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I N T RODUÇ ÃO

Paul Brunton (1898-1981), renomado 
jornalista, místico e filósofo, foi um dos 
mais dinâmicos autores espirituais do século 
vinte. Nasceu em Londres e viajou extensi-
vamente pelo mundo. Seus dez primeiros li-
vros, publicados entre 1934 e 1952 em mais 
de treze línguas (inclusive em português e 
em espanhol), fizeram com que milhões 
de pessoas do Ocidente despertassem para 
a sabedoria e práticas místicas do Oriente. 
Tiveram como base a própria experiência 
do autor e seus encontros com instrutores 
espirituais e com antigas tradições em todo 
o mundo. A partir de 1952 viveu de forma 
quase anônima e compilou uma síntese de 
abordagens orientais e ocidentais, antigas 
e modernas, sobre a busca da realidade 
interior. Parte desses escritos foi publicada 
após sua morte nos 16 volumes chamados 
The Notebooks of Paul Brunton.
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“PB”, como era conhecido, transcrevia 
diariamente, com rapidez, as ideias que 
surgiam na inquebrantável quietude de sua 
mente. Captava flashes de grande inspiração 
e os anotava até mesmo no verso de envelo-
pes ou ao longo das margens de jornais en-
quanto caminhava pelos jardins floridos do 
lago Léman, em Genebra, onde passou seus 
últimos anos. Sua obra revela que a busca 
interior é para todos, e os temas de que trata 
vão de conselhos éticos a profundas noções 
de filosofia.

Uma aura de gentileza e humildade 
emanava desse cavalheiro. Sabia que seu 
lar espiritual era a estrela Sirius e afirmou 
que para lá retornaria. Sua espiritualidade 
brilhou como um farol, mas nunca aceitou 
discípulos. Dizia: “Vocês devem encontrar 
seu PB dentro de si mesmos”.

A Irdin Editora vem compondo uma 
série de pequenos livros, como este, para 
apresentar ao público leitor algumas das 
ideias veiculadas por Paul Brunton, gran-
de instrutor da humanidade. Esta sele-
ção sobre a Graça Divina foi extraída do 
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Capítulo 5 da segunda parte do Volume 12, 
Reverential Life, originalmente publicado em 
inglês pela Larson Press (www.larsonpress.org) 
para a Paul Brunton Philosophic Foundation 
(www.paulbrunton.org).
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A SPEC TOS GER A IS 
DA GR AÇ A

A Graça é um fato cósmico. Não o fosse, 
a perspectiva espiritual para a raça humana, 
em total dependência dos próprios esforços 
para um possível progresso espiritual, seria 
pobre e desalentadora.

A Graça é a força de recolhimento ou 
de atração para dentro exercida pelo Eu 
Superior. Ele, por estar sempre presente, ga-
rante que a Graça também esteja.

Há grande ignorância ou séria confusão 
em relação à Graça, alguns erros graves e 
muitas ambiguidades de menor importân-
cia. É preciso compreender exatamente o 
que ela é e as principais formas que toma, 
compreender como reconhecer sua presença 
e o modo pelo qual opera.

 §
 §
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A Graça é a benigna emanação do Eu 
Superior, sua benévola irradiação sempre 
presente em nós. O uso teológico desse 
termo com significado de ajuda especial da-
da ao homem por Deus para possibilitar que 
resista à tentação e aja corretamente é uma 
séria e arbitrária limitação do sentido origi-
nal. Embora às vezes possa ter esse sentido, 
também quer dizer a amorosa misericórdia 
que Deus demonstra aos homens, que se 
apresenta como iluminação da mente ou 
alívio do coração, como mudança nas con-
dições físicas externas ou como dinâmica 
energia transformadora que age no aspirante 
ou em sua vida.

A primeira comunicação que recebemos 
do grande mistério do Eu Superior, contan-
do-nos dele e fazendo-nos sentir sua existên-
cia, é a Graça.

 §
 §

 §
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A rejeição da ideia de Graça é baseada em 
um conceito errado do que ela é e, sobretu-
do, na crença de que é um dom inconstante 
e arbitrário, derivado de favoritismo. É evi-
dente que a Graça não é nada disso, mas sim 
a entrada em cena de uma lei superior. A 
Graça é simplesmente o poder transforma-
dor do Eu Superior que está sempre presen-
te, mas que de ordinário e por lei é inca-
paz de agir num homem enquanto ele não 
remover os obstáculos. Se sua ocorrência é 
vista como imprevisível, é porque as más 
tendências cármicas que a obstruem variam 
consideravelmente de pessoa para pessoa em 
força, volume e duração. Quando o carma 
que as gerou se torna fraco o suficiente, elas 
já não podem impedir a ação da Graça.

Por Graça entendo a manifestação da 
amabilidade de Deus.

O Eu Superior estende sua Graça a todos 
os homens, mas nem todos são capazes de 

 §
 §
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recebê-la. Isso pode ser devido a diferentes 
motivos, alguns físicos e outros, a maioria, 
emocionais ou mentais.

Houve muitas objeções quanto à intro-
dução da ideia da Graça nestes escritos. Está 
demasiadamente associada à teologia para o 
gosto das pessoas que fizeram as objeções, 
demasiadamente ligada a um Deus que fa-
vorece alguns e negligencia outros. A Graça 
nunca foi ensinada por Buda, afirmam. E 
para os que se arrastaram fatigados, ano 
após ano, no que parece ser uma busca es-
piritual infrutífera, a ideia zomba de sua 
condição ou é tida como simples remanes-
cente da imaginação teológica – irreal e in-
correta. Tais críticos estão em parte certos 
e em parte errados. Se São Paulo usou esse 
termo e conceito “Graça” várias vezes, mas 
pode ser visto como religioso demais para 
ser considerado autorizado pelos busca-
dores modernos com tendência científica, 
que se lembrem de que Ramana Maharshi, 
da Índia, também o usou várias vezes, 

 §
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embora sua tendência fosse bem mística 
e filosófica.

O que quero dizer com o termo Graça 
pode ser facilmente mal compreendido, 
ou compreendido apenas pela metade. Seu 
significado completo é apenas sugerido pe-
la palavra tâmil arul – bênção divina – e 
pela palavra grega charis – presente belo 
e gratuito.

A Graça é tanto um dom do alto quanto 
um estado interior, uma ajuda de algum tipo 
ou uma experiência reverentemente sentida.

É um sussurro que vem do silêncio 
absoluto, uma luz que brilha onde tudo 
era noite escura. É o misterioso arauto do 
Eu Superior.

 §
§

 §
 §
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Há pequenas graças, como as que produ-
zem o vislumbre; mas há apenas uma grande 
Graça: a que produz duradoura transforma-
ção, cura profunda e radical e iluminação 
permanente.

Negar a realidade da Graça é questionar 
a presença, em quase todas as religiões, de 
um elemento de intercessão – a misericór-
dia de Alá, o perdão de Deus, a ajuda de 
Rama ou a compaixão de Buda. Talvez esse 
elemento tenha sido muito exagerado ou 
grotescamente materializado, mas ainda se 
encontra lá, por baixo da superstição.

Os perversos nem sempre podem ser jul-
gados pelas aparências. Alguma iluminação 
pode de repente lhes ser concedida devido 
a boas ações no passado ou a sofrimento 
intenso. O Eu Superior é infinitamente ob-
sequioso em relação às fraquezas humanas e 
também infinitamente paciente; compaixão 
é seu primeiro atributo.

 §
 §
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A Graça está aqui para todos. Não pode 
estar aqui para uma pessoa especial e não 
para outra. Apenas não sabemos como abrir 
as mãos retesadas e recebê-la, não sabemos 
como abrir o coração estreitado pelo ego e 
deixar que ela entre com suavidade.

Há um poder que inspira o coração, ilu-
mina a mente e santifica o caráter do ho-
mem. É o poder da Graça.

A Graça de um ser infinito é em si mes-
ma infinita.

A doutrina da Graça pode facilmente 
levar a um fatalismo indolente se mal com-
preendida, mas levará a uma oração intensa 
e que nos faz humildes se compreendida 
com clareza.

 §
 §

 §
 §

 §
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A visão cética de que Graça é uma su-
perstição induzida por nossa natureza hu-
mana que estima e favorece a si mesma, de 
que não poderia ter lugar na elevada altura 
dos atributos verdadeiramente divinos é 
compreensível, mas errada.

Os que rejeitam o conceito de Graça vão 
ter de explicar por que o Bhagavad Gita de-
clara: “Este Ser Espiritual revela-se a quem 
ele escolher”, e por que o Novo Testamento 
afirma: “Ninguém conhece o Pai a não ser... 
aquele a quem agradará ao Filho revelar”.

A Graça está sempre presente já que o 
Poder Infinito, do qual ela originalmente 
provém, está sempre presente.

A Graça não depende da intervenção de 
Deus sob nenhuma forma arbitrária ou de 
favoritismo. Não é um efeito de capricho ou 
extravagância de Deus. Ela incide como a 

 §
 §

 §
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luz do sol sobre todos, bons e maus, do mes-
mo modo. Cada um pode recebê-la confor-
me a quantidade de obstáculos que remova 
de seu caminho.

A Graça vem do exterior do próprio eu 
do homem, embora pareça manifestar-se 
inteiramente dentro dele.

A manifestação da Graça é tão oculta 
e sua operação tão misteriosa que não pre-
cisamos perguntar a razão de os homens 
frequentemente negarem a própria existên-
cia dela.

R. W. Emerson foi incisivo: “Toda a 
nossa bondade resume-se na Graça”. Essas 
foram as palavras dele, se me lembro bem.

 §
 §

 §
 §
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Esta é a verdadeira Graça, que não de-
pende de nenhuma outra pessoa nem de 
nós mesmos.

No simbolismo religioso da fé islâmica, 
a figura da lua crescente significa tanto o 
receber a Graça como aquele que está per-
petuamente recebendo Graça – ou seja, o 
místico que se aperfeiçoou.

Sei que muitos contestam a existência da 
Graça, sobretudo os que têm mentalidade 
budista, estritamente racional, e eles têm 
muitos motivos para seu posicionamento. 
Meu próprio conhecimento pode ser ilusó-
rio, mas a minha experiência não é; tanto 
por conhecimento quanto por experiência, 
devo afirmar que, por um canal ou por ou-
tro, a Graça pode vir: zelosa, compassiva 
e magnânima.

Se alguém se oferecer ao Divino, o Divino 

 §
 §

 §
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levará sua palavra a sério, desde que ela se-
ja sincera. A resposta a essa oferta, quando 
chega, é o que chamamos Graça.

Tem havido alguns questionamentos so-
bre a ideia de Graça. Ela é aceita por cristãos 
e hindus e rejeitada por budistas e jainistas. 
Entretanto, mesmo os que a aceitam têm 
ideias confusas e contraditórias a seu respei-
to. Num sentido amplo e geral, a Graça pode 
ser definida como uma mudança benéfica 
que surge não pela força de vontade da pes-
soa, mas por algum poder que normalmen-
te não é dela. Contudo, por termos em nós 
resíduos de encarnações anteriores na forma 
de carma, é impossível para a maioria das 
pessoas distinguir se algum acontecimento 
é resultado de carma ou da Graça. Mas às 
vezes podemos saber, como, por exemplo, se 
acordarmos de manhã ou mesmo no meio 
da noite lembrando de alguma dificuldade, 
de alguma situação ou problema e ao mes-
mo tempo sentirmos uma Presença Superior 
e então começarmos a ver luz na dificuldade 

 §
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ou problema e, sobretudo, começarmos a 
perder toda a aflição, inquietude, medo ou 
incerteza que possam ter sido causados por 
isso. Se sentirmos que as reações negativas 
desaparecem e que certa paz de espírito toma 
seu lugar e, em especial, se a maneira correta 
de agir na situação tornar-se clara, então es-
taremos experienciando uma Graça.

As pessoas têm ideias singulares sobre o 
que a Graça realmente é. Muito poucas, por 
exemplo, parecem ver que ao se abrirem às 
belezas da natureza ou da música e da arte 
estariam também chamando a atenção da 
Graça. A Graça não é apenas um fator reli-
gioso arbitrário.

É a Graça que inspira nossas melhores 
ações e nos torna capazes de praticá-las.

Se a Graça não existe, por que o Bhagavad 
Gita contém a sentença: “Ao que o Eu 

 §
 §

 §
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Superior escolhe, a ele revela a Si mesmo”? 
E por que um dos primeiros padres cristãos, 
Clemente, cujos escritos são considerados 
autorizados, diz: “É dito que o Filho se 
revelará a Si mesmo a quem Ele desejar”? 
(Homilias, vol. xvii, pág. 278, biblioteca Ante-
Nicene.)

A Graça pode ser definida como a res-
posta do Eu Superior à aspiração, sincerida-
de e fé do eu pessoal, resposta que eleva o 
homem a um nível acima do seu estado nor-
mal. Essa ação em nós (em contraste com 
a ação feita por nós) começa em quietude 
profunda e passiva e termina em atividade 
mental, emocional e até mesmo física.

É verdade que a Graça é ofertada, mas 
nós mesmos ajudamos a possibilitar sua 
bênção ao nos abrirmos para recebê-la, ao 
nos silenciarmos para senti-la e ao nos puri-
ficarmos para nos adequar a ela.

 §
 §
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Uma coisa desconhecida e misteriosa den-
tro do eu puxa-nos para si. Vamos tateando 
o caminho às escuras, mas ela sempre nos 
escapa. Deve haver algo muito belo lá, que 
o subconsciente reconhece, pois a sensação 
de estarmos sendo atraídos não nos deixa e, 
se o permitirmos permanecendo passivos e 
meditativos, só se torna mais forte.

 §
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A  T R A NSM ISSÃO 
DA GR AÇ A

Se admitimos a existência da Graça, 
surge a questão dos meios de transmiti-la. 
Já que é uma irradiação emanada do Eu 
Superior, pode ser concedida diretamente. 
Mas se houver bloqueios internos, como há 
na maioria dos casos, e força insuficiente 
por parte do homem para rompê-los, ela 
não poderá ser recebida diretamente. Algo 
ou alguém fora dele terá então de ser usado 
como meio de transmissão indireta.

Quando uma pessoa é arrasada por acon-
tecimentos e cai de joelhos em oração, seu 
ego também fica temporariamente arrasa-
do. Depois da prece, mental ou em voz alta, 
seguem-se alguns momentos de completa 
exaustão, de completo repouso. Há então 
uma breve quietude, e é nessa quietude que 

 §
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a Graça, que está sempre emanando do Ser 
interno, é capaz de fazer seu trabalho de cura 
e de ajuda. Ao mesmo tempo, pode também 
haver uma atividade externa corresponden-
te, de caráter benéfico.

Ascendendo a um nível mais elevado e 
estudando o caso do aspirante na Busca que, 
pela prática da meditação, deliberadamente 
realiza tais momentos de quietude, vemos 
que ele também abre uma porta à Graça. 
Neste ponto é preciso esclarecer certa confu-
são que aparece com frequência na literatura 
espiritual, sobretudo na literatura da Índia. 
Nela há insistente e reiterada proclamação 
da necessidade absoluta de encontrar um 
guru que por sua Graça ajude o aspirante a 
iluminar-se. Ao dizer literatura da Índia re-
firo-me, é claro, à literatura hindu da Índia, 
porque na budista essa insistência está em 
geral ausente, e ao aspirante é dito que faça 
o trabalho requerido e chegará ao resultado 
natural. O aspirante que em silêncio pediu 
ajuda pode achar que seu pedido foi atendi-
do pelo aparecimento de um livro, pessoa 
ou circunstância da qual recebe a ajuda de 
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que precisa no momento. No caso do apa-
recimento de uma pessoa, ela pode ou não 
ser o guru a ele destinado, mas será alguém 
adequado para o momento. O importante é 
que esse chamado guru ajude a preparar as 
condições que permitam à Presença interna 
fazer-se sentir ou que a deixem realizar seu 
trabalho benfazejo. A verdadeira ajuda vem 
dessa Graça – do ser espiritual do aspirante, 
dele mesmo. Saswitha, o curador holandês, 
uma vez disse que usava a própria energia 
de cura dos pacientes para tratá-los. De on-
de veio essa energia de cura? Veio de seus 
corpos mais sutis, ou seja, deles mesmos; 
mas Saswitha criou as condições que per-
mitiram que ela fosse liberada – quando foi 
bem sucedido.

A Graça não é sempre concedida delibe-
radamente ou dada pessoalmente. Pode ser 
recebida de alguém que nem ao menos sabe 
que é sua fonte. Pode manifestar-se por na-
da mais que o encontro físico entre os dois, 
ou por carta de um para o outro, ou até 

 §
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mesmo pelo simples pensar de um sobre o 
outro. Entretanto, qualquer que tenha sido 
o modo como foi obtida, a Graça tem como 
fonte última o misterioso Eu Superior. É por 
isso que nenhum ser humano, não importa 
quão santo, elevado ou avançado, pode de 
fato dá-la a alguém: pode apenas ser usado 
pelo Poder Maior para esse propósito, tenha 
ou não consciência na parte superficial da 
mente do que está sucedendo.

Peça sua parte do néctar divino e não lhe 
será negada. Na verdade, os que saíram do 
lar de paz a que têm direito para andar em 
meio às sombrias casas dos homens e repar-
ti-lo assim o fizeram devido ao fluxo obs-
curo de lágrimas secretas que diariamente 
rompem as margens da vida humana.

A Graça flui em comprimentos de on-
da da mente do homem iluminado para 
receptores humanos sensíveis, como se ele 
fosse uma estação transmissora. É pelo 

 §
 §
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sentimento de afinidade com ele e pela fé 
nele que tais receptores são capazes de sin-
tonizar com essa Graça.

Ninguém, exceto o próprio Ser de um 
homem, concede-lhe a Graça. Desde o mo-
mento em que o homem prostra a cabeça 
diante d’Ele e retorna repetidas vezes a essa 
posição – mentalmente sempre e fisicamen-
te quando se sentir impelido a fazê-lo – a 
Graça é invocada.

Ele pode receber a Graça diretamente 
de sua fonte no infinito amor, poder e sa-
bedoria do Eu Superior, ou indiretamente 
por meio do contato pessoal com algum ser 
inspirado, ou ainda mais indiretamente por 
meio das produções intelectuais ou artísti-
cas de tal ser.

O conceito filosófico de Graça é dife-
rente e não é para ser confundido com o 

 §
 §

 §
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conceito popular religioso e teológico. Este 
último traz em si arbitrariedade, capricho e 
favoritismo. O primeiro não tem nada dis-
so. Apesar de seu mistério, com frequência 
a Graça se segue ao preenchimento de cer-
tas condições por aquele que se encontra na 
Busca; mas, mesmo quando não parece que 
o fez, é um legado de causas definidas em 
vidas anteriores nesta Terra. A ideia de que 
é repartida de forma arbitrária pelo Poder 
Maior serve para antropomorfizar aquele 
Poder, para vê-lo como um homem glori-
ficado. Isso é tolice para qualquer um que 
possa refletir com correção e pensar em 
profundidade sobre a verdadeira natureza 
do Poder. A ideia de capricho serve para 
fazer da manifestação da Graça uma mera 
fantasia, uma emoção de momento, um es-
tado de espírito passageiro, o que é impos-
sível, pois a Graça desce de um plano que 
transcende tais coisas. Por último, a ideia de 
favoritismo costuma ser aplicada em relação 
a um guru, um homem santo ou um ho-
mem semelhante a um deus. Se tal homem é 
real, completa e profundamente iluminado, 
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tem boa vontade para com todas as pesso-
as e deseja que todos cheguem à Luz, não 
apenas os que ele favorece ou os que o fa-
voreçam. Sua Graça está sempre lá, mas 
os homens devem ser capazes de reconhe-
cê-lo e de aceitá-la. Ele está sempre pronto 
a compartilhar com todos a sua experiência 
da constante presença do divino, embora 
nem todos estejam prontos para recebê-la. 
Em resumo, Graça é o que chega a você 
por meio de um livro inspirado, de uma 
carta abençoada ou de alguns momentos 
de relaxamento.

Esperar que a ajuda chegue a nós por in-
termédio de Deus quando deveria e poderia 
vir a nós apenas por intermédio dos homens 
é um engano. Esperar que venha por inter-
médio de algum “mestre” quando deveria 
e poderia vir apenas por intermédio de nós 
mesmos é outro engano.

É possível que alguém faça da Graça 
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uma presença viva tanto por intermédio da 
palavra divina quanto por intermédio de 
quietude extraordinária.

A Graça não é concedida por nenhum 
sacramento de igreja alguma, embora às ve-
zes o estado de espírito engendrado por in-
tensa fé no sacramento possa abrir o crente a 
tal dádiva. Na história dos quakers há vários 
exemplos de terem recebido a Graça, apesar 
de não possuírem sacramentos.

Seja ele receptor da Graça curadora do 
Eu Superior, de sua Graça instrutora ou de 
sua Graça protetora, a fonte é sempre uma 
só e a mesma.

O que quer e quem quer que um adepto 
traga à luz do Eu Superior vai, ao final, ser 
conquistado por essa luz.
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A Graça pode ser desejada e ainda assim 
não se manifestar; pode nem ser pensada e 
mesmo assim se manifestar. Alguém escuta 
o som da voz de um sábio e ah! começa a 
sentir um calor interno sem que o sábio te-
nha tentado fazer coisa alguma nem saiba o 
que está sucedendo.

Nenhum homem tem o direito nem a ca-
pacidade de conceder a Graça, mas o Poder 
Maior pode às vezes usar alguns homens 
para efetuar suas próprias dádivas.

Não uso o termo Graça no sentido restri-
to dado por uma das religiões do mundo, de 
que ela flui aos receptores apenas por meio 
de sacramentos externos e comunhões ritu-
alizadas dessa Igreja, mas uso-o no sentido 
amplo que a filosofia lhe dá.
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Não foi a morte de Cristo que trouxe sua 
Graça ao mundo humano, mas sua vida.

Não cabe ao instrutor impor a própria 
vontade ao outro, mas sim ajudar a introdu-
ção e a operação da Graça no outro.

Nenhuma palavra pode recriar esses mo-
mentos de Graça tão bem quanto a música. 
Pensem no abençoado presente que a hu-
manidade recebeu por intermédio de obras 
como o Messias de Handel e o Oratório de 
Natal de Bach.

Abusou-se demais da ideia de canais espe-
ciais da Graça, e um número muito grande 
de pretendentes fez declarações infundadas.

Toda vez que ele* deliberadamente tem 

* N. do T. – O autor se refere a um ser iluminado 
pela Graça.
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pensamentos amorosos sobre alguém – se-
ja discípulo ou não – estende a Graça a 
essa pessoa.

Embora o vislumbre seja a princi-
pal forma tomada pela Graça, seria er-
ro acreditar ser a única. Existem outras 
diferentes.

Aquele que fervorosamente acredita que 
Cristo tem o poder de perdoar seus peca-
dos não está errado. Mas sua interpretação 
de quem o perdoa está. O Cristo que lhe 
pode fazer isso tem de ser um poder vivo, 
não um personagem histórico morto. E tal 
poder é seu próprio Eu-Cristo, ou seja, o 
Eu Superior.

Não queremos dizer que pela Graça 
aquela duradoura união com o Eu Superior 
possa ser dada a partir do exterior, por obsé-
quio de outro homem.
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Um mestre tem de usar palavras para 
transmitir seus ensinamentos, mas não pre-
cisa usá-las para transmitir a Graça.

A pessoa que traduziu para o alemão o 
livro A Sabedoria do Eu Superior foi ao Egito 
para um descanso de três semanas a fim de 
evitar um colapso nervoso após a morte de 
alguém muito amado, que ela acreditava ser 
sua alma gêmea. Durante sua estada num 
hotel em Luxor, vários engraxates iam lá 
e sentavam-se do lado de fora, oferecendo 
seus serviços aos hóspedes. Um dia um ára-
be idoso apareceu entre eles, com uma fisio-
nomia impressionante e uma irradiação de 
tranquilidade ainda mais impressionante. 
Ela se sentiu tão atraída por ele que o dei-
xou engraxar seus sapatos no lugar de outro 
que costumava fazê-lo. Ao terminar, deu- 
-lhe quatro piastras (o dobro do pagamento 
normal), porque se sentiu muito confortada 
por sua presença. Ele lhe devolveu de ime-
diato metade do dinheiro, dizendo-lhe: “O 

 §
 §

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   36 07/02/2011   20:23:22



37

Senhor cuidará das necessidades de amanhã. 
Duas piastras são o suficiente para hoje”. 
Não voltou mais ao hotel, mas ela sempre 
pensava nele e em sua paz para ter algo que 
a livrasse de seu desespero profundo. Após 
retornar à Europa, ainda aflita e deprimida, 
ele apareceu-lhe em sonho, rodeado de luz, 
e a abençoou. Quando despertou, a imagem 
mental dele ainda parecia presente, mas di-
zia: “Esta é a última vez que venho até você. 
De agora em diante você deve tomar conta 
de si mesma”. Nunca mais apareceu, mas 
depois disso ela aos poucos se refez.

Que a Graça pode vir apenas por inter-
médio da bênção de um ministro indicado 
por alguma igreja e por nenhum outro canal 
é mera superstição. Ela pode vir por inter-
médio de qualquer pessoa inspirada ou de 
qualquer livro escrito por tal pessoa, mesmo 
que esta se encontre fora de todas as igre-
jas. Se um pastor ou um padre tiver entrado 
ele próprio na fonte de Luz, pode tornar-se 
canal para a Graça, mas caso contrário não.

 §
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Essa crença na Graça de um mestre apa-
rece em países mouros do norte da África, 
onde se diz em círculos espirituais que quan-
to mais tempo passarmos na companhia de 
alguém que foi abençoado com o dom do 
poder espiritual, mais absorveremos parte 
de seu poder na forma refletida de baraka*.

Outro canal para a manifestação da 
Graça são as circunstâncias. Elas podem 
oferecer o ambiente certo, as pessoas certas 
e os acontecimentos certos para a Graça.

Não é para se saber de antemão de que 
forma a revelação chegará: se por intuição, 
por uma forte pressão, por um sonho ou 
evento especial, por palavras lidas em um 
livro, por uma frase saída dos lábios de al-
guém, por um estado de espírito engendra-
do pela música, pela arte, pela Natureza.

* N. do T. – Baraka: palavra sufi que significa alento 
da vida, bendição.
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Nenhum Maharishi, nenhum Aurobindo, 
nenhum São Francisco pode salvá-lo. É o 
Espírito Santo que salva o homem por sua 
Graça. O auxílio desses homens pode acen-
der a fé e aquietar a mente, pode ajudá-lo a 
preparar as condições apropriadas e ofere-
cer um foco para a sua concentração, mas 
não oferece nenhuma garantia de salvação. 
É muitíssimo importante não se esquecer 
disso, não deificar o homem e negligenciar 
o verdadeiro Deus que deve vir a você dire-
tamente e agir sobre você diretamente.

 §
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C A R M A E  PER DÃO

Alguns têm dificuldade em compreender 
o lugar exato da Graça na ordem das coisas. 
Se acreditarem na lei da recompensa, pare-
ce que não sobra lugar para a lei da Graça. 
É verdade que o homem deve emendar sua 
conduta e corrigir suas falhas, que não pode 
escapar desses deveres indispensáveis. Mas 
pode cumpri-los sozinho ou pode cumpri-
los com o pensamento, a lembrança e a 
ajuda do Eu Superior. Esse segundo cami-
nho introduz a possibilidade da Graça. Ela 
poderá entrar só se o primeiro for seguido 
e só se a aspiração tiver conseguido elevar 
a consciência ao Eu Superior. Para tanto, o 
contato de um instante é suficiente. O que 
acontece então é que a mudança interna 
se completa e a consequência cármica re-
manescente e não levada a efeito se anula. 
Aqui não há nenhum dar “algo por nada”, 
nenhuma contradição à lei da recompensa. 
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De toda forma o ego precisa usar a vontade 
para se arrepender e emendar.

O perdão do pecado não é um mito, mas 
só pode tornar-se um fato após o pecador 
fazer penitência e procurar purificação.

Aquele que pecou e sofreu por seu peca-
do, que chegou a uma compreensão interna 
dele e contrito se redimiu, que sentiu depois, 
no coração, a benigna Graça de ser perdoa-
do – tal pessoa pode facilmente estender o 
perdão aos que lhe fazem mal e compaixão 
aos que fazem mal a si mesmos por fazerem 
mal aos outros.

Há três tipos de Graça: primeiro, a que 
tem aparência de Graça, mas que na verda-
de vem de bom carma do passado e é com-
pletamente merecida; segundo, a que um 
Mestre concede aos discípulos ou aspirantes 
quando existem as circunstâncias internas 
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e externas apropriadas – tem o caráter de 
apenas um vislumbre temporário, mas é útil 
porque dá uma ideia do objetivo, senso de 
direção correto e um incentivo inspirador 
para continuar na Busca; terceiro, quando 
um homem ao alcançar o mais elevado grau 
de realização se capacita, em alguns casos, 
a modificar o carma negativo sobrepairante 
ou, em outros, a anulá-lo porque já assimi-
lou as lições específicas que precisa apren-
der. Isso se torna de modo especial evidente 
quando a Mão de Deus remove obstruções 
no caminho de seu trabalho. O conceito 
filosófico de Graça mostra que ela é justa 
e razoável. É na verdade bem diferente da 
crença religiosa ortodoxa a seu respeito, uma 
crença que a considera intervenção arbitrá-
ria do Poder Maior para benefício de seus 
seres humanos favoritos.

Por essa Graça os erros do passado 
podem ser esquecidos para que a cura do 
presente possa ser aceita. Na alegria des-
sa Graça, pode-se banir para sempre a 
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desventura dos velhos erros. Não volte ao 
passado; viva apenas no eterno Agora – em 
sua paz, sabedoria e força.

Seria o perdão um impossível anulamen-
to da lei do carma? Não haverá saída para 
uma consequência cármica que cria outras 
numa série infindável e sem esperança? 
Acredito que Jesus tenha dado uma resposta 
para a primeira pergunta, e Ésquilo para a 
segunda. Mateus, 12:31: “Então eu lhes di-
go, todo pecado e blasfêmia serão perdoados 
ao homem”, foi a clara declaração de Jesus. 
Quanto ao difícil problema proposto pela 
segunda pergunta, reflitam sobre a solução 
sugerida por Ésquilo: “Somente no pensa-
mento de Zeus, o que quer que Zeus seja”. 
O carma deve operar automaticamente, mas 
o Poder por detrás do carma sabe todas as 
coisas, controla todas as coisas, controla até 
o próprio carma, sabe e compreende quando o 
perdão é benéfico. Nenhuma mente humana 
pode penetrar esse Poder; portanto Ésquilo 
acrescenta a sentença descritiva: “O que quer 
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que Zeus seja”. O perdão não destrói a lei 
do carma; complementa o trabalho dessa 
lei. “Todos nós mortais precisamos de per-
dão. Não vivemos como deveríamos, mas 
como podemos”, escreveu Menander quase 
quatrocentos anos antes de Jesus.

A ideia de Graça conforme é apresentada 
na religião popular talvez tenha sido útil pa-
ra as massas, mas precisa de grande revisão 
para os que fazem a Busca filosófica. Não é 
algo concedido de acordo com o capricho 
de um Deus pessoal nem unicamente após 
merecimentos por trabalho. Em vez disso, 
é mais uma permanente e constante ema-
nação do próprio Eu Superior do homem, 
sempre disponível, mas da qual ele deve por 
si mesmo participar. Se às vezes a Graça pa-
rece intervir de maneira especial a seu favor, 
isso é uma aparência que se deve à imensa 
sabedoria em determinar a hora de um bom 
carma específico entrar em ação.
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Assim como esta geração viu a experiên-
cia da gravidade ser refutada pelas experi-
ências de falta de peso dos astronautas, em 
todas as gerações houve os que viram a ex-
periência do carma ser refutada pela Graça 
e seu perdão.

Quando a Graça sagrada do Eu Superior 
recompensa a submissão total do ego, ofere-
ce ao ser perdão pelo mais tenebroso passa-
do, e seus pecados lhe são verdadeiramente 
perdoados.

A Graça vai destroçar o poder de um 
passado perverso.

Fazer com que o resultado dependa ape-
nas da Graça seria negar a existência e o 
poder da lei universal de recompensa. Só 
pode ignorar a necessidade de esforço quem 
não consegue ver que essa lei desempenha 
papel indispensável em toda a evolução, do 
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físico mais corriqueiro ao espiritual mais 
elevado.

Quem pode descrever o poder milagro-
so do Eu Superior? Sua Graça pode ele-
var o mais degradado dos homens à mais 
sublime condição.

Aquele que pecou, errou ou cometeu 
muitas faltas e finalmente despertou para 
o que estava fazendo vai, instintivamente, 
procurar primeiro compreensão afetuosa e 
perdão solidário. Quanto maior tiver sido 
seu desvio, mais precisará deles.

Não é possível cancelar a punição de erros 
do passado até que nós mesmos os soltemos 
ao assimilar completamente, no profundo 
do coração, as lições que nos trouxeram.

 §
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Buda encontrava-se em uma terra onde 
um sacerdócio degenerado havia astutamen-
te persuadido as massas a acreditar que todo 
pecado poderia ser expiado, e seus efeitos no 
destino, presentes ou futuros, evitados por 
meio de algum ritual, sacrifício ou magia pa-
gos. Tentou elevar o nível moral de seu povo 
negando o perdão do pecado e afirmando 
a rigorosa regência da lei cármica, a estrita 
inalterabilidade da justiça invisível. Jesus, ao 
contrário, viu-se em uma terra onde a religião 
proclamava severamente: “Olho por olho, 
dente por dente”. Ele também tentou elevar 
o nível moral de seu povo. Mas uma sabe-
doria não menor que a de Buda fez com que 
lidasse com a situação enfatizando o perdão 
dos pecados e a misericórdia de Deus. “A 
lei da recompensa traz a cada homem o que 
lhe cabe e nenhuma forma religiosa externa 
pode mudar o modo como ela opera” é, com 
efeito, a essência de muitos dos ensinamen-
tos budistas. “É verdade”, Jesus poderia ter 
dito, “mas há também a lei do amor, amor 
de Deus, para os que têm a fé de invocá-la 
e a vontade de obedecer a ela”. Levando em 
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consideração os diferentes grupos aos quais 
se dirigiam, vamos reconhecer que ambos 
os profetas estavam certos e que ambos de-
ram o tipo de ajuda mais necessário a cada 
grupo. Que ninguém negue à divindade 
uma virtude que a humanidade possui. A 
resposta do Eu Superior ao remorso do ego 
é certa. E tal resposta pode estender-se até o 
completo perdão dos pecados.

Deixar de apreciar o papel da Graça de-
vido à fé na lei do carma é tão deplorável 
quanto a tendência a exagerar esse papel de-
vido à fé em uma divindade pessoal.

Tal é a maravilha da Graça: o pior dos 
pecadores, que cai às mais baixas profun-
dezas, pode depois erguer-se às mais eleva-
das alturas. Jesus, Buda e Krishna disseram 
isso claramente.

Os que acreditam que o universo é 
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governado por leis e que a vida humana, co-
mo parte dele, deve também ser governada 
por leis acham difícil acreditar no perdão 
dos pecados e na doutrina da Graça, que 
abarca esse perdão. Mas que reflitam sobre 
o seguinte: se o homem não aprender a lição 
e não emendar sua conduta, se recair nos 
velhos pecados, então o perdão que lhe foi 
dado também cairá automaticamente, pres-
creverá. A lei da recompensa não é invalida-
da quando o perdão lhe é concedido, mas 
sua operação é modificada pela operação 
paralela de uma lei superior.

O Eu Superior age por intermédio de lei 
inexorável, sim, mas amor é parte da lei. A 
Graça não viola princípio algum; ao contrá-
rio, corresponde ao mais elevado princípio.

A Graça pode ser um amadurecimento 
do carma, ou resposta ao apelo direto a um 
Poder Maior, ou pode vir por intermédio 
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dos apelos de um santo. A fé no Poder é 
recompensada pela Graça. Se o apelo não 
é bem sucedido, é porque o carma adverso 
deve ser forte demais. Os materialistas não 
fazem tais apelos; portanto, não recebem 
Graça alguma, a menos que o acúmulo de 
boas obras lhes traga bom carma.

Erga os olhos do chão para o sol de uma 
esperança justificada. Sabemos pela autori-
dade de Jesus que há misericórdia ou perdão 
para os piores pecadores se eles se propu-
serem a obtê-lo do modo correto. E, como 
você não está de forma alguma perto dessa 
categoria, com certeza há esperança e ajuda 
para você também.

A ideia de que devemos nos qualificar 
para a Graça antes de poder recebê-la pode, 
aparentemente, não ser verdadeira em al-
guns casos. Mas mesmo nesses casos a lei da 
reencarnação e a da recompensa vão prover 
as conexões que faltam.
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Há esperança para todos porque há Graça 
para todos. Não há quem seja tão pecador 
que não possa encontrar perdão, purificação 
e renovação.
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O  PODER DO OU T RO

Onde se encontra a esperança para a 
humanidade se não houver Graça, apenas 
carma? Se tantas eras se passaram para que 
se reunisse a carga cármica que agora carre-
gamos, tempo semelhante então se passará 
para nos livrarmos dela. Essa penosa tarefa 
vai continuar em cada reencarnação, até que 
o homem morra repetidas vezes, a menos 
que o indivíduo que reuniu tal carga, o ego, 
já não esteja aqui para reclamá-la. É impos-
sível para o ego cancelar a própria existência 
por meio de seus esforços, e no entanto isso 
é possível por meio do não-esforço, da entre-
ga, da permissão para que o Poder Superior 
entre, ao não mais reivindicar sua identida-
de pessoal. A entrada, quando se realiza, é a 
Graça, pois não é feita por ele.

O aspirante que depende exclusivamente 
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dos próprios esforços para o autoaperfeiço-
amento vai, não obstante, sentir um dia a 
necessidade de um poder além dos seus li-
mites que lhe conceda o que ele mesmo não 
pode conseguir. Ele não pode fazer sozinho, 
de modo perfeito e completo, a tarefa que 
assumiu. No final, terá de cair de joelhos e 
implorar pela Graça. O ego não pode salvar 
a si mesmo. Por quê? Porque secretamente 
não quer fazê-lo, pois isso significaria sua 
extinção. Portanto, a menos que o aspirante 
o force a buscar a Graça, todos os seus esfor-
ços lhe trarão apenas um resultado parcial, 
nunca plenamente satisfatório. Os que di-
zem que a ideia da Graça viola o conceito de 
lei universal não a examinam com suficiente 
profundidade. Se o fizessem, veriam que, ao 
contrário, a Graça realiza a lei do esforço da 
mente individual, em que eles acreditam, 
completando-a com a lei da atividade da 
Mente Universal dentro do indivíduo, na 
qual também devem acreditar. Deus não 
pode ser separado do homem. Este não vive 
em um vácuo.

 §
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O destino do ego é ser elevado até o Eu 
Superior e lá se acabar ou, mais corretamen-
te, transcender a si mesmo. Mas, como ele 
não vai de boa vontade pôr fim à própria 
vida, algum poder além dele precisa intervir 
para efetuar a elevação. Tal poder é a Graça, 
e essa é a razão pela qual o aparecimento da 
Graça é imperativo. Apesar de toda a aspi-
ração e preces, protestos e autoacusações, o 
ego não quer a ascensão final.

O que justifica a Graça é o fato de que 
apenas o Eu Superior pode contar-nos o que 
Ele é, pode ensinar-nos sobre si mesmo. O 
intelecto-ego não pode fazê-lo, os sentidos 
certamente não o podem, e a experiência 
comum parece longe disso.

Nenhum homem pode tornar-se inde-
pendente de apetites e desejos humanos a 
ponto de eles não influenciarem seus julga-
mentos ou decisões, a menos que esteja inte-
riormente apoiado e fortalecido pela Graça.
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O “eu” está em nós, e tentativas para des-
truí-lo e remover sua existência da consciên-
cia dão resultado aqui e ali apenas para que 
reapareça depois. Só a Graça pode sobrepu-
jar sua tirania de modo efetivo. A entrega ao 
Eu Superior feita por nos voltarmos conti-
nuamente em sua direção acaba com a luta e 
produz paz. O ego então se aquieta, reveren-
te, agora vítima e não mais vencedor.

Não está dentro da capacidade humana 
ir além de um vislumbre da vida mais divi-
na. Se nela devemos estabelecer-nos de ma-
neira firme e duradoura, então a descida da 
Graça é absolutamente necessária. Métodos 
artificiais nunca farão com que isso ocorra. 
Ritos, sacrifícios e proezas mágicas, quebrar 
a cabeça para resolver koans Zen ou meditar 
em profundidade sobre os mais novos livros 
jamais farão com que venha.
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Quanto mais perto chegarmos do Eu 
Superior, mais ativamente a Graça poderá 
operar em nós. A razão disso encontra-se na 
própria natureza da Graça, que não passa de 
uma força benigna emanada do Eu Superior. 
Ela está sempre lá, mas pela prevalência 
da natureza animal e do ego, fica impedi-
da de chegar à nossa percepção. Quando 
esse domínio é subjugado o suficiente, a 
Graça entra em ação, com frequência cada 
vez maior, por meio de vislumbres ou de 
outra maneira.

Só a luz do Espírito Santo pode abrir a 
nossa compreensão e a dos que nos cercam.

A Graça age como um catalisador. Onde 
um homem é incapaz de liberar-se de sua 
parte animal e do ego, ela o ajuda a fazê-lo. 
Onde o jugo das respostas mecânicas dos 
sentidos, das glândulas e dos complexos in-
conscientes o mantém cativo de um padrão 
estabelecido, ela o liberta.
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Nada que você faça pode trazer essa ma-
ravilhosa transformação, porque ela não é 
resultado de esforço. Não depende do poder 
da sua vontade nem da força de seu desejo. 
É algo que pode apenas ser feito para você, 
não por você. É o resultado de sua absorção 
por outra Força mais elevada. Depende da 
Graça. É mais esquivo e ao mesmo tempo 
mais satisfatório que tudo o mais na vida.

O esforço violento pode conseguir a 
maioria das coisas, mas não pode conseguir 
a Graça.

É o poder do Outro que nos puxa para 
cima, para além do apego ao corpo e à terra, 
induzindo-nos a fazer o que não podemos 
fazer por nós mesmos – soltar. A esse poder, 
quando assim sentido, chamamos Graça.
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Deixemos algum lugar em nossos cál-
culos para a Graça. A conquista do eu e 
certamente sua negação devem ser, no final, 
um presente do Senhor.

Quando o ego sabe que foi vencido, 
quando desiste de suas lutas, esforços e 
objetivos, quando fica prostrado e clama 
ao Poder Maior em desespero ou entrega, 
então a Graça tem possibilidade de apare-
cer. Entretanto, para que não haja equívo-
co quanto a esse ponto, deve-se dizer que 
essa é apenas uma maneira de a Graça apa-
recer; há outras não tão infelizes e muito 
mais alegres.

Onde o homem falha, a Graça tem êxito. 
Quando o ego ri de todos os nossos esforços 
para desalojá-lo, temos de entregá-lo humil-
demente ao guru ou a Deus, pois apenas sua 
Graça poderá fazer o que não podemos.
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Não está dentro da capacidade do ho-
mem terminar nem o trabalho de purifica-
ção nem sua subsequente iluminação: seu 
Eu Superior precisa efetuá-los atuando na 
psique dele. Esse poder ativador é a Graça.

A Graça não é uma fruta que se possa 
desenvolver artificialmente. Deve-se deixá- 
-la amadurecer por si.

O que somos incapazes de conseguir por 
todos os nossos esforços vai, se formos aben-
çoados pela Graça, ser-nos dado inesperada 
e repentinamente, quando todo o desejo por 
isso se acalmar.

A Graça é uma necessidade antes que 
o ego possa elevar-se na chama da energia 
divina.
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O que a Graça faz é tirar a atenção do 
homem de si mesmo, do seu ego, e dirigi-la 
ao Eu Superior.

Uma vez que a Graça não depende ime-
diata ou diretamente do próprio homem, do 
que ele pensa e faz, ele não pode fazer com 
que um vislumbre aconteça por nenhum ato 
de vontade. Na melhor das hipóteses, pode 
aproximar-se da fonte dessa experiência.

Muitos não conseguem desidentificar-se 
de seus pensamentos, apesar de todas as ten-
tativas. Isso demonstra a dificuldade que há 
em fazê-lo, não a impossibilidade. Em tais 
casos, só a Graça vai livrá-los de seus pensa-
mentos-grilhões.

Quando o ego estiver bastante oprimido 
por suas frustrações ou fracassos – e mais 
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cedo ou mais tarde isso pode acontecer à 
maioria de nós – ele vai então, aberta ou 
secretamente, admitir que precisa de ajuda. 
E que outra ajuda poderá encontrar que não 
a Graça, seja ela transmitida diretamente do 
Eu Superior ou indiretamente por intermé-
dio de um mestre?

O ego, o eu limitado e pessoal, não 
pode elevar-se até o Eu Superior e, se o 
estudante alguma vez se sentir abatido e 
incapaz de prosseguir pelo próprio esfor-
ço, terá aprendido a lição inestimável da 
necessidade da Graça.

Ele não pode atribuir nenhum mérito 
a si mesmo, porque não fez a mudança 
por si mesmo. Foi um presente – o dom 
da Graça.

O supremo efeito da Graça, seu benefício 
mais valioso, ocorre quando seu toque tira 
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do ser humano o direito ao predomínio do 
ego, quando remove o impedimento pessoal 
ao Eu Superior.

Só quando o ego, frustrado e desapon-
tado, ferido e em sofrimento, descobre que 
não pode mudar suficientemente o cará-
ter é que, a partir de sua impotência, fica 
pronto para implorar a Graça. Enquanto 
acreditava que com a própria capacidade 
poderia fazê-lo, falhava. E o modo de pedir 
a Graça é sentar-se de todo quieto, sem fazer 
absolutamente nada, já que tudo o que fez 
antes falhou.

Uma vez que o próprio “eu” que pro-
cura a verdade e pratica a meditação é tão 
ilusório, ele não pode conseguir o que pro-
cura, nem ao menos praticar a meditação 
com sucesso, a não ser que receba ajuda de 
uma fonte maior. Apenas duas dessas fon-
tes são possíveis. A primeira e melhor delas 
é a Graça direta do Eu Superior. Deve ser 
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pedida, implorada e pranteada. E a segunda 
é a Graça de um mestre que já tenha, ele 
mesmo, entrado na consciência-verdade.

Podemos ao final chegar à desconcertan-
te conclusão de que nossas esperanças espi-
rituais nunca serão alcançadas. Mas assim 
fazendo não estaremos dando espaço para o 
desconhecido fator X, o mais elevado e mis-
terioso Eu Superior.

A revelação que leva a consciência da 
pessoa à coincidência com a do Eu Superior 
chega apenas pela Graça.

Quando as lutas de um homem ama-
durecem, o insight desponta por si. Mas ele 
não pode dizer o dia em que isso ocorrerá, 
não pode precipitar o maravilhoso evento 
pela própria vontade, pois isso depende 
da Graça.
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Precisamos do poder que ela confere, 
da compreensão que oferece e do conforto 
que traz.

Ao insistirmos em nos apegar ao ego, 
tornamos impossível saber a verdade, apro-
ximar-nos de Deus ou experienciar a intem-
poralidade da realidade. Apenas uma in-
tervenção externa poderá então ajudar-nos, 
apenas a Graça vinda diretamente ou por 
meio de algum canal humano.
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O  SIGN I FIC A DO DO 
AU TOE SFORÇO

Assim como temos de olhar o mundo 
segundo sua forma dupla de compreensão, 
a imediata e a suprema, também temos de 
encontrar a iluminação de forma dupla, por 
meio dos próprios esforços autocriativos e 
por meio do recebimento da Graça.

A Graça é o poder oculto que trabalha em 
paralelo com a aspiração do nosso espírito 
e com os nossos esforços de disciplina. Isso 
não quer dizer que continuará a trabalhar se 
deixarmos de lado a aspiração e o esforço. 
Pode ser que sim, mas normalmente não.

Parece uma tarefa cansativa e sem fim 
essa de buscar o ego onde ele estiver e lutar 
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com ele em seu próprio refúgio. Logo que 
temos a satisfação de crer que alcançamos 
seu último refúgio e travamos a última ba-
talha, ele aparece de novo e temos de co-
meçar outra vez. Será que não podemos ter 
esperança de terminar essa tarefa? A satisfa-
ção da vitória será sempre algo prematuro? 
Quando tal sentimento de impotência nos 
domina por completo, começamos enfim 
a lançar apenas sobre a Graça toda a espe-
rança de vitória. Sabemos que não podemos 
nos salvar a nós mesmos e procuramos o 
Poder Maior. Percebemos que o autoesforço 
é imprescindível à nossa salvação, mas des-
cobrimos mais tarde que não é suficiente. 
Temos de ser totalmente humilhados, che-
gar à humildade e à impotência antes que a 
Graça apareça e por si só termine o trabalho 
que começamos.

É importante notar que no Bhagavad 
Gita a introdução ao assunto da Graça e 
sua real descida sobre o discípulo Arjuna 
vem apenas no final do livro – depois que 
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Arjuna, por meio de paciente discipulado, 
realmente a mereceu. Sem a Graça não há 
entrada: podemos lutar e chorar, mas se ela 
não descer sobre nós não teremos possibili-
dade de entrar no reino dos céus. Quando 
e como ela deve vir depende em parte do 
nosso carma, em parte da nossa vontade e 
em parte do canal que Deus usa.

A passagem para uma consciência mais 
elevada não pode ser conseguida pela von-
tade de homem algum, tampouco pode ser 
conseguida sem a vontade do homem. Tanto 
Graça quanto esforço são necessários.

Se todos os seus esforços estiverem con-
centrados no autoaperfeiçoamento, então 
a esfera de seu pensamento será pequena e 
limitada. O trivial se tornará importante de-
mais aos seus olhos e o insignificante, cheio 
de sentido. É preciso equilibrar uma atitude 
com a outra: entregar-se à Graça e ter fé no 
poder dela.
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O autoesforço constante pode enfraque-
cer o egoísmo, mas não eliminá-lo. Esse ato 
final é impossível porque o ego não vai ma-
tar a si mesmo voluntariamente. O que o 
autoesforço faz é preparar o caminho para 
as forças subsequentes que podem matar o 
ego. Torna, assim, a operação oportuna e 
seu êxito possível. Além disso, o autoesforço 
aprimora a inteligência e a intuição e me-
lhora o caráter, o que também prepara o in-
divíduo e atrai essas forças. Elas nada mais 
são que os poderes da Graça de perdoar, de 
curar e, em especial, de transformar.

Para tornar qualquer empreendimento 
espiritual explicitamente eficaz e levá-lo ao 
êxito completo, deve-se primeiro preencher 
certas condições. A maioria delas pode ser 
providenciada pelo próprio empreendedor, 
mas algumas têm de vir de além de seus li-
mites. Essas são Graça e destino favorável.
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Por mais que se aplique o intelecto, não 
se pode alcançar a revelação final, a ilumi-
nação mais clara, porque isso é um dom 
da Graça.

Enquanto, com a vontade entregue, 
pacientemente esperamos pela chegada da 
Graça Divina, dirigimos esforços conscien-
tes para nos melhorar a nós mesmos e assim, 
como decorrência, fazemos por merecê-la.

A Graça Divina não aparece na vida de 
alguém por intervenção especial, pois estava 
lá o tempo todo e por trás de todas as lutas, 
como radiação constante e ininterrupta do 
Eu Superior. Mas tais lutas foram como o 
içar das velas de um navio. Uma vez içadas, 
são capazes de pegar o vento, e a propulsão 
começa automaticamente.

Só o ponto de vista duplo faz justiça à du-
pla verdade de que esforço pessoal e Graça 
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são, ambos, necessários, ou de que ego e Eu 
Superior estão, ambos, presentes.

Só depois que os esforços que você fez 
levaram-no a determinado ponto é que são 
eles postos de lado ou lentamente retirados 
por outro poder – seu Eu Superior. O que 
de fato ocorre é que a energia ou o poder 
que você está usando se inflama de manei-
ra espontânea. É isso que lhe permite fazer, 
terminar, conseguir. O ponto crucial é que 
o poder ativo não é sua própria vontade, 
mas na verdade uma visita direta do que 
devemos chamar Graça. Sente-se intensa-
mente essa experiência do Poder Superior 
ou do Eu Superior.

Um homem pode contar com o próprio 
conhecimento e com as próprias ações para 
percorrer boa distância nesse caminho, mas 
no final precisa contar com a Graça para os 
últimos resultados.

 §
 §

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   72 07/02/2011   20:23:23



73

Não podemos tornar a iluminação reali-
dade – muito menos realidade permanente 
– pela própria força de vontade. É ela que 
vem até nós. Mas, embora a luta para obtê- 
-la possa terminar em fracasso, pior que is-
so é a indiferença das massas a seu respeito. 
Pelo menos vamos estar abertos para reco-
nhecê-la e aceitá-la quando de fato chegar, 
ao passo que as massas estarão com as por-
tas da percepção fechadas ou, confusas e 
assustadas, dela fugirão.

O homem não tem nenhum poder pró-
prio para comandar a Graça, mas tem, sim, 
o poder de dar as costas à presunçosa satisfa-
ção com o próprio ego e jogar-se aos pés do 
Eu Superior – a fonte da Graça.

Aquele que nos falou de olhar os lírios 
dos campos também nos falou da parábo-
la dos talentos. O que quer que a Graça 
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Divina nos traga, ela o faz por meio do nosso 
esforço pessoal.

Quando temos plena consciência tanto 
do sagrado dever do autoaperfeiçoamento 
quanto da deplorável fraqueza que trazemos 
a ele, a necessidade de obter o redentor e 
transformador poder da Graça vem logi-
camente em seguida. Estamos então psi-
cologicamente prontos para recebê-la. Não 
podemos atrair a Graça para nós mesmos; 
podemos apenas invocá-la e esperar por ela.

Ao final e após termos tentado longa e 
arduamente o bastante, descobrimos que o 
nó do eu não pode ser desatado. É então que 
devemos invocar a Graça e deixá-la traba-
lhar em nós, nada mais fazer que dar nosso 
consentimento e aceitar seus métodos.

É erro simples atribuir à Graça o que de-
vidamente pertence à nossa natureza, mas é 
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arrogância espiritual atribuir à nossa capaci-
dade o que devidamente pertence à Graça.

Se falharmos mas persistirmos apesar das 
falhas, um dia nos veremos repentinamente 
tomados pelo poder de vencer, o poder de 
alcançar o que parecia até então impossível 
para nossa limitada capacidade. Esse dom 
– porque é exatamente isso – é a Graça.

Se a Graça dependesse apenas do mérito 
humano, se tivéssemos de trabalhar muito 
para obtê-la e merecê-la, já não seria Graça. 
Ela de fato depende da misteriosa vontade 
do Poder Maior. Mas isso não quer dizer que 
chegue por capricho desse poder. Se um ho-
mem se colocar em atitude suficientemente 
receptiva e atender ao conselho “Aquiete-se 
e saiba que Eu sou Deus”, estará fazendo al-
go que atrai a Graça.

Depois de trabalhar incansavelmente 
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sobre si mesmo tanto quanto possível mas 
por fim reconhecer que se livrar das fra-
quezas está além de suas possibilidades, o 
indivíduo está pronto a se conscientizar da 
necessidade da Graça. Se ela vier – e para 
isso tal conscientização é essencial –, ele des-
cobrirá que com a Graça o êxito final é fácil 
e, algumas vezes, até mesmo instantâneo.

Se ele pensa que o resultado depende to-
talmente dos esforços pessoais em direção 
à santidade, está errado. Mas, se pouco ou 
nada faz para se controlar porque espera que 
a Graça de Deus ou a ajuda de um mestre 
entre em sua vida, também está errado.

A ideia de conquistar sua natureza infe-
rior apenas pelos esforços não deixa nenhum 
lugar para a Graça. Seria melhor encontrar 
uma abordagem mais equilibrada. Ele deve 
aprender com seus esforços que estes por si 
mesmos não podem proporcionar tudo o 
que procura. O primeiro passo para atrair 
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a Graça é orar com humildade e confessar 
sua fraqueza.

Depois de ter superado a última prova, 
vencido a última tentação e feito o último 
sacrifício de seu ego, a recompensa estará 
próxima e a seu alcance. A Graça do Eu 
Superior se tornará manifesta, tangível e 
completamente abarcante.

Crer na realidade da Graça e esperar por 
sua vinda são coisas excelentes. Mas não 
devem tornar-se álibis para indolência espi-
ritual e pecado moral.

A força necessária para manter uma 
contemplação mística tem de vir primeiro 
da persistência do ego, mas no final virá da 
Graça do Eu Superior.
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Embora o esforço pessoal e a vontade de 
chegar ao autocontrole contribuam muito 
para o progresso do indivíduo nessa Busca, 
é a Graça, e somente a Graça, que pode le-
vá-lo adiante rumo à meta nas últimas eta-
pas ou ajudá-lo a sair de um impasse nas 
etapas iniciais.

Primeiro, ele precisa tentar elevar-se, 
usando para isso o tempo que for necessá-
rio e fazendo o esforço que for necessário. 
Sentirá então que alguma outra força o er-
gue gratuitamente – é a reação, a Graça.

Chegar à consciência do Eu Superior é 
algo que só pode ocorrer pela Graça. No en-
tanto, há uma relação entre isso e o esforço 
precedente, embora não seja uma relação 
exata, precisa e universalmente válida.

Devemos exercer a própria vontade e 
força a fim de preparar o caminho para a 
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Graça Divina e tornarmo-nos receptivos a 
ela. Assim, uma coisa complementa a ou-
tra; ambas são partes necessárias da Ideia- 
-do-Mundo.

Jesus disse que é a Graça que inicia e 
mantém o homem no caminho para Deus, 
ainda que seu coração e vontade tenham 
também de fazer esforço. Ramana Maharshi 
confirmou essa declaração.

Como pode o autoesforço do ego realizar 
a grande iluminação? O ego só pode abrir 
caminho para ela, limpar seu veículo e re-
mover as fraquezas que a excluem. Mas a luz 
da sabedoria é propriedade do ser interno 
– a Alma – e portanto apenas esse ser inter-
no pode proporcioná-la ao homem. Como 
pode o ego dar ou obter algo que pertence 
ao Eu Superior? Não pode. Só o divino po-
de dar o divino. Isso quer dizer que só pela 
Graça se consegue iluminação, não importa 
com quanto ardor se lute para obtê-la.
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Nenhum homem é excluído daquele pri-
meiro toque da Graça que o põe na Busca. 
Todos podem recebê-lo e, no final, todos 
vão recebê-lo. Mas vemos em todos os lu-
gares ao nosso redor farta evidência de que 
o homem não estará pronto para esse toque 
até que tenha tido suficiente experiência do 
mundo, suficientes frustrações e desapon-
tamentos que o façam parar e o tornem 
mais humilde.

O aspirante que, desesperado, diz ser in-
capaz de fazer progresso ou de ter experiên-
cia mística e que a Graça parece ausente ou 
indiferente não compreende que tem dentro 
de si, como todo homem, um lugar que é a 
morada da Graça. Quando digo todo ho-
mem, quero dizer todo ser humano – o que 
inclui as vastas multidões de não aspirantes. 
Do mesmo modo que um atleta exausto po-
de, com alguma paciência, encontrar o que 
chama de seu segundo fôlego, assim também 
o homem cujo pensamento, sentimento, 
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vontade e aspiração estão exaustos pode en-
contrar seu recurso interior mais profundo; 
mas isso requer paciência e passividade. A 
necessidade de ter esperança, de aguardar e 
de ser passivo é o mais importante.

Alguns buscadores ficam deprimidos e 
desencorajados ao saber que a Graça é o in-
grediente essencial, decisivo para o êxito na 
Busca. Isso parece colocar o assunto fora de 
suas mãos e torná-lo uma questão de sorte. 
Estão tomando uma atitude negativa de-
mais. É verdade que a Graça não obedece ao 
seu comando, mas a atmosfera que a atrai, 
as condições nas quais ela pode entrar com 
maior facilidade dependem deles.

A Graça de Deus é a fagulha que precisa 
cair sobre o esforço humano para finalmen-
te torná-lo eficiente.

Podemos andar ao léu e esperar pela 
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vinda da Graça ou podemos seguir um 
caminho disciplinado de trabalho por ela.

Se a Graça do Eu Superior não vier ao 
auxílio do homem, todos os seus esforços 
serão infrutíferos. Mas, por outro lado, 
se ele não se esforçar, é improvável que a 
Graça venha.

Nossa parte é abrir caminho, remover 
obstáculos, ganhar concentração para que a 
Graça do Eu Superior possa alcançar-nos. A 
união dessas atividades produz o resultado.

Não nos é pedido que nos livremos de to-
do sentimento nem que joguemos fora todo 
desejo, mas que obtenhamos certa calma. 
Isso poderá vir de dupla fonte. Primeiro, te-
mos de aprender e cultivar o autocontrole. 
Segundo, nossa aspiração e purificação têm 
de conseguir atrair a Graça.
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PR EPA R AÇ ÃO PA R A 
A  GR AÇ A

O fato de a Graça vir do alto de forma 
imprevisível não quer dizer que sejamos 
completamente impotentes nesse assun-
to, que nada possamos fazer a respeito. 
Podemos, pelo menos, preparar-nos tanto 
para atraí-la quanto para responder de mo-
do correto quando ela vier. Podemos agora 
mesmo limpar o coração, treinar a mente, 
disciplinar os corpos e realizar serviços al-
truístas. E então, cada apelo que emitirmos 
para invocá-la será fortalecido e enfatizado 
por tais preparativos.

Quando nossa maior paixão é tornar real 
a presença da Alma e quando o demonstra-
mos pelas lutas e sacrifícios da nossa vida 
inteira, então não estamos longe da visita 
da Graça.
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Que sintamos, até no próprio calor da 
atividade deste mundo, que nosso Anjo da 
Guarda está sempre conosco, que não se 
encontra mais distante de nós que o mais 
íntimo do nosso coração. Que nutramos es-
sa fé inabalável, porque é verdade. Que isso 
se torne a base de toda a nossa conduta, que 
sem cessar tentemos enobrecer e purificar o 
caráter e que façamos de cada queda o início 
de uma ascensão. Nossa busca dá voltas em 
altos e baixos, e por isso devemos fazer do 
desespero algo efêmero e da esperança, algo 
indestrutível. O êxito não dependerá apenas 
dos esforços pessoais que façamos, embora 
sejam indispensáveis; é também questão de 
Graça, e poderemos alcançá-la pela contí-
nua oração endereçada ao Poder Superior 
em que mais acreditemos, qualquer que seja, 
e pela compaixão de nosso guia.

Se quisermos a Graça, devemos fazer 
algo para merecê-la, tal como ficar atentos 
ao desperdício de tempo em atividades e 
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conversas triviais ou mesmo prejudiciais (por 
serem negativas); purificar o caráter; estudar 
as revelações dos sábios; refletir sobre o cur-
so da nossa vida, praticar o aquietamento da 
mente e a disciplina das emoções.

Quando a Busca se torna a atividade 
mais importante na vida de um homem, até 
mesmo mais importante que seu bem-estar 
no mundo, é provável então que a Graça 
também se torne realidade em sua vida, em 
vez de teoria.

A maneira mais comum, a mais costu-
meira de atrair a Graça foi indicada pelo 
monge cartuxo Guiges, há mais de oitocen-
tos anos: “Seria uma rara exceção alcançar 
[o grau de] contemplação sem oração... A 
oração alcança a Graça de Deus”.

Swami Ramdas nos lembra que o mo-
do de conseguir a Graça é orar por ela. 
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Do ponto de vista filosófico, é preciso tanto 
orar quanto trabalhar por ela.

Diz-se que a Graça é dada apenas a al-
gumas pessoas escolhidas e que, não im-
porta quanto um homem trabalhe sobre si 
mesmo, a menos que tenha sorte suficiente 
para recebê-la, a iluminação que ele quer lhe 
escapará. Esse ensinamento soa deprimente 
porque parece colocar-nos à mercê de ca-
pricho, favoritismo ou arbitrariedade. Mas 
o mistério da Graça não é tão misterioso 
assim. Todos nós somos filhos de Deus: não 
há favoritos. A Graça pode vir para todos os 
que a procuram, mas antes precisam apron-
tar-se para recebê-la. Se tiverem fome e sede 
da Graça e a procurarem com todo o ser e 
se além disso expressarem penitência, auto-
negação e purificação, tanto para provar sua 
sinceridade quanto para ajudar no alcance 
de tal prontidão, é inconcebível que a Graça 
não lhes venha no final.
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Ela é profundamente sagrada; entretan-
to, só poderia ser gerada pelas buscas arden-
tes e pelos sofrimentos intensos do próprio 
ser humano.

Um homem precisa primeiro reconhecer 
suas fraquezas, admitir suas deficiências e 
deplorar suas faltas para a Graça vir até ele. 
Por intermédio desse ato e dessa atitude de 
humildade, dá o primeiro passo para abrir 
a porta do seu ser interno à presença dela. 
Esse é um procedimento necessário, mas é 
ainda o primeiro passo. O segundo é pedir 
ajuda – a Deus ou a um homem – e conti-
nuar pedindo. O terceiro passo é começar 
a trabalhar sobre si mesmo de modo persis-
tente e aperfeiçoar ou elevar seu caráter.

Ao perdoar os que nos fizeram mal, 
prontificamo-nos a receber perdão pelo mal 
que nós mesmos tenhamos feito.
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A necessidade de purificação surge da 
necessidade de remover obstáculos ao aflu-
xo do abençoado sentimento da Graça, da 
luz da nova compreensão e da fluência da 
vontade superior.

Os que pedem ao Eu Superior que lhes 
dê sua maior bênção, sua Graça, deveriam 
perguntar-se o que eles estão dispostos a dar 
ao Eu Superior – quanto tempo, amor, ab-
negação e autodisciplina.

As preces repetidas e aspirações constan-
tes, as meditações diárias e estudos frequen-
tes vão com o tempo gerar uma atmosfera 
mental de receptividade à luz que está sendo 
irradiada pela Graça. A luz pode vir de fora, 
por meio de uma pessoa ou de um livro, ou 
pode vir de dentro, por meio de uma intui-
ção ou de uma experiência.

É verdade que a Graça é algo que um 
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homem deve receber de uma fonte maior 
que ele próprio. Mas também é verdade que 
certos esforços podem atrair esse dom para 
vir mais cedo do que viria. Tais esforços são: 
prece constante e jejuns periódicos.

O homem que tem coragem de ser seu 
próprio e mais mordaz crítico, que tem o 
equilíbrio de sê-lo sem cair em depressão 
paralisante, que usa a autoanálise de modo 
tão construtivo que cada falta é objeto de 
atenção constante e corretiva – esse é o que 
está preparando um caminho para o adven-
to da Graça.

A Graça está se oferecendo sempre, de 
modo geral, mas não vemos a oferta; esta-
mos cegos, e por isso ela passa despercebi-
da. Como podemos reverter essa situação e 
adquirir visão? Preparando condições ade-
quadas. Primeiro, marque um período do 
dia – um período curto no começo – para 
retirar-se do modo de vida extrovertido 
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comum. Reserve esse período para intros-
pecção, para meditação. Saia do mundo 
por alguns minutos.

O exercício da virtude e a prática do au-
tocontrole, a aceitação da responsabilidade 
por nossa vida interior – essas coisas são 
tão necessárias quanto a Graça e ajudam a 
atraí-la.

Quem quer que invoque a Graça do Eu 
Superior deve ser informado de que também 
está invocando longo período de esforço 
pelo autoaperfeiçoamento e de padecimen-
to autopurificador para que se torne apto a 
recebê-la.

Às vezes podemos cair em desânimo, 
mas nunca devemos permitir que o desâ-
nimo se torne desespero. Isso ajuda a vinda 
da Graça.
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O fato é que o Poder Maior dispensa 
a Graça a todos, mas nem todos estão ap-
tos, dispostos ou prontos a recebê-la, nem 
todos podem reconhecê-la, e muitos não a 
percebem. Eis porque os homens precisam 
primeiro trabalhar sobre si mesmos como 
preparação.

Que pode alguém fazer para obter a 
Graça? Pode fazer três coisas: primeiro, que-
rê-la ardentemente; segundo, preparar em 
seu interior as condições para acolher sua 
vinda e não obstruí-la; terceiro, encontrar 
um Mestre.

As condições que ajudam a tornar a 
Graça possível incluem: primeiro, uma vida 
mais simples que essa da civilização moder-
na obcecada pelo ter; segundo, comunhão 
com a Natureza e veneração por ela.
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O supremo segredo da Graça nunca foi 
esclarecido por aqueles que não sabem que 
encarnações anteriores contribuem para 
ela. Alguns apenas a recebem após anos de 
aspiração ardente e de esforço, mas outros, 
como Francisco de Assis, recebem-na ainda 
despreparados e sem aspiração. O candidato 
comum não pode garantir que terá alguma 
chance, não pode arriscar-se a desperdiçar 
uma vida esperando pela improvável visita 
da Graça. É melhor que ofereça todo o seu 
ser, dedique sua vida e entregue seus amores 
a uma paixão avassaladora pelo Eu Superior 
se quiser que o poder da Graça flua sobre 
si. Se for incapaz de doar-se tão por intei-
ro, que faça a segunda melhor coisa, que 
é encontrar alguém que tenha recebido a 
Graça Divina e por ela tenha sido trans-
formado interiormente. Que se torne dis-
cípulo de tal homem, e terá então melhor 
chance de a Graça descer sobre si do que se 
caminhasse sozinho.

O dom da Graça está sempre disponível 

 §

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   92 07/02/2011   20:23:23



93

– embora sob certas condições – mas pou-
cos se importam em beneficiar-se dele. Isso 
ocorre por motivos diferentes, conforme a 
pessoa. Contudo, em resumo podemos di-
zer que o esforço para elevar o eu para fora 
do eu é grande demais e, logo, não só não é 
feito como nem é desejado.

A aspiração que sobe do coração tem co-
mo resposta a Graça que nele desce.

Se nos fizermos dignos da Graça, não 
precisaremos preocupar-nos com a possibi-
lidade de algum dia recebê-la. Nossos sérios 
esforços vão, mais cedo ou mais tarde, mere-
cê-la. E essa é a melhor forma de tornar sua 
dádiva provável.

Para receber a Graça é preciso uma men-
te preparada, para aceitá-la é preciso uma vi-
da com autocontrole e para atraí-la é preciso 
um coração que aspire a ela.
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Se tentarmos preencher esses requisitos 
de genuíno autopreparo e se tentarmos pra-
ticar o serviço, a compaixão e a bondade, 
a Graça virá e seu sentido será descoberto, 
pois ela tem um significado muito próximo 
ao do amor, do amor altruísta. O que da-
mos aos outros nos será devolvido pela lei 
da recompensa.

Os que procuram a Graça deveriam fazer 
algo para merecê-la. Que pratiquem o per-
dão dos que os prejudicaram; que estendam 
a misericórdia a qualquer um que possam 
ajudar ou que necessite da sua ajuda; que 
parem de massacrar animais inocentes. Isso 
realmente seria como se estivessem conce-
dendo a Graça a si mesmos. O que dão aos 
outros, podem esperar eles mesmos receber.

Tem sido dito que o caminho breve é 
absolutamente necessário porque o ego no 
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caminho longo não pode, por meio de todos 
os próprios esforços, chegar à iluminação. A 
individualidade superior deve entrar em jo-
go, e tal entrada é chamada Graça. Isso não 
quer dizer intervenção arbitrária, que favore-
ce uma pessoa e repudia outra. Chega por si 
mesma quando a abertura ou entrega do eu, 
o fato de ter-se voltado por inteiro à sua fon-
te tiver preparado as condições apropriadas. 
Essa abertura, entrega ou passividade para o 
Outro não se consegue pelo aquietamento 
dos pensamentos apenas. A mente vai então 
estar aberta, mas deve estar aberta ao Alto, 
dirigir-se ao Alto, aspirar ao Alto. Caso con-
trário, há a mera passividade do médium ou 
do telepata, sem a Presença Divina.

Se a Graça tarda a vir, esteja atento à 
disposição do ego em seguir o caminho es-
tabelecido para ele por guia externo ou por 
voz interna. O ego tem relutado em obede-
cer à vontade superior quando ela conflita 
com a sua?
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A Graça entra em sua mente quando 
os pensamentos estão quietos e calmos e, 
em sua vida, quando o ego é silenciado e 
entregue.

Se não podemos obrigar nem comandar 
a Graça, podemos pelo menos pedi-la, tra-
balhar e nos preparar para recebê-la, pois, 
se não estivermos devidamente preparados 
pelo entendimento, podemos não estar 
dispostos a nos submeter a ela quando real-
mente vier, se a forma que tomar não for do 
nosso agrado.

A Graça, proveniente de uma fonte aci-
ma e além de nós mesmos, é a última res-
posta a todas as nossas perguntas, a última 
solução para todos os nossos problemas 
quando o intelecto falha em relação a elas e 
não conseguimos lidar com eles. E é preciso 
que a primeira prece para a obtenção desse 
dom se faça ao silenciarmos a confusão que 
há dentro de nós e calarmos o tumulto da 
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própria mente. O ego precisa reconhecer sua 
inconfiabilidade natural e dar uma pausa, 
parar sua atividade persistente, entrar em 
meditação passiva.

Duas coisas são exigidas de um homem 
antes que a Graça se manifeste nele. Uma 
é a capacidade de recebê-la; a outra é a co-
operação com ela. Para a primeira, precisa 
humilhar o ego; para a segunda, precisa 
purificá-lo.

Quando um homem sente autêntico an-
seio de trilhar certo caminho mas não vê co-
mo isso será possível, seja por circunstâncias 
externas, seja por emoções internas, deve 
confiar e obedecer a ele. Se assim proce-
der, a Graça do Eu Superior manejará essas 
circunstâncias ou mudará seus sentimentos 
de modo adequado. Mas o fará para con-
duzi-lo a maior crescimento e à real neces-
sidade e não para satisfazer desejos pessoais 
ou supostas carências. Que ele aceite essa 
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condução e não a cegueira do ego.

O verdadeiro obstáculo à entrada da 
Graça é simplesmente a preocupação dos 
pensamentos do homem consigo próprio, 
pois dessa forma o Eu Superior tem de dei-
xá-lo cuidar-se.

Se há alguma lei ligada à Graça, consis-
te em que assim como damos amor ao Eu 
Superior recebemos dele a Graça. Mas esse 
amor tem de ser tão intenso e tão grande que 
espontaneamente lhe sacrifiquemos tempo e 
pensamento numa proporção que mostre o 
quanto ele significa para nós. Em resumo, 
temos de dar mais para receber mais. E 
amor é a melhor coisa que podemos dar.

O estudante pode lançar-se com plena 
confiança na misericórdia do Poder Maior, 
pedir perdão por erros do passado e orar pela 
descida da Graça. Estará batendo com muita 
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força à porta do Eu Superior e gradualmen-
te descobrirá que sua fraqueza era apenas a 
sombra da força vindoura; sua impotência, 
apenas a precursora da Graça vindoura.

Em todas as situações espirituais em que 
se busca ajuda, luz ou proteção, dê lugar 
para o fator X – a Graça. Tente invocá-la 
entrando em silêncio e mantendo todo o ser 
física e interiormente quieto.

A confissão é uma boa prática quando 
é um reconhecimento sincero e honesto de 
que certas ações do passado foram erradas, 
quer tenham sido meramente imprudentes, 
quer totalmente más, que jamais deveriam 
ter sido perpetradas e que, se nos defron-
tarmos com situações similares outra vez, 
faremos o possível para não perpetrá-las 
de novo. Remorso, penitência e desejo de 
retificar são os sentimentos que devem 
acompanhar o reconhecimento intelectual 
para que este tenha efetivo valor no futuro. 
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De acordo com o costume, há três manei-
ras de fazer uma confissão. Há a maneira 
de certas religiões, que exige a presença de 
um sacerdote ordenado. É útil sobretudo 
aos adeptos dessas religiões que podem ter 
fé tanto nos dogmas quanto nos sacerdotes. 
Mas, quer seja feita em uma atmosfera re-
ligiosa, quer não, confessar-se a outra pes-
soa só tem valor se essa outra for espiritu-
almente superior ao pecador e não apenas 
se tiver pretensão ou fingir sê-lo. Com essa 
salvaguarda, a confissão alivia a tensão de 
pecados mantidos em segredo. Em segun-
do lugar, há o caminho de algumas seitas 
e cultos que prescrevem a presença de um 
grupo. Isso também é útil só para pessoas 
de mesma crença, e útil de modo muito li-
mitado. Oferece alívio emocional, mas com 
facilidade degenera em exibicionismo egoís-
ta. É sem dúvida muito menos desejável que 
a primeira. A confissão privada, feita em 
solidão e dirigida ao próprio Eu Superior, 
é a terceira maneira. Se o pecador experi-
mentar a sensação de estar passando por 
uma limpeza interna e não mostrar depois 
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nenhuma tendência a repetir o pecado, po-
de estar certo de que sua confissão foi eficaz 
e de que a Graça do Eu Superior veio a ele 
em resposta. Entretanto, é um erro acreditar 
que um único ato de confissão seja tudo o 
que se precisa. Pode ser, mas com frequência 
tal resposta vem apenas como o clímax de 
uma série de atos como esse. É da mesma 
forma um erro acreditar que alguma confis-
são tenha valor se o ego do pecador não for 
abjetamente humilhado e forçado a sentir 
não só sua insensatez e indignidade, mas 
também sua dependência do Poder Superior 
para auxiliá-lo a conseguir sabedoria e auto-
domínio.

É necessária a humildade de admitir que 
apenas à medida que o Eu Superior se dá a 
conhecer é que passa a ser conhecido. Quer 
dizer, é apenas pela Graça que esse evento 
abençoado chega a suceder.

Quando Cristo chamou seus seguidores 
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ao arrependimento, não quis dizer que de-
veriam deixar o estado atual de “pecado” e 
voltar a um estado anterior que se possa su-
por virtuoso. Quis dizer que deveriam dei-
xar por completo o velho e seguir em frente 
rumo a algo totalmente novo.

Poucos acham o caminho para a real ora-
ção pela Graça antes de ter o coração despe-
daçado, a mente contrita.

Ao recebermos a Graça, seja durante 
o estado místico temporário, seja duran-
te a vida inteira, precisamos permanecer 
perfeitamente passivos e sem resistência se 
quisermos absorver todo o benefício. Não 
obstante, certo tipo de atividade deve estar 
presente na etapa inicial, quando precisamos 
participar da operação suprimindo o ego e 
seus desejos, atitudes ou apegos.

Quando um homem começa a enxergar 
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o erro de seus caminhos, a arrepender-se 
muito e lamentar-se profundamente deles, 
é sinal de que a Graça está começando a 
trabalhar em seu interior. Mas até onde a 
Graça vai chegar e se vai levá-lo à conversão 
religiosa ou, ainda mais longe, a uma expe-
riência mística, ninguém pode prever.

A aprovação do valor moral da confissão 
não deve ser tomada por uma aprovação do 
valor institucional da absolvição. Há igrejas 
que exigem a confissão de seus membros e 
que dão em troca a absolvição. O tipo de 
confissão que a filosofia advoga é secreto, 
privado, individual e feito nas profundezas 
do coração da própria pessoa, muito em si-
lêncio. O tipo de absolvição que a filosofia 
reconhece é a Graça do Eu Superior, dada 
tão silenciosa e tão secretamente quanto a 
confissão em si deveria ser. Nenhuma igreja 
e nenhum homem tem o poder de absolver 
uma pessoa dos pecados, mas apenas seu 
Eu Superior.
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Quando o ego está pronto a deixar que 
sua tirania seja suprimida – e ele nunca o 
faz, a menos que tenha sido subjugado até as 
bases pelo destino ou pela filosofia –, quan-
do suas forças se esgotam e ele desiste, a 
Graça do Eu Superior vem como resposta.

Não deveríamos interferir de modo ego-
ísta na obra da Graça quando ela vem, mas 
sim deixar-nos levar sem resistência alguma, 
como se estivéssemos abandonados em sua 
suave corrente.

Alguns místicos orientais da fé islâmica 
do Oriente Médio usavam com frequência 
em suas conversas comigo uma expressão 
que me despertava interesse, mas cujo sen-
tido lhes escapava. É fácil perceber o moti-
vo. A expressão era “a abertura do coração”. 
Apenas por experiência pessoal pode-se 
saber o significado disso. O intelecto po-
de falar e escrever a respeito, mas o resul-
tado serão palavras ocas, a não ser que os 
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sentimentos, eles mesmos, falem ou escre-
vam. A experiência de abrir uma porta para 
a entrada da Graça e do Amor tem de ser 
sentida pessoalmente.

Depois de fazermos tudo o que podía-
mos com os próprios esforços e conscientes 
de que até então caminhamos pelo poder 
da autodependência, damo-nos conta ago-
ra de que nada mais podemos fazer além 
de nos prostrar humildemente diante da 
Graça. Temos de esperar com paciência 
que ela venha completar, com seu poder 
que transcende o nosso, o que dessa forma 
foi começado.

Arrependimento por um caminho de 
vida errado, resolução de abandoná-lo e 
prontidão a fazer emendas definitivas são 
prerequisitos para garantir a Graça.

Quando os desejos se retiram, deixam 
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o coração vazio para a ocupação do Eu 
Superior.

Devemos abrir caminho para o Eu 
Superior se quisermos sua presença. Mas 
apenas podemos fazê-lo pondo de lado os 
objetos, as condições e os seres que, pelo 
nosso apego a eles, bloqueiam a via de aces-
so à nossa consciência. Removê-los não vai 
adiantar, mas romper os apegos, sim.

Não é a ausência da Graça a verdadeira 
causa da situação em que nos encontramos, 
mas a ausência da nossa cooperação com a 
Graça sempiterna.

No final a Natureza vai responder à nos-
sa aspiração. Devemos cultivar a paciência.

Quando podemos chegar ao ponto de 
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dizer: “Sem a vida e a luz internas eu nada 
sou”, quando invertemos os valores do mun-
do e procuramos O-que-não-tem-valor, es-
tamos prontos para a iniciação pela Graça.

O trabalho interno da Graça só é possí-
vel se o aspirante concordar com a direção 
que está tomando e apoiar a transformação 
que está efetuando. Se esse trabalho o esti-
ver separando de um apego que relute em 
abandonar e se ele negar consentimento, a 
própria Graça pode ser forçada a se retirar. 
O mesmo pode suceder se se aferra a um 
desejo do qual ela tenta libertá-lo.

Se ninguém neste mundo pode alcançar 
a perfeição, mas apenas aproximar-se dela, a 
percepção pessoal desse fato na hora apro-
priada e após vários esforços nos levará a 
profunda humildade e entrega. Isso pode 
abrir a porta do nosso ser à Graça, e dali 
à experiência beatífica do Eu Superior, o 
Sempre Perfeito.
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Deixe a Graça entrar, pela resposta posi-
tiva ao Ensinamento e renúncia ao ego.

A Graça não é uma operação unidire-
cional. Não é, como alguns erroneamente 
acreditam, conseguir algo gratuito. Não há 
nada gratuito em nenhum lugar. Quando a 
Graça começar a agir, começará também a 
afastar aquelas qualidades negativas que a 
obstruem. Elas resistirão, mas se você adotar 
a atitude correta de entregar-se e se estiver 
disposto a soltá-las, não poderão resistir por 
muito tempo. Mas se você se apegar a elas 
porque parecem ser parte sua ou porque pa-
recem “naturais”, então a Graça se retirará 
ou o conduzirá a circunstâncias e situações 
que removam as obstruções à força e, por-
tanto, de maneira penosa.

Há um ponto em que o autoesforço pre-
cisa terminar e a auto-humilhação precisa 
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começar. Não reconhecer isso é demonstrar 
convencimento e obstruir a Graça.

O mais elevado objeto de adoração, devo-
ção e reverência – que os hindus chamam de 
Bhakti – é o que é dado à Mente-do-Mundo 
– que os hindus chamam de Ishvara. Mas 
lembre-se sempre de que você está presente 
dentro d’Ela, e de que Ela está continuamen-
te presente dentro de você. Então, a fonte 
da Graça está em você também. Cale o ego, 
aquiete-se e vislumbre o fato de que a Graça 
é a resposta à devoção que se aprofunda o 
suficiente para aproximar-se do silêncio e é 
sincera o suficiente para pôr o ego de lado. A 
ajuda está tão perto como o próprio coração. 
Continue a ter esperança!

 §
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A  PR E SE NÇ A 
M IS T ER IOSA

A Graça Divina traz ao homem não o 
que ele pede, mas o que ele precisa. Às vezes 
essas duas coisas são uma só, mas às vezes 
não. Apenas nos sábios elas sempre coinci-
dem; nos outros, podem encontrar-se em 
acentuado conflito.

Mesmo que o homem não responda a 
ela, a Presença Divina no mundo é por si 
só uma Graça. Mesmo que ele esteja total-
mente inconsciente da sua existência em seu 
coração, seu centro, a orientação dela e os 
pensamentos intuitivos que podem surgir 
são manifestações da Graça.

Nas etapas iniciais do progresso espiritual, 
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a Graça pode mostrar-se por meio da con-
cessão de emoções enlevadas. Isso encoraja 
o aspirante a continuar a Busca e a compre-
ender que até então está se empenhando de 
maneira correta. Mas, alcançado tal propó-
sito, os estados de bem-aventurança por fim 
passarão, como devem passar. Ele então er-
roneamente imaginará que perdeu a Graça, 
que deixou de fazer algo que deveria ter feito 
ou que fez algo que não deveria ter feito. A 
verdade é que foi a própria Graça que trouxe 
essa perda, que constitui sua próxima etapa 
de progresso, embora não proporcione pra-
zer algum à mente consciente, apenas dor. A 
crença de que perdeu o contato direto com 
o Poder Maior, que ele antes usufruía, está 
errada: seu contato era na realidade apenas 
indireto, porque suas emoções estavam en-
tão ocupadas consigo mesmas e com o pra-
zer da experiência. O aspirante está sendo 
separado delas para que possa esvaziar-se de 
todo desejo, para que possa tornar-se com-
pletamente humilde no que se refere ao ego 
e assim ficar pronto para a hora em que a 
alegria, uma vez reconquistada, nunca mais 

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   112 07/02/2011   20:23:24



113

o deixará. Agora ele está no limiar da noite 
escura da alma. Nesse estado a Graça tam-
bém atua em seu ser, mas nas profundezas 
da mente subconsciente, bem longe da sua 
vista e além do seu controle.

Na verdade pode chegar a hora em que, 
purificado das predileções do ego, ele beija-
rá a cruz que lhe trouxe tanta agonia e em 
que, curado da sua cegueira, verá que foi 
uma dádiva de mãos amorosas e não uma 
praga de lábios perversos. Também verá 
que, na sua anterior insistência em agarrar-
se a um ponto de vista inferior, o único mo-
do de despertá-lo para a necessidade e para 
o valor de uma concepção mais elevada foi 
o do sofrimento desenfreado. Mas no final 
a ferida é curada perfeitamente, deixando- 
-lhe, como cicatriz de lembrança, sabedoria 
muito aumentada.

Há um fator incalculável nesse jogo 
do eu com o Eu Superior, um elemento 
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imprevisível nessa busca: a Graça!

Quando examinarmos com toda a aten-
ção o livro da nossa história pregressa, vere-
mos como a Graça entrou nela ao negar-nos 
algo que então desejávamos ardentemente, 
mas cuja aquisição se converteria mais tarde 
em desventura ou aflição.

Se eventos externos nos colocarem na si-
tuação de não poder mais aguentá-los e nos 
forçarem a clamar em desespero ao Poder 
Maior por alívio, ou se sentimentos inter-
nos nos trouxerem humilhação e reconhe-
cimento da nossa dependência desse poder, 
tal aniquilamento do ego pode abrir a porta 
para a Graça.

A Graça do Eu Superior encontra-nos 
bem no ponto em que nossa carência é 
maior, mas não necessariamente no que re-
conhecemos como tal. Temos de aprender a 
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deixá-la fazer o que quer e não necessaria-
mente o que queremos.

Quando a Graça do Eu Superior é o 
verdadeiro agente ativador que nos impele 
a pedir, o evento vindouro já se havia pre-
nunciado. Quando esse é o caso, o signi-
ficado da enigmática sentença de Emerson 
– “O que pedimos em oração a nós mesmos 
é sempre concedido” – se torna luminosa-
mente revelado.

Se pudéssemos penetrar os chamados 
níveis inconscientes da mente, poderíamos 
descobrir, para nosso maior espanto, que 
nossos inimigos, críticos ou aborrecimentos 
domésticos são a perfeita resposta à nossa 
prece pela Graça. Entretanto, tornam-se 
plenamente essa resposta só quando os re-
conhecemos como tal, quando percebemos 
que dever ou que autodisciplina eles nos ofe-
recem ocasião de praticar.
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A Graça nos é oferecida apesar das nossas 
qualidades negativas, apesar da assertividade 
do ego. Ninguém sabe por que ou quando 
ela chega a nós.

Rufus Jones, quaker eminente, estudou 
e teve de concluir: “Há um mistério sobre 
o despertar espiritual que permanecerá 
sempre inexplicável”. Contudo, os que es-
tudaram o funcionamento da Graça com 
o recurso adicional do conhecimento filo-
sófico e esotérico que faltava a ele acham 
isso mais explicável, embora ainda um tan- 
to imprevisível.

A ligação entre a manifestação da Graça 
e o tipo de pessoa para quem ela vem é às 
vezes inexplicável. Ou a Graça não vem de 
modo algum, ou vem de modo esporádico, 
ou vem de modo tão completo que muda a 
pessoa para sempre.
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Não ousamos deixar a Graça fora do nos-
so cômputo. Por outro lado, por ser um fator 
tão incalculável, não podemos incluí-la!

A passagem de uma atitude terrena para 
uma atitude espiritual é acompanhada ou 
por intenso sofrimento ou por intensa ale-
gria, mas sempre por intenso sentimento.

Quanto mais a Graça é negada, mais 
apreciada é quando finalmente concedida.

Não é sempre fácil discernir as razões e 
os porquês de suas operações e manifesta-
ções. A Graça não se conforma às expecta-
tivas humanas, ao raciocínio humano nem 
aos métodos humanos. Não seria divina se 
assim o fizesse sempre.

O curso de cada busca individual, seus 
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êxtases e sofrimentos, não é facilmente pre-
visível. Os fatores do carma e da Graça estão 
sempre presentes, sua operação em diferentes 
situações de vida pode ser sempre diferente e 
não é possível antevê-la.

A Graça pode ser concedida a qualquer 
momento inesperado. Oferecemos o canal, 
mas não determinamos o meio.

Embora toda essa operação da Graça 
ocorra fora do nível da consciência comum 
– se acima ou abaixo é questão de ponto de 
vista –, ela influencia a consciência muito 
mais do que a maioria das pessoas suspeita.

O advento da Graça é tão imprevisível 
que nem sequer ousamos dizer que ela en-
trará em ação só depois que um homem 
consciente e deliberadamente buscar a 
Deus e praticar a autopurificação. Podemos 
dizer apenas que é mais provável que venha 
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depois disso.

Em nossos dias, o caso de Aldous Huxley 
mostra como um agnóstico instruído é, 
contra sua vontade, persuadido à aceitação 
intelectual da verdade. O caso de Simone 
Weil mostra como uma marxista materialis-
ta é também persuadida, tão contra a von-
tade quanto Huxley, a ir ainda mais longe: 
a experiência direta do que teve de chamar 
de Deus e a completa submissão do ego, que 
permanentemente seguiu tal experiência. 
Ambos os casos ilustram o caráter misterio-
so e imprevisível da Graça.

É um mistério da Graça o fato de vir ao 
encontro de alguém que não está em busca 
da verdade, não está à procura da santidade, 
nem ao menos deparou com algo que lhe 
despertasse algum interesse em relação à es-
piritualidade. E a Graça cativará essa pessoa 
tão completamente que ou seu caráter mu-
dará por inteiro, como no caso de Francisco 
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de Assis, ou sua visão do mundo mudará 
por inteiro, como no caso de Simone Weil.

A Graça acontece. Mas para quem, 
quando e onde não se pode dizer com cer-
teza; na melhor das hipóteses, apenas com 
probabilidade.

É possível traçar um caminho pelo qual 
o homem pode mover-se passo a passo em 
direção à descoberta do próprio e divino Eu 
Superior e, com isso, da beleza e dignidade 
na vida. Mas não é possível dizer em que 
ponto do caminho a operação da Graça 
se manifestará.

Muitos dos que rogam pela Graça fica-
riam chocados ao ouvir que os problemas 
que podem ter vindo após o pedido foram 
na verdade a própria forma pela qual o Poder 
Maior lhes concedeu a Graça.
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O influxo vem quando bem quer: não se 
pode segurá-lo. Precisa acontecer por si. Isso 
impõe ao aspirante boa medida de humilda-
de e grande esforço de paciência.

Em uma dúzia de lugares diferentes, 
Jacob Boehme declara que sua iluminação 
maravilhosa foi presente da Graça e que ele 
não havia feito coisa alguma para merecê- 
-la. Embora em alguns outros lugares tenha 
equilibrado essa declaração com a ideia de 
que estava sendo usado como recipiente do 
qual outros pudessem retirar os ensinamen-
tos que lhe eram dados, permanece o fato 
de que não aspirou a ser o recebedor de uma 
revelação e ficou atônito quando ela veio.

A Graça trabalha do centro de nosso ser 
para a periferia, transforma-nos a partir do 
interior e, portanto, sua primeira operação é 
desconhecida de nossa mente comum.
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As operações da Graça nem sempre po-
dem ser julgadas por seus efeitos emocionais 
temporários. Se tais efeitos serão alegres 
ou tristes, isso depende das circunstâncias 
particulares, necessidades especiais e etapa 
evolutiva do homem. Mas no final, quando 
ele entrar na consciência real do sagrado Eu 
Superior, sentirá intensa ventura.

Algumas vezes somos impelidos a fazer 
coisas que acabam sendo as nossas melho-
res ações, ou as mais afortunadas, embora 
naquela hora não soubéssemos disso. Quem 
nos impulsiona? Nesses casos, é o carma 
ou a Graça.

Às vezes o Eu Superior faz seu traba-
lho secreto no árido desolamento da “noi-
te escura da alma”, mas às vezes o faz no 
arrebatador despertar para a nova vida 
da primavera.
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As leis psicológicas que governam o de-
senvolvimento interior dos buscadores espi-
rituais com frequência parecem funcionar 
das mais misteriosas maneiras. Justamente 
a energia que podemos achar que nos tenha 
sido negada – a Graça – está cuidando de 
nós, mesmo que não tenhamos consciência 
desse fato. Quanto maior a angústia nessas 
horas, mais o Eu Superior está pressionando 
o ego. Quanto mais parecemos estar sós e 
desamparados, mais o Eu Superior pode es-
tar atraindo-nos para junto de Si.

A Graça sopra onde quer. Não segue 
necessariamente as diretrizes estabeleci-
das pelas expectativas, preces ou desejos 
do homem.

A Graça do Eu Superior estará secreta-
mente ativa dentro e fora da pessoa muito 
antes de mostrar-se abertamente a ela.
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A Graça pode passar quase despercebida, 
pode ir entrando em cena devagar por vá-
rios meses, de modo que, quando a pessoa 
chega a notar sua atividade, tudo o que vê e 
conhece é a etapa final.

Os que não param para filosofar sobre 
a vida são algumas vezes forçados a fazê-lo 
por doença ou infortúnio. Embora isso traga 
sofrimento ao ego, ao aspirante traz a Graça, 
que nele está latente.

Pode ser que o efeito da Graça não se 
mostre de imediato, quase sempre por causa 
da insensibilidade da maioria das pessoas. 
Mas em tais casos ele se mostrará no final.

A Graça não tem favoritos. Seu trabalho 
caracteriza-se por suas próprias leis misterio-
sas. Não espere a Graça como recompensa 
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para a fé apenas, nem para o esforço apenas. 
Tente ambos.

Por ser a Graça um elemento dessa aven-
tura espiritual, a pergunta sobre onde esta-
remos daqui a dez anos não é respondível.

Podemos ficar desapontados por não 
termos maior consciência de estar sendo 
ajudados. As formas que a ajuda espiritual 
toma nem sempre são reconhecíveis, porque 
podem não corresponder aos nossos desejos 
e expectativas. Além do mais, o tipo de aju-
da desse modo concedida pode requerer que 
algum tempo se passe entre sua entrada no 
nível subconsciente e sua manifestação no 
nível consciente. Na realidade, esse período 
varia, de indivíduo para indivíduo, de pou-
cos dias a vários anos. Sua duração exata é 
imprevisível, pois depende de cada caso. Só 
Deus sabe qual é, mas o surgimento final 
é certo.
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Sabemos que o trabalho da Graça teve 
início quando sentimos um forte puxão de 
dentro, que nos desperta à noite e volta du-
rante o dia, forçando-nos a praticar nossas 
devoções, lembranças, preces ou medita-
ções. Leva-nos da consciência superficial ao 
ser interior, movimento que retorna devagar, 
para cada vez mais profunda investigação e 
descoberta de nós mesmos.

Certa dinâmica será conferida à nossa 
aspiração. Durante todo esse tempo as for-
ças espirituais terão sido lentamente ama-
durecidas em regiões mentais abaixo do 
consciente. Seu aparecimento será repenti-
no e impetuoso.

Chorar, implorar e adorar são coisas pe-
las quais aquele que faz a busca espiritual 
passa como resultado da Graça que sobre-
vém quando, ao decidir abandonar o ego, 
sente grande paz. É uma agonizante revolta 
emocional, que logo passa. Ele se sentirá em 
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seguida muito mais calmo, com maior aspi-
ração e menos mundano quanto ao caráter. 
Essa mudança permanente é uma reorienta-
ção das forças do amor; os sufis a chamam 
de “a virada da taça do coração”. Por ser 
tanto auspiciosa quanto benéfica, o aspiran-
te não deve preocupar-se com isso, mas ser 
paciente e ter esperança.

A força que se torna ativa em sua medita-
ção – e que está associada à Graça – também 
se tornará ativa ao acordá-lo pela manhã ou 
até antes. Imediatamente o levará ao pen-
samento e à prática de amorosa devoção ao 
Eu Superior. Pode ser que até sonhe estar 
fazendo tais práticas durante a noite. Isso 
vai preenchê-lo de grande alegria. A força é, 
em si, transformadora.

A única coisa que ele pode fazer é aceitar 
a dádiva interior que lhe é oferecida, o que 
não é tão fácil nem tão simples quanto soa. 
Muita gente põe essa dádiva de lado porque 
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no começo ela é bem delicada, bem tênue, 
para não mostrar abertamente suas glorio-
sas consequências.

Uma sombra, projetada pela luz da Graça 
que chega, às vezes surge como acesso de 
choro. Sem causa externa, as lágrimas rolam 
sem parar ou então a tristeza aflora sem tré-
gua. Mas o mais frequente é a causa existir 
de fato.

Se um homem perde a oportunidade 
quando a Graça lhe é oferecida interiormen-
te por chamados impessoais ou exteriormen-
te por um mestre pessoal, terá de esperar 
vários anos até que surja a possibilidade de 
ocorrer de novo, se é que surgirá. Ela po-
de nunca mais aparecer da mesma forma, 
livre das obstruções acumuladas através dos 
anos. Portanto, cabe ao indivíduo ser caute-
loso para que a oportunidade espiritual não 
passe sem ser reconhecida ou aproveitada. 
Nesses casos, o coração é com frequência 

 §
 §

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   128 07/02/2011   20:23:24



129

melhor guia que a cabeça, porque o inte-
lecto duvida e hesita, enquanto a intuição 
acede e impulsiona.

Se isso acontecer, se ele se entregar sem 
reservas à primeira tênue manifestação da 
Graça na parte mais interna do coração, 
então a bênção que vem dela frutificará glo-
riosamente no final.

O repentino, inesperado e violento 
movimento do diafragma por alguns mo-
mentos pode ser um fenômeno favorável. 
Significa uma visita da Graça emanada do 
Eu Superior, uma visita que é precursora de 
iminente mudança intelectual e redirecio-
namento espiritual.

Começarmos a nos desprezar por nossas 
fraquezas, a criticar nossa natureza inferior 
até chegar a odiá-la é um sinal da vinda 
da Graça.
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Quando a Graça finalmente sobre-
puja a resistência interna do ego, este se 
desfaz em pedaços e, em geral, os olhos 
em lágrimas.

O trabalho simples da Graça interior 
é a experiência mística essencial; os extra-
ordinários efeitos secundários clarividentes 
não são.

Disse São Tomás de Aquino: “Quem re-
cebe a Graça conhece por experiência certa 
doçura que não é conhecida por alguém que 
não a receba”.

É da máxima importância reconhecer 
o que está acontecendo – uma visita da 
Graça – e responder a ela de imediato. Isso 
significa que tudo o mais deve ser largado 
sem demora.
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O verdadeiramente sagrado não é algo 
que qualquer um possa pegar nas mãos, 
examinar e identificar na mesma hora. É 
impalpável, tão sutil e tão delicado quanto 
o perfume.

Quando a Graça toma a forma de ilu-
minação espiritual, pode pegar-nos de sur-
presa, entrar em nossa consciência de modo 
inesperado e liberar-nos abruptamente das 
prolongadas tensões da busca.

O despertar para a necessidade espiritu-
al, embora com frequência produza anseio e 
tristeza, também com frequência é sinal do 
trabalho preliminar da Graça.

Às vezes a Graça é sentida psiquica-
mente como uma corrente espiritual que 
flui para dentro através da cabeça, embora 
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internamente possa uma hora estar volta-
da para cima e outra hora estar curvada 
para baixo.

Quando a aspiração se eleva a uma inten-
sidade avassaladora, é sinal de que a Graça 
não está tão longe.

Procuremos aqueles momentos mara-
vilhosos em que a Graça foi concedida e a 
paz sentida. Paremos com as ocupações por 
um instante e permaneçamos em silêncio. 
Ouçamos, pois então poderemos escutar a 
Palavra que Deus está eternamente falando 
ao homem.

Em sua presença é mais fácil eliminar 
algumas das preocupações da vida e, para 
os que têm mais experiência, até mesmo 
sentir alguma calma interior. Tais estados 
de ânimo são espirituais no melhor sentido 
da palavra.
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O maravilhoso efeito do sono profundo 
não é apenas a recuperação da energia do 
corpo físico, mas muito mais o retorno do 
homem para si mesmo, para seu ser espi-
ritual, a pura consciência universal. Note 
que tudo isso ocorre sem esforço algum de 
sua parte, sem uso algum da vontade pes-
soal. Tudo é feito para ele. A Graça age da 
mesma maneira.

Quando a Graça desce, seja por alguma 
ação ou atitude do nosso eu, seja aparente-
mente sem causa externa, se for autêntica vai 
parecer por breve instante que dura como se 
tivéssemos tocado a eternidade, como se a 
vida e a consciência não tivessem começo 
nem fim. É um estado de absoluto conten-
tamento, de completa realização.

Não gosto da palavra “felicidade” – 
usada com tanta frequência para traduzir 
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ananda. Sem dúvida, “beatitude” é a pala-
vra mais claramente à altura do sentimento 
experimentado.

Podemos ser um dos seres afortunados 
capazes de invocar sobre si os trabalhos da 
Graça. Quando nos sentimos impelidos a 
chorar sem nenhuma razão aparente não de-
veríamos resistir, porque é sinal do trabalho 
da Graça em nós. Quanto mais cedermos 
a esse ímpeto, mais rápido progrediremos. 
Essa é uma manifestação importante, em-
bora seu significado interno não seja com-
preendido pelo mundo materialista.

Quem está na busca espiritual não de-
ve preocupar-se com frequentes acessos de 
choro, mas ser paciente e ter esperança. Esse 
comportamento o ajuda a realizar mudanças 
permanentes, para melhor, em seu caráter.

Ele toma consciência de que uma nova 
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força, mais poderosa do que normalmente é 
a sua, surgiu e assumiu o comando de todo 
o seu ser.

Quando alcançar essa etapa, ele dei-
xará de oscilar, tanto na fidelidade à 
doutrina quanto na prática da disciplina. 
Ficará constante.

A necessidade de estar alerta quanto a 
sugestões negativas, de guardar a si mesmo 
mentalmente em relação a ideias divergentes 
ou degradantes existe por algum tempo, mas 
não para sempre. Quando a Graça inicia sua 
operação, o perigo dessas fontes desaparece, 
pois a própria possibilidade de ser atraído 
por elas ou de a elas estar aberto desaparece. 
A Graça envolve o ser como um manto.

À medida que a luz da Graça começa 
a descer sobre o homem, ele vai tomando 
conhecimento das tendências e propensões, 
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motivos e desejos que obstruem ou se opõem 
ao despertar na consciência do Eu Superior.

Se é o esforço individual que tem de 
fazer a longa jornada da ignorância à ilu-
minação, é a Graça Divina que secreta e 
silenciosamente tem de mostrar o caminho 
para realizá-lo.

A Graça coloca o intelecto em um nível 
mais elevado e estabiliza as emoções por 
meio de um ideal mais valioso.

Se, mais do que sobre a vontade exte-
rior, o domínio do eu estiver estabelecido 
sobre uma Graça interior bem merecida e 
pela qual muito se trabalhou, esse domínio 
estará então bem firme e não poderá des-
moronar, não poderá ser destruído pelas 
luxúrias e ódios, pelas ganâncias e paixões 
que agitam a humanidade comum.
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A Graça trabalha de maneira mágica 
sobre o homem que se abre humilde e sen-
sivelmente para recebê-la. Seus sentimentos 
pessoais passam por uma transformação 
até as oitavas superiores e impessoais. Suas 
próprias fraquezas provocam ocasiões de ga-
nhar sem esforço as virtudes opostas. Seus 
desejos egoístas são, pela alquimia da Graça, 
transformados em aspirações espirituais.

A Graça do Eu Superior deve responder 
aos esforços do homem. O que ele faz atrai 
o que o Eu Superior dá. Isso ele pode com-
preender. Mas o que ele raramente sabe e 
acha difícil de compreender é que em certos 
casos a aspiração que impele tal esforço é, 
ela própria, impelida pela Graça.

Onde quer que você leia a história de 
um mártir religioso que foi preenchido por 
serenidade supranatural em meio a terrível 

 §
 §

 §

A Graça Divina_2ed_2011_p3.indd   137 07/02/2011   20:23:24



138

tortura, tenha certeza de que ele foi ampara-
do pelo Eu Superior. A consciência da alma 
divina, por graça dela, havia se tornado mais 
forte que a consciência do corpo terreno. Se 
você quiser, pode chamar isso de uma espé-
cie de mesmerismo, mas trata-se de mesme-
rismo divino e não humano.

Quando o poder da Graça desce ao co-
ração, nenhuma paixão má ou emoção in-
ferior pode resistir. Elas e os desejos que as 
acompanham enfraquecem e então se dis-
solvem por si mesmos.

A partir daí o homem sentirá cada vez 
mais, mesmo que intermitentemente, que 
uma força que não é a sua está trabalhan-
do dentro de si, iluminando-lhe a mente e 
enobrecendo-lhe o caráter. A Graça do Eu 
Superior desceu sobre ele.

Suas tendências inatas podem ainda 
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permanecer por algum tempo – consti-
tuem seu carma – mas a Graça as mantém 
sob controle.

Com a chegada da Graça, o desenvolvi-
mento do homem adquire vida própria e já 
não tem extensão diretamente proporcional 
aos seus esforços.

Após a descida da Graça, ele se sente 
elevado por um poder mais forte que o 
seu, acima das paixões tempestuosas e das 
ganâncias repulsivas, dos egoísmos mesqui-
nhos e dos ódios vis que agitam a massa 
da humanidade.

Ele experimenta um verdadeiro renasci-
mento, uma inspiradora renovação de todo 
o ser, um sentimento de liberação da escuri-
dão, da fraqueza e da cegueira moral.
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Ele pode observar o trabalho da Graça 
em suas variadas manifestações, tanto den-
tro de si mesmo quanto em seus relaciona-
mentos pessoais.

A Graça é um estímulo poderoso. Desce 
de uma fonte superior, incita-nos a aper-
feiçoar nossa natureza e capacita-nos a fa-
zê-lo. E assim somos elevados ao próprio 
nível dela.

De que a iluminação é um evento trans-
figurador que não apenas revoluciona a 
perspectiva geral, mas também muda o ca-
ráter moral, há testemunhos suficientes para 
qualquer um nos arquivos das biografias 
místicas. O velho eu é posto de lado como 
imperfeito demais, as velhas fraquezas sub-
mergem na avassaladora maré da Graça que 
flui através do homem e de sua vida.

A verdade é que o poder do Eu Superior 
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trabalhou sobre nós antes de nossos esforços. 
O anseio de procurar um relacionamento 
íntimo e consciente com ele, a decisão de en-
trar na Busca – esses próprios pensamentos 
brotaram de sua influência ativa e oculta.

A mente esvaziada e aquietada abre o 
caminho para o alcance da Graça Divina, 
que pode então acolher-nos em seu aprisco, 
deixando para trás a presunção do ego e 
as paixões do corpo. Mas, quando chega a 
hora de retornarmos ao exaltado desassos-
sego do mundo, ao seu tumulto e barulho 
dissonante, descobrimos o quanto a huma- 
nidade caiu.

A inefável paz e primorosa harmonia que 
tomam posse do coração são os primeiros 
resultados da Graça.

No final, todas as aspirações apoiadas por 
esforço prático atraem a Graça. Descobrimos 
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que não estamos sós, que ao nos tornarmos 
receptivos a ela não apenas nos é concedido 
um vislumbre, mas também alguma parte 
nossa passa a ter uma fé inabalável, não im-
porta que vacilações, questionamentos ou 
erros as pressões da vida, os maus humores 
da falta de saúde ou as mudanças da sorte 
possam produzir em nossos pensamentos 
por um tempo.

Uma nova compreensão foi alcançada. 
É um bem que pode ser conservado, com 
cuidado, enquanto vivermos. De quantos 
outros bens isso pode ser dito?

 §
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