
Autobiografia de Helen Schucman 
 

1 

 

 

 

Helen Cohn Schucman, Ph.D. – Autobiografia 

 

 

 

 

 

Publicado pela 

Foundation for Inner Peace 

 

 

 

 

 

 

Tradução: Editora Allievo 

 



Autobiografia de Helen Schucman 
 

2 

 

 

 

Foundation for Inner Peace 

 

Helen Cohn Schucman, Ph.D. 

Autobiografia 

Copyright © 1990, 2009, 2019 Foundation for Inner Peace 

 

Todos os direitos reservados. 

 

 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de 

recuperação, ou transmitida de qualquer forma, por quaisquer meios, eletrônico, mecâni-

co, fotocópias, gravação ou qualquer outra, sem o consentimento prévio do editor. 

 

 

Tradução, revisão e formatação em português*:  

 

Editora Allievo 

https://editoraallievo.com.br/ 

contato@editoraallievo.com.br 

 

* Trabalho voluntário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://editoraallievo.com.br/
mailto:contato@editoraallievo.com.br


Autobiografia de Helen Schucman 
 

3 

 

Helen Cohn Schucman, Ph.D. 

Autobiografia 

 

Prefácio 

 

 Em 1975, a pedido de Kenneth Wapnick, Helen Schucman ampliou e atualizou uma 

autobiografia ainda não publicada sobre sua notável vida. Ela sentia que esse trabalho 

podia oferecer um relato biográfico satisfatório sobre si mesma. Nela, e de forma estiliza-

da, Helen relatou mais uma vez eventos e períodos selecionados, em particular como 

chegou a transcrever Um Curso em Milagres e as emoções conflitantes que experienciou 

durante o processo. Porém, por razões pessoais, sendo a pessoa muito privada e auto-

consciente que era, Helen decidiu que não seria vantagem para esse autorretrato que ela 

incluísse nada além do que já havia escrito. 

 Mesmo assim, em sua maior parte, os eventos e períodos selecionados da sua vida 

sobre os quais Helen de fato escolheu escrever refletem de forma confiável seus pensa-

mentos e sentimentos sobre alguns dos momentos cruciais e decisivos que ela experien-

ciou. Dessa forma, eles proveem um amplo material biográfico para nos familiarizarmos 

melhor com ela como indivíduo. Daí a conveniência, ao contar a história de Helen, de in-

cluir sua autobiografia como ela originalmente a redigiu. Para propósitos editoriais, no en-

tanto, foram incluídos subtítulos, como separação em tópicos, para dar mais clareza, ao 

mesmo tempo em que certos nomes e datas foram corrigidos para identificarem apropria-

damente pessoas, locais, períodos e eventos que no início tinham sido deixados intencio-

nalmente vagos. 

 Além disso, como ficará evidente, a composição literária de Helen flui muito bem, 

sendo um bom exemplo da sua própria habilidade de escrita digna de nota. Este relato, 

por sua vez, oferece uma expressão subjetiva tocante sobre os aspectos público, profis-

sional e privado da sua vida como ela escolheu retratá-los. Melhor ainda, um retrato rico, 

relevante e mais objetivo se desenrola sobre essa pessoa extraordinária e sua vida, para 

uma maior compreensão sobre o que era decididamente uma personalidade forte e algu-

mas vezes conflitante, que inicialmente parecia uma escolha muito improvável para trans-

crever Um Curso em Milagres. 
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Autobiografia – Introdução  

 

 O propósito desta introdução é descrever alguns dos mais incríveis eventos em mi-

nha vida. Não posso explicá-los, pois não os compreendo. Quando eles começaram, eu 

não sabia nada a respeito de misticismo, e mantinha um preconceito mal informado, po-

rém intenso, contra o mundo e tudo o que eu pensava que ele representava. Ainda não 

me recuperei totalmente desse preconceito. A ideia de que eu mesma, um dia, acabaria 

me tornando um tipo de mística teria me enchido de horror. Em alguma extensão, ainda 

sinto o mesmo. É a segunda parte desta introdução que tem influência direta sobre alguns 

desses eventos mais inesperados. A primeira, porém, parece levar até eles através de 

uma rota um tanto indireta.  

 A Parte Um, um tipo de “introdução à introdução”, deli-

neia meu interesse inicial em religião, de um tipo bem natural 

em uma criança, ao longo de uma comprida série de decep-

ções até um senso de resignação e derrota. O relato, na ver-

dade, é um artigo escrito anos atrás como uma exigência pa-

ra um curso de pós-graduação em psicologia. A tarefa era 

descrever um problema específico em nossas vidas e discutir 

como ele finalmente foi resolvido. Meu artigo está abaixo co-

mo foi escrito na época. Ele descreve minha busca extensa e 

desencorajadora por Deus, e obviamente foi escrito por alguém que está interpretando a 

busca a partir de um ponto de vista psicológico ao invés de religioso. Essa era a estrutura 

conceitual à qual cheguei naquela época, e o nível em que eu totalmente esperava per-

manecer. A posição real que mantive sobre religião foi resumida em um breve prefácio 

que escrevi para o próprio artigo: 

 

Esta é a história da minha busca por Deus. Ela começou quando eu era uma meni-

ninha e terminou de forma comparativamente recente, em um tom um pouco hesi-

tante. Quer você pense que resolvi o problema de qualquer maneira que seja, de-

penderá muito de como vai olhar para os fatos. Você certamente poderia dizer que 

ele nunca foi resolvido, uma vez que eu não chego a nenhuma conclusão final em 

relação ao tema de Deus. Por outro lado, também poderia dizer que o problema 

não era realmente religioso desde o início, assim, uma solução em termos religio-

sos não era essencial. De qualquer forma, eu superei uma preocupação de longa 

data com a religião, e isso, em si mesmo, é algum tipo de solução.     

 

Helen, aos 2 anos de idade, 
com sua mãe 
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 Esse, como se viu mais tarde, não foi o fim real da história; algo demonstrado pela 

segunda parte desta introdução. Nem havia qualquer forma de prever os eventos posteri-

ores que vieram daqueles iniciais. Os episódios finais permanecem inacreditáveis até 

mesmo para mim. Só sei que eles aconteceram. Vou tentar descrevê-los como eles se 

desenrolaram, no entanto, nem vou me esforçar em explicá-los. Seria claramente impos-

sível.  
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PARTE I  

 

 Quando era pequena, vivi em uma das alas de um grande apartamento com a Srta. 

Richardson, minha governanta. Todos os outros viviam na outra ala. A Srta. Richardson e 

eu dormíamos no mesmo quarto, e também tínhamos nossa própria sala de estar e ba-

nheiro. Quando saíamos de casa, sempre voltávamos direto para a nossa própria parte do 

apartamento. Eu muito raramente via o resto dele. Tinha um pai do outro lado do aparta-

mento, mas ele era muito ocupado e não costumava voltar para casa antes de eu estar na 

cama. Também tinha um irmão adulto, que estava com mais ou menos quatorze anos de 

idade quando nasci. Ele também era muito ocupado e não parecia gostar muito de meni-

ninhas. Uma cozinheira e uma arrumadeira viviam em algum lugar do apartamento, po-

rém, eu não era problema delas. Tudo na casa corria bem suavemente. A Srta. Richard-

son trazia nossas refeições para a nossa sala de estar e ali nós comíamos juntas. Depois, 

ela levava as louças embora e as deixava em algum lugar. Geórgia, a arrumadeira, limpa-

va nossos cômodos de manhã, enquanto estávamos no parque. 

 Minha mãe era uma senhora muito quieta, que falava com suavidade e esperava 

que as pessoas gostassem dela. Ela tinha desistido de dar aulas depois do casamento, 

estabelecendo um estilo de vida elegante e organizado no abrigo do seu lar. Acreditava 

firmemente que havia se casado com um homem maravilhoso, e deixava todas as deci-

sões para o julgamento dele – o qual estava certa de que era o melhor. Ela tinha mais de 

quarenta anos de idade quando cheguei. Embora não permitisse que minha chegada per-

turbasse seu equilibrado estilo de vida, ela me quis e me amou o melhor que pôde. Na 

verdade, estava muito satisfeita comigo, tendo desejado uma menininha de olhos azuis, o 

que aconteceu de eu ser. Eu pensava que ela era uma senhora maravilhosa, e tentava 

ser como ela o máximo possível. Todavia, não acho que tive muito sucesso.  

 Minha mãe era inglesa, assim como a Srta. Richardson, e, quando conversavam, eu 

pensava que seus sotaques soavam muito parecidos. Adorava ouvir a Srta. Richardson. 

Nós tínhamos um relacionamento amigável, embora um pouco formal. Ela era paga para 

cuidar de mim, e fez isso. Nunca me contou muito a seu próprio respeito, entretanto, uma 

vez disse que na verdade não gostava de viver nas casas de outras pessoas e que logo 

que ganhasse dinheiro suficiente, voltaria para a Inglaterra para comprar uma casa pró-

pria. Eu tinha a esperança de que ela acabasse gostando de viver comigo, mas isso nun-

ca aconteceu. Mesmo assim, nós nos dávamos bem e nunca tivemos qualquer problema.  
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 Ela terminava oficialmente seus deveres comigo quando me punha na cama à noite. 

Depois disso, ia para a nossa sala de estar, fechando a porta. 

A sala tinha outra porta que se abria para um corredor que 

levava ao outro lado do apartamento. Eu fazia de conta que 

ela ficava na sala e não saía, porém sabia que não era ver-

dade. A arrumadeira e a cozinheira dormiam no apartamento, 

então, eu não estava sozinha. A Srta. Richardson era livre 

para sair à noite se quisesse. Nunca me levantei para ver se 

ela ainda estava na sala, porque achava que seria horrível se 

abrisse a porta e descobrisse que tinha ido embora. Muitas 

vezes, eu não adormecia até que ela voltasse. Entretanto, não dizia nada porque sabia 

que era “fora do horário”.      

 

Segredos e buscas da infância 

 

 Antes da Srta. Richardson ir para a cama, ela se ajoelhava e meio que sussurrava 

para si mesma por algum tempo. Eu ficava um pouco hesitante em perguntar-lhe a respei-

to, até que um dia finalmente criei coragem para fazê-lo. Ela explicou que era católica e 

que todas as noites, antes de ir para a cama, rezava o rosário. Perguntei o que era um 

rosário, e ela me mostrou o dela. Era feito de lindas contas azuis, e gostei dele. Pensei 

que devia ser uma boa coisa para se ter e que talvez fosse até um pouco mágico. Pergun-

tei se poderia ter um também, mas ela disse que era apenas para católicos. Sugeri que 

minha mãe talvez comprasse um para mim, entretanto, ela pensou que seria melhor não 

falar nada a respeito. Ela disse que era um segredo, assim, prometi não contar nada. 

 Nós duas tínhamos outro segredo. Este era sobre aonde íamos às manhãs de do-

mingo. Ao invés de irmos ao parque, como geralmente fazíamos, íamos para o outro lado 

da cidade para que ninguém nos visse. Depois nos dirigíamos a um dos mais lindos luga-

res que já vi em toda a minha vida. A Srta. Richardson me disse que era uma igreja cató-

lica. Eu não tinha permissão de entrar, porque não era católica. Tinha que prometer que 

não me afastaria de lá e que ficaria dentro do saguão até que ela saísse novamente. Mas 

eu conseguia ver as flores, velas e estátuas através do pequeno vão entre as duas gran-

des portas vaivém que se abriam para dentro da igreja. Algumas vezes, ouvia música, e 

uma voz masculina dizendo coisas que não compreendia. Também havia um aroma ma-

ravilhoso que chegava até mim no saguão. Uma vez eu me esgueirei até uma capelinha 

ao lado da igreja. Lá, havia uma estátua de uma adorável senhora, com luz ao redor da 

Helen, aos 3 anos de idade 
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sua cabeça e flores e velas em um pequeno jardim à sua frente. Todas as pessoas ali 

tinham contas como o rosário da Srta. Richardson. Eu queria ficar, porém tinha medo de 

que ela não fosse gostar disso. Mas resolvi que seria católica quando crescesse para que 

pudesse vir e ficar quanto tempo quisesse. 

 A Srta. Richardson tinha uma amiga que era governanta como ela e que cuidava de 

outra menininha mais ou menos da minha idade. Nós costumávamos brincar juntas en-

quanto a Srta. Richardson e a amiga dela se sentavam em um banco e conversavam. A 

menininha, como descobri, era católica. Ela tinha um rosário e ficou muito surpresa quan-

do lhe contei que eu não tinha e que não sabia para o que servia. Explicou, de forma bem 

condescendente, que era uma oração à Mãe de Deus. Perguntei-lhe sobre Deus, e ela 

ficou realmente chocada com a minha ignorância. Eu não sabia quase nada a respeito 

Dele. Ela me disse que Deus é nosso pai e que podíamos pedir-lhe coisas, e ele as daria 

a nós. Essa ideia soou maravilhosa para mim e me perguntei por que ninguém tinha me 

contado a respeito antes. 

 Perguntei à menininha onde Deus estava, porque havia algumas coisas que eu que-

ria. Ela disse que tudo o que era preciso fazer era fechar os olhos e seria possível vê-lo. 

Fechei os olhos, porém não vi nada. A menininha não teve problemas para entender a 

situação. Eu não era católica, então, o que poderia esperar? Sugeriu que eu tentasse a 

Santíssima Virgem, que era muito bondosa e ouvia praticamente qualquer um. Ela me 

contou que a Santíssima Virgem usava um vestido azul e um véu branco, e pensei na lin-

da estátua que tinha visto na igreja da Srta. Richardson. Fechei os olhos novamente e me 

saí um pouco melhor daquela vez. Pensei ter captado um vislumbre de um véu branco. A 

menininha disse que isso era muito bom para quem estava começando e que eu deveria 

continuar tentando. Afinal, a menos que o fizesse, iria para o inferno e lá queimaria para 

todo o sempre. 

 Fiquei tão entusiasmada com o véu branco que não prestei muita atenção à última 

resposta da menina até estar na cama, naquela noite. Aí comecei a gritar. A Srta. Ri-

chardson perguntou qual era o problema, e contei que estava com medo do inferno. Eu 

queimaria para sempre a menos que fosse católica, conseguisse um rosário e entrasse na 

igreja. A Srta. Richardson ficou de fato preocupada, no entanto, não sabia o que fazer. Ela 

refletiu por algum tempo e finalmente disse que seria melhor eu perguntar aos meus pais 

sobre religião. Explicou que as pessoas geralmente têm a mesma religião que seus pais, 

e talvez eles pudessem me contar sobre as coisas. Ela disse que eu não precisava ter 

medo do inferno, porque rezaria por mim. Agradeci muito e a fiz prometer que não esque-
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ceria. Depois decidi perguntar aos meus pais sobre religião imediatamente. A Srta. Ri-

chardson não tentou me impedir. 

 Eu me arrastei pelo longo corredor até a sala de estar, onde meu pai estava sentado 

sozinho, lendo um jornal. Observei-o da porta por algum tempo antes de entrar. Meu pai 

levantou os olhos e pareceu surpreso.  

 — Algum problema? – perguntou. — A Srta. Richardson não está em casa? – E eu 

falei que sim. 

 — Ah... – disse meu pai — Bem, sua mãe não está aqui e não acho que ela vá voltar 

por algum tempo ainda.  

 Ele pegou o jornal e parecia estar pensando que a conversa tinha terminado. Porém, 

eu continuei lá. Eu não o conhecia muito bem e não tinha certeza sobre como começar, 

mas precisava descobrir a respeito da minha religião. Por fim, comecei, meio de repente: 

 — Pai, o que você é? – perguntei. 

 — Acho que não estou entendendo – disse meu pai, evidentemente perplexo. — 

Você quer dizer que gostaria de saber o que eu faço? 

 Falei que talvez fosse isso. Meu pai disse que era químico. Pedi-lhe que explicasse 

aquilo, o que ele tentou fazer. Não entendi o que ele disse, todavia, senti que não era a 

resposta que eu queria. Então, perguntei-lhe se acreditava em Deus e se tinha uma religi-

ão. Ele disse que não acreditava em Deus e que não estava particularmente interessado 

em religião. Perguntei se aquilo significava que eu também não tinha religião, mas ele 

falou que as pessoas deveriam tomar suas próprias decisões a respeito. Indaguei o que 

minha mãe tinha decidido, e ele me disse que ela tinha algum tipo de religião, no entanto, 

percebi que ele não valorizava muito isso. Ele disse que não tinha muita certeza sobre 

qual era a religião dela no momento, todavia, não parecia muito interessado no assunto. 

Ainda assim, fiquei lá mais um pouco. Finalmente, meu pai viu que eu tinha mesmo algo 

em mente. Colocou o jornal de lado e pediu que eu me sentasse. Tivemos uma longa 

conversa sobre religião, talvez a única conversa real que já tivemos.  

 Comecei contando-lhe que queria ser católica por causa do inferno. Ele falou que 

não acreditava no inferno em si, e que não achava que eu precisava me preocupar. Pare-

cia que uma pessoa poderia até ser religiosa e não acreditar no inferno, o que foi um 

grande alívio para mim. Meu pai disse que ele próprio tinha sido judeu quando era peque-

no, porque o pai dele era judeu e, embora a mãe dele não o fosse, ela não se importava 

com isso. Perguntei se talvez aquilo me tornasse judia também. Ainda tinha esperança de 

acabar me tornando algo afinal. Meu pai achou que eu deveria pensar naquilo durante 

algum tempo, mas eu queria ser judia imediatamente. Perguntei se alguém acreditaria em 
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Deus se fosse judeu, e ele disse que poderia se quisesse. Então, indaguei se conhecia 

algumas orações judaicas. Ele pensou por algum tempo e se lembrou de uma que tinha 

aprendido quando era pequeno. Começava com “Senhor Deus de Israel”, e eu fiquei mui-

to impressionada. Continuou recitando a oração, porém, essas palavras foram tudo o que 

guardei.  

 Pedi-lhe que me contasse mais a respeito da religião da minha mãe, todavia, ele 

disse que não conseguia acompanhá-la e que tinha desistido de tentar. Eu falei que talvez 

ela se decidisse a ser judia também, mas meu pai riu e disse que era 

improvável. Entretanto, eu tinha tomado uma decisão a meu próprio 

respeito. Voltei para nossos aposentos e disse à Srta. Richardson 

que tinha conversado com meu pai e descobrira que era judia. Ela 

não disse nada. Naquela noite, enquanto ela rezava seu rosário, eu 

repeti “Senhor Deus de Israel” para mim mesma várias vezes. Estava 

muito entusiasmada sobre ser judia. Eu tinha suspeitado durante 

muito tempo de que havia algo faltando em mim, e agora que era 

judia, estava convencida de que tudo ficaria bem. Entretanto, não 

mencionei minha religião para minha mãe. De alguma forma, senti que ela poderia não 

gostar.   

 A Srta. Richardson foi embora aproximadamente um ano depois. Finalmente havia 

economizado dinheiro suficiente para comprar sua própria casa. Ela me beijou antes de 

partir e afirmou que se lembraria de rezar por mim. Agradeci e disse que rezaria por ela 

também, se quisesse uma oração judaica. Ela falou que não havia problema, e prometeu 

me escrever e me mandar fotos da Inglaterra. Nunca fez isso, mas mesmo assim rezei 

por ela todas as noites por um longo tempo, repetindo minha oração judaica especial. De-

pois que a Srta. Richardson foi embora, minha mãe decidiu que eu não precisava mais de 

uma governanta especial. Já fazia quase um ano que eu estava indo à escola, e minha 

mãe me disse que ela mesma me levaria até lá de manhã, e que uma nova moça iria me 

buscar na parte da tarde e me levar ao parque. Essa moça jantava comigo à noite e ia 

embora logo em seguida. 

 Ficou solitário à noite sem a Srta. Richardson. Eu costumava me deitar no escuro e 

repetir minha oração especial, porém, não ajudava muito. Pensei que poderia ter um re-

sultado melhor se aprendesse o restante dela. Talvez fosse muito curta ou algo assim. 

Entretanto, por qualquer motivo, não queria perguntar ao meu pai a respeito. Ele poderia 

pensar que eu deveria tê-la memorizado da primeira vez, depois que teve tanto trabalho 

para se lembrar dela por mim. E, aí, o Senhor Deus de Israel me decepcionou de uma 

Helen, aos 6 anos de 
idade 
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maneira terrível. Fiquei com medo de dormir sozinha à noite, especialmente quando meus 

pais saíam de casa. Eu não conhecia muito bem a cozinheira nem a arrumadeira, e nunca 

teria me ocorrido ir conversar com meu irmão. Assim, encontrei uma maneira de fazer 

com que minha mãe ficasse em casa. Espiava no quarto dela, e se visse que ela estava 

começando a colocar o chapéu e o casaco, eu ficava com uma terrível dor de estômago. 

A primeira vez que isso aconteceu foi, de fato, verdade, e foi assim que descobri que mi-

nha mãe não sairia se eu estivesse doente. Assim, logo a seguir, comecei a ter muitas 

dores de estômago. 

 Minha mãe me levou ao médico, que me examinou diversas vezes e disse que não 

via nada de errado. Depois de mais algumas dores de estômago, ela me levou a outro 

médico. Eu não fiz qualquer conexão entre minhas dores de estômago e os médicos. Eles 

não me faziam muitas perguntas, porque minha mãe explicava as coisas para eles. Foi 

uma infelicidade que eu sempre segurasse meu lado direito durante meus “ataques” e que 

minhas expressões de dor devam ter sido muito convincentes. Até vomitava em ocasiões 

especiais e ficava toda perturbada e febril, e depois ficava gelada. Também tive algumas 

dores de estômago quando minha mãe não ia sair de casa, só para não ficar óbvio de-

mais. Se não tivesse sido tão cuidadosa com esses detalhes, talvez ainda tivesse meu 

apêndice. Um dia, minha mãe me levou a um tipo especial de médico, que me examinou 

durante um longo tempo e nos disse para voltarmos mais uma vez para que ele me exa-

minasse mais um pouco. Depois, eu o ouvi dizendo à minha mãe que não conseguia en-

contrar nada realmente errado comigo, mas, diante das circunstâncias... Ele terminou a 

frase fora do alcance da minha audição.  

 Alguns dias depois, a moça, que geralmente vinha na parte da tarde, chegou logo 

cedo e colocou meu chapéu e meu casado, enquanto minha mãe colocava os dela. Per-

guntei onde estávamos indo, e minha mãe me disse para não ficar agitada nem nervosa. 

Estávamos indo ao hospital, onde os médicos resolveriam tudo para que eu não tivesse 

mais aquelas horríveis dores de estômago. Não entendi isso de início, entretanto, quando 

minha mãe explicou um pouco mais, comecei a gritar. Entre gritos, disse a ela que nunca 

tinha realmente sentido quaisquer dores de estômago, mas ela pensou que eu só estava 

falando aquilo porque estava com medo de ir ao hospital. Ela e a moça praticamente me 

carregaram para dentro de um táxi, ainda gritando. No hospital, um homem veio até o la-

do de fora e as ajudou a me levar para dentro. Depois, eles me conduziram até um quarto 

e me colocaram na cama, e uma enfermeira me deu remédios. Após algum tempo, ador-

meci.  
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 Fui mantida bem grogue durante todo o dia e a noite, então, não consegui pensar 

muito. Sabia que minha mãe estava lá comigo e gostei daquela parte. Até senti que talvez 

fosse ser agradável estar no hospital. Mas, na manhã seguinte, vieram me buscar. Eles 

me puseram em uma maca e me levaram embora. Gritei bastante e tiveram que me segu-

rar na maca. Entramos em algum tipo de sala que me parecia muito amedrontadora, e lá, 

três homens estavam esperando por mim. Dois deles me seguraram enquanto o terceiro 

colocou uma máscara sobre o meu rosto. Eu gritava “Senhor Deus de Israel” de novo e de 

novo, enquanto arranhava, gritava e mordia. Tentei não respirar, no entanto, não pude 

segurar por muito tempo. Os três rostos debruçados sobre mim começaram a girar até 

que se transformaram em um grande rosto que primeiro ficou amarelo e depois preto, e aí 

adormeci. 

 Quando acordei, estava de volta ao meu quarto e me sentia péssima. Tive uma dor 

de estômago real por alguns dias, mas, depois de algum tempo, fui me sentindo um pou-

co melhor e até comecei a me divertir. Minha mãe ficou comigo, e até meu pai veio me 

visitar. Minha mãe me contou que meu irmão teria vindo também, entretanto, ele tinha ido 

viver no campo até que voltássemos para casa e era muito longe para que ele viesse até 

a cidade só por pouco tempo. Minha mãe e eu conversamos sobre todos os tipos de coi-

sas enquanto estávamos juntas no hospital e, na noite anterior à nossa partida, perguntei 

sobre a religião dela. Havia decidido não mais ser judia depois do que acontecera. Era 

provável que não existisse um Senhor Deus de Israel, afinal, e foi por esse motivo que 

meu pai parou de acreditar nele. Eu nunca realmente acreditei em Deus outra vez, embo-

ra tentasse bastante por um longo tempo.  

 Naquele instante, porém, eu tinha um problema mais prático em minhas mãos. De-

víamos ir embora na manhã seguinte e eu teria que dormir sozinha outra vez. A solução 

de dor de estômago tinha terminado muito mal, e eu dificilmente tentaria algo assim de 

novo. Minha mãe poderia voltar a sair à noite sempre que quisesse, o que eu sabia, por 

experiência própria, que seria bem frequente. Nem mesmo tinha mais minha oração es-

pecial, porque agora sabia que não ajudaria em uma emergência real. Só podia esperar 

que minha mãe tivesse uma solução melhor antes de sairmos do hospital. Ela parecia 

bem satisfeita de conversar sobre religião, embora tivesse dito que ainda estava “buscan-

do”. Realmente acreditava em Deus, só que ainda não tinha certeza sobre a forma dessa 

crença. Ela me contou tudo sobre suas religiões desde que era pequena. Fiquei muito 

surpresa em descobrir que ela mesma tinha sido principalmente judia uma vez. Mesmo 

assim, não parecia gostar muito dos judeus. Ela me contou que o pai dela foi rabino na 
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Inglaterra, mas tinha vindo de uma ótima família mesmo assim. Tinha alguns parentes 

que não eram judeus, o que também parecia ajudar. 

 Felizmente, também estava tudo certo com meu pai. O pai dele havia ganhado a 

medalha congressional de honra, embora fosse judeu, e a mãe dele tinha sido luterana. 

Assim, parecia, eu não tinha nada com o que me preocupar. Minha própria mãe agora era 

teosofista. Ela tentou me explicar a filosofia, no entanto, não consegui entender bem. Pa-

recia calma e feliz enquanto me contava a respeito, e uma espécie de brilho cobriu seu 

rosto. Tentei muito entender o que dizia, mas não fazia muito sentido para mim. E aí, de 

repente, seu sotaque inglês começou a me irritar e um pensamento terrível cruzou a mi-

nha mente. Ela parecia um pouco tola. O pensamento durou apenas um momento antes 

que eu o suprimisse. Aí perguntei se conhecia uma oração que eu pudesse usar. No fim, 

ela conhecia muitas orações e recitou várias delas para mim. Algumas eram bonitas e 

outras até soavam como se ela estivesse cantando, mas nenhuma delas era realmente 

certa. 

 Então, minha mãe pensou sobre uma oração de que estava certa que eu gostaria. 

Era simples e bem curta, e ela a repetiu várias vezes para mim até que a decorei. Aí ela 

me disse que estava feliz com o meu interesse em religião, e insistiu que eu pedisse a 

Deus para me ajudar. Estava certa de que, se eu fizesse isso, ele me mostraria o cami-

nho. Ocorreu-me que ela própria estava tendo dificuldade em encontrar o caminho, porém 

não falei nada em voz alta. Afinal, estava sendo muito boa comigo. Ela disse que, quando 

fôssemos para casa, iria ao meu quarto todas as noites e repetiria nossa oração junto 

comigo. Falei que achava que seria muito bom. Ela começou a parar de vir mais ou me-

nos uma semana depois, embora viesse regularmente nos primeiros dias depois de vol-

tarmos para casa. Não fiquei particularmente triste quando desistiu de vir de vez. Não 

queria dizer nada, mas nunca acreditei de verdade que a oração dela era muito boa. Es-

queci-me completamente dela dentro de um mês.  

 

Um milagre em Lourdes 

 

 Eu não lembro muito sobre religião desse ponto 

até ter mais ou menos doze anos de idade. Meus pais 

decidiram passar o verão na Europa e me levaram com 

eles. Fiquei muito entusiasmada com a viagem, porém 

estava desconfortável com uma coisa. Seria esquisito 

passar um verão inteiro com o meu pai. Nunca conse-
Lourdes, França 
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gui pensar em muita coisa para dizer a ele, e ele não parecia ter muito a me dizer. Algu-

mas vezes eu ficava tão desconfortável com ele que sentia o estômago enjoado. Contei 

tudo para minha mãe conforme o dia da viagem ficou mais próximo, e ela me explicou a 

situação real sobre meu pai. Tentei muito acreditar no que ela disse a respeito dele.  

 Minha mãe explicou que meu pai realmente me amava, só que ele era “diferente”. 

Não demonstrava seus sentimentos verdadeiros do mesmo jeito que os outros pais. De 

fato, ela falou, ele não parecia notá-la muito também, e é claro que ele a amava. Esse 

argumento quase me convenceu. Estava certa de que ele devia amar pelo menos a minha 

mãe. Provavelmente, estivera enganada ao pensar que ele não gostava de mim só por-

que não prestava muita atenção em mim. Minha mãe disse que era isso. Eu estava enga-

nada. Meu pai era um homem maravilhoso, e eu deveria tentar valorizá-lo mais.  

 Durante a viagem, vi que minha mãe estava certa. Meu pai não prestava muita aten-

ção em nenhuma de nós duas. Mas aquilo não acontecia porque ele não nos amava, é 

claro. Ele só era “diferente”, e eu tentaria valorizá-lo do jeito que minha mãe fazia. Afinal, 

era um homem maravilhoso, e eu tinha sorte de tê-lo como meu pai. Esforcei-me o verão 

todo tentando valorizar meu pai, sem que parecesse ter muito sucesso. Conversei com a 

minha mãe a respeito disso, e ela disse que entendia. Havia demorado algum tempo para 

que ela percebesse que ele era “diferente”, e tinha até sido um pouco difícil para ela no 

início. Entretanto, ela me assegurou que quando eu percebesse o quanto ele realmente 

era maravilhoso, entenderia como tinha sido boba por não valorizá-lo. Isso, assim parecia, 

era o que tinha acontecido com ela.  

 Passamos os últimos dias do verão de 1921 em Lourdes. Fiquei muito impressiona-

da com a gruta, e adorei a estátua da Santíssima Virgem que ficava bem no alto, no topo 

de uma grande rocha. Havia pilhas de muletas e braçadeiras deixadas lá pelas pessoas, 

porque tinham sido curadas e não precisavam mais delas. Havia orações, serviços e pro-

cissões o dia inteiro, e durante as noites também. Disseram-me que as pessoas vinham 

do mundo todo para serem abençoadas e curadas, e para conseguirem a água especial 

que brotava do lado da rocha onde ficava a estátua da Santíssima Virgem. Fui abençoada 

também, e comprei um vidro com uma cruz dourada para que pudesse levar um pouco da 

água comigo para casa. Ficamos em um hotel perto do santuário e eu conseguia ver a 

rocha da sacada do meu quarto. Saí para olhar para ela todas as noites e pensei sobre as 

muletas e as braçadeiras, e sobre os milhares de pessoas que vinham até ali e acredita-

vam. Será que todas elas estavam enganadas?  

 Eu também me lembrei da Srta. Richardson e do seu rosário. De todos os lugares no 

mundo, aquele com certeza seria o melhor para comprar um rosário para mim e experi-
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mentá-lo. Comprei um livrinho sobre o rosário explicando como rezá-lo. De repente, uma 

noite, estava muito ansiosa para comprar um rosário e rezá-lo imediatamente. Minha mãe 

tinha saído para algum lugar, e meu pai estava lendo sozinho no quarto deles. Disse-lhe 

que queria comprar um rosário. Ele colocou a mão no bolso e me deu algum dinheiro sem 

levantar os olhos. Para minha própria surpresa, pedi que ele fosse até a loja comigo. Ele 

respondeu que estava cansado e que queria ler por algum tempo. Além do mais, a loja 

ficava logo atravessando a rua e ainda estava claro lá fora. Não havia motivo para que eu 

não fosse sozinha. Por alguma razão, a conversa saiu dos trilhos daí em diante. Eu disse 

muitas coisas inesperadas que depois não consegui entender de forma alguma.  

 Primeiro eu disse que não falava francês, então, o homem da loja não entenderia o 

que eu queria. Meu pai levantou os olhos, surpreso. Ele me lembrou de que eu vinha ten-

do aulas de francês já fazia algum tempo e que falava muito melhor do que ele próprio. 

Então eu falei que não entendia o dinheiro francês e que precisava de ajuda com ele. Meu 

pai retrucou que eu poderia facilmente perguntar ao homem na loja. Ele estava certo de 

que eu não teria nenhum tipo de problema. Todos, disse ele, estavam acostumados com 

americanos. Aí eu falei que simplesmente não queria ir sozinha e que queria que ele fos-

se comigo. Estava ficando bem agitada naquele momento. De repente, fiquei terrivelmen-

te zangada, e comecei a gritar, de pura raiva.  

 Meu pai só ficou olhando pra mim. Não estava zangado. Apenas não entendia a coi-

sa toda. Ele comentou que eu devia estar com algum problema, e que achava que a me-

lhor coisa a fazer era eu ir para o meu quarto para poder superá-lo. Minha mãe voltaria 

em alguns minutos, e ele a enviaria até mim para que ela pudesse resolver as coisas. 

Quando me virei para sair ele me chamou de volta, porque eu tinha me esquecido de pe-

gar o dinheiro. Disse que eu talvez ainda quisesse o rosário quando me sentisse melhor. 

Agarrei o dinheiro e saí correndo. No meu quarto, sentei-me na cama. Não chorei. Só fi-

quei sentada lá, sem sentir nada. Minha mãe chegou um pouco depois. Ela falou que meu 

pai tinha contado para ela que algo parecia errado, porém, tudo o que ele sabia era que 

eu queria comprar um rosário, e que ele tinha me dado dinheiro. Depois, eu tinha agido de 

forma estranha.         

 Não respondi. Minha mãe falou que não achava que eu estava sendo muito grata, 

depois de meu pai ter nos proporcionado um verão tão maravilhoso e de ter sido tão gentil 

conosco. Eu retruquei que não era verdade que ele estava sendo bacana conosco. Ele 

era horrível e sempre tinha sido. Disse à minha mãe que ela simplesmente tinha inventa-

do a história sobre ele ser “diferente”, e que eu não iria mais tentar valorizá-lo. Era tolice 

fingir que ele era maravilhoso. Ele não se importava com ninguém, e não havia sentido 
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em dizer o contrário. Minha mãe ficou realmente chocada. Ela falou que eu não percebia 

as coisas terríveis que estava dizendo e que deveria ir pedir desculpas por criar tanto ca-

so quando ele estava sendo tão atencioso. Eu disse que não faria aquilo. Houve um silên-

cio bem longo. Então, minha mãe repetiu que eu não percebia o que estava dizendo e, 

daquela vez, eu sabia que ela estava certa. Comecei a chorar, e ela me envolveu em 

seus braços e explicou que muitas vezes as pessoas falam coisas ruins que realmente 

não pretendiam dizer. Nós simplesmente esqueceríamos tudo aquilo. É claro que meu pai 

realmente se importava conosco. Tudo tinha sido um engano.  

 Chorei muito mais e falei que achava que devia estar doente ou algo assim. Era is-

so. Estava doente e não sabia o que estava dizendo. Naquele momento, eu de fato me 

sentia doente, então, minha mãe me ajudou a ir para a cama, e fiquei lá até o dia seguin-

te. Nenhum de nós voltou a tocar no assunto. No outro dia de manhã, meu pai foi a algum 

lugar para passar o dia enquanto minha mãe foi comigo comprar o rosário. Comprei tam-

bém uma pequena medalha da Santíssima Virgem, e levamos os dois a um padre para 

que fossem benzidos. Ficamos na gruta para a missa e para um lindo serviço depois. Era 

sábado, e havia ainda mais flores, música e procissões do que o normal. As pessoas es-

tavam rezando em todos os lugares. Era tudo muito, muito lindo. Perguntei à minha mãe 

se ela já tinha sido católica, e ela disse que não. Mas era possível ver que ela estava vaci-

lando.   

 Naquela noite, no meu quarto escuro, fiquei em pé com meu rosário na mão e minha 

medalha pendurada no pescoço, e pensei sobre Deus, a Srta. Richardson e a Santíssima 

Virgem. De repente, tive uma ideia. Aquele era um lugar maravilhoso e talvez, se eu pe-

disse um milagre para mim, iria consegui-lo. E aí acreditaria em Deus e me tornaria católi-

ca. Fui até a sacada e olhei para a rocha. 

 — Por favor, Deus – disse em voz alta — Não sou católica, mas se for verdade, po-

deria me mandar um milagre para que eu consiga acreditar em você? 

 Eu já tinha decidido qual deveria ser o milagre. Fecharia os olhos e rezaria três Ave-

Marias. Se um meteoro estivesse no céu quando abrisse os olhos de novo, esse seria o 

meu milagre. Não esperava realmente encontrar o meteoro, entretanto, fechei os olhos e 

rezei as três Ave-Marias de qualquer maneira. Quando abri os olhos novamente, o céu 

estava cheio de estrelas cadentes. Observei-as em um silêncio perplexo e aí sussurrei: — 

É o meu milagre. Deus realmente o enviou. Veja, ah, veja! É o meu milagre! 

 Fiquei bem imóvel até as estrelas se desvanecerem e o céu ficar escuro outra vez. E 

aí me lembrei: nosso guia tinha nos contado que era época de chuvas de meteoros nesta 

parte do mundo, e que elas deveriam aparecer logo. Não era realmente um milagre de 
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forma alguma. Eu nunca tinha visto uma chuva de meteoros e foi por esse motivo que não 

a reconheci de imediato. Era até provável que eu tivesse escolhido um meteoro como 

meu milagre porque o guia havia falado bastante sobre essas chuvas naquela mesma 

tarde e, naquele momento, eu tivesse pensado o quanto gostaria de ver uma delas. Difi-

cilmente poderíamos transformar aquilo em um milagre. É preciso ser muito cuidadoso 

para não ser enganado. Bem, reconheço uma chuva de meteoros quando a vejo. Não 

poderia ser enganada tão facilmente. Aí tive outro pensamento. Não poderia ser um mila-

gre que eu tivesse pensado em pedir um meteoro logo antes da chuva de meteoros estar 

para acontecer? Afinal, eu não tinha como saber que ela viria naquele exato momento. 

Assim, talvez fosse um milagre verdadeiro. Mas não pude me convencer disso muito bem 

outra vez. Eu tinha ficado muito desconfiada com a coisa toda. Fiquei até um pouco zan-

gada a respeito.  

 Talvez, disse a mim mesma, a água, as curas e as muletas fossem todas como a 

chuva de meteoros. As pessoas só pensavam que eram milagres. Tudo poderia acontecer 

do mesmo jeito. É tão fácil ser enganado. Estava para resolver tudo daquela forma quan-

do me veio outro pensamento que me deixou bastante desconfortável. Eu tinha dito a 

Deus que se visse um meteoro quando abrisse os olhos, aquele seria o meu milagre. Cer-

tamente tinha visto um meteoro. Isso era um fato. Se havia um Deus, ele provavelmente 

não iria gostar do jeito que eu estava recebendo seu milagre. Não estava sendo grata. Se 

Deus havia se dado ao trabalho de mandar um milagre especialmente para mim, ele po-

deria não ver com bons olhos todo esse ceticismo. E se havia um Deus, então, também 

poderia haver um inferno para as pessoas que não o valorizavam. 

 Tive que debater a coisa toda até achar uma saída finalmente, embora permaneces-

se um pouco inquieta a respeito. Persuadi a mim mesma de que se Deus iria se dar ao 

trabalho de me mandar um milagre de qualquer forma, ele com certeza teria bom senso 

suficiente para me fazer acreditar nele. Um milagre é algo no que você precisa acreditar. 

Eu de fato não acreditava naquele, então, não poderia ter sido um milagre genuíno. De 

qualquer forma, resolvi que não precisava tomar uma decisão definitiva a respeito imedia-

tamente. Havia muito tempo para isso. Eu pensaria a esse respeito depois. Estava ficando 

muito cansada, então, fui para dentro e, depois de algum tempo, adormeci. Tive alguns 

sonhos inquietos, todavia, não me lembrei do conteúdo quando acordei no dia seguinte. 

 Mais ou menos um ano depois de termos voltado da viagem, meu irmão se casou e 

nós nos mudamos para um apartamento menor. Geórgia, a arrumadeira, foi conosco. Ela 

e eu tínhamos feito amizade já fazia algum tempo, mas ficamos ainda mais próximas na-

quele momento. Geórgia viera do Alabama e não tinha família em Nova Iorque, então, ela 
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e eu meio que ficamos juntas. Costumávamos conversar sobre várias coisas com bastan-

te frequência, porém não discutimos religião durante algum tempo. Entretanto, logo que 

ela mencionou o assunto, fiquei muito interessada na religião dela e pedi que ela me con-

tasse tudo a respeito. Geórgia era batista. Sua igreja acreditava oficialmente no inferno, 

ela me disse, mas compreendi que seu Deus pessoal era bem amigável e não saía por aí 

assustando as pessoas com o fogo do inferno e a danação. Aparentemente, ele não im-

portunava seus filhos fazendo-lhes muitas exigências irracionais, todavia, ele não as de-

sapontava e arrumava tudo para que as coisas sempre dessem certo no final. Aquilo me 

pareceu muito bom. Eu não tinha muita certeza de que tudo terminaria bem para mim. 

 Geórgia lia a Bíblia todas as noites, e comecei a ir ao quarto dela para lermos juntas. 

Era algo bom a se fazer antes de ir para a cama. Minha mãe aparentemente tinha desisti-

do de ser teosofista, mas não discutiu suas incursões religiosas mais recentes comigo, e 

eu não queria levantar a questão eu mesma. Ainda usava a medalha da Santíssima Vir-

gem, embora nunca tivesse conseguido chegar a uma conclusão definitiva sobre o meu 

milagre. Pensava nele de vez em quando, sempre evitando tomar uma posição firme. En-

quanto isso Geórgia e eu líamos a Bíblia todas as noites.  

 Um domingo, ela me perguntou se eu gostaria de ir à igreja com ela. Sua igreja fica-

va em uma área mais distante da cidade, e ela me contou tudo a respeito dela no cami-

nho. Fiquei muito entusiasmada. Geórgia disse que Deus estaria esperando por nós, e ela 

geralmente estava certa. Antes do serviço, ela me levou até a frente da igreja e me apre-

sentou ao ministro, que me disse: “Deus te abençoe”. Aí, Geórgia e eu sentamos juntas e 

esperamos pelo Senhor.  

 As pessoas na igreja dela cantaram músicas muito diferentes de qualquer coisa que 

eu já tivesse ouvido. Elas as cantaram de novo e de novo, começando bem suavemente e 

ficando mais alto a cada vez. Ficou tão lindo a ponto de fazer alguém explodir em lágri-

mas. Algumas pessoas o fizeram. Mas a maioria ficou muito feliz e começou a bater pal-

mas e a bater os pés acompanhando a música. Algumas delas até se levantaram em 

seus bancos ou foram para os corredores e começaram a gritar. Percebi que elas esta-

vam se sentindo maravilhosas, embora não conseguisse entender a maior parte das pala-

vras que gritavam. Não tinha certeza se estavam falando inglês. No entanto, era óbvio 

que tinham um relacionamento amigável com Deus, e que costumavam falar com ele de 

maneira aberta e direta. No início, fiquei bem surpresa com aquilo tudo. Eu sempre tinha 

me dirigido a Deus formalmente, com respeito e até deferência, todavia, dificilmente inti-

midade. Não sabia o que fazer com essa abordagem muito diferente de imediato, e até 

senti que poderia ser um equívoco. Mas logo meus pés começaram a acompanhar a mú-
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sica. Um pouco depois, eu batia palmas, e mais tarde ainda, cantava bem alto como todos 

os outros.  

 Geórgia estava se balançando para frente e para trás com os olhos fechados e, de 

vez em quando, olhava para mim e sorria. Estava me sentindo feliz e muito em casa. Aí o 

ministro nos deu um maravilhoso sermão. Ele nos contou sobre Deus, o Céu e a salva-

ção. Disse que este mundo não era realmente nosso lugar, e que coisas maravilhosas 

estavam esperando por nós. Algum dia, ele disse, todos nós estaríamos com o Senhor 

para sempre. Tudo o que precisávamos era de fé. A fé era a dádiva de Deus, e qualquer 

um que pedisse a ele por ela, a receberia. Houve uma “coleta de consagração” após o 

sermão, que Geórgia explicou para mim. Se você quisesse algo especial, deveria consa-

grar trinta centavos a Deus e pedir-Lhe fé. Depois disso, cantamos mais um pouco e aí 

todos foram para o lado de fora para apertar a mão do ministro. Quando chegou a minha 

vez, ele me perguntou se eu tinha gostado do serviço, e eu disse que era simplesmente 

maravilhoso. Ele falou que eu deveria voltar e me deu umas palmadinhas no ombro. 

 Tendo sido especialmente convidada, fui à igreja com Geórgia o mais que pude e 

consagrei meus trinta centavos pela fé. Na igreja, rezei e cantei com todos os outros, en-

tretanto, fora de lá, quando tentava falar com Deus, nunca estava realmente certa de que 

havia alguém ouvindo. Algo estava faltando. E, um dia, finalmente descobri o que era. 

Geórgia me levou a um serviço de batismo em um domingo. Pessoas em longas túnicas 

brancas estavam em pé ao lado de uma piscina de mármore diante da igreja. O ministro, 

que agora era um grande amigo meu, estava em pé na piscina e inclinava cada pessoa 

gentilmente de costas na água. Depois, elas saíam da piscina pelo outro lado e se junta-

vam às fileiras dos redimidos. Fiquei muito impressionada. Antes da cerimônia, o ministro 

havia dito:  

 — Aqueles que serão batizados hoje vieram para cumprir os desejos do Senhor. Ele 

nos disse que deveríamos ser batizados para sermos salvos. A menos que você seja ba-

tizado, não poderá ser puro de coração. E, a menos que seja puro de coração, não pode-

rá ver Deus.  

 “É isso”, refleti comigo mesma. É preciso ser batizado antes de poder ver Deus. Eu 

não tinha sido batizada. Era o que estava faltando. 

 Naquela noite, conversei com Geórgia sobre o batismo. Ela fora batizada no sul e 

disse que havia sido a experiência mais maravilhosa da sua vida. Explicou que quando se 

é batizado, o Espírito do Senhor desce sobre a pessoa e realiza um milagre no coração 

dela, e depois, há uma grande festa. O batismo torna alguém um verdadeiro filho de 

Deus. Afinal, a Bíblia diz que devemos ser batizados. Geórgia pegou a Bíblia e me mos-
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trou essa passagem. Era o que ela dizia com certeza. Não havia dúvida. Eu disse a Geór-

gia que queria ser batizada logo que possível, e ela sugeriu que eu conversasse com o 

ministro sobre isso. Ele foi muito, muito bacana. Concordou que eu deveria ser batizada, 

porém parece que havia um problema que eu não tinha previsto. Quando um ministro o 

batiza, espera-se que você se junte à sua igreja. Como um filho de Deus, você se torna 

um membro da casa de Deus. O ministro, é claro, iria me batizar se eu quisesse, mas ele 

pensou que talvez fosse melhor para mim se fosse batizada em uma igreja que fosse, 

bem – ele hesitou um pouco e depois continuou – mais perto da minha casa. Talvez eu 

devesse ir para casa e pensar nisso. 

 Fui para casa e pensei. Não tinha percebido que unir-se à igreja era parte de ser 

batizado e senti que seria necessário pelo menos acreditar em Deus antes de dar um 

grande passo como aquele. Tentei o ministro da igreja batista perto de onde vivia, mas ele 

disse praticamente a mesma coisa. Ele ficaria feliz em me batizar e em me aceitar como 

membro da igreja. Aquelas pareciam ser as regras. Afinal, encontrei um ministro que fazia 

serviços especiais em um tipo de casa de encontros grande, e também tinha serviços es-

peciais de batismo lá uma vez por mês. Geórgia e eu fomos a uma de suas reuniões, e 

ela me explicou que ele era um evangelista do Senhor, e tinha uma missão especial con-

vertendo pessoas. Após o serviço, que foi muito emocionante, fui até ministro e perguntei 

sobre ser batizada lá. Ele perguntou tudo sobre mim e a minha religião, e também sobre 

meus pais e a religião deles. Ele disse que me batizaria, todavia, pensava que eu deveria 

perguntar aos meus pais primeiro. Ser batizada, ele disse, era um passo muito sério. Sig-

nificava assumir uma posição definitiva em relação a Deus, e ele achava que meus pais 

poderiam ter suas próprias convicções fortes sobre o assunto. Eu disse que não achava 

que eles se importariam, mas ele falou que nunca podemos ter certeza. Não se recusaria 

a me batizar, mesmo que eles não gostassem da ideia, porém achava que eu pelo menos 

deveria contar a eles a respeito. Ele sentia que meu pai especialmente poderia ter muita 

dificuldade com meu batismo, sendo judeu. Eu deveria falar com meus pais e depois vol-

tar a procurá-lo.  

 Eu não esperava oposição da minha mãe, e ela, de fato, não ofereceu nenhuma. Ela 

gostou da ideia e prometeu me comprar um livro de bolso que eu vinha desejando como 

um presente especial. Eu estava muito mais preocupada com o meu pai. Era difícil prever 

como ele se sentiria a respeito de qualquer coisa. Talvez o ministro estivesse certo. Meu 

pai poderia ter fortes sentimentos sobre o batismo. Poderia até ficar muito zangado. Nun-

ca se podia ter certeza em relação a ele. Hesitei bastante antes de perguntar e, quando 
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finalmente fui conversar com ele, tive bastante dificuldade em começar a falar. Depois de 

mudar desconfortavelmente de um pé para outro, finalmente abordei o assunto. 

  — Pai, decidi ser batizada – exclamei. — Como você se sente a esse respeito? 

 Meu pai respondeu que achava que eu deveria ser batizada se quisesse. Esperei 

que dissesse mais alguma coisa, todavia, ele obviamente não via necessidade de fazê-lo. 

Porém, senti que havia mais a ser dito.   

 — Você não se importa, não é, pai? – perguntei, ansiosa — Quero dizer, você não 

está zangado nem nada? 

 — Eu? – ele perguntou, obviamente surpreso — Por que eu deveria ficar zangado? 

 Eu ainda não estava satisfeita. De alguma forma, não parecia certo eu me safar tão 

facilmente.  

 — Você tem mesmo certeza de que não se importa? 

 Meu pai me assegurou que estava bem certo de que não se importava. Acho que eu 

deveria ter ficado satisfeita. Tinha conseguido o que queria, e não podia entender por que 

me sentia tão infeliz. Ele obviamente não tinha mais nada a dizer, e saí bem rapidamente 

porque não queria que percebesse que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. No 

dia seguinte, voltei e disse ao ministro que meus pais não tinham objeções a que eu fosse 

batizada. Haveria uma cerimônia de batismo no domingo seguinte, e eu seria incluída. Ele 

me instruiu a rezar no meio tempo e eu disse que o faria, ou pelo menos, faria o melhor 

que pudesse. O ministro disse que isso era tudo o que era necessário.  

 Geórgia foi ao meu batismo como minha testemunha e amiga. Ela me ajudou a me 

aprontar e a vestir meu manto branco. Estava muito entusiasmada e ficava repetindo que 

eu teria a experiência mais maravilhosa da minha vida. Eu esperava que ela estivesse 

certa. Depois da cerimônia, troquei de roupa e fui até o escritório do ministro para pegar 

meu certificado de batismo, enquanto Geórgia reunia minhas roupas molhadas em uma 

sacola que tínhamos levado conosco. O ministro quis se certificar de que tinha anotado o 

nome certo, então, pediu que eu o soletrasse. Meu primeiro nome saiu certo, no entanto, 

quando cheguei ao último, fiz algo bem estranho. Fiquei muito surpresa quando fiz aquilo, 

e depois, fiquei embaraçada demais para corrigi-lo. Ao invés de dar o último nome do meu 

pai, dei a ele o nome de solteira da minha mãe como se fosse meu. Fiquei ruborizada, 

mas estava feito e deixei assim mesmo. O ministro fez o certificado e me entregou. Eu o 

escondi na minha bolsa e corri de volta até Geórgia. Fiquei feliz que ela não tivesse me 

ouvido cometer aquele terrível equívoco. 
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 No caminho para casa, Geórgia disse que pensava que deveríamos ter algum tipo 

de festa, então, ela me pagou sorvete com bolo e depois comprou uma caixa de doces. 

Gostei da festa, mas, quando chegamos em casa, comecei a me sentir desolada. Não era 

realmente diferente agora que eu tinha sido batizada, todavia, continuei indo à igreja com 

Geórgia durante mais algum tempo, só para o caso de acontecer algo. Aí, comecei a ir 

apenas de vez em quando, e finalmente só enviava meus trinta centavos pela Geórgia 

para que fossem consagrados por mim. Não tinha sentido. Eu não tinha fé. Ela disse que 

provavelmente era trabalho do diabo e sugeriu que eu rezasse de qualquer forma. Tam-

bém prometeu rezar por mim. Deus não iria me desapontar, ela estava certa, agora que 

eu tinha sido apropriadamente batizada. Eu gostava muito de Geórgia. Ela tinha sido gen-

til comigo. Agradeci por suas orações e deixei assim mesmo. 

 Logo depois, deparei-me com outros problemas. Eu tinha sido gorda durante bastan-

te tempo, embora aquilo não tivesse me incomodado demais até que os meninos passa-

ram a ser importantes para mim. Nas festas, os meninos me provocavam sobre ser gorda, 

e não me chamavam para dançar nem me telefonavam para marcar encontros. Eu me 

sentia bem infeliz e fiz o que sempre fazia quando estava assim: comi. Quanto mais co-

mia, mais engordava. Comecei a recusar todos os convites, indo para casa logo depois da 

escola e ficando lá. Eu não tinha encontrado Deus, e estava começando a parecer que 

ninguém me queria muito na Terra também.  

 Minha mãe percebeu que eu estava com problemas e realmente tentou me ajudar. 

Ela tinha conhecido a mais maravilhosa praticante da ciência cristã que, disse, tinha lhe 

mostrado a luz. Afinal, eu não tinha nada a perder e poderia até avançar um pouco. Minha 

mãe me deu um livro sobre a ciência cristã para ler primeiro. Infelizmente, ele não me im-

pressionou muito nem de um jeito nem de outro, e fui me encontrar 

com a praticante mais no espírito da esperança do que da fé. Ela me 

deu muitos argumentos com a fluência vinda das repetições frequen-

tes, todavia, eu não podia deixar de pensar que, com sua maneira de 

argumentar, era possível provar praticamente qualquer coisa. Perce-

bi logo que estava enfrentando o mesmo velho problema. Você pri-

meiro precisa acreditar para depois encontrar provas para o que a-

credita. Não havia sentido em passar por tudo aquilo de novo. 

 Mas o mundo ainda estava diante de mim, e eu tinha que lidar 

com ele de alguma forma. Decidi me retirar da vida social e me tornar “intelectual”. Assim, 

eu recusava convites porque preferia ficar em casa e ler e, quando os convites não vi-

nham, não me importava porque tinha algo melhor para fazer. Um dia, parei de comer 

Helen, aos 16 anos 
de idade 
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demais e emagreci, mas eu já tinha a ideia de que o mundo era um lugar incerto e amea-

çador, e não estava ansiosa para retornar a ele. De fato, não sabia muito a respeito dele. 

Tinha perdido os estágios iniciais de festas e encontros, e não estava atualizada sobre as 

peças e filmes populares. Não entendia o que os meninos e as meninas da minha própria 

idade falavam, e, conforme o tempo passou, ficou cada vez mais difícil para que eu me 

comunicasse com eles. Segui em frente sendo “intelectual”. Realmente não tinha muita 

escolha a esse respeito. 

 

Faculdade e casamento 

 

 Na época em que entrei na faculdade, em 1931, um papel intelectual era minha fon-

te principal de conforto e de proteção. Recebi nota máxima em inglês e disse à minha 

mãe que pretendia me tornar professora de inglês, como ela havia sido. Minha mãe ficou 

satisfeita com essa ideia, e eu também, na verdade. Parecia um pensamento amigável. 

Porém, essa não era a minha intenção secreta. Eu não tinha dúvida de que algum dia se-

ria uma grande escritora, provavelmente uma novelista internacionalmente famosa. Vive-

ria sozinha e escreveria. Seria diferente das outras pessoas, embora distintamente me-

lhor. Em vista da minha meta secreta, a intensa dificuldade que eu tinha em escrever 

qualquer coisa era particularmente árdua para mim. Além disso, eu era tão sensível em 

relação aos meus escritos que, mesmo quando finalmente tinha sucesso em colocar algo 

no papel, tinha a tendência a escondê-lo e a me recusar a entregá-lo. Era difícil negar que 

aquilo não estava de acordo com minha futura carreira, como eu a visualizava. De alguma 

forma, consegui incluir tudo no meu papel tanto como intelectual quanto como uma gran-

de escritora futura, embora nunca estivesse muito confortável a esse respeito. Como inte-

lectual, eu era supercrítica e, como futura escritora, sensível demais. Algum dia, esses 

atributos iriam se somar para minha elevação, embora fossem bem difíceis de lidar na-

quele momento. 

 No meio tempo, li bastante filosofia e literatura, e me senti feliz envolvida em siste-

mas de pensamentos, leis do raciocínio e lógica em particular. Eu prestava tão pouca a-

tenção quanto possível às exigências da vida. Em meu segundo ano de faculdade, co-

nheci Louis, um rapaz que trabalhava na biblioteca. Ele também era “intelectual”, e nós 

começamos a conversar sobre livros. Nós nos destacávamos em filosofia, na qual ele 

também estava interessado. Ele não tinha saído com muitas garotas e estava satisfeito 

por conseguir conversar com uma que não o deixava desconfortável. Começamos a nos 

encontrar todos os dias para o almoço, e depois todas as noites também. Alguns meses 
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depois de nos termos conhecido, ele me pediu em casamento. Foi a única proposta que 

eu recebi. Também foi a única que ele fez. Conversei sobre essa ideia com meus pais, ou 

pelo menos, com minha mãe. Meu pai disse que mal conhecia o jovem e dificilmente po-

deria ter muita opinião sobre o assunto. Minha mãe, embora um pouco hesitante porque o 

jovem era judeu, ficou muito entusiasmada com o casamento. Ela me perguntou se eu 

tinha certeza de que ele era de fato a pessoa certa, e eu disse que sim, porque realmente 

não sabia o que mais poderia dizer. Então, minha mãe me beijou e começou a organizar 

uma festa. E assim, parecia que eu estava noiva. Casei-me alguns meses depois, em 

1933. Meu marido não é religioso e, mais para agradar os pais dele, organizamos uma 

curta cerimônia no escritório de um rabino aposentado. 

 No domingo anterior ao casamento, Geórgia fez 

uma consagração especial para nós e, daquela vez, 

realmente gostei que ela o fizesse. Eu estava bem in-

certa sobre a coisa toda. Saí para uma caminhada de 

reflexão na tarde anterior à cerimônia e, com uma coi-

sa e outra, acabei parando em uma igreja católica. Não 

fiz orações, mas acendi duas velas, uma para meu fu-

turo marido e outra para mim. Parecia uma boa coisa a 

se fazer. No dia seguinte, meu pai nos levou de carro até o templo. Eu estava nervosa 

demais em relação à cerimônia para querer algo elaborado, e pedi ao rabino para fazê-la 

tão curta quanto possível. Terminou em menos de dez minutos, e não tenho ideia do que 

o rabino disse. Meu marido e eu ficamos ambos um pouco surpresos de perceber que 

estávamos casados. Depois da cerimônia, cada um voltou para a casa de seus próprios 

pais para estudar. Nós nos casamos no final de maio, durante a semana de exames fi-

nais.  

 Estar casada fez pouca diferença na minha vida a princípio. Eu ainda tinha dois anos 

de faculdade, que queria terminar. Meu marido se graduou no ano em que nos casamos e 

decidiu entrar no ramo de livros. Não tínhamos meios de nos sustentarmos enquanto ele 

começava, assim, ele se mudou para nosso apartamento por algum tempo. O apartamen-

to era grande e havia muito espaço. Além do mais, eu não me sentia realmente casada, e 

estava muito feliz com o arranjo. Meu marido estava ocupado com o negócio de livros, e 

eu estava ocupada com a escola. Acho que gostaria de ter continuado assim indefinida-

mente, especialmente porque meu marido não achava nada difícil. Tudo na casa ainda 

corria suavemente, as refeições ficavam prontas nos horários certos, e ele e meu pai jo-

gavam xadrez todas as noites. Depois da minha formatura, em 1935, entretanto, fomos 

Helen e seu marido, Louis 
 
 



Autobiografia de Helen Schucman 
 

25 

 

forçados a arranjar um lugar para nós bem de repente. Minha mãe ficou muito doente, e o 

médico sugeriu que ela fosse liberada de todas as pressões de cuidar da casa. Meus pais 

se mudaram para um pequeno apartamento em um hotel que provia serviço completo, e 

meu marido e eu nos mudamos para um lugar nosso, pequeno, nas proximidades.  

 Meus pais não precisavam mais da Geórgia, no entanto, ela tinha estado conosco 

por tanto tempo que era virtualmente um membro da família. Além disso, a decisão de 

abrir mão do apartamento tinha sido bem súbita, e Geórgia não havia tido oportunidade 

de procurar outro emprego. Os tempos estavam difíceis também, e poucas famílias ti-

nham condições de pagar por criadas naqueles anos. Geórgia nunca trabalhara para 

qualquer outra família desde que viera do Alabama para o norte, quando menina, e meus 

pais sentiam uma verdadeira obrigação em relação a ela. Eles fizeram um arranjo muito 

generoso para ela e para mim também. Meu marido e eu dificilmente poderíamos pagar 

uma criada, mas meus pais concordaram em continuar pagando o salário de Geórgia para 

que ela viesse trabalhar para nós. Fiquei grata por essa decisão, não apenas porque não 

sabia cozinhar. Geórgia era uma amiga muito antiga, e era bacana tê-la por perto. 

 A livraria do meu marido era bem distante do nosso apartamento e, quando decidi-

mos que eu também trabalharia na loja, ficou óbvio que a coisa mais sensata a se fazer 

seria nós nos mudarmos para as redondezas. Encontramos um apartamento a poucas 

quadras da livraria, embora eu não gostasse dele de jeito nenhum. Era bem distante de 

onde meus pais viviam, e eu não conseguia superar o sentimento de que lá não era o 

meu lugar. Além disso, comecei a ajudar meu marido na livraria, e também não gostei 

daquilo. Tentei pensar nela como “nossa” loja, mas nunca consegui lidar bem com a situ-

ação. Mais ou menos um ano depois, fiquei muito doente, e o médico me disse que eu 

precisaria de cirurgia, o que me deixou morta de medo. Tive pesadelos com alguém me 

segurando em uma maca e com uma máscara preta sendo colocada sobre o meu rosto. 

Acordava gritando quase todas as noites. Fiquei aterrorizada por vários meses, durante 

os quais apenas fui ficando cada vez mais doente. Finalmente, fui conversar com o médi-

co outra vez. Ele garantiu que a cirurgia não duraria muito e que eu não teria consciência 

dela até estar terminada. Também estava razoavelmente certo de que eu teria alta em 

mais ou menos uma semana. Eu estava muito doente para adiar mais, e me preparei para 

ir ao hospital no dia seguinte.  

 Naquela noite, sentei sozinha e tentei me organizar. Seria muito mais fácil, pensei, 

se acreditasse que Deus cuidaria de mim. Havia uma chance, eu supus, de que ele existe 

afinal. Com certeza, o fato de eu não acreditar nele não tinha nada a ver com a sua exis-

tência de um jeito ou de outro. De qualquer forma, não haveria prejuízo em tentar um 
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meio-termo razoável. Eu colocaria a cirurgia nas mãos de Deus, caso ele existisse, e, se 

as coisas corressem bem, poderia até conseguir acreditar nele mais uma vez. Não havia 

nada a perder por tentar. Rezei o Pai Nosso, coloquei minha cirurgia nas mãos de Deus, e 

fui até o hospital no dia seguinte com a minha medalha da Santíssima Virgem ao redor do 

pescoço. 

 O que aconteceu foi que tudo deu errado. Fiquei inconsciente durante um longo 

tempo, e não saí do hospital por mais de quatro meses. Uma das enfermeiras que cuidou 

de mim era católica e muito religiosa. Ela pensou que eu também fosse católica, por cau-

sa da medalha que estava usando. Ela me contou que vinha rezando por mim todos os 

dias, e que tinha oferecido uma missa de ação de graças quando eu finalmente recobrei a 

consciência. Deus tinha sido muito bom para mim, afirmou, e eu tinha conseguido um 

verdadeiro milagre. Eu mesma não via isso assim. Estava muito zangada em relação à 

coisa toda, e continuei zangada com isso durante anos. Se essa era a ideia de Deus so-

bre como fazer as coisas darem certo, pensei, ele certamente tinha um horrível senso de 

humor. A enfermeira não aprovou minha atitude e falou, de forma bem rígida, que conti-

nuaria a rezar por mim de qualquer forma. Deus me faria ver as coisas de forma apropria-

da. Ela não achava que eu era grata por tudo o que ele tinha feito por mim. 

 A última observação tinha certo toque familiar, que me deixou ainda mais irritada. Eu 

disse à enfermeira que não podia impedi-la de rezar, é claro, todavia, acrescentei que a-

gradeceria se ela não pedisse outro milagre a Deus até eu estar pelo menos forte o sufici-

ente para lidar com aquele primeiro. Falei que, considerando-se tudo, tinha muita sorte de 

ter sobrevivido ao milagre. Estava, de fato, muito disposta a esperar bastante tempo antes 

do próximo, e sugeri que ela dissesse a Deus que não havia pressa. A enfermeira res-

pondeu que era óbvio que eu estava precisando muito de orações independentemente de 

como pudesse estar me sentindo a respeito, e que ela continuaria tentando me ajudar 

apesar da minha falta de reconhecimento pelo milagre que Deus havia me concedido. Eu 

me sentia tudo, menos grata pela ajuda contínua dela, e lhe disse isso. O que eu realmen-

te precisava era me sentir melhor e sair do hospital, e não me parecia provável que ora-

ções ajudariam com isso. 

 Ao longo dos compridos dias no hospital eu mal conseguia esperar para ir embora, 

mas, quando finalmente fui para casa, não fiquei nem um pouco entusiasmada. Até ficar 

doente, eu sempre tinha acalentado uma vaga ideia de que nada realmente ruim aconte-

ceria comigo. Agora eu sentia que era provável que só coisas ruins fossem acontecer, e 

que um desastre real parecia inevitável. Andava por lá na ponta dos pés à espera do fim. 

Naquele momento, não estava disposta a assumir riscos com nada nem com ninguém. 
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Estava convencida de que ninguém realmente se importava muito comigo; uma crença 

que nem meu marido nem Geórgia conseguiram abalar. Eu me sentia abandonada pela 

Terra e também pelo Céu. Fiquei doente por um longo período de tempo, porém, um dia, 

fui forçada a reconhecer que estava melhor fisicamente e tive que desistir de agir como 

uma inválida; decisão essa que o médico considerou que deveria ter sido tomada há mui-

to tempo. Mas aquela foi uma decisão que me deixou em uma situação muito difícil. Estar 

doente tinha me dado um tipo de férias dos meus problemas, entretanto, eles ainda esta-

vam lá, e o fato de estar tão zangada não me ajudava a resolvê-los.  

 Passaram-se anos até que eu finalmente me desse conta de que havia uma chance 

que eu talvez estivesse olhando para as coisas do jeito errado. Levei mais de vinte anos 

para começar a suspeitar dessa possibilidade. Tendo feito essa concessão, comecei a 

rever minha vida até aquele ponto, e, entre outras coisas, examinei minha longa e errática 

busca por Deus. Estava claro que eu não tinha chegado a lugar algum com aquilo. Reco-

nhecidamente, a falha deveria ter sido minha. Talvez, como a enfermeira havia dito no 

hospital, eu não fosse grata por todas as coisas que Deus tinha feito por mim. Eu tivera 

problemas em aceitar um milagre uma vez, como bem me lembrava. Apesar disso, pen-

sei, as pessoas só podem achar soluções para seus dilemas da melhor maneira que con-

seguem, e, à minha própria maneira, senti que tinha tentado. Não havia sentido em espe-

cular sobre como a busca poderia ter terminado se eu a tivesse empreendido de outra 

forma. Se Deus existisse, o que eu duvidava muito, ele mesmo um dia poderia trazer à 

tona a questão da religião. Se ele não existisse, bem, assim eram as coisas. Para mim, a 

busca tinha terminado. 

 Porém, algumas poucas conclusões mais positivas vieram do meu período de re-

consideração. Era verdade que eu não tinha encontrado as verdes pastagens, mas me 

ocorreu que eu realmente tinha um lar. De fato, estava sentada em meu lar naquele exato 

momento. Era apenas que eu, de alguma forma, não o tinha percebido antes. Eu também 

não vivia nele sozinha. Meu marido vivia lá comigo. Finalmente acabei pensando nele. Ele 

podia ser muito bacana, decidi. Ele não era Deus, é claro, todavia, isso provavelmente 

também era bom, considerando-se todas as coisas. E ele de fato parecia o tipo de pessoa 

com a qual seria possível criar um relacionamento razoavelmente bom. Levaria algum 

tempo, naturalmente, e talvez fosse ser bem difícil em alguns momentos, mas eu bem que 

poderia começar. Estávamos casados há um longo tempo e, no geral, gostávamos que 

fosse daquele jeito. 

 Quando me afastei da busca pelo Céu, percebi que seria melhor tentar encontrar 

uma boa maneira de passar o resto da minha vida na Terra. Isso, reconheci, poderia ser 
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difícil, já que eu ainda sabia muito pouco a respeito do mundo. Mas, novamente, eu bem 

que poderia começar. Geórgia cuidava das tarefas domésticas, e não tínhamos filhos para 

ocupar o meu tempo. No início, tentei mais uma vez o negócio de livros. Meu marido é um 

estudioso de primeira, que passou vários dos seus anos iniciais de escola obcecado com 

aulas e lendo, feliz, na biblioteca pública. Ele tinha juntado uma excelente biblioteca, e era 

ainda mais interessado em comprar e ler livros do que em vendê-los. Mesmo assim, con-

seguíamos dar conta, e as finanças não eram um problema muito sério. Meu pai, em ge-

ral, estava disposto a nos ajudar se realmente precisássemos de algo. Mas, enquanto o 

negócio de livros era claramente o lugar certo para o meu marido, estava igualmente claro 

que era o lugar errado para mim. Comecei a ir com frequência cada vez menor e, em ge-

ral, discutia com meu marido quando ia. Nós simplesmente parecíamos não nos dar bem 

juntos nos negócios. Comecei a me sentir aprisionada em uma situação ruim, sem ter 

uma ideia clara de como sair dela.  

 Durante algum tempo, parecia que minha busca terrena poderia terminar de forma 

tão ineficiente quanto minha busca pelo Céu. Todavia, apesar da minha depressão cres-

cente, tive que reconhecer que estava singularmente livre para fazer o que quisesse. Meu 

marido me deu apoio e encorajamento ativo para planejar uma carreira independente, e 

meu pai não fez objeções a pagar quaisquer despesas que pudessem estar envolvidas. O 

problema era que eu não conseguia me decidir sobre o que queria fazer. Ficou óbvio que 

eu não seria a grande escritora que um dia tinha imaginado. Todavia, continuei a conside-

rar diversas outras carreiras amplamente no nível da fantasia, sem considerar a sério a 

necessidade de passar por um treinamento realista. Eu já tinha terminado a faculdade há 

algum tempo, e realmente sentia muito medo de voltar à escola. A verdade é que tinha 

me tornado intensamente amedrontada do fracasso. 

 Meu marido demonstrou paciência exemplar durante nossas longas e frequentes 

conversas sobre a minha carreira em potencial, embora eu estivesse tão incerta que levei 

anos para chegar a qualquer tipo de decisão. Mesmo depois de ter mais ou menos deci-

dido me tornar psicóloga, meus esforços foram limitados, por muito tempo, a intermináveis 

discussões com meu marido, a escrever pedindo catálogos de cursos, e a conversar so-

bre possibilidades de treinamento com orientadores universitários. Na verdade, eu não 

sabia sobre o que realmente era a psicologia. Só tinha uma vaga noção de que ela tinha 

algumas das respostas de que eu precisava. Finalmente, decidi vencer meus medos e 

ingressar na escola de pós-graduação, mesmo não tendo uma perspectiva exata sobre o 

projeto. Voltei para a escola em 1952, quase ferozmente empenhada em conseguir notas 
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máximas. Tendo falhado na busca pelo Céu, estava firmemente determinada a ter suces-

so na Terra. 

 Minha mãe morreu enquanto ela considerava as possibilidades da Igreja Unity, as-

sim, não teve tempo de chegar a quaisquer conclusões. Eu me lembro das palavras ditas 

no seu funeral: “E agradou ao Deus Todo Poderoso chamar sua filha para seu descanso 

eterno...” Eu espero que tenha sido desse jeito com a minha mãe. Afinal, seria justo. Meu 

pai morreu alguns anos depois. Meu irmão e eu nunca tínhamos nos conhecido bem, to-

davia, conversamos um pouco depois do funeral do nosso pai. Para minha surpresa, ele 

me perguntou que tipo de pessoa eu pensava que nosso pai realmente era. Eu comentei 

que ele havia trabalhado com nosso pai durante vários anos e que o tinha visto todos os 

dias. Com certeza, estava em melhor posição para conhecê-lo do que eu.  

 — Sabe, é engraçado... – respondeu meu irmão, depois de um longo silêncio — eu 

nunca realmente descobri muito a respeito dele. Pensei que você talvez soubesse. 

 Apenas sacudi a cabeça. Ficamos silenciosos durante algum tempo, e depois con-

cordamos que não tinha mais importância. Quanto a mim, não foi o primeiro problema que 

tive que deixar sem solução, e provavelmente não seria o último. Eu estava disposta a 

deixar daquele jeito. 

 Dos antigos deuses, só Geórgia permanece. Ela é um tipo de milagre em si mesma. 

Seu cabelo está branco, mas, tirando isso, mudou muito pouco. Eu não tenho ideia da 

idade dela, e ela desistiu de contar os anos há muito tempo. Continua indo à igreja regu-

larmente, e faz uma oração por mim todos os dias. Ela insiste que o Senhor ainda vai se 

relevar a mim, e sempre sorrio, sem responder. Realmente não há nada a dizer. Mas gos-

to muito de pensar em Geórgia rezando por mim, e pego minha medalha da Santíssima 

Virgem e olho para ela de vez em quando. Detestaria perdê-la por algum motivo. Tirando 

isso, não penso mais sobre religião com muita frequência.                                    
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PARTE II 

 

 No final das contas, o assunto da religião não estava encerrado, e foi trazido à tona 

mais uma vez de forma bem inesperada. Na verdade, o primeiro episódio de uma longa e 

surpreendente série de eventos aconteceu em um momento particularmente improvável. 

Eu havia passado do agnosticismo para o ateísmo zangado, tendo chegado a um ponto 

em que a mera menção à religião me irritava. Estava fortemente munida de armas “cientí-

ficas”, preparada e até ansiosa para combater ideias de cunho até remotamente religioso. 

Eu também estava zangada com as pessoas. Elas pareciam ter desenvolvido uma ten-

dência exploradora e uma falta de consideração a um ponto inimaginável. Eu me sentia 

cada vez mais carente, desvalorizada e ressentida, e não tinha ideia de que estava bem 

deprimida e ansiosa. Acreditava com firmeza que tinha vencido a superstição, e que esta-

va finalmente olhando para as coisas de forma realista. 

 Em uma fria noite de inverno em 1938, meu marido e eu fomos visitar alguns amigos 

que viviam um pouco distantes. Eu detestava o transporte público e o evitava sempre que 

possível. Viera secretamente pegando táxis durante anos antes de me casar, embora cos-

tumasse sair do táxi mais ou menos um quarteirão antes do nosso prédio, porque meu pai 

desaprovava intensamente esse tipo de transporte, exceto em emergências. Agora eu 

não via mais qualquer necessidade de ter um comportamento tão apologético. Queria pe-

gar um táxi naquela noite, particularmente porque estava começando a nevar. Meu mari-

do me lembrou, para meu grande desagrado, que a viagem era longa e que o metrô fica-

va a apenas um quarteirão dali. Sem expressar mais objeções, marchei irritada até o me-

trô, sombriamente determinada a sofrer. Ao chegarmos à plataforma, um trem estava par-

tindo, e tivemos que esperar mais ou menos vinte minutos pelo seguinte. Fui ficando cada 

vez mais zangada conforme os minutos passavam. Quando o próximo trem finalmente 

chegou, estava lotado, e tivemos que ficar em pré por um bom tempo antes de conse-

guirmos um assento sobre um radiador muito quente. A cada estação, uma ventania ge-

lada soprava para dentro quando as portas se abriam. 

 Fui ficando cada vez mais certa de que pegaria pneumonia, provavelmente nos dois 

pulmões. Como um perigo adicional, as pessoas estavam tossindo e espirrando ao nosso 

redor, e eu quase podia ver os germes atacando. Fiquei convencida de que a falta de 

consideração do meu marido provavelmente teria resultados fatais. O fato de ele estar 

satisfeito, absorvido em seu jornal, também não ajudou. Além de ser perigosa, a situação 

toda me pareceu revoltante. O trem cheirava a alho e a amendoins, e as pessoas pareci-
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am esfarrapadas e sujas. Do outro lado do corredor, uma criança com as mãos sujas de 

chocolate dava palmadinhas no rosto da sua mãe, deixando marcas sujas de dedos na 

sua bochecha. Ao lado dela, outra mãe estava limpando seu casaco, onde seu bebê tinha 

vomitado. Uma criança alguns assentos adiante, pegou goma de mascar do chão e a co-

locou na boca. No final do vagão, um grupo de homens idosos estava discutindo acalora-

damente e suando muito. Fechei os olhos, em desgosto, sentindo o estômago revirado.  

 E aí uma coisa deslumbrante aconteceu. Foi como se uma luz ofuscante brilhasse 

por trás dos meus olhos e enchesse minha mente por inteiro. Sem abrir os olhos, visuali-

zei uma figura de mim mesma caminhando diretamente para a luz. Ela parecia saber exa-

tamente o que estava fazendo. De fato, era como se a situação fosse completamente fa-

miliar para ela. Por um momento, parou e se ajoelhou, tocando o chão com os cotovelos, 

punhos e testa, no que parecia ser uma expressão oriental de profunda reverência. De-

pois se levantou, caminhou para o lado e se ajoelhou novamente, desta vez repousando a 

cabeça, como se estivesse recostada em um joelho gigante. O contorno de um enorme 

braço pareceu envolvê-la e ela desapareceu. A luz ficou ainda mais brilhante, e senti o 

mais indescritível e intenso amor irradiando-se dela para mim. Foi tão poderoso que eu 

literamente ofeguei e abri os olhos. 

 Vi a luz por ainda mais um instante, durante o qual amei a todos no trem com a 

mesma intensidade incrível. Então, a luz se desvaneceu, e o antigo quadro de sujeira e 

feiura retornou. O contraste foi realmente chocante. Levei vários minutos para recuperar 

uma aparência de compostura. Aí, estendi a mão, hesitante, para tocar a mão do meu 

marido. 

 — Não sei como explicar – disse em uma voz trêmula – e é muito difícil de descre-

ver. Mas, bem... – hesitei por um momento e depois continuei ofegante — Vi uma grande 

luz, e ondas e ondas de amor vieram dela e, quando abri os olhos, eu amava a todos. Tu-

do acabou agora, e não entendo o que aconteceu. 

 Meu marido, um leitor voraz por anos, tinha se deparado com algum material sobre 

misticismo de vez em quando, achando o assunto de algum interesse, embora dificilmente 

merecedor de investigação científica. Ele não pareceu surpreso, e simplesmente deu u-

mas palmadinhas em meu ombro, de maneira tranquilizadora. 

 — Não se preocupe – ele disse, suavemente, pegando o jornal. — Essa é uma ex-

periência mística muito comum. Nem pense mais a respeito. 

 Tentei seguir o conselho dele e tive algum sucesso. O episódio não se encaixava à 

minha vida consciente, que não foi afetada por ele por um tempo bem longo. Apesar dis-

so, a experiência meio que ficou em suspenso em algum pequeno canto da minha mente, 
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mesmo que eu não tivesse pensado seriamente a respeito dela por muitos anos. Demo-

rou ainda mais antes que algo de natureza similar acontecesse. No meio tempo, continuei 

meus estudos com meu ateísmo inabalado. 

 

Uma nova carreira e Bill Thetford 

 

 Tive sorte, como estudante e depois como psicóloga iniciante. Todos os tipos de o-

portunidades apareciam sem que eu procurasse. Logo após a formatura, uma proposta de 

bolsa, baseada em minha tese de doutorado, foi submetida pela universidade e aprovada 

para financiamento. O projeto correu bem, e o chefe do departamento me ofereceu uma 

posição de ensino, sugerindo que eu submetesse outras propostas. Naquele momento, 

minha sorte pareceu mudar. Tive visões de comandar um grande e florescente departa-

mento de pesquisas, e estava desesperadamente ansiosa para que as propostas fossem 

aprovadas. No dia em que elas estavam sendo consideradas, eu estava fora de mim, e 

saí para caminhar porque literalmente não conseguia ficar parada. Para minha própria 

surpresa, encontrei-me em uma igreja católica e, para minha surpresa ainda maior, acendi 

uma vela e fiz uma oração. Talvez tenha sentido que poderia dar outra chance a Deus. 

Porém, não estava preparada para dar a ele quaisquer opções de resultado. Eu queria 

que as propostas obtivessem financiamento, e ponto final. Antes de terminar de fazer meu 

pedido, já sabia qual seria o resultado. O departamento no qual trabalhava era o lugar 

errado para mim, e eu não deveria continuar lá. Isso foi totalmente inaceitável para mim, e 

saí irritada da igreja. Naquela noite, fiquei sabendo que as propostas haviam sido recusa-

das. Era o ano de 1958.  

 Depois disso, não me mexi por várias semanas, e fiquei cada vez mais deprimida. 

Estava me sentindo miserável sem um emprego, mas não fiz nada para encontrar outro. 

Na verdade, havia feito excelentes contatos e era improvável que precisasse fazer mais 

do que telefonar para um amigo ou dois. Um dia, reconheci a irracionalidade da minha 

posição e comecei a fazer os telefonemas. Eu viera trabalhando em uma área altamente 

especializada, uma na qual pessoas com treinamento e experiência eram muito requisita-

das. A primeira pessoa para a qual telefonei imediatamente me deu uma lista de indica-

ções promissoras. Estava a ponto de tentar ligar para o primeiro nome que meu amigo 

havia sugerido quando ele me ligou de novo. 

  — Esqueça a lista que lhe dei – ele disse enfaticamente. — Você conhece Bill 

Thetford?  

 — Nunca ouvi falar dele – respondi. 
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 — Pode telefonar para ele agora mesmo – continuou meu amigo. — Ele é o diretor 

do programa de psicologia do Hospital Presbiteriano. Aqui está o número dele. E, quando 

conseguir falar com ele, certifique-se de dizer que eu falei que você é a pessoa pela qual 

ele está procurando. 

 Eu não estava particularmente interessada em trabalhar na área médica, e o pouco 

que meu amigo me contou sobre o cargo não me chamou muita atenção. Apesar disso, 

em vista do seu senso de urgência, meu primeiro telefonema foi para o Dr. Thetford. 

Quando entrei em seu escritório alguns dias depois, fiz a primeira de uma série de obser-

vações silenciosas que eu mesma não entendi.  

 — E lá está ele – disse para mim mesma. — É a ele que devo ajudar. 

 Eu faria uma observação de certa forma similar bem mais tarde, depois de Bill e eu 

termos nos conhecido muito melhor. Foi outro daqueles momentos estranhos e descone-

xos que, de alguma forma, pareciam irromper na minha consciência sem qualquer ligação 

com a minha vida normal. Por um breve intervalo de tempo, eu parecia estar em outro 

lugar, dizendo, como que em reposta a um silencioso, embora urgente, chamado: “É claro 

que eu vou, Pai. Ele está em dificuldades e precisa de ajuda. Além disso, será por muito 

pouco tempo!”. A situação evocava a sensação de uma memória há muito esquecida, e 

eu, de certa forma, estava ciente de ter estado em um lugar muito feliz. Eu não tinha ideia 

de com quem estava falando, mas tinha certeza de que estava assumindo algum tipo de 

compromisso definitivo que não quebraria. Ainda assim, o comentário real que fiz naquele 

momento significava tão pouco para mim quanto o anterior, no escritório de Bill, quando 

nos conhecemos.  

 Conforme o Dr. Thetford descreveu o trabalho 

durante a primeira entrevista, ficou óbvio que não 

era muita coisa. A posição estava associada a um 

grande projeto de pesquisa que requeria um psicó-

logo na equipe. O trabalho era apenas tangencial-

mente relacionado aos meus maiores interesses e 

experiência, e nem o salário nem o título eram ex-

pressivos. Mais tarde, quando vários amigos me 

perguntaram por que raios eu tinha aceitado o trabalho, apresentei os mesmos argumen-

tos que dei ao meu marido quando conversamos sobre isso após a entrevista. O hospital 

era uma instituição de prestígio; eu poderia tomar o tempo que precisasse para dar uma 

consultoria que me tinha sido oferecida; e tinham me dito que haveria verbas disponíveis 

Hospital Presbiteriano Columbia 
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para projetos especiais que eu poderia iniciar. No entanto, em vista dos eventos posterio-

res, provavelmente não tive muita escolha nessa questão. Era lá que eu deveria estar. 

 O trabalho foi horrível no começo. O hospital não proveu o espaço para o projeto, e 

ficou cada vez mais claro que o “alto escalão” o considerava mais como um passivo do 

que como um ativo. Quando o projeto foi finalmente alojado em um apartamento próximo, 

eu me estabeleci na situação mais tediosa e difícil da minha vida profissional. O trabalho 

era mais do que rotineiro; era realmente opressivo. Além disso, era desenvolvido em uma 

atmosfera de suspeita e competitividade à qual eu não havia sido previamente exposta. 

Conforme conheci melhor Bill, também entendi que havia sérias dificuldades no próprio 

departamento de psicologia, onde verbas, assim como harmonia interpessoal, estavam 

depressivamente em falta.  

 Como eu, Bill havia chegado ao hospital de certa forma para sua própria surpresa. 

Em uma reunião profissional, ele tinha se encontrado com um colega que quase não co-

nhecia, que insistira para que ele fosse ao hospital para comandar um departamento de 

psicologia recém-formado. Naquela época, Bill tinha uma posição satisfatória em algum 

outro lugar e não estava considerando fazer uma mudança. Todavia, ele sofreu uma 

pressão suficiente para forçá-lo a dizer que pensaria no assunto. Sob pressão contínua, 

concordou em visitar o hospital, uma vez que era difícil recusar-se a fazer pelo menos 

isso. Em grande parte para encerrar o assunto, ele disse que aceitaria a posição se rece-

besse um título de prestígio que considerava não haver possibilidade de conseguir. Então, 

esqueceu-se da coisa toda. Aproximadamente seis meses depois, estava instalado em 

seu novo emprego, com título e tudo o mais. 

 Quando cheguei ao hospital mais ou menos um ano depois, havia pouca dúvida de 

que Bill realmente precisava de ajuda. Ele parecia abatido e precisava muito de alguém 

com quem conversar. Aos poucos, ele me contou sobre os muitos problemas que enfren-

tava desde que tinha vindo para o hospital. Não existia um departamento real de psicolo-

gia antes de ele chegar lá. Vários psicólogos trabalhavam de forma independente no hos-

pital inteiro, alguns dos quais nem mesmo se conheciam. De fato, uma grande parte não 

anteriormente especificada do trabalho de Bill tinha sido organizar e administrar uma uni-

dade departamental coesiva. Era uma tarefa difícil. Quando cheguei, o recém-criado de-

partamento estava dividido em facções, e era assediado por rivalidades políticas e amar-

gos ressentimentos. Além das hostilidades óbvias, também havia uma curiosa apatia em 

relação ao departamento. Bill parecia ser a única pessoa ali que realmente se importava. 

Como ele me disse um dia: “Eu faria qualquer coisa pelo departamento”. E era evidente 

que ele queria mesmo dizer isso. Essa foi a primeira nota de devoção real que ouvi desde 
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que tinha chegado, e isso pedia uma resposta imediata. Bill e eu entramos em um acordo 

para trabalharmos juntos nos problemas profissionais.  

     Nossas tentativas eram desoladoras no começo, embora nenhum de nós tivesse 

pensado seriamente em retirar nosso comprometimento. Meus esforços iniciais foram 

gastos em escrever freneticamente propostas de concessão, correndo contra prazos de 

entrega, em uma tentativa desesperada de trazer as verbas tão necessárias. Foi um tra-

balho exaustivo tanto para Bill quanto para mim, e um beco sem saída também. Recebe-

mos encorajamento e promessas de apoio, embora nada se materializasse de fato. Além 

de obstáculos repetidos desse tipo, havia outra fonte de tensão com a qual nós dois a-

chávamos ainda mais difícil de lidar. Bill e eu éramos uma equipe improvável e, apesar da 

nossa meta compartilhada, nós cutucávamos os nervos já em frangalhos um do outro 

uma boa parte do tempo.  

 Bill é mais ou menos treze anos mais jovem do que eu, e tem trinta centímetros a 

mais de altura. É quieto, fala suavemente e tem inclinação a ser um pouco retraído. Ele 

havia tido uma vida muito difícil e, quando o conheci, estava em um ponto baixo tanto na 

sua situação pessoal quanto na profissional. Na época, estava bastante vulnerável à an-

siedade, deprimido, e muito passivo. Apesar disso, mantinha uma persistente centelha de 

otimismo inerente, e uma crença encoberta de que havia uma solução real e que ele, de 

alguma forma, conseguiria encontrá-la. Em contraste, eu era ansiosa ao ponto da agita-

ção, pronta a ter a língua afiada, e trabalhava com uma intensidade que Bill achava positi-

vamente alarmante. Eu tentava manter uma fachada de alegria e certeza, mas o pessi-

mismo e a insegurança subjacentes estavam muito próximos da superfície. Nós também 

lidávamos com problemas interpessoais de maneiras bem diferentes. Bill tinha a inclina-

ção de se afastar quando percebia uma situação 

como exigente ou coerciva, o que fazia com fre-

quência. Ele raramente atacava de forma aberta 

quando estava zangado ou irritado, embora tivesse 

uma probabilidade muito maior de se tornar cada 

vez mais indiferente e sem reação. Eu, por outro 

lado, tendia a me tornar excessivamente envolvida e 

depois me sentia irremediavelmente aprisionada e 

ressentida. Minha sensação de que algo me estava 

sendo imposto, que viera crescendo ao longo dos anos, tinha se tornado bastante consi-

derável.  

Bill e Helen em 1960 
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 Durante os anos iniciais do nosso empreendimento profissional conjunto, Bill e eu 

trabalhamos duro, sem que muito progresso fosse alcançado. Pelo contrário, retrocessos 

se acumulavam sobre nós, vindos das mais inesperadas direções. A divisão política con-

tinuada e o atrito interpessoal aumentaram, para dizer o mínimo. As verbas foram corta-

das ainda mais, e a rotatividade de pessoal era enorme. Ao longo do caminho, Bill e eu 

havíamos nos tornado consultores de um projeto de pesquisa em um centro médico nas 

proximidades, onde passávamos uma hora por semana. Nós detestávamos isso. Os di-

versos profissionais trabalhando no projeto discutiam constantemente e se tornaram cada 

vez mais zangados e competitivos. Nossas reuniões semanais nesse centro dificilmente 

eram um alívio em relação ao nosso próprio ambiente profissional tão similar. Enquanto 

isso, o relacionamento entre Bill e eu se deteriorava de forma estável. Embora tivéssemos 

nos tornado interdependentes, também havíamos desenvolvido uma raiva considerável 

um em relação ao outro, e nossas tentativas genuínas de cooperação eram contrabalan-

çadas pelos nossos crescentes ressentimentos. Começamos a conseguir cada vez menos 

resultados no trabalho, enquanto experimentávamos uma fadiga cada vez maior.  

 

O momento decisivo e uma série de visões 

 

 Todas as noites, em casa, eu pensava em uma longa lista de queixas, e não tinha 

dúvidas de que Bill fazia praticamente a mesma coisa. Ficou cada vez mais evidente que 

a melhor coisa para mim seria partir. Entretanto, Bill e eu parecíamos aprisionados em um 

relacionamento do qual, embora o detestássemos de muitas maneiras, não poderíamos 

escapar. A mudança veio de forma bem inesperada. Ela começou em uma tarde, antes de 

Bill e eu sairmos para nossa reunião semanal de pesquisa. Ele tinha algo em mente, isso 

estava evidente, porém achava difícil conversar a respeito. De fato, ele tentou começar 

várias vezes sem sucesso. Afinal, inspirou profundamente, ficou um pouco ruborizado e 

iniciou um discurso. Foi difícil para ele, contou-me depois, porque as palavras soavam 

banais e sentimentais até mesmo enquanto as pronunciava. E ele também não estava 

prevendo uma resposta particularmente favorável da minha parte. Apesar disso, estava 

apenas dizendo o que sentia que precisava ser dito. Ele vinha repensando as coisas e 

chegara à conclusão de que estávamos usando a abordagem errada. Nossas atitudes 

tinham se tornado tão negativas que não conseguíamos resolver nada. Portanto, havia 

decidido olhar para as coisas de forma diferente. 

 Bill propôs, bem especificamente, que tentássemos uma nova abordagem naquele 

dia, na reunião de pesquisa. Ele não ficaria zangado e estava determinado a não atacar. 
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Procuraria um lado construtivo no que as pessoas de lá diriam e fariam, e não iria se focar 

nos equívocos nem apontar erros. Iria cooperar ao invés de competir. Estava na hora de 

tomar um novo rumo. Nós obviamente estávamos indo na direção errada. Foi um longo 

discurso para Bill, e ele falou com ênfase incomum enquanto o apresentava. Quando ter-

minou, esperou pela minha resposta em óbvio desconforto. Seja qual for a reação que ele 

tivesse esperado, não foi a que conseguiu. Levantei-me de um salto, disse a Bill com ge-

nuína convicção que ele estava certo, e afirmei que tentaria a nova abordagem junto com 

ele.  

 Nenhum de nós se saiu muito bem na reunião daquela tarde, 

embora tivéssemos tentado. Nem posso dizer com sinceridade que 

fomos totalmente bem sucedidos até agora. Entretanto, posso afir-

mar que também não fomos totalmente mal sucedidos. Muitas coi-

sas inesperadas aconteceram daquele momento em diante. No ní-

vel concreto, o clima inteiro do departamento mudou gradualmente. 

Bill trabalhou particularmente duro nos problemas departamentais, 

determinado a transformar hostilidades em amizades. Isso requereu 

um esforço considerável da parte dele no início, todavia, ele acabou tendo sucesso. A 

tensão diminuiu e o antagonismo foi deixado de lado. As pessoas erradas partiram, porém 

em termos amigáveis, e as certas vieram quase que imediatamente. Uma posição segura 

e interessante se abriu para mim. Embora nossos esforços fossem inconsistentes e com 

frequência hesitantes, há pouca dúvida de que mostraram resultados. O departamento 

tornou-se funcional, relaxado e eficiente.   

 Enquanto isso, eu me senti compelida a retomar amizades antigas que haviam sido 

interrompidas por uma razão ou outra. Em alguns casos, isso foi muito difícil, especial-

mente quando o rompimento tinha envolvido raiva e a sensação de que eu havia sido in-

justamente tratada ao longo do caminho. Em um dos casos, hesitei por mais de um ano. 

Porém, reconheci vagamente que esses passos de reparação faziam parte de um período 

obrigatório de preparação. Conforme a situação no departamento foi melhorando, Bill 

também voltou sua atenção para endireitar seus relacionamentos sociais. Nós dois sentí-

amos que isso era crucial. Na maior parte dessas tentativas, nós nos saímos bem. Tive-

mos dificuldade muito maior com o nosso próprio relacionamento. Tentamos ser indulgen-

tes e compreensivos um com o outro, uma vez que havíamos embarcado em uma nova 

abordagem que obviamente precisava se estender a nós mesmos. Apesar disso, embora 

tenhamos feito realmente algumas melhorias, ainda experienciávamos explosões de an-

tagonismo um em relação ao outro, algumas vezes por razões depois reconhecidas como 
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triviais e em outras, sem nenhum motivo evidente. Nós dois percebemos que esse era um 

sério bloqueio à cooperação, e que teríamos que ultrapassá-lo. 

 Foi enquanto tentávamos seriamente endireitar as coisas entre nós que outro tipo de 

experiência começou. Talvez esses eventos pareçam mais plausíveis se forem introduzi-

dos mencionando uma característica tão natural na minha própria experiência que, duran-

te anos, não me ocorreu que poderia não ser universal. Desde que posso me lembrar, eu 

com frequência via imagens mentais muito claras quando fechava os olhos. As imagens 

poderiam ser de qualquer coisa: uma mulher com um cão, árvores na chuva, uma vitrine 

cheia de sapatos, um bolo de aniversário com velas acesas, um lance de escadas des-

cendo pelo lado de uma colina. Algumas vezes, eu reconhecia parte de uma imagem co-

mo relacionada a coisas que realmente tinha visto, mas, mesmo nesses casos, havia de-

talhes que não tinham estado lá. A maioria das imagens não parecia estar associada a 

coisa alguma. 

 Embora as imagens mentais fossem mais agudas logo antes de adormecer, desco-

bri que poderia ficar ciente delas até mesmo com os olhos abertos, e praticamente em 

qualquer momento. Elas não interrompiam nem perturbavam minhas atividades manifes-

tas de qualquer maneira. Era simplesmente como se houvesse uma constante atividade 

mental acontecendo nos bastidores, que poderia ser trazida mais para frente se eu esco-

lhesse percebê-la. Durante anos, as imagens mentais haviam sido imóveis e em geral em 

branco e preto, parecendo muito com uma série de “poses” desconexas. No entanto, con-

forme a “aventura de cooperação” continuou, as imagens começaram a ter cor e movi-

mento e, logo a seguir, apareciam em sequências significativas. O mesmo aconteceu com 

meus sonhos, que com frequência continuaram com o tema iniciado antes de eu adorme-

cer.  

 Bill e eu tomamos a decisão conjunta de mudarmos nossas atitudes em junho de 

1965. Entre aquele momento e o meio de outubro, quando a escrita do “curso” começou, 

três linhas sequenciais de fantasia e imagens oníricas mais ou menos distintas alcança-

ram minha consciência alarmada. Elas continuaram aparecendo na fase da escrita e se 

sobrepuseram umas às outras até certo ponto. Entretanto, para colaborar com um pouco 

da clareza que espero manter, vou descrevê-las separadamente. Não tenho ideia se elas 

eram representações simbólicas, como acontece com imagens oníricas, ou se de alguma 

forma estavam relacionadas a eventos reais. Observei-as como se estivesse assistindo a 

um filme, e me senti mais como alguém na plateia do que como uma participante, até 

mesmo enquanto olhava para uma figura que sabia ser eu mesma.  
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As séries de visões 

 

Primeira série de visões 

 

      A primeira das três séries foi introduzida pela imagem de uma figura feminina desco-

nhecida, envolta em um pesado manto e ajoelhada, com a cabeça inclinada, com grossas 

correntes enroladas em seus pulsos e tornozelos. Perto dela, um fogo se elevava acima 

da sua cabeça, vindo de um grande braseiro de metal colocado em um tripé baixo ao lado 

dela. A impressão era a de que ela era algum tipo de sacerdotisa, e o fogo parecia estar 

associado a algum ritual religioso antigo. Essa figura reapareceu quase diariamente du-

rante várias semanas, embora tivesse algumas mudanças perceptíveis a cada vez. As 

correntes foram caindo de lado, e ela começou a erguer a cabeça. Bem lentamente, ela 

afinal se levantou, com apenas um pedaço curto e desconectado de corrente ainda preso 

ao seu pulso esquerdo. O fogo ardeu com um brilho incomum enquanto ela se levantava. 

Eu estava bem despreparada para a intensidade das minhas reações emocionais a ela, e 

não as entendi de forma alguma.  

 Quando a figura da sacerdotisa ergueu os olhos pela primeira vez e os focou em 

mim, fiquei com um medo terrível. Estava certa de que sua expressão seria de fúria e que 

seus olhos estariam cheios de condenação e desdém. Mantive a cabeça virada para o 

outro lado nas próximas vezes em que ela apareceu, até que finalmente resolvi olhar dire-

to para seu rosto. Quando fiz isso, irrompi em lágrimas. Sua face era gentil e cheia de 

compaixão, e seus olhos eram além de qualquer descrição. A melhor palavra que pude 

encontrar para descrevê-la para Bill foi “inocente”. Ela nunca viu o que eu temia que ela 

encontrasse em mim. Não conhecia nada que exigisse condenação. Eu a amei tanto que 

literalmente caí de joelhos diante dela. Então, tentei sem sucesso me unir a ela enquanto 

ela ficava em pé, olhando para mim, quer fosse passando para o lado dela ou a atraindo 

para o meu.  

 Minhas reações seguintes foram ainda mais estranhas. De repente, fui arrebatada 

por um senso de alegria tão intenso que mal podia respirar. Perguntei em voz alta: “Isso 

significa que posso ter de volta a minha função?”. A resposta, silenciosa, embora perfei-

tamente nítida, foi: “Claro!”. Eu não teria acreditado que seria possível experienciar tal 

felicidade conforme essa resposta surgiu em mim, e, durante algum tempo, fiquei repetin-

do: “Que maravilha! Ah, que maravilha!”. Parecia não haver dúvida de que existia uma 

parte minha que eu não conhecia, mas que entendia exatamente o que tudo isso de fato 

significava. Era uma consciência estranhamente dividida, de um tipo com o qual eu me 

tornaria muito mais familiarizada depois.  
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Segunda série de visões  

 

 A segunda série de imagens, que, como a primeira, algumas vezes me alcançaram 

em curtos vislumbres, como sonhos diuturnos, e outras vezes em sonhos adormecidos, 

incluíam Bill assim como eu mesma. Nós aparecemos em diversos relacionamentos, em-

bora a cronologia real fosse muito confusa. Situações que pareciam muito antigas com 

frequência vinham depois das quase contemporâneas. Na primeira imagem dessa série, 

eu me vi em um bote, remando freneticamente sem chegar a lugar algum. Olhando ao 

redor, identifiquei o lugar como Veneza, e o bote como uma gôndola. Nas proximidades 

estava um homem alto e magro, bem parecido com Bill, encostado em um poste de ma-

deira listrada que se elevava da água. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, e ele 

estava me observando com seriedade simulada. Fiquei cada vez mais certa de que era 

Bill, vestido como um gondoleiro, com lantejoulas brilhantes espalhadas pela sua vesti-

menta. Ele não se moveu nem falou. Aí, percebi que a gôndola estava amarrada a um 

cais com uma corda grossa. Era uma situação tola; eu vinha trabalhando duro no impos-

sível. Bill não ofereceu ajuda, mas seu sorriso não era indelicado. 

 Os eventos seguintes nesta série foram bem vagos. Bill apareceu uma vez como um 

toureiro em uma roupa espetacular, dourada da cabeça aos pés. Havia um vago contorno 

de uma arena ao fundo, embora isso estivesse bem enevoado. Sua próxima aparição foi 

como um xamã, com penas ao redor dos tornozelos e pulsos, vestido em uma saia de 

palha e usando um cocar imponente de penas brilhantes e joias reluzentes. Eu usava um 

vestido simples, feito em casa. Nós dois éramos negros e estávamos em uma clareira em 

uma selva densa. Parecia que eu tinha ido até Bill em busca de ajuda, e ele estava res-

pondendo ao meu apelo com uma dança estranha, acompanhada de altos gritos, em uma 

linguagem que não identifiquei. No início, senti-me reconfortada. Depois fiquei com medo 

e implorei a ele que parasse. Ele não pareceu me ouvir por causa do som dos golpes em 

crus instrumentos de madeira que estava segurando e das batidas cada vez mais altas de 

tambores ao fundo. Eu me esgueirei para longe, aterrorizada, colocando as mãos sobre 

os ouvidos, em um esforço frenético para abafar os sons. Não olhei para trás. 

 O próximo episódio envolvendo Bill e eu parecia com uma história dentro de outra 

história. Um tema em diversas fases se estendeu por um bom tempo antes de alcançar 

sua triste conclusão. Eu era uma sacerdotisa no que parecia com um templo egípcio, em-

bora tenha a sensação de que poderia ser ainda mais antigo. Imensas estátuas de pedra 

estavam delineadas vagamente ao longo das laterais e dos fundos do prédio, mas eu não 

conseguia visualizá-las com clareza porque o interior estava mal iluminado. Mesmo à 
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meia-luz, entretanto, podia dizer que o templo era muito grande e extremamente imponen-

te. O altar, a única parte bem iluminada do prédio, era particularmente esplêndido. Uma 

luz irradiante brilhava sobre ele vinda de uma fonte que não pude identificar. Joias magní-

ficas refulgiam ao redor dele, e suas superfícies suaves, de pedra polida, refletiam a luz 

como espelhos. Como a alta sacerdotisa, eu estava vestida de forma bem elaborada e 

usava uma coroa fortemente incrustada na qual faltava a grande gema central.  

 No episódio inicial da série, eu estava em pé diante do altar, inclinada sobre Bill, que 

estava quase nu, deitado no chão. Eu segurava o cabo de uma lança, com a ponta repou-

sando na testa de Bill, entre seus olhos. Então, veio uma série comprida de flashbacks do 

que tinha levado a essa cena de abertura. Acontecera uma revolta dos escravos. Eu esta-

va a ponto de matar Bill, o líder da revolta, que havia conseguido roubar o grande rubi 

central da coroa da sacerdotisa. Não era um rubi comum. Ele dava a quem o usava pode-

res mágicos. O ladrão tinha que ser morto para que esses poderes fossem devolvidos à 

sacerdotisa, cuja religião era poder e escravidão. Revoltar-se contra ela era pedir pela 

morte. 

 O que aconteceu a seguir foi inteiramente fora do comum. Estava ciente de senti-

mentos de intensa fúria e vingança enquanto me preparava para forçar a ponta da lança 

entre os olhos de Bill. Ele não parecia particularmente amedrontado. Simplesmente olha-

va para mim e esperava. Eu me preparei, pronta para baixar a lança. De forma bem ines-

perada, hesitei só por um instante, e sabia que tudo tinha terminado para mim. Bill viveria 

e eu morreria. Conforme joguei a lança de lado, minha morte era certa. O episódio final na 

série me mostrou em pé, sozinha, no último degrau de uma ampla escadaria, diante de 

uma enorme porta trancada. Eu estava fora do templo. Minha coroa e meu manto dourado 

tinham sumido. Usava um vestido branco solto, sujo dos lados e rasgado no pescoço. Di-

ante de mim, nada além do deserto. O vento soprava areia quente contra meu rosto, e eu 

podia ver ossos embranquecidos espalhados à distância. Os meus logo estariam entre 

eles. Eu me amaldiçoei amargamente por permitir que isso acontecesse. A raiva literal-

mente me sacudiu enquanto descia lentamente a escadaria, com a sede já beliscando 

minha garganta e o cheiro da morte no vento. 

 O efeito emocional desse último episódio foi intenso e duradouro. Eu ainda sentia a 

raiva depois de as imagens terem se desvanecido e isso depois explodiu em intensa fúria 

enquanto contava a história a Bill no dia seguinte, particularmente quando falei do roubo 

do rubi. Era como se tudo estivesse acontecendo de novo. Uma imagem do rubi, lindo e 

em um vermelho brilhante, surgiu diante dos meus olhos e, por um breve período, a cena 

tornou-se realidade para mim. Mais uma vez, eu me censurei por morrer por um escravo 
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rebelde que não era nada além de um ladrão comum. Mal podia conter minha fúria contra 

Bill, que estava compreensivelmente transtornado. Eu também estava. A intensidade da 

minha raiva era bem surpreendente para nós dois. Levou algum tempo antes da série se-

guinte de episódios aparecer. Era quase como se eu tivesse que me recuperar um pouco 

antes de continuar. Felizmente, a próxima cota foi diferente, embora também não tenha 

terminado muito bem para mim.  

 Bill, um monge franciscano, vestido em um manto marrom e sandálias, estava cami-

nhando de um lado para o outro de um corredor abobadado de um monastério beirando 

um terreno verde, pequeno e bem cuidado, lendo um livro. Havia uma adorável fonte no 

meio, com passarinhos se banhando na bacia, incluindo fileiras de flores brilhantes ao 

redor da sua base e outras espalhadas em caminhos sobre a grama. A época não estava 

clara, todavia, o monastério parecia ficar na Espanha. Eu estava caminhando lentamente 

pelo corredor em direção a Bill, vestida de preto. Meu rosto estava oculto por um véu pe-

sado, olhos voltados para baixo, e as mãos juntas, como se estivesse orando. Quando 

alcancei Bill, ajoelhei-me em penitência, e humildemente pedi seu perdão. Ele não levan-

tou os olhos. A raiva me invadiu, e eu me levantei e o acusei de não ter coração. Ele não 

pareceu me ouvir, simplesmente continuando a ler com serenidade. Seus olhos nunca 

deixaram o livro. Eu me afastei com raiva e com frustração impotente. A imagem se des-

vaneceu de forma lenta e inconclusiva.  

 A próxima cena, em ordem de aparição, tinha uma aparência tão antiga que parecia 

estar acontecendo bem no início dos tempos. Eu era novamente uma sacerdotisa, mas, 

daquela vez, de um tipo bem diferente. Essa sacerdotisa, de fato, era muito parecida com 

aquela com olhos inocentes que eu tinha observado emergindo de pesadas correntes pa-

ra a liberdade. Ela ficava escondida do mundo, em um pequeno templo de mármore bran-

co, erguido em um vale amplo e muito verde. Não tinha certeza se o corpo dela era intei-

ramente sólido. Na verdade, o que era visto era pouco mais do que o esboço de uma mu-

lher pequena e esguia, vestida de branco, que nunca saiu para o mundo além da soleira 

da porta da pequena sala que continha um altar simples de madeira. Uma pequena cha-

ma brilhava nele, soltando uma coluna estável de fumaça branca. A sacerdotisa ficava 

perto do altar, sentada em um banco baixo de madeira e rezava com os olhos fechados 

por aqueles que vinham até ela em busca de ajuda.  

 Algumas vezes, eu só via o vale do lado de fora do templo. De vez em quando, pa-

recia não haver ninguém lá, entretanto, em outros momentos, havia uma enorme fileira de 

pessoas marchando juntas bem alegremente. A fileira parecia se estender infinitamente 

em ambas as direções, e eu pude, de alguma forma, sentir o profundo senso de liberdade 
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e unidade que cada indivíduo estava experienciando enquanto marchava para frente, em 

direção à vitória certa. Eu não tinha certeza de qual era o papel exato da sacerdotisa para 

ajudá-los, mas, de alguma forma, estava convencida de que suas 

orações faziam uma contribuição vital. Também tinha certeza de 

que as pessoas vinham até ela de todos os lugares em busca de 

ajuda; algumas, de fato, de muito distante. Mas não falavam dire-

tamente com ela. Elas se ajoelhavam na borda ao redor de uma 

parede baixa que separava as partes interna e externa do templo, 

e transmitiam suas necessidades para um homem que parecia 

servir como um tipo de intermediário entre a sacerdotisa e o 

mundo. Ele ficava em um grande espaço fechado que separava a 

sacerdotisa daqueles que vinham pedir ajuda. O homem transmitia as necessidades deles 

a ela. 

 Eu não vi o rosto do homem durante algum tempo, e levei ainda mais tempo para 

reconhecê-lo como Bill. Ele desempenhou um papel crucial em possibilitar que a sacerdo-

tisa cumprisse sua função. Quando as pessoas contavam a ele o que precisavam, ele ia 

até a porta do quarto dela e simplesmente lhe dizia que tinha havido um pedido de ajuda. 

Apenas dizia que um irmão viera para ser curado, e depois pedia ajuda em nome daquele 

irmão. A sacerdotisa nunca perguntou o nome de ninguém nem quis saber detalhes do 

pedido dele. Orava por todos da mesma forma, sentada bem quieta, ao lado da chama no 

altar. Nunca ocorreu a ela que a ajuda poderia não ser concedida. Ela nunca deixou de 

verdade o lado de Deus, e permaneceu pacificamente certa da presença Dele na sala 

com ela. Estava certa de que ela era eu mesma, e, ao mesmo tempo, não estava. O que 

era certo era que eu a observava com imenso amor.  

 O próximo episódio, novamente, foi um contraste dramático. Bill e eu éramos escra-

vos no que parecia ser a América na metade do século XIX. Nós éramos casados, porém 

eu era muito desdenhosa com ele. Ele era mais velho do que eu, tinha uma pele bem 

mais escura, e era muito religioso, no que me parecia uma forma bem simplória. Eu não 

via justificativa para sua confiança infantil em Deus. Ele tinha uma confiança ingênua simi-

lar em mim, e para essa eu sabia que não havia mesmo justificativa. A história real é va-

ga, mas entendi que certas coisas definidas estavam acontecendo. Eu era bonita, quase 

branca em aparência, e completamente amoral. Os homens brancos gostavam de mim, e 

eu trocava favores com bastante rapidez. De alguma forma, fiz um acordo no qual ganha-

ria minha liberdade, embora, de certa maneira, à custa de Bill. Não escondi meus planos 

dele. De fato, tive prazer em contar-lhe tudo a respeito. Ele não me condenou, nem tentou 

Bill e Helen no Egito 
 
 



Autobiografia de Helen Schucman 
 

44 

 

interferir. Virei as costas para ele e saí bruscamente. Mas eu me lembro da tristeza em 

seus olhos.  

 A série terminou em uma nota de conquista final e até de glória. Eu estava em pé 

em uma sala que parecia ficar no piso superior de uma igreja. Bill, sentado a um grande e 

antiquado órgão de igreja, estava tocando o “Coro de Aleluia”, de Handel, com o rosto 

iluminado de alegria. Nós tínhamos finalmente alcançado nossa meta. Eu estava em pé, 

diante de um altar simples de madeira marrom, no qual duas palavras estavam escritas 

uma embaixo da outra. Eu não podia imaginar um par menos apropriado. A palavra no 

topo era “Elohim”, que não reconheci naquele momento, e só depois descobri ser um dos 

nomes hebraicos para Deus. A outra palavra, “Evoé”, realmente identifiquei como o cla-

mor das bacantes gregas ao celebrarem os ritos de Baco. Enquanto observava, um raio 

de luz dos fundos da igreja atingiu o altar e obliterou inteiramente a segunda palavra. Só 

“Elohim” permaneceu, escrita em brilhantes letras douradas. O Coro de Aleluia se elevou 

a um crescendo, e uma figura contornada por uma luz brilhante, que reconheci imediata-

mente como Jesus, saiu de trás do altar e foi até mim. Comecei a me ajoelhar diante dele, 

mas ele foi para o meu lado e se ajoelhou diante do altar comigo. Bill se levantou e se 

ajoelhou do outro lado dele. E aí, uma Voz, com a qual eu me tornaria cada vez mais fa-

miliarizada, disse em palavras silentes, embora perfeitamente claras: “Este altar está den-

tro de você”. O impacto emocional da conclusão foi tão poderoso que irrompi em lágrimas.  

                     

Terceira série de visões 

 

 A terceira série de imagens, que me apareceu da mesma maneira que as outras, 

durou mais tempo e entrou em uma progressão definida. Ao longo dessa série, uma figura 

masculina de identidade incerta aparecia aparentemente para ajudar de tempos em tem-

pos. Geralmente, eu não o reconhecia de jeito algum. Em alguns momentos, pensava que 

poderia ser Bill. Em outros, suspeitava vagamente que poderia ser Jesus.  

 Essa série começou bem parecida com a anterior, e em um nível de alguma forma 

menos óbvio, como também tinha acontecido com a primeira. Caminhando pela orla de 

um lago, cheguei a um barco abandonado virado de lado. Ele estava preso por grossas 

cordas ligadas a uma pesada âncora enterrada profundamente na lama que também co-

bria parte do próprio bote. Obviamente tinha sido abandonado anos antes.  

 Eu sabia que não conseguiria soltar o barco sem ajuda, apesar disso, senti-me im-

pelida a tentar. Puxei inutilmente as cordas, que eram tão pesadas que mal podia levantá-

las. Além disso, a lama era escorregadia, e eu ficava caindo. Pedi ajuda, mas não havia 
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ninguém por perto para ouvir. O lugar estava completamente deserto. Era uma situação 

frustrante. Eu de alguma forma percebia a importância de soltar o barco, embora também 

estivesse ciente da minha completa inabilidade de fazê-lo. E aí a resposta veio a mim. Eu 

estava tentando fazer aquilo da forma errada.  

 — É claro – disse a mim mesma. — Dentro do bote está um equipamento muito po-

deroso de transmissão e recepção. Ele não foi usado por um longo tempo, mas ainda fun-

ciona. E essa é a única forma de conseguir ajuda. 

 Nesse ponto, o primeiro episódio terminou.  

 Várias coisas obscuras aconteceram a seguir. Um homem apareceu, vindo de algum 

lugar, e juntos conseguimos arrastar a âncora para fora da lama, endireitar o barco, e fi-

nalmente levá-lo até a água. Aí o bote começou a se mover, embora a âncora ainda se 

arrastasse um pouco no início. Porém, ele ganhou impulso depois de algum tempo e pa-

receu estar embarcando em um curso bem definido. Eu não tinha ideia de para onde ele 

estava indo, todavia, aparentemente não precisava saber. Parecia que o homem, que 

percebi subitamente estar ao meu lado, realmente sabia. E isso era suficiente. 

 Depois de o barco ter seguido em uma determinada direção, a água ficou agitada, e 

comecei a ficar com medo. Felizmente, o homem apareceu no episódio seguinte vestido 

para a ocasião: capa amarela, capacete e botas. Eu estava pilotando o barco de forma 

incerta quando ele chegou. Ele pegou o timão de mim. 

 — Vá até ali e se sente – ele disse em um tom firme, mas não hostil. — O clima vai 

ficar agitado por algum tempo. Vou levá-la através disso, e depois você pode pilotar mais 

uma vez. 

 Eu me sentei em um banco na lateral do deque, apesar de ainda estar um pouco 

apreensiva. 

 — Talvez devêssemos pedir mais ajuda – sugeri timidamente. — Acho que existe 

um ótimo aparelho de transmissão e recepção no interior deste barco. Poderíamos usá-lo. 

 — Por agora apenas mantenha distância dele – disse o homem, rápido e com ainda 

mais firmeza. — Você não está pronta. Só iria se meter em encrenca. Quando estiver 

pronta para usá-lo, vou lhe dizer. Por enquanto, não se preocupe. Vamos conseguir. 

 Observei, reassegurada, enquanto ele habilmente levava o barco através de uma 

passagem bem estreita, com a tempestade rugindo ao nosso redor. Grandes ondas se 

elevavam sobre a proa do barco, e a chuva caía de um céu escuro. De um jeito muito es-

tranha, nem me molhei. Gradualmente, o barco emergiu em águas quietas, e descobri 

que o timão estava novamente em minhas mãos. 
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 O homem apareceu a seguir, encostado na lateral do barco, confortavelmente vesti-

do em shorts e uma camiseta de verão aberta no pescoço. O clima estava quente e enso-

larado, a água suave e o barco fácil de conduzir. Ficamos em pé ao lado do timão e con-

versamos. Percebi que ele usava uma corrente de ouro em volta do pescoço, com um 

símbolo dourado desconhecido pendurado nela. Pensei que talvez fosse uma letra em 

hebraico. Aí me lembrei de algo. 

 — Eu tenho uma parecida – disse, olhando para o símbolo. — De fato, eu a estou 

usando agora mesmo.  

 — Estou ciente disso. – replicou o homem, sorrindo.  

 — A única coisa – acrescentei – é que a minha é virada para o outro lado. 

 — Sei disso também – disse o homem, ainda sorrindo — De fato, esta aqui por aca-

so também é sua. Vou guardá-la para você por mais algum tempo, mas prometo devolvê-

la quando puder usá-la.       

  Os dois símbolos, imagens espelhadas 

um do outro, estavam tão claros na minha men-

te que mais tarde os desenhei. Algum tempo 

depois, encontrei um amigo que era um estudi-

oso de hebraico e perguntei se ele os reconhe-

cia. Ele ficou perplexo no início e depois disse: 

“É claro! O símbolo do milagre da reversão”. 

Ele teve que me explicar o que queria dizer 

com aquilo. Quando Moisés desceu da montanha onde havia conversado com Deus, car-

regava um pergaminho no qual estavam escritas as palavras de Deus. O milagre era que 

as palavras poderiam ser lidas corretamente partindo de qualquer lado do pergaminho, o 

que obviamente não era possível por meios comuns. Minhas reações a essa informação 

foram curiosamente mistas. Por um lado, fiquei deliciada e também impressionada. Por 

outro, fiquei com medo. Ainda achava difícil acreditar que sonhos e fantasias eram mais 

do que tentativas não realistas de realizar desejos, e eu estranhamente conseguia não 

pensar em muito do que já tinha visto e ouvido. Isso, entretanto, era difícil de esquecer 

como se não fosse nada de mais.   

 Talvez tenha sido o meu desconforto que atrasou a série por algum tempo. Quando 

o próximo episódio aconteceu, chegou na forma de um sonho. Como acontece com os 

sonhos, o barco tinha se transformado em um carro. Eu estava atravessando uma ponte 

em um tráfego muito pesado. Queria virar à direita, porém estava na pista errada e outro 

carro estava bloqueando a passagem. Nós dois estávamos superlotados, com carros na 
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frente e atrás. A situação toda aparentava ser de um grande congestionamento. Não pa-

recia haver maneira de fazer a curva, embora fosse essencial que eu a fizesse. “Se eu 

tentar, vou bater naquele carro ao meu lado”, pensei, “e se ele virar à direita, não terei 

tempo de segui-lo antes da brecha se fechar e eu ficar presa novamente”. Continuei ten-

tando pensar em formas de fazer a curva, embora todas elas fossem inadequadas e al-

gumas desastrosas. Aí me veio a solução. 

 “Vamos fazer isso juntos” – pensei com alegria. – “Não será pro-

blema nenhum”. 

 E, assim, fiz a curva junto com o homem no carro ao lado do 

meu. Foi bem fácil. “Engraçado nunca ter pensado nisso antes”, disse 

para mim mesma enquanto a imagem se desvanecia. 

 Na próxima vez, eu me vi de volta ao barco, ainda ciente de ter 

virado à direita. O barco se movia lentamente, mas com facilidade, ao 

longo de um pequeno canal bem reto. Havia brisa apenas o suficiente 

para ajudar o barco a ir em frente. Os lados do canal eram repletos de adoráveis árvores 

antigas e verdes terrenos cercados por fileiras de flores. “Eu me pergunto se existe um 

tesouro enterrado aqui”, pensei comigo mesma, sonhadora. “Não ficaria surpresa se exis-

tisse”. Então, percebi um longo mastro com um gancho grande na ponta, deitado no fundo 

do barco. “Exatamente o que eu precisava”, pensei, colocando o gancho na água e em-

purrando o mastro o mais fundo que pude. O gancho fisgou algo pesado, e o ergui com 

dificuldade. Era um antigo baú de tesouros, a madeira gasta pela água e o fundo coberto 

de algas marinhas. Consegui puxá-lo para o barco e o abri com entusiasmo. 

 Fiquei amargamente desapontada. Eu tinha esperado joias ou moedas, entretanto, 

não havia nada no baú além de um grande livro preto. A encadernação era como as "pas-

tas de mola" usadas para manter temporariamente manuscritos ou papéis juntos. Na lom-

bada, uma palavra estava escrita em dourado. A palavra era “Esculápio”. Ela era familiar, 

mas eu não conseguia me lembrar do seu significado. Vi o mesmo livro mais uma vez, 

algumas noites depois. Daquela vez, havia uma fileira de pérolas ao redor dele. Nem Bill 

nem eu tivemos qualquer ideia do que o livro representava até muito mais tarde, quando 

colocamos a cópia original de Um Curso em Milagres em fichários de tese pretos para 

protegê-la.     
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PARTE III 

 

 Bill estava muito interessado nesta série de imagens, assim, fiz-lhe um relato corrido 

dos episódios conforme aconteciam. Por outro lado, eles pareciam deixar meu marido 

bastante ansioso, assim, não fiz questão de contar a ele sobre os episódios. De minha 

parte, estava tão cheia de conflitos sobre a situação que tentava não pensar nela de for-

ma alguma. As reações de Bill, porém, foram muito inesperadas. Nem ele nem eu está-

vamos interessados, nem tínhamos conhecimento sobre fenômenos psíquicos, e a serie-

dade com a qual Bill recebeu minhas imagens mentais realmente me surpreendeu. Era 

óbvio que ele pensava que significavam algo. Eu não tinha tanta certeza de forma algu-

ma. Os enredos eram consistentes, com certeza, e até bem organizados como um todo. 

Apesar disso, eu acreditava, ou talvez, mais especificamente, esperava, que viessem es-

sencialmente da imaginação. Caso contrário, teria ficado imensamente amedrontada. 

 Um pouco depois do fim da terceira série, Bill se deparou com um livro sobre Edgar 

Cayce, escrito pelo filho dele, Hugh Lynn Cayce. Quando Bill me contou um pouco a res-

peito dele, imediatamente o classifiquei como “esquisito” e me recusei a lê-lo. Ainda era 

firmemente contrária a levar essas coisas estranhas a sério, embora minha posição pu-

desse ter parecido um pouco inconsistente, já que eu mesma não via isso dessa maneira. 

As coisas que estavam acontecendo comigo eram difíceis de explicar, e isso era tudo. 

Não havia justificativa para presumir a existência de nenhum tipo estranho de base ex-

trassensorial. A ideia da reencarnação me era particularmente repugnante. Eu a conside-

rava como sem sentido e “assustadora”. Foi estranho que bem naquele momento minhas 

próprias imagens tenham mudado para o que pareciam ser “flashbacks” de mim mesma 

em diversas épocas e lugares diferentes. Quan-

do descrevi essas imagens a Bill, enfatizei que 

as considerava estritamente simbólicas; o sim-

bolismo comum dos sonhos com os quais qual-

quer psicólogo clínico dificilmente deixaria de 

estar familiarizado. E isso, é claro, pode bem ter 

sido assim. 

 Bem como tinha feito antes, observei as 

imagens como espectadora, embora com pouca 

dúvida de que as figuras representavam a mim mesma. Em uma das cenas iniciais, vi 

uma menina magra, frágil, em uma opulenta sala de estar francesa. A época parecia ser 
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por volta da metade do século XVIII. A menina, vestida de branco, estava tocando um ins-

trumento musical que parecia um cravo, em uma reunião de cavalheiros e damas vestidos 

de forma magnífica, aparentemente convidados de um exuberante evento social. A meni-

na tinha no máximo dezoito anos de idade e estava obviamente doente. “Ela é tão frágil”, 

disse para mim mesma. “Não vai viver mais um ano. Não pode fazer nada além de defi-

nhar. É um engano. Ela nunca vai conseguir”. Um mordomo esplendidamente vestido saiu 

da sala de estar e fechou a porta. A menina desapareceu. Logo a seguir, havia uma ima-

gem muito vaga de uma menina, um pouco mais velha do que a primeira, deitada no chão 

coberto de palha de uma cela de prisão abafada. Seus braços estavam amarrados firme-

mente juntos, e seus pés, acorrentados ao chão. A época parecia ser mais ou menos o 

século XII ou XIII, e eu tinha a sensação de que a menina seria executada no final. 

 Diversos quadros subsequentes mostraram a imagem de uma freira, aparentemente 

em países diferentes e épocas variadas. A mais clara dessas imagens era a de uma freira 

mais velha, com artrite, frustrada, magérrima e doente por causa de uma vida de severas 

austeridades, e emocionalmente deformada e estéril. Ela estava caminhando pelo corre-

dor lateral de uma grande e linda igreja, que lembrava de forma notável a Catedral de No-

tre Dame, em Paris. O corredor estava mal iluminado, e a vela que a freira carregava só 

ajudava um pouco. Enquanto caminhava, ela corria a mão ao longo da parede acinzenta-

da de pedra ao lado dela, como se estivesse procurando por uma porta ou talvez, mais 

literalmente, uma saída. Ela não a encontrou. As linhas severas da sua face se aprofun-

daram enquanto eu observava. “Ela não sabe”, pensei. “Está tentando, mas não sabe”. Eu 

me sentia repelida pela sua expressão dura, no entanto, senti uma profunda simpatia por 

sua causa perdida. 

 Em contraste marcante com a austera figura estava outra que reaparecia a interva-

los regulares de tempo e ainda cruza a minha mente de vez em quando. Essa era a única 

imagem que ficava voltando de forma completamente imutável. Era a figura de uma jovem 

que tinha semelhança comigo de muitas formas, embora não pudesse ter mais do que 

dezesseis anos no máximo. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para trás em uma 

risada feliz, e seus braços estavam estendidos como se dessem boas-vindas universais. 

Ela parecia totalmente alegre e literalmente incapaz de experienciar qualquer mágoa ou 

dor. Estava em pé em um terreno de grama brilhante bem nova, no entanto, em sua felici-

dade extraordinária, seus pés descalços mal pareciam tocar o solo. Usava um vestido 

leve e solto, que não lembrava qualquer período ou local específico. De fato, não havia 

nada sobre ela sugerindo o passado, nem parecia provável que ficaria preocupada com o 

futuro. Penso que nem mesmo considerava o tempo como nós fazemos. 
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 O interesse de Bill em fenômenos psíquicos cresceu conforme foi lendo mais materi-

al de Cayce. Eu respeitava a opinião de Bill, embora pensasse que ele estava fora do 

prumo nesse caso. Assim, pedi-lhe um livro sobre o assunto, e ele escolheu a biografia de 

Cayce, escrita pelo seu filho. Eu a li com um pouco de aversão, embora estivesse deter-

minada a permanecer objetiva. Havia pouca dúvida de que era interessante, embora ain-

da me sentisse repelida pelo que considerava como seus aspectos mais “assustadores” e 

inacreditáveis. Também estava ciente de que aquilo me deixava muito ansiosa. Bill con-

seguiu uma visão muito mais ampla do fenômeno Cayce do que eu, e não estava muito 

preocupado com detalhes da mesma forma. O que ele considerava tanto importante 

quanto impressionante era a evidência sugerindo que as mentes podem alcançar outras 

por meio extrassensoriais. Ele também me lembrou de que algumas coisas bem incomuns 

vinham acontecendo comigo ultimamente, e que eu dificilmente poderia explicá-las da 

maneira tradicional. Esse tanto pelo menos era verdadeiro. Seguindo-se a essa limitada 

concessão, aconteceram outros eventos que realmente foram difíceis de explicar. 

 A nova fase começou um dia, quando Bill e eu estávamos concentrados em um rela-

tório de pesquisa. De repente, deixei os papéis de lado e disse, 

com grande urgência: “Depressa, Bill! Seu amigo Joe, aquele 

que encontramos em Chicago um tempo atrás, está pensando 

em se suicidar. Precisamos enviar uma mensagem a ele”. Bill 

sentou-se ao meu lado enquanto eu mandava uma mensagem 

cuidadosa a Joe para reconsiderar. Depois, disse a Bill: “Aposto 

que não tinha nada de verdade nisso”. Mas estava enganada. 

No fim, havia sido bem precisa. Era difícil não ficar impressio-

nada, particularmente porque eventos surpreendentes continua-

vam a acontecer. Bill foi a uma reunião fora da cidade e, quando voltou, descrevi o lugar 

onde ele tinha ficado em grandes detalhes, embora nunca o tivesse visto. Também lhe 

contei sobre algumas das coisas que aconteceram lá antes que ele tivesse a chance de 

me contar a respeito delas ele mesmo. E ainda, dei-lhe uma descrição bem detalhada da 

casa de um amigo onde ele tinha passado o final de semana, chegando até às cores das 

paredes e à mobília. Depois, quando ele viajou de férias para um local bem distante, en-

viei-lhe uma mensagem mental de um broche de ouro que ele deveria me trazer. Ele me 

entregou o broche quando voltou. Havia pouca dúvida de que era aquele que eu havia 

pedido. 

 Minhas reações aos episódios desse tipo eram curiosamente mistas. Na verdade, eu 

estava ficando bastante orgulhosa pela aquisição dessas habilidades dramáticas, e até 
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peguei breves vislumbres de fantasias de poder e prestígio cruzando o fundo da minha 

mente. Ao mesmo tempo, empenhei-me muito para explicar os episódios, porque eles 

provocavam um medo considerável. Por algum tempo, a ideia dos poderes psíquicos re-

sultava simultaneamente em atração e medo para mim, e comecei a ter pesadelos de cujo 

conteúdo não conseguia me lembrar. Conforme a lista de eventos surpreendentes cresci-

a, não consegui vencer um senso de mal e até de bruxaria que de certa forma associei a 

eles. Ainda assim, o orgulho acompanhou a ansiedade, e embora eu tivesse um senso 

crescente de perigo, também experienciava um sentimento concomitante de autopresun-

ção.  

 Enquanto eu ainda estava na fase “mágica”, aconteceu um evento que envolveu 

uma estranha mistura de fato e fantasia, e que também parecia apontar para uma direção 

futura definida. O episódio incluía diversos níveis, começando com conotações mágicas 

evidentes, continuando com imagens religiosas mais inequívocas, e concluindo com uma 

nota simples de vida real. O hospital queria enviar Bill e eu para a Clínica Mayo a fim de 

estudarmos seus procedimentos de avaliação. Na noite anterior à nossa partida, uma i-

magem tão precisa cruzou a minha mente, que me senti impelida a descrevê-la por escri-

to. Era a imagem de uma igreja, cujos detalhes se destacavam com espantosa clareza. 

Estava incerta a respeito de sua denominação no início, até finalmente decidir que era 

luterana. Eu parecia estar olhando para ela, de um ponto mais elevado, em um ângulo 

que poderia ser visto de um avião voando baixo. A imagem era tão detalhada que aban-

donei totalmente a precaução e contei a Bill que estava certa de que veríamos o prédio 

quando pousássemos em Rochester, Minnesota, no dia seguinte.  

 Fiquei desapontada em zangada quando não vi nada do tipo. Em uma tentativa de 

restaurar minha autoestima, falei que tinha certeza de que encontraríamos aquela igreja 

em algum lugar da cidade. Era tarde quando chegamos, estávamos cansados, e tínhamos 

um compromisso bem cedo na manhã seguinte. Fomos para nossos quartos para uma 

curta soneca, planejando nos encontrar para o jantar. Eu não conseguia dormir. Tinha que 

encontrar aquela igreja. Aquilo tinha se tornado chocantemente importante para mim. Bill 

estava cansado, mas entendeu. Sugeriu que nós tomássemos um táxi depois do jantar e 

tentássemos encontrar minha igreja. Escolhi diversos nomes do diretório de igrejas, toda-

via, não eram as certas. Ai, tentei descrever minha igreja para o taxista e perguntei-lhe se 

conhecia alguma que fosse razoavelmente parecida com ela. Ele não pareceu esperan-

çoso, embora tentássemos mais algumas por indicação dele. Depois de algum tempo, Bill 

sabiamente sugeriu que deveríamos esquecer a coisa toda. Estava ficando muito tarde. 

De volta ao hotel, ele falou comigo com muita firmeza: 
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 — Sua igreja não está aqui – ele disse. — E você está agindo de forma bem estra-

nha a respeito disso. Por que todo esse desespero? Vá dormir e se esqueça dessa tolice. 

Temos um dia difícil pela frente. Vejo você de manhã. 

 Quando encontrei Bill na manhã seguinte, ambos estávamos com olhos vermelhos e 

cansados. Mal tínhamos dormido. Passamos pelo nosso dia de programação extensiva de 

alguma forma, e à noite, dirigimos exaustos até o aeroporto. Bill foi olhar uma banca de 

jornais, enquanto eu me sentava e fechava os olhos. Estava cansada demais para olhar 

qualquer coisa. Estava quase cochilando…  

 — E aqui está a sua igreja – disse Bill, segurando uma foto em um guia diante de 

mim.  

 — Ah, sim, é essa! – eu disse, ansiosamente — Onde fica? 

 — Em lugar nenhum – respondeu Bill. — Aqui, leia sobre isso você mesma. 

 A igreja realmente não estava em lugar algum agora. Ela uma vez ocupara o terreno 

da Clínica Mayo, e havia sido demolida quando o hospital foi construído. 

 — Então, é por isso que eu estava olhando para baixo quando a vi – disse a Bill. — 

É porque ela estava no passado. Não tinha nada a ver com aviões. 

 E aí senti um gelo sobre mim e não quis mais conversar sobre a igreja. 

 Tivemos que trocar de aviões bem tarde naquela noite a caminho de casa, e espe-

ramos quase uma hora em um aeroporto frio e quase deserto. Aconchegada contra a pa-

rede, estava uma jovem mulher obviamente viajando sozinha. Eu podia sentir ondas e 

ondas de miséria passando através dela. Mencionei-a para Bill, que foi contra eu falar 

com ela. Nós dois estávamos exaustos, e ele não se sentia pronto para se envolver com 

estranhos naquele ponto. Além disso, eu poderia muito bem estar imaginando o desespe-

ro dela. Ela não deu quaisquer sinais externos de nada além de sonolência. No entanto, 

não consegui escapar dos fortes sentimentos de dor que estava recebendo dela. Final-

mente, disse a Bill que não podia evitar, e fui falar com ela. 

 Seu nome era Charlotte, e ela disse que estava apavorada. Nunca tinha voado. Será 

que eu poderia me sentar com ela e segurar sua mão? Eu a levei até Bill e sugeri que nós 

a colocássemos entre nós dois para que ela tivesse um amigo de cada lado. Bill foi cortês 

embora estivesse infeliz. Tinha sido uma viagem difícil, e ele teria preferido uma viagem 

pacífica para casa. Charlotte estremeceu quando o avião decolou, mas segurei sua mão, 

e ela se acalmou rapidamente. Ela queria conversar. Tinha feito pouquíssimos planos, 

não tendo ideia de onde ficaria em Nova Iorque, para onde se dirigia. Mesmo assim, não 

estava preocupada. Trazia algumas centenas de dólares com ela. Era luterana, e tinha 
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certeza de que tudo o que precisava fazer era encontrar uma igreja luterana em Nova Ior-

que, e eles cuidariam dela lá. Bill e eu trocamos olhares. A mensagem não era difícil de 

apreender. “E esta”, eu parecia ouvir, “é realmente a minha igreja”. 

 Bill podia ter feito objeções a se envolver com Charlotte, todavia, ele certamente se 

animou naquele momento. Telefonou para um hotel de mulheres em Nova Iorque quando 

pousamos, e conseguiu um quarto para ela. Nós a levamos até lá em um táxi e a deixa-

mos na porta da frente, dando-lhe nossos nomes e números de telefone. Não houve pro-

blemas em manter contato com ela. Bill continuava encontrando-a inesperadamente du-

rante o dia, e ela geralmente aparecia na minha casa à noite. Ela ficou em Nova Iorque 

por apenas um pouco mais do que uma semana e depois decidiu voltar para casa. Nós 

providenciamos sua passagem de volta, e eu telefonei para ela a longa distância no dia 

seguinte. Ela tinha chegado em segurança e estava feliz de estar em casa, mas esperava 

voltar a Nova Iorque para uma visita algum dia. Todos tinham sido tão gentis com ela, e 

havia ficado satisfeita em descobrir que todas as coisas ruins que as pessoas diziam so-

bre cidades grandes não eram verdadeiras. Charlote e eu nos correspondemos por anos. 

Sou muito grata a ela. Pode bem ser que a minha fase “mágica” tenha começado a aca-

bar diante dos simples acontecimentos com Charlotte. 

 

Clareza e preparação 

 

 Estava chegando o outono e tinha sido um verão desgastante. Bill mantivera seu 

interesse em Cayce, e sugeriu que poderíamos tirar alguns dias de folga e ir até Virginia 

Beach, na Association for Research and Enlightenment (Associação para Pesquisa e Ilu-

minação), e examinar a documentação guardada lá. A ideia não me 

atraía. Aquele tipo de coisa ainda me amedrontava e não queria que 

fosse verdade. Já era ruim o suficiente que eu não entendesse o que 

estava acontecendo comigo. Eu particularmente não queria qualquer 

exacerbação dos meus infelizes esforços “mágicos”, que agora esta-

va mais do que disposta a abandonar. Apesar disso, a ideia de umas 

curtas férias parecia boa, e meu marido, sabendo que eu estava 

cansada, encorajou-me a ir. Era a época perfeita do ano para a via-

gem, e ele achava que me faria bem. Ele e Bill tinham ficado amigos 

e, embora sentisse que Bill vinha desenvolvendo alguns interesses bem estranhos, meu 

marido sabia que ele cuidaria de mim. Parti para Virginia Beach com algumas dúvidas, 

todavia, ansiando pelo descanso.  

Helen  
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 No final, a viagem foi tudo menos repousante para mim. As pessoas na Association 

for Research and Enlightenment, naquele momento apenas um pequeno grupo devotado 

a tornar o material de Cayce disponível para o público, eram inteligentes, sinceras e obvi-

amente sãs. Nem a sólida documentação era algo que alguém poderia facilmente colocar 

de lado. Eu estava impressionada, apesar de muito inquieta. Conforme o interesse de Bill 

se aprofundou, minha própria ansiedade cresceu. Bill leu mais sobre o assunto naquela 

tarde e também comprou alguns livros para levar para casa. Folheei um exemplar e o co-

loquei de lado abruptamente, com um desconforto tal que se aproximava do pânico. Fi-

quei feliz quando a viagem terminou. De volta em casa, olhei de relance para os diversos 

livros que Bill tinha comprado, mas não pude lê-los. Para mim, eles simplesmente pareci-

am fazer soar a nota “mágica” novamente. 

  Minha própria fase “mágica” tinha terminado abruptamente com um episódio particu-

larmente claro de imagens, no qual eu sabia ter feito uma escolha irrevogável. Eu me vi 

entrando em uma caverna escavada em uma formação rochosa, em uma costa marítima 

sombria e varrida pelo vento. Tudo o que encontrei na caverna foi um grande e muito an-

tigo rolo de pergaminho. Suas extremidades estavam ligadas a estacas pesadas com 

pontas de ouro, e o pergaminho estava enrolado ao redor delas de tal modo que elas se 

encontravam no meio dele, firmemente amarradas juntas. Com um pouco de dificuldade, 

consegui desamarrar as extremidades e abri o pergaminho só o suficiente para revelar o 

painel central, no qual duas palavras estavam escritas: “Deus é”. Depois, desenrolei o 

pergaminho inteiro. Ao fazer isso, minúsculas letras começaram a aparecer nos dois lados 

do painel. A Voz silenciosa, que eu já tinha “ouvido”, explicou a situação mentalmente pa-

ra mim: 

 — Se você olhar para o lado esquerdo, poderá ler o passado – disse a Voz. — Se 

olhar para o lado direito, poderá ler o futuro. 

 As letrinhas nas laterais do painel estavam ficando mais claras, porém, hesitei ape-

nas um momento antes de enrolar o pergaminho o suficiente para ocultar tudo exceto o 

painel central.  

 — Não estou interessada em ler o passado nem o futuro – eu disse, decidida — Vou 

ficar só com isto aqui.  

 A Voz soou tanto tranquilizadora quanto reconfortante. 

 — Você conseguiu desta vez – ela disse. — Obrigado. 

 E parecia que era isso. 

 Diversas vezes depois senti algo como aquela experiência no metrô, anos antes, 

embora com intensidade bem menor. Essas ocorrências geralmente aconteciam em meio 
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a uma multidão de pessoas, e eu sentia uma breve, embora poderosa, afinidade com e-

las. Em uma noite de verão, por exemplo, meu marido e eu estávamos caminhando por 

uma passarela de madeira lotada, e um profundo senso de proximidade emocional com 

todos desceu sobre mim, juntamente com certo reconhecimento de que todos nós está-

vamos juntos trilhando a mesma jornada em direção a uma meta comum. Também houve 

outros tipos de experiências emocionais. Uma aconteceu quando Bill, meu marido e eu 

estávamos juntos no teatro. Sentada no escuro, fiquei ciente de uma forte luz interior que 

começou na região do meu peito e ficou cada vez mais intensa e oniabarcante até que 

parecia irradiar-se através de todo o teatro e incluir todos lá. Minha consciência da luz, 

que durou mais ou menos dez minutos, foi acompanhada por um profundo senso de paz e 

de alegria. Eu mal pude acreditar, durante algum tempo, que ninguém mais estivesse ci-

ente dela. 

 Um incidente similar aconteceu algum tempo depois, quando Bill e eu estávamos 

participando de uma reunião no sul da França. Uma noite, antes de adormecer, um senso 

inacreditável de força e alegria surgiu em mim, novamente começando na região do peito 

e se elevando até minha cabeça e para fora, em meus braços. Durante alguns minutos, 

senti que podia facilmente alcançar e tocar o mundo todo. Depois, essa experiência feliz 

teve uma contraparte amedrontadora na forma de uma sensação de horror alarmante-

mente clara que senti uma noite em nosso caminho para casa. Estava cansada e tinha 

me deitado para um curto descanso antes de me preparar para ir para a cama. De forma 

bem inesperada, fui tomada por um ódio assassino tão intenso que pulei da cama literal-

mente tremendo. Essas duas experiências eram tão diametralmente opostas uma à outra 

que quase pareciam representar o Céu e o inferno. E nem esse chocante contraste era 

inteiramente desconhecido. A “boa” sacerdotisa cuja única função era ajudar e a “má” sa-

cerdotisa com sua lança erguida para matar tinham apresentado um contraste de certa 

forma parecido. 

 Só uma vez eu me lembro de ter realmente pedido que uma experiência viesse para 

me alegrar, porque eu estava me sentindo um pouco para baixo. A resposta veio na forma 

de uma imagem de um viveiro de plantas. Eu podia ver fileiras de plantas muito jovens, 

todas cuidadosamente rotuladas e obviamente bem cuidadas. Perto das plantas, estava 

um grande regador. A imagem não significou nada para mim, e a achei vagamente irritan-

te. 

 — E que coisa boa é essa – resmunguei. — O que há de útil a esse respeito? 

 — Veja onde ele está crescendo – disse a Voz silenciosa, que, naquele momento, 

não era mais inteiramente inesperada.  
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 — Mas o que significa? – perguntei, ainda indignada. 

 — Veja – onde – ele – está – crescendo – repetiu a Voz, de forma lenta e muito dis-

tinta. 

 — Ah, tudo bem – respondi, ainda um pouco mal-humorada. Depois olhei mais cui-

dadosamente para a imagem. O viveiro de plantas estava completamente rodeado por um 

deserto árido e sem vida. Só a pequena área na qual as plantas cresciam era úmida e 

verde. 

 — E agora que tudo começou – disse a Voz – você vai continuar a regá-lo, não é? 

 Quase derrotada, prometi que tentaria. 

 Também houve breves períodos durante os quais aconteceram mudanças na cons-

ciência do tempo. Talvez, a mais tocante delas tenha aparecido uma noite enquanto eu 

estava escovando os cabelos, decidindo que precisava de um corte, e me sentindo tudo 

menos inspirada. Então, vi minha vida representada por uma linha dourada que se esten-

dia infinitamente para trás e para frente. Havia uma minúscula depressão na linha que 

reconheci como representando minha vida atual. Era risivelmente diminuta e mal se podia 

notá-la. Bati palmas em verdadeiro deleite. 

 — Que importância poderia ter o que acontece nesse diminuto piscar de olhos do 

tempo? – perguntei a mim mesma, em feliz espanto. — Parece tão longo e importante 

enquanto você está nele, mas em menos de um instante, é como se nunca tivesse acon-

tecido.  

 Fiquei certa disso por vários minutos, durante os quais parecia que um enorme peso 

tinha sido retirado da minha mente. 

 Todas essas coisas aconteceram dentro de um período de não mais do que alguns 

poucos meses.  

 

Um Curso em Milagres 

 

 Um dia, durante aquele mesmo verão, contei a Bill que estava para fazer algo bem 

inesperado. Não tinha ideia do que seria, entretanto, sabia que aconteceria logo. Por in-

sistência de Bill, vinha mantendo um tipo de diário desde nossa visita a Virginia Beach. 

Naquele momento, Bill sugeriu que eu escrevesse qualquer coisa que me ocorresse em 

conexão com esse “algo inesperado”. Eu poderia descobrir o que era. Quase nada resul-

tou das minhas tentativas no início, e estava a ponto de desistir. Então, uma noite, en-
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quanto registrava alguns dos meus pensamentos, a Voz, agora mais ou menos familiar 

para mim, começou a me dar instruções definidas. 

 — Este é Um Curso em Milagres – disse a Voz. — Por favor, anote. 

 Embora a Voz em si não mais me surpreendesse, não estava preparada para o que 

ela havia dito. Entretanto, realmente transcrevi a primeira página do “curso”, ou um pouco 

mais, antes de ficar realmente amedrontada. Coloquei meu lápis de lado e telefonei para 

Bill.  

 — É a mesma Voz que você ouviu antes? – ele perguntou. 

 — Acho que sim – respondi – mas ela agora está usando palavras muito específicas 

e parece que quer prosseguir por algum tempo. Parei porque fiquei com medo. Estou cer-

ta de que haveria mais se eu continuasse. 

 — Como as palavras vêm? – perguntou Bill. 

 — É difícil de descrever – respondi. — Não pode ser uma alucinação, realmente, 

porque a Voz não vem de fora. É tudo interno. Não existe som real, e as palavras vêm 

mentalmente, embora de forma bem clara. É um tipo de ditado interno, poderíamos dizer. 

 — Você sabe o que está escrevendo? – perguntou ele. — Você a descreveria como 

um processo automático? 

 — Ah, não! – disse. — Não é automático de forma alguma. Estou perfeitamente ci-

ente do que estou fazendo. Não está fora do meu controle de jeito nenhum. 

 — Tente escrever um pouco mais e veja o que acontece – Bill sugeriu. 

 — Prefiro não fazer isso. – eu disse. — Francamente, acho bem perturbador. 

 Logo descobri que não tinha muita escolha 

no assunto. Mas recebi um tipo de “explicação” 

mental, na forma de uma série de pensamentos 

relacionados que cruzavam a minha mente em 

rápida sucessão e formavam um todo razoavel-

mente coerente. De acordo com essa “informação” 

a situação do mundo estava piorando em um grau 

alarmante. Pessoas no mundo todo vinham sendo 

chamadas para ajudar, e estavam dando suas 

contribuições individuais como parte de um plano geral, pré-determinado. Eu aparente-

mente tinha concordado em transcrever Um Curso em Milagres como me seria dado. A 

Voz estava cumprindo sua parte no acordo, como eu cumpriria a minha. Eu usaria habili-

dades que tinha desenvolvido muito tempo atrás, e que realmente ainda não estava pron-

Cadernos de anotações de Helen  
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ta para usar mais vez. Por causa da emergência aguda, porém, o processo evolucionário 

geralmente lento estava sendo contornado no que poderia ser descrito como uma “acele-

ração celestial”. Eu podia sentir a urgência por trás dessa “explicação”, seja o que for que 

pensasse sobre seu conteúdo. O sentimento que estava sendo transmitido para mim era 

que o tempo estava acabando. 

 Não estava satisfeita. Mesmo no improvável caso de que a “explicação” fosse ver-

dadeira, não me considerava uma boa candidata para o papel de “escriba”. Declarei mi-

nha opinião de forma silenciosa, porém intensa.  

 — Por que eu? – perguntei. — Nem sou religiosa. Não entendo as coisas que têm 

acontecido comigo e nem mesmo gosto delas. Além disso, elas me deixam nervosa. Sou 

a pior escolha que você poderia fazer.  

 — Pelo contrário – ela me garantiu – você é uma escolha excelente por uma razão 

muito simples. Você irá fazê-lo. 

 Não tive resposta para essa declaração e me afastei, derrotada. A Voz estava certa. 

Eu sabia que o faria. E assim, a escrita de Um Curso em Milagres começou.  

 Eu sentia a escrita vindo quase que diariamente e, de vez em quando, várias vezes 

ao dia. A cronometragem nunca entrava em conflito com o trabalho nem com atividades 

sociais, começando em algum momento em que estava razoavelmente livre para escrever 

sem interferência. Escrevia em um caderno de taquigrafia que logo comecei a carregar 

comigo, só para o caso de precisar. Eu podia, e muitas vezes realmente me recusei a co-

operar, pelo menos inicialmente. Mas logo descobri que não teria paz até fazê-lo. Ainda 

assim, mantinha meu “direto de recusa” o tempo todo. Algumas ve-

zes, recusei-me a escrever por mais de um mês, durante o qual sim-

plesmente fui ficando cada vez mais deprimida. Nunca houve nada 

automático em relação à escrita. Ela sempre requeria minha plena 

cooperação consciente.  

 As noites se mostraram o momento preferido para o “ditado”, 

especialmente para “tarefas” adicionais. Objetei amargamente a isso 

e com frequência fui para a cama de forma desafiadora, sem escre-

ver nada, mas não conseguia dormir. No final, eu me levantava com 

algum desgosto e escrevia como direcionada. Algumas vezes, esta-

va tão cansada que voltava para a cama e adormecia depois de transcrever só alguns 

parágrafos. Todavia, era impelida a continuar com a seção antes do café da manhã no dia 

seguinte, talvez a terminando a caminho do trabalho ou em momentos livres entre as 

pressões do trabalho durante o dia. Ao começar uma frase, nunca sabia como iria termi-

1ª. edição de  
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nar, e as ideias vinham tão rapidamente que eu tinha problemas em acompanhá-las, em-

bora usasse uma rápida combinação de símbolos de taquigrafia e abreviações que de-

senvolvera durante os anos fazendo anotações em salas de aula e registrando sessões 

de terapia. 

 A escrita podia ser interrompida a qualquer momento. No escritório, eu podia deixar 

o caderno de lado para atender ao telefone, conversar com um paciente, supervisionar 

um membro júnior da equipe, ou cuidar de uma de nossas numerosas emergências, e 

depois voltava à escrita sem nem mesmo conferir onde tinha parado. Em casa, podia falar 

com meu marido, conversar com uma amiga, ou cochilar, voltando ao caderno depois 

sem perturbar o fluxo de palavras nem de leve. Não importava onde tinha parado, quer 

fosse o final de um parágrafo ou no meio de uma sentença. Era como se a Voz simples-

mente esperasse até eu voltar e começasse a ditar novamente. Escrevi com igual facili-

dade em casa, no escritório, em um banco no parque, ou em um táxi, ônibus ou metrô. A 

presença de outras pessoas não interferia de forma alguma. Quando vinha o momento de 

escrever, as circunstâncias externas pareciam ser irrelevantes. 

 No início, particularmente, fiquei tentada a mudar uma palavra aqui e outra acolá, no 

que pensei que seria melhor para a consistência. Em geral, o ímpeto de mudá-la de volta 

ao original era tão forte que eu fazia isso bem rapidamente. De fato, a questão tendia a 

me perturbar até que o fizesse. Além disso, logo ficou evidente que as palavras não eram 

escolhidas ao acaso. Algumas vezes, o que parecia ser inconsistente no momento, era 

explicado depois, e as palavras originais eram necessárias para o bem da clareza subse-

quente. Em outros momentos ideias especificamente formuladas eram citadas depois em 

contextos dos quais eu ainda não estava ciente, de tal forma que as mudanças que eu 

pudesse ficar tentada a fazer reduziriam a consistência 

dos pensamentos ao invés de aumentá-la. 

 A escrita continuou ao longo dos anos e, embora o 

agudo terror que senti no início tivesse diminuído gradu-

almente com o tempo, nunca realmente me acostumei. 

E, ainda assim, apesar dos períodos de rebelião decla-

rada, nunca me ocorreu seriamente desistir, mesmo que 

a coisa toda me parecesse como uma interferência 

enorme e com frequência enfurecedora. Houve alguns 

raros momentos em que me senti curiosamente transportada enquanto escrevia. Nessas 

ocasiões, as palavras pareciam quase cantar, e eu sentia um profundo senso de confian-

ça e até de privilégio. Percebi depois que essas seções se mostraram as mais poéticas. 

Helen  
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Esses foram períodos breves, embora felizes, de repouso. Na maior parte, eu estava in-

crivelmente incrédula, desconfiada e amedrontada. Porém, não importando o quão es-

tressante a escrita geralmente fosse, ler o material para Bill depois era infinitamente mais. 

Tínhamos concordado que eu leria minhas anotações para ele no final de cada dia e que 

ele as datilografaria. Eu detestava ouvir o que havia escrito. Estava certa de que seria 

incoerente, tolo e sem significado. Por outro lado, estava propensa a ficar inesperada e 

profundamente tocada e, de repente, irrompia em lágrimas. 

          Bill foi extremamente solidário durante as primeiras transcrições em particular, que 

foram difíceis para nós dois. Eu mal podia ler as anotações em voz alta. Comecei a ga-

guejar severamente, um problema que nunca tinha tido antes e nem tive desde então. 

Também sofria agudos ataques de tosse ou entrava em prolongados ataques de bocejos, 

de forma que era impossível falar por algum tempo. Algumas vezes, perdia minha voz 

inteiramente. A situação era tão difícil para Bill quanto para mim. Ele reconhecia minha 

necessidade de seu encorajamento constante, mas tinha que lidar com suas próprias in-

certezas tanto quanto com meus estados de pânico virtualmente constantes. Apesar dis-

so, não ocorreu a Bill simplesmente deixar a coisa toda de lado, mais do que ocorreu se-

riamente a mim. De muitas maneiras, parecíamos estar cumprindo uma tarefa conjunta. 

Nós dois encarávamos sentimentos loucamente contraditórios, todavia, compartilhávamos 

um senso da importância de continuar.  

 Quanto a mim, não conseguia nem explicar nem reconciliar minha atitudes obvia-

mente inconsistentes. Por um lado, ainda me considerava oficialmente agnóstica, ficava 

ressentida com o material que estava transcrevendo, e era fortemente impelida a atacá-lo 

e a provar que estava errado. Por outro lado, passei um tempo considerável transcreven-

do-o e depois ditando-o para Bill, de tal forma que ficou evidente que eu também o levava 

bem a sério. Realmente acabei me referindo a ele como o trabalho da minha vida, embora 

permanecesse duvidosa sobre sua autenticidade e muito agitada a respeito dele. Como 

Bill apontou, devia acreditar nele nem que fosse por ter discutido tanto com ele. Embora 

isso fosse verdade, não me ajudou. Estava na posição impossível de não acreditar no 

trabalho da minha própria vida. A situação era claramente ridícula e também dolorosa.  

 Há pouca dúvida de que o conflito agudo que eu experienciava era amplamente, se-

não inteiramente, interno. As circunstâncias externas eram surpreendentemente favorá-

veis. A escrita era aparentemente coordenada para causar uma interrupção mínima, e, 

apesar dos seus próprios conflitos, Bill me ofereceu reações positivas consistentes e a-

poio notavelmente contínuo. Além do mais, as atitudes do meu marido foram inesperada-

mente muito úteis. Ele dificilmente poderia deixar de notar meus períodos frequentes de 
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escrita, e tinha direito a algum tipo de explicação. Com considerável apreensão, decidi lhe 

contar a verdade. Felizmente, ele foi mais do que tolerante. Foi ativamente encorajador. 

Era evidente que o conteúdo o perturbava, e parei de lhe mostrar o material depois de 

algum tempo. Ainda assim, ele estava realmente entusiasmado com a minha escrita, e 

não parecia achar que o processo em si provocava ansiedade. Fiquei feliz. Eu mesma 

não o encarei tão calmamente. 

 De onde vinha a escrita? Ela obviamente fazia uso dos meus antecedentes educa-

cionais, interesses e experiências, todavia, isso aconteceu em termos de estilo e não de 

conteúdo. Certamente, o assunto em si era a última coisa sobre a qual eu esperaria es-

crever. O “texto”, como é dado, não foi modificado, exceto pela omissão da parte mais 

pessoal do material, que foi incluída apenas no início. Os títulos de capítulos e seções 

foram acrescentados depois, mas a organização do material, que parecia se encaixar na-

turalmente nessas divisões, não foi alterada. O “livro de exercícios”, que foi ditado na for-

ma de “lições” diárias, está apresentado como foi transcrito. Mas de onde vinha a escrita? 

 Depois descobri que muitos dos conceitos, e até alguns dos termos em si na escrita 

podem ser encontrados tanto no pensamento místico oriental quanto ocidental, embora eu 

não soubesse nada a respeito deles na época. Nem entendi a calma, mas impressionan-

te, autoridade com a qual a Voz ditava. É em grande parte por causa da natureza estra-

nhamente convincente dessa autoridade que me referi à Voz com um “V” maiúsculo. Não 

entendo a real autoria da escrita, todavia, a combinação particular de certeza, sabedoria, 

gentileza, clareza e paciência que caracterizaram a Voz fez com que essa forma de defe-

rência parecesse perfeitamente apropriada. 

 Em vários pontos da escrita, a Voz em si fala em termos bem claros sobre o Autor. 

Minhas próprias reações a essas referências, que literalmente me deixaram atônita na 

época, diminuíram em intensidade e agora estão no nível da mera indecisão. Não enten-

do os eventos que levaram à escrita. Não entendo o processo e certamente não entendo 

a autoria. Para mim, seria inútil tentar encontrar uma explicação.  
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Conclusão naturalmente expandida 

 

Nota final dos arquivos 

 

 É interessante que, em sua autobiografia, Helen Schucman não tenha incluído um 

resumo do Curso e de seu significado, que ela impecavelmente conhecia e compreendia. 

Essa omissão parecia implicar que, como sua escriba, faltava-lhe esse tipo de conheci-

mento. Mas, como seu coescriba, William Thetford, frequentemente reconheceu para ou-

tros: “Helen conhecia o Curso perfeitamente”. Da mesma forma, Kenneth Wapnick, que 

trabalhou bem de perto com Helen preparando o manuscrito do Curso para publicação, 

afirma em suas “Recordações de Helen”: “Não penso que já encontrei alguém como ela 

em minha vida... Ela tinha um lado incrivelmente santo... (e) conhecia o Curso de trás pa-

ra frente, como uma questão de sabedoria inerente”. Acrescentando: “Portanto, ninguém 

conhecia melhor o Curso do que Helen”. 

 Assim, parece adequado incluir aqui, como uma conclusão adicional à autobiografia 

dela, partes de um resumo sobre o Curso que Helen escreveu em 1977 em resposta aos 

muitos pedidos de uma breve introdução a Um Curso em Milagres. Esse resumo aparece 

como o Prefácio ao Curso, no texto. As duas primeiras partes — Como ele surgiu, O que 

é — foram escritas pela própria Helen. A parte final — O que diz — foi transcrito através 

do processo de ditado interno. As partes sinônimas “O que é” e “O que diz” são apresen-

tadas aqui como uma conclusão naturalmente expandida à autobiografia de Helen, no 

intuito de reconhecer seu perfeito conhecimento e compreensão de Um Curso em Mila-

gres, como sua escriba.  

 

 

O que é 

 

      Como o seu título indica, o Curso é todo composto como um instrumento de ensino. 

Consiste de três livros: o Texto de 721 páginas, o Livro de Exercícios para Estudantes de 

512 páginas e o Manual de Professores de 94 páginas. A ordem em que os estudantes 

escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e 

preferências particulares. 
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     O currículo que o Curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a 

passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do 

que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que “uma 

teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como 

necessária” (Manual, pág. 79). Apesar de ser cristão em seus princípios, o Curso envolve 

temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. 

Existem muitas outras, esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem 

a Deus no final. 

      O Texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de 

pensamento do Curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do 

Livro de Exercícios. Sem a aplicação prática que o Livro de Exercícios provê, o Texto 

permaneceria em grande parte apenas uma série de abstrações, que dificilmente seriam 

suficientes para realizar a reversão de pensamento que é o objetivo do Curso. 

    O Livro de Exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é 

necessário fazer as lições nesse ritmo, e cada pessoa pode querer ficar em uma lição par-

ticularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se ten-

te fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do Livro de Exercícios é salientada 

pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas mais 

do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual: 

 

 Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te a-

presenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. 

Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não 

te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso destas 

ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. 

 

 Lembra-te apenas disto: não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las 

e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir com 

veemência. Nada disso importará, ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas 

fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e, quaisquer que 

sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. (Livro 

de Exercícios, pág. 2) 

 

 Finalmente, o Manual de Professores, que é escrito em forma de perguntas e res-

postas, fornece respostas a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante 

poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o Cur-

so emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do Texto. 
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  O Curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem 

levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu 

Professor Interno, Que orientará todas as lições posteriores como Ele achar adequado. 

Apesar de o Curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a 

nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do Livro de 

Exercícios: 

 

Esse Curso é um começo, não um fim… Não há mais lições específicas, pois não 

precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a Voz por Deus… Ele dirigi-

rá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente 

e quando vir a Ele, em silêncio, pedindo-Lhe a Sua orientação segura e o Seu Ver-

bo certo. (Livro de Exercícios, pág. 511) 

 

 

 

 

O que diz 

 

Nada real pode ser ameaçado.  

Nada irreal existe. 

Nisso está a paz de Deus. 

 

     É assim que Um Curso em Milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental en-

tre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob 

uma única lei, a lei do Amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É 

possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la.  Ela se aplica a tudo o que Deus 

criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e 

do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. 

      O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos iní-

cios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e 

da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é 

aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu 

funcionamento e impreciso em suas interpretações. 

       Do conhecimento e da percepção surgem respectivamente dois sistemas de pensa-

mento distintos que são opostos em todos os aspectos.  No domínio do conhecimento, 
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nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e Sua Criação compartilham 

uma única Vontade. O mundo da percepção, entretanto, é feito pela crença em opostos e 

vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a per-

cepção vê e ouve parece ser real porque ela só permite que entre na consciência o que 

está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilu-

sões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. 

     Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um so-

nho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram ape-

nas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a Resposta, o único Caminho para 

a saída, o verdadeiro Ajudante. A função da Sua Voz, Seu Espírito Santo, é ser o media-

dor entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, 

de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espí-

rito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos ensinando-nos a reverter nosso 

pensamento e a desaprender nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendi-

zado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. Porém, o Curso tem a 

sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua 

própria maneira. 

     O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno—as idei-

as dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. “A projeção faz a percepção” 

(Texto, pág. 474). Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que que-

remos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o ve-

mos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que 

estamos vendo. Se estivermos usando a percepção para justificar nossos próprios erros 

— nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que 

pode ter — veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tu-

do isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo “bons” e “carido-

sos”, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pe-

las nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À 

medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos 

a olhar para o que está além ou “perdoá-los”. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a 

nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o 

Ser Que Deus criou em nós e como nós. 

       O pecado é definido como “falta de amor” (Texto, pág. 12). Já que o amor é tudo o 

que existe, o pecado na óptica do Espírito Santo é um erro a ser corrigido, e não um mal a 

ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e in-completeza vem do grande inves-
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timento no “princípio da escassez” que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto 

de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. 

“Amamos” um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por 

amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o a-

mor é incapaz de pedir o que quer que seja. 

       Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu ninguém 

pode separar (Texto, pág. 378). No entanto, é só ao nível da Mente de Cristo que a ver-

dadeira união é possível e essa, de fato, nunca foi perdida. O “pequeno eu” procura se 

realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do “amor” externo. O Ser Que 

Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amo-

roso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele 

não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. 

       Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente 

egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a 

ser as coisas mais santas na terra — os milagres que indicam o  caminho para o retorno 

ao Céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclu-

são e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em 

lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma 

oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um 

é mais uma chance de perdoar a si mesmo perdoando ao outro. E cada um vem a ser 

mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. 

      A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. 

A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca 

as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e 

independente, porém, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo 

para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da deca-

dência. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, 

ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo 

quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar 

ao fim. Em si mesmo ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os 

objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. 

       O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que refle-

te força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O o-

posto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da Voz por 

Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A Sua Voz parece distante e difícil 
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de ser ouvida porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito 

mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundí-

vel e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo 

poderia ser surdo às Suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em 

aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. 

       A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão 

da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única 

correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos 

quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de 

vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que 

o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injus-

tiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chama-

do para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivoca-

das que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de 

lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos 

irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a 

Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca podería-

mos achar o nosso. 

     O perdão é desconhecido no Céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. En-

tretanto, nesse mundo o perdão é uma correção necessária a todos os erros que come-

temos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do Céu 

onde dar e receber são a mesma coisa. O Céu é o estado natural de todos os Filhos de 

Deus tal como Ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por 

ter sido esquecida. 

       O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pen-

samento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do Céu, porque a-

través da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando 

ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nos-

sos irmãos, reconhecemos a Sua Presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nos-

sas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lem-

brar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o Próprio 

Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. 
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