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PENSANDO – FALANDO E ATUANDO 

 

Estas palavras representam as três fases da experiência do nosso ser. Refiro-me às três fases de 

evolução humana que cada ser seleciona para sua experiência na terra, na medida em que percorre 

um caminho para viver com Cristo. 

 

Uma escola Iniciática é um lugar que tem tudo o que é necessário para a aprendizagem e o 

crescimento do ser. Nesta escola terrestre se encontram também tudo o que precisamos para 

cumprir a nossa missão individual. O processo das três fases da evolução humana é cruzado por 

todos os seres humanos na sua adaptação harmônica. O estado de cada fase ou etapa depende do 

indivíduo e de sua missão na terra. O homem é um ser complexo que possui: 

 

1 – Um corpo denso que é o instrumento visível que usa neste mundo para se mover e trabalhar; o 

corpo que, geralmente, se acredita ser todo o homem. 

 

2 – Um corpo vital, formado por éter, que penetra todo o corpo visível, assim como o éter penetra 

todas as formas (o homem capta uma quantidade de éter maior que as outras formas). Este corpo 

etéreo é nosso instrumento para captar a energia vital do sol. 

 

3 – Um corpo de desejos, que forma nossa natureza emocional. Este veículo sutil penetra os corpos 

vital e denso. A visão clarividente o vê se estender em torno do corpo visível, que se situa no centro 

desta forma oval, assim como a gema está no centro do ovo. 

 

4 – A mente – aqui é como um espelho que reflete o mundo exterior e permite ao ego transmitir 

suas ordens em forma de pensamentos, palavras e obras. 

 

“O ego é o triple espírito que emprega estes veículos para obter experiências na escola da vida”. 

 

O umbral deste novo milênio está apontando para que a experiência de cada ser humano possa 

passar pela Luz Divina. Nosso ser muda de plano vibratório modificando o comportamento de suas 

correntes, através deste caminho de Luz. Os veículos de nosso ser se desenvolvem e se transformam 

durante esta modificação. Tudo vibra em uma frequência distinta quando isto ocorre. É uma grande 

e profunda tarefa. É difícil alcançar este trabalho pelo simples desejo de estar em harmonia. 

 

Quando falamos da Luz Divina, ou seja, caminhando junto da Luz Divina, não podemos esquecer 

que a Luz Divina sempre está ao nosso redor e dentro de nós. Tampouco podemos esquecer que, em 

muitos casos, esta Luz nos leva por caminhos nos quais definimos, esclarecemos e modificamos 

nossos pensamentos. Este processo nos leva a um ponto em que nosso estado de consciência muda. 

Nesta mudança, se permitirmos, os veículos de nosso ser poderão cruzar o caminho da Luz Divina. 

No ser humano, o feixe de Luz Divina tem varias maneiras de existir e demonstramos a nossa 

percepção desta Luz de varias formas. Durante nossa passagem pela terra passamos por três fases: 



Artigo – Um Caminho para viver com Cristo                        Sociedade das Ciências Antigas                           2 

 

Pensando, Falando e Atuando, mas logicamente, tudo depende de onde nos encontramos no feixe 

da Luz Divina. 

 

PRIMEIRA FASE DA ESPERIÊNCIA DO SER: PENSANDO 

 

Quando pensamos, todos os pensamentos que emitimos vão parar em uns depósitos comuns para 

todo o mundo. Por exemplo, cada vez que um ser humano emite um pensamento de Amor, 

Bondade, Humildade, Ódio, Rancor, Cobiça, Inveja, etc., primeiramente, esta pessoa está usando a 

Luz Divina para dar forma e vida a este pensamento; em segundo lugar, com os mesmos 

pensamentos, a pessoa também está carregando os depósitos comuns, os quais se encontram fora da 

Luz Divina. 

 

Pessoas nessa fase tendem a dar muito valor às aparências e tendem a impor uma imagem de como 

as coisas devem ser. Podem ser pessoas que discriminam os outros. Selecionam suas amizades pela 

raça, cor de pele e posição social e pela base idiomática. São pessoas que não aceitam que as coisas 

nem sempre são o que aparentam ser. Não compreendem que a riqueza de cada um nos trás, não 

pode ser vista através destes critérios. Com o passar do tempo a pessoa que se encontra nesta fase 

tende a viver experiências nas quais aprenderá que ela própria tem uma parte do que critica nos 

outros. 

 

Nossos pensamentos e suas formas são uma mostra da primeira fase. Tudo começa com o nosso 

pensamento. Esta fase deixa claro que estamos fora da Luz Divina. 

 

Nossos pensamentos são muito mais importantes que os nossos atos, pois se pensamos bem, 

atuamos bem. Ninguém pode pensar em amar a seus semelhantes, em ajuda-los e apoiá-los 

espiritual, mental ou fisicamente sem colocar em prática estes pensamentos, alguma vez na vida; e 

se cultivamos apenas estes pensamentos, veremos que a luz do Sol brilhará em nosso 

entorno. Veremos que somos recebidos pelas pessoas da mesma forma que irradiamos, e se 

pudéssemos compreender que o corpo de desejos (que está no entorno de cada um) contém todos 

estes sentimentos e emoções, então veríamos as outras pessoas de forma diferente, pois 

entenderíamos que tudo o que vemos, vemos através da atmosfera que criamos em volta de nós, 

cujas cores vemos nos outros. 

 

Quando vemos insignificância e pequenez nos demais, seria conveniente que olhássemos para nós 

mesmos para comprovar se não é a atmosfera que nos rodeia que dá esta coloração. Vejamos se não 

temos dentro de nós estas qualidades indesejáveis, e comecemos a eliminar estes defeitos. 

 

 SEGUNDA FASE DA EXPERIÊNCIA DO SER: FALANDO 

 

Outra maneira de viver no feixe da Luz Divina é demonstrada na segunda fase da experiência do 

nosso ser.  Caso tenhamos a habilidade de sentir a Luz Divina, nos damos conta da sua matéria, ao 

estar consciente de sua massa. Isto ocorre porque quando sentimos algo no mais profundo de nosso 

ser, podemos captar suas qualidades porque este algo tocou o ponto principal do nosso próprio ser. 

Neste momento nos damos conta da sua presença e começamos a falar dela definindo as qualidades 

que tocaram nosso ser. Está fase chamamos de FALANDO. 

 

Nesta fase, a pessoa se dá conta da cor e da presença da Luz Divina, assim como também de todos 

os efeitos que ela é capaz de manifestar em nosso corpo físico. Não falamos aqui de ver, por 

exemplo, uma cor vermelha. Quando chegamos a ver a Luz Divina, se a vemos em realidade, 

estamos ainda na primeira fase. Falamos de sentir a presença de algo que vimos, seria a presença da 

cor vermelha. Nesta fase das experiências do nosso ser, teremos uma interpretação mais ampla da 

Luz Divina. Isto também nos mostra que entramos ou estamos entrando na Luz Divina. 
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Quando nos preocupamos isoladamente em modificar um comportamento de nosso ser, é preciso 

ter uma disciplina mental que nos permita eliminar os pensamentos negativos ou depressivos para 

que o ser passe de um plano vibratório a outro. O interesse sério e contínuo pelos nossos 

pensamentos nos leva a uma linha mais objetiva, clara, mais analítica e mais profunda em relação 

às três fases das experiências do ser. 

 

Quando, naquilo que chamamos de “o mais profundo do nosso ser”, sentimos que nossa vida deve 

mudar, iniciamos um trabalho profundo de mudança e de adaptação à esta nova vibração ou à nova 

fase vibratória que nos corresponde. Isto pode ocorrer de várias formas: de maneira harmônica ou 

de forma alternada. Também pode ocorrer por níveis ou por etapas. 

 

Quando cruzamos esta fase, nos pegamos querendo justificar os erros. Depois tentando projetar 

nossos problemas nos outros. É aqui que todas as pessoas que tocam a vida de um indivíduo se 

tornam espelhos que mostram: suas falhas, sinais de desonra, aparências de falta de atributos físicos 

ou de fibra moral e suas próprias máculas e infâmias no rosto e no comportamento dos demais. 

Com isso, reconhecemos que a pessoa que está vivendo as experiências desta segunda fase tem uma 

tarefa muito importante e muito difícil nesta escola terrestre. Neste lampejo de sabedoria, com 

muita benção dos irmãos maiores, podemos vislumbrar alguma informação sobre a missão que 

temos a desempenhar, individualmente e acompanhado de outras pessoas. 

 

Nesta fase, a pessoa deve aceitar que a compreensão que devemos ter para harmonizar o corpo está 

ao alcance de todos. Compreendemos aqui que tudo começa com o pensamento. 

 

Esta é a fase mais difícil das três, pois requer que exploremos nossa conduta humana. Nesta 

profunda e escrupulosa exploração, a pessoa se verá despida frente ao seu interior. Logo, tudo 

aquilo que acreditávamos como sagrado, se mostra que não era. Nesta fase, as mudanças são 

difíceis, para muitos, porque nos adaptamos a uma maneira de viver que chega a ser cômoda e não 

queremos começar nada novo. Finalmente, depois de muita angústia, pena, pesar, arrependimento e 

melancolia, as modificações que ocorrem no interior de nosso organismo se assemelham. As 

mudanças ocorrerão por etapas e as consequências, a nosso ver, podem ser dramáticas, mudando 

assim o fluxo de nossas emoções. 

 

Conhecemos as pessoas que se encontram nesta fase porque já não falam de assuntos físicos. Falam 

de coisas mais profundas. São pessoas que podem festejar com os reis e ao mesmo tempo sentir-se 

em casa com pessoas comuns. Isso porque a pessoa transformou em atos a sua intensão. Através de 

nossos atos, nossas intenções aparecem na terra, e sua essência se dilui ao ser cristalizada. 

 

TERCEIRA FASE DA EXPERIÊNCIA DO SER: ATUANDO 

 

A última maneira de viver na Luz Divina é Atuando. Caso sejamos capazes de escutar o som gerado 

pela Luz Divina, estamos na terceira fase. Nesta fase nos damos conta da vibração, do ritmo, do 

tom, da amplitude e de como vibra a Luz Divina dentro de nosso ser. 

 

Para poder ter uma experiência desta magnitude precisamos nos dar a permissão para entrar na Luz 

Divina, pois quando entramos mais profundamente em algo, podemos nos tornar uno com ela e 

podemos nos colocar em seu lugar. Portanto, esta fase da experiência do nosso ser mostra que 

temos a habilidade de penetrar a Luz Divina e perceber sua consciência. 

 

Conhecemos a pessoa que está nesta fase pelos seus frutos. Está pessoa entende bem o que é o 

SERVIÇO AMOROSO. Não tem nenhuma dificuldade, deixando tudo por um serviço amoroso. 

Neste indivíduo não há apego, mas sim uma intimidade entre seu ser interno e o ser interno de 



Artigo – Um Caminho para viver com Cristo                        Sociedade das Ciências Antigas                           4 

 

outras pessoas. Aquele que se encontra nesta fase sabe que a Luz Divina embarca todas as coisas. 

Sabe também que sua trilha não tem caminho, porque o caminho é feito cruzando-o em realidade; 

ou seja, atuando em realidade. 

 

Durante nossa vida terrestre, podemos sair e entrar em uma destas fases com mais frequência que as 

outras. Também podemos estar em uma de suas etapas várias vezes, em momentos distintos. No 

entanto, as fases não são tão importantes quanto a experiência que levamos em cada uma delas. 

Nosso ser tem as fases e suas etapas gravadas em sua memória, mas desconhece os estados de 

conhecimento que guiam nossas vidas. Nosso ser interno não é estranho a estes caminhos, ao 

contrário, o busca, o espera, e o deseja. 

 

Como podemos desenvolver nossos poder espiritual? 

 

Qual é o caminho, a verdade e a  vida? 

 

No glorioso ensinamento de Cristo está indicado o caminho triplo. 

 

A Humanidade comum, no mundo inteiro, está sob o comando da lei, que opera sobre o corpo de 

desejo e lhe coloca seus freios. 

 

O pensador está sempre incitado a brigar com a carne. Mas sob o mando da lei, ninguém pode se 

salvar. 

 

Temos falado também sobre o corpo vital; este é o veículo, como disse São Paulo, de amor e 

atração. Podemos vencer o lado passional de nossa natureza, se podemos nos subtrair das vibrações 

inferiores do amor, se podemos cultivar dentro de nós a pureza, e se podemos resistir à tentação, 

como fez Percival, vivendo uma vida pura, então cultivaremos diariamente dentro de nós um 

grande poder. Este é o poder do amor, que se expressará em nossas vidas em forma de serviço aos 

demais e gradualmente aumentará tanto que será como a pólvora na pistola carregada. Então o 

Mestre virá nos ver e ensinará como libertar o poder que armazenamos em nosso ser interior. 

 

 O tempo que temos que caminhar no deserto depende de nós mesmos. Cada um possui dentro de si 

o poder latente que haverá de lhe levar à Cidade de lá. 

 

Paz, um lugar onde não há pesar e não há dores. Cada um de nós terá que trilhar o caminho alguma 

vez, o primeiro passo é a purificação, porque sem a vida pura não pode haver progresso espiritual. 

 

Fiquem agora com estas três palavras: 

 

PENSANDO – reflitam por onde estão caminhando na Luz Divina. Nunca esqueçam que um 

místico Cristão sempre deve estar consciente do que está pensando. 

 

FALANDO - falem de suas experiências e de seus grandes avanços espirituais, na medida em que 

passam de um plano vibratório a outro. 

 

ATUANDO – Falamos aqui do objetivo de todo ser humano. Atuem no caminho da Luz Divina. 

  

Em Serviço Amoroso, 

 

 

FIM 


