te digo que, quando assim agires, nesse 
mesmo instante te tornarás consciente de um novo Poder dentro de 
ti, u Poder que fará fluir de ti atenciosa e benevolente simpatia, um 
autêntico amor fraterno, um amoroso desejo de ajudar a todos que 
entram em contato contigo, inspirando-lhes princípios mais elevados 
nos negócios  e  na  vida:  criando  neles  uma ânsia  de  compartilhar 
influências similares dentro de seu próprio círculo; um Poder que 
atrairá para ti negócios, dinheiro, amigos e abundância de todas as 
coisas que necessitas; um Poder que te ligará com as mais elevadas 
esferas do pensamento e te capacitará a teres uma visão clara, bem 
como a  manifestares  conscientemente,  em cada momento de tua 
vida, todos os Meus Poderes e Atributos Impessoais.

Não  sentirás  mais  necessidades  de  ir  à  igreja  ou  a  reuniões 
religiosas de qualquer classe, nem mesmo de ler os Ensinamentos de 
Minhas Revelações, a fim de achar-Me e de adorar-Me.

Em  vez  disso,  voltar-te-ás  para  dentro,  e  ali sempre  me 
encontrarás; e ficarás tão pleno de alegria de comungar  Comigo e 
de servir-ME, e assim adorar-Me, que não te interessarás por nada 
mais que não seja escutar Minha Voz e obedecer-lhe, e assim sentir 
o  calor  e  a  vibração  do  Meu  Terno  Amor,  plenificando-te  e 
envolvendo-te;  preparando  o  caminho  por  onde  quer  que  vás,  e 
suavizando as condições de tua tarefa, qualquer que ela seja.

Farei que sejas uma influência benéfica e positiva na comunidade 
em que Eu hei de te colocar, atraindo a Mim todos os homens, para 
que recebam Minhas Bençãos através de ti; sim, por ti, que agora és 
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capaz de exercer tal domínio sobre tua personalidade a ponto de 
torna-la sujeita à Minha Santa Impessoalidade de tal forma que te 
esquecerão e verão unicamente a Mim, sentindo o efeito vivificante 
de Minha Presença dentro de seus corações,  de tal  maneira que 
possam prosseguir com uma nova luz em seus olhos e a sensação de 
um novo propósito em suas vidas.

Em  teu  lar,  como  no  de  todos,  muito  especialmente  estarei  EU 
presente.  Através  dos  que estão  mais  próximos,  Eu  te  ensinarei 
muitas  coisas  maravilhosas,  que  já  agora  podes  compreender, 
enquanto antes te rebelavas apaixonadamente contra sua verdade. 
Através de marido, mulher, filho ou filha, irmão, irmã, pai ou mãe, 
poderei  Eu  agora  desenvolver  em  ti  estas  grandes  qualidades  – 
paciência,  bondade,  tolerância,  controle  da  língua,  benevolência, 
verdadeiro altruísmo e um coração compreensivo, porque te farei 
ver que EU SOU (estou) no âmago de seus corações, como estou no 
teu.

Agora, estás habilitado a compreende-lo e a beneficiar-te com tudo 
isso. Quando de fato compreenderes verdadeiramente esta grande 
verdade, serás capaz de ver-Me a Mim em teu irmão, ou em tua 
esposa, em teus pais ou em teu filho, apelando para ti com olhos 
amorosos e felizes quando te dirigirem a palavra. Em vez de culpa-
los por seus aparentes erros, voltar-te-ás  para dentro,  a Mim, o 
Uno  Impessoal  que  falará,  através  de  ti,  palavras  amenas  de 
amorosa ternura, as quais imediatamente abrandarão o coração do 
outro e novamente vos unirão, e mais intensamente do que antes. 
Porque EU, o EU real no coração de cada um, Sou  UM, e sempre 
respondo quando assim solicitado.
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Sim, se puderes chegar a sabe-lo, tua maior escola e teu mais sábio 
mestre  se encontram em tua própria  casa,  no  aconchego  de  teu 
próprio  lar.  Muito,  muitíssimo  está  reservado  para  aqueles  que 
conscientemente sabem disso e permitem que EU, o Impessoal Uno 
no seu interior,  transmita o ensinamento. Porque não somente te 
ensinarei  muitas  coisas  pela  boca  daqueles  mais  próximos  de  ti, 
senão que também a eles lhes ensinarei da mesma forma através de 
ti  –  mas  com  esta  diferença:  se  estiveres  cônscio de  Mim  e 
Impessoalmente descansares em Mim e em Minha Sabedoria, então 
tu permitirás que  EU inspire tuas palavras e transmita poder aos 
teus atos, e não te hás de preocupar acerca dos efeitos sobre os 
outros  ou  sobre  ti  mesmo,  pondo  toda  a  responsabilidade  sobre 
Mim.

Quando puderes fazer isso, maravilhar-te-ás com as mudanças que 
observarás, tanto em tua personalidade como nas personalidades de 
teus entes queridos – até que sejas capaz de ver, oculto nas suas 
personalidades  humanas,  a  Mim,  teu  próprio  Ser  Impessoal, 
brilhando nos seus olhos.

Quando desse modo puderes ver-Me, então os céus se abrirão para 
ti  e  não mais  verás imperfeições em teu irmão,  nem perceberás 
desarmonia em teu derredor, nem sentirás aspereza da parte de 
teus semelhantes. Porque então  saberás que EU, o Uno Impessoal 
no  interior  de  todos,  SOU a  fonte  de  toda  perfeição,  de  toda 
harmonia,  de  toda  bondade  e  fico  na  expectativa  de  que  a 
personalidade  humana  decida  reconhece-lo  e  se  afaste 
submissivamente  do  cenário,  deixando  que  Minha  Luz  brilhe 
resplandescente em toda a glória de Minha Idéia Divina.
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Então verás que todas as condições nas quais Eu te coloco, são as 
que  EU escolhi  para  melhor  poderes servir-Me que  em todos os 
lugares e em todas as condições há muito,  muitíssimo que fazer. 
Quanto mais desagradáveis forem para a personalidade, tanto mais 
necessidade há de Minha Presença Viva.

Onde  quer  que  te  encontres  quando  o  despertamento  chegar, 
qualquer que haja sido tua experiência – nos negócios, na profissão, 
no  trabalho manual,  na  igreja  ou no submundo -,  ali  se  encontra 
talvez  tua  melhor  oportunidade  para  servir,  porque  ali  é  onde 
melhor conheces a maneira de agir e de que modo faze-lo. Pois como 
poderão  o  meu  “eu”  e  vosso  outros  “eus”  despertar  a  um 
conhecimento  de  Minha  Presença  no  interior,  sem  a  influência 
vivificante que primeiramente deve vir de fora? Tu que recebeste 
tens de dar. Tu que foste despertado tens de te tornar um agente 
vivificador  dos  teus  semelhantes.  Sim,  terás  de  levar  a  esse 
negócios,  a essa profissão, a  esse labor,  a esse submundo Minha 
presença Viva, terás de abrir as portas aos corações entristecidos 
e enfermos e deixar que minha Luz e Meu Amor curador jorrem 
para  dentro  deles.  Terás  de  suprir  o  fermento  que  levedará  a 
massa. Se tais condições hão de ser erguidas, tu que despertaste 
terás  que  levar  a  esses  meus  filhos  ignorantes  e  traídos  Minha 
inspiração, Minha benção, Minha força para que possam levantar-se 
e arrojar de si a influência dos caminhos do mundo, possam escutar 
Minha Voz em seu interior e possam daí por diante tornarem-se os 
senhores das condições que os rodeiam e não mais seus escravos. 
Nenhuma condição na vida pode ser erguida ou conquistada fugindo 
dela.  O toque Divino  é necessário  e terá de ser suprido.  Porém, 
somente o pode dar aquele que haja sondado os abismos e também 
alcançado as alturas da experiência humana, tendo-Me a MIM como 
Guia e Intérprete.
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Tu que lês e cuja alma compreende és abençoado e tua tarefa está 
diante de ti.

Tu,  porém,  que  ainda  hesitas,  enquanto  tua  personalidade 
estremece de temor à medida que a luz se infiltra em teu intelecto 
anuviado  –  tu  também  participarás,  muito  em  breve,  de  Minhas 
Bençãos,  porque te estou preparando rapidamente para a alegria 
que te aguarda.

Porém ambos, tu que compreendes e tu que temes, saibas que EU 
estou manifestando agora mesmo Minha Vontade por meio de vós; e 
que,  seguramente,  virá  o  tempo em que não reconhecereis  outra 
Vontade que não seja a Minha, e em que tudo o que Quiserdes se 
realizará, e despertareis plenamente de vosso Sonho de Separação 
e Me reconhecereis como o Vosso Verdadeiro e único Ser.

Isso, porém, não ocorrerá até que tenhas feito entrega de ti mesmo 
e  de  tudo  em tua  vida  totalmente  a  Mim  e  nada  reste  em  tua 
personalidade  humana  que  possa  atrair  outros  ao  mais  leve 
pensamento ou sentimento de desarmonia por palavras ou atos teus.

Teus caminhos serão,  então,  um ciclo contínuo de bençãos.  Onde 
quer que fores,  Minha Luz brilhará  e  Meu Amor irradiará a  teu 
derredor,  criando  Paz,  Concórdia  e  Unidade.  E  o  maravilhosos 
acontecimento será – se bem que não milagroso, mas sim natural, 
uma vez que o compreendas – que todos se sentirão melhores e mais 
felizes com o teu aparecimento em suas vidas.

Porque  o  EU  SOUU  neles,  embora  ainda  na  carne,  achou  e 
pressentiu dentro de  ti um veículo de expressão verdadeiramente 
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Impessoal, e por isso sente, embora não conscientemente, através 
da  personalidade,  a  Glória  e  a  Santidade  de  Minha  Presença 
Impessoal.
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