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Fomos criados para ser felizes

Sempre quis ser feliz, algo dentro de mim sabia que essa é a 
nossa Verdade. Todos nós que estamos aqui neste mundo quere-
mos isso; acordamos de manhã, saímos para trabalhar, casamos, 
temos filhos, construímos relacionamentos, temos metas e objeti-
vos, viajamos, oramos, tudo com esse propósito. Mas por que não 
estamos conseguindo realizar esse objetivo? Depois de milhares de 
anos de tentativas frustradas e buscas, poucos são os que já o alcan-
çaram. Talvez estejamos procurando no lugar errado, ou tentando 
entender a felicidade sob a perspectiva de uma mente dual e cheia 
de crenças. O fato é que não estamos tendo muito êxito. 

Se usarmos a Voz da Razão – Inteligência Espiritual –, pode-
mos fazer uma reflexão simples: vivemos em um mundo de opos-
tos. Tudo aqui funciona de maneira bipolar; o branco necessita 
do preto, o riso, da dor, um dia nublado, de um dia de sol. Para 
sabermos que temos sucesso, é necessário um parâmetro de com-
paração; precisamos daqueles que fracassam, daqueles que não 
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 conseguem. Sabemos que estamos felizes porque nos sujeitamos às 
leis de polaridades.

 Como seremos plenamente felizes se continuarmos a seguir 
essas regras? Se não está dando certo, por que seguimos tentando 
da mesma maneira? Por que continuamos manipulando e nos dei-
xando manipular, mendigando felicidade, exigindo que a socieda-
de, o governo, os outros nos façam feliz? Por que continuamos a 
buscar a felicidade em um trabalho, uma viagem, um pôr do sol? 
Será que existe uma fórmula para a felicidade e nós não estamos 
conseguindo decifrá-la? Ou será que estamos nos deixando guiar 
pela fórmula errada? Será que nossos paradigmas já não estão ul-
trapassados? 

Quando começamos a nos tornar mais conscientes, podemos 
reconhecer nossa forma condicionada de ver as coisas. Estamos tão 
hipnotizados pelo mundo da forma, um mundo que é apenas um 
efeito, que esquecemos de olhar para o conteúdo, a causa que está 
dentro de nós. As filosofias perenes e os sábios antigos nos dizem 
que a felicidade está dentro de nós e simplesmente “existir” deve-
ria ser o motivo dessa felicidade, mas não é. Pode acontecer de, às 
vezes, acordarmos de manhã sentindo a dádiva de Ser, a alegria de 
expressar Amor, mas esses instantes são raros. 

Esse estado interno pleno de felicidade, esse lugar de silêncio 
e Paz autêntica, quase impossível de descrever com palavras, é a 
nossa herança natural, esse lugar onde não existe julgamento, com-
petição ou escassez, mas apenas Paz. Isso está bem dentro de nós e 
é um nível de consciência que não requer que façamos nenhuma 
mudança externa, nem que estejamos em nenhum lugar específico. 
É um estado da mente que o UCEM chama de Mente Certa ou 
Espírito Santo, e que aqui vamos chamar também de Inteligência 
Espiritual. O nome não importa, use aquele que fizer mais sentido 
para você. É a parte da nossa mente que nunca esqueceu Quem 
É. A nossa conexão com Deus. Aqui somente existe Sabedoria e 
Amor. Está bem dentro de nós, é a felicidade em seu mais elevado 
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grau, sem opostos, sem forma, sem comparação, sem tempo, sem 
espaço. Um estado de mente – Sabedoria Pura – Inteligência Má-
xima – Inteligência Espiritual – aplicada, o lugar de onde nunca 
saímos, a unidade com nossa Fonte.

Quando foste aprisionado no mundo da percepção, foste aprisio-
nado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que 
os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. 
Deus forneceu a Resposta, o único Caminho para a saída, o verda-
deiro Ajudante. A função da Sua Voz, Seu Espírito Santo, é ser o 
mediador 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. (UCEM)

 Se queremos ser felizes, é nesse lugar, dentro de nós, que de-
vemos buscar. Nesta vida mesmo, neste instante, agora, não depois, 
nem amanhã, nem naquele momento especifico. Nossa Mente 
Certa está disponível aqui e agora. Não é utopia, não é para alguns 
especiais, não é apenas para os sábios e gurus ou para aqueles que 
têm técnicas especiais ou comidas especiais. É para você e eu, que 
estamos cansados, que estamos dispostos a ouvir uma outra voz, 
que demos um basta, pois tem de haver uma outra maneira.

Sempre fui uma inconformada e, de alguma forma, bem den-
tro de mim, sempre soube que a Verdadeira Felicidade não pode 
ter opostos e que não podemos considerar felicidade momentos 
fugazes e passageiros de alegria e prazer. Eu sabia bem no fundo 
que felicidade tem de ser um estado constante, inalterável e que 
não pode depender de nada que seja perecível, mutável, temporal.

De alguma forma, eu tinha certeza. Por isso, segui investigan-
do. Minhas buscas seguiram muitos rumos desde minha adoles-
cência, muitos cursos, formações, livros e estudos, até encontrar 
Um Curso Em Milagres. A partir daí, entendi que, para sermos 
felizes, precisamos olhar para o que nos torna infelizes, doentes, 
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 depressivos, angustiados, porque é isso que nos impede de tomar 
posse de nossa herança natural. 

Não necessitamos da fórmula da felicidade, não precisamos 
aprender a ser felizes ou a ser melhores, mas apenas aprender a ou-
vir a Voz da Razão – a Inteligência Espiritual – a Máxima Inteli-
gência – o Espírito Santo – em nosso interior, para, assim, poder-
mos liberar o que obstrui a felicidade.

O ego nos faz pensar que, para sermos felizes, precisamos pas-
sar bem, comer bem, ter um bom relacionamento, alguém que nos 
elogie de vez em quando, ter segurança econômica, um trabalho 
que nos satisfaça, muitas festas, risadas. Ele só não nos conta que 
todas essas coisas são transitórias e, portanto, estão muito longe de 
nos dar a Verdadeira Felicidade. A felicidade é intrínseca ao Ser 
que Somos em essência. Nosso estado natural não apresenta culpa 
nem medo e está muito longe do que pode ser ensinado e aprendi-
do. É o efeito de um estado mental.

Sou estudante do UCEM há algum tempo e, ao reler o capi-
tulo “Aprendiz feliz”, me perguntei por que eu ainda tinha mo-
mentos de profunda tristeza, raiva e medo. Parei e silenciei minha 
mente para ouvir a Inteligência Maior. Nesse momento, eu me dei 
conta de que não estava sendo uma boa aluna, estava literalmen-
te debatendo com o conteúdo de ensino de Jesus, questionando e 
inconscientemente querendo que Ele estivesse errado. Nesse mo-
mento, me rendi e prometi para mim mesma que daquele dia em 
diante eu seria uma aluna mais aplicada, deixaria de lutar, soltaria 
o controle, daria um salto de fé, de confiança, seria verdadeiramen-
te honesta comigo mesma e daria um crédito ao meu Irmão mais 
velho. Senti muita paz, e esse momento foi um ponto de virada, 
como um salto quântico, em que estou a cada segundo me com-
prometendo e decidindo internamente parar de lutar contra as 
Verdades Supremas do Curso. Então entendi o que significa ser 
um aprendiz feliz, o que significa acessar a Inteligência Espiritual, e 
é isso que quero dividir com vocês através deste livro.
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 Estamos esquecidos, adormecidos, hipnotizados e treinados 
em um sistema de pensamento movido pela culpa, pelo medo e to-
dos os seus derivados. Por isso, reagimos às leis da dualidade, como 
robôs. Seguindo regras inconscientes, não nos damos conta de que 
repetimos incessantemente as mesmas histórias. Para sair desse 
ciclo, desse sistema de pensamento virulento, de pecado, culpa e 
medo, necessitamos da ajuda de um outro sistema de pensamento, 
de um outro software, que nos mostre as coisas de outra maneira e 
nos possibilite a verdadeira Visão.

Gerir as emoções – inteligência emocional – foi e é importan-
te, mas não está nos dando o resultado que necessitamos. Precisa-
mos urgentemente acessar uma outra sabedoria, ou podemos dizer 
que precisamos acessar a única inteligência: a Inteligência Espiritu-
al – IEs. Convido você a fazer essa viagem comigo e posso garantir 
que esse caminho lhe trará Paz. 
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Essa sensação de ressurreição é a dimensão experiencial da nos-
sa Inteligência Espiritual. Não é simplesmente um estado de espíri-
to, mas uma forma de saber, uma forma de Ser, que estranhamente 
transforma a nossa compreensão e as nossas vidas. (Danah Zohar)

Este é um livro sobre acessar a Inteligência Espiritual através 
dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Espiritualidade não é 
religião. A religião envolve um conjunto de ritos e crenças; a espiri-
tualidade envolve conexão e reconhecimento. Um modo de andar 
pelo mundo se reconhecendo e perdoando. Uma Inteligência Su-
prema que nos leva a viver sem medo.

Quando falamos em IEs – Inteligência Espiritual –, não esta-
mos falando em algo que podemos desenvolver, ou que podemos 
medir e avaliar. Ela é eterna; sempre esteve aqui. É nosso elo de 
comunicação com a Fonte, o nível mais elevado de consciência que 
existe dentro deste universo ilusório. O UCEM chama de Espírito 
Santo. Está acessível a todos na mesma medida.

Gosto de lembrar que essa é, na verdade, a única Inteligência 
que existe. Todo o restante são apenas pensamentos operativos, 

Antes de começarmos
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importantes para nosso convívio aqui, mas irrelevantes para nossa 
iluminação. Eu descobri que não existe maior poder do que esse 
conhecimento. É algo profundo que somente pode ser vivenciado. 
É o vislumbre desse estado que quero dividir com vocês. 

Esse conhecimento é Deus. Portanto, neste livro, vamos falar 
de Deus: o Deus do Amor, o Deus da Unidade Pura, a Fonte Su-
prema de tudo que existe e é Real. Não vamos falar de um Deus du-
alista que está separado de nós, em algum lugar do espaço-tempo, 
de um Deus que fica nos cuidando e anotando nossos erros e acer-
tos para contabilizá-los no final de nossas vidas. Não vamos falar de 
um Deus que decide sobre doença e saúde ou vida e morte, ou de 
um Deus que manda chuva ou dias ensolarados, de um Deus que 
dá para alguns e tira de outros. Esse é o Deus do ego, nada seme-
lhante ao Deus que é nossa Fonte; Eternamente Imutável, Todo 
Abarcante e Sem Opostos. 

Vamos usar neste livro muitos termos com uma conotação 
um pouco – ou até totalmente – diferente daquela com a qual es-
tamos acostumados. Vamos falar do Deus de perdão verdadeiro, 
de milagres, de Mente Certa. Vamos falar de uma experiência que 
nos leva à conexão com uma Sabedoria além deste mundo. 

Vamos falar de Amor
Amor/Nossa Fonte 
Amor/Conhecimento
Amor/Perdão 
Amor/Milagres
Amor/Deus

Quando usamos Amor com letra maiúscula, nos referimos a 
Deus. Deus É e nada mais existe. O UCEM nos ensina que somen-
te o Amor é Real, portanto, somente Deus é Real. Deus é a Fonte, 
a Causa cujo efeito é Seu Filho. 
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Deus/Amor é puro conhecimento, é relação eterna e imutá-
vel. Tentar definir Deus/Amor é impossível porque, como diz o 
UCEM, palavras são apenas símbolos de símbolos, e o Amor está 
além de todos os símbolos e muito além do que pode ser ensinado. 
Somente pode existir uma experiência de revelação, e é para essa 
experiência que o UCEM nos encaminha. 

 É quase impossível acessar a Inteligência Espiritual quando 
nos sentimos separados de nossa Fonte, pois esse é basicamente o 
cerne de todo o sofrimento do mundo. Entretanto, é justamente 
no sofrimento que necessitamos da Inteligência Espiritual, uma 
vez que só esta pode nos guiar para além da dor, em direção ao 
Amor. 

Quando estamos no Amor, nos sentimos Unos. Não excluí-
mos ninguém, não nos separamos de nada, Somos Um com tudo 
que existe. Somente retornando à Unidade de Quem Somos pode-
remos recordar o Amor que Somos. 


