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14 – CONSCIÊNCIA 

Joel S. Goldsmith* 

 

 

 

EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA 

 

Existe uma consciência evolutiva, uma 
consciência espiritual que se projeta dentro e 
através da consciência humana, levando-nos 
adiante, passo a passo. É inevitável que uns 
poucos se encontrem à frente dos demais, e 
isto é porque a Graça de Deus tocou esses 
poucos antes de alcançar a humanidade em 
massa, que ainda não está suficientemente 
preparada, e, por isso, talvez tenha que viver 
mais uma, duas, três, cinco ou sete vidas 
mais, antes de ser tocada e estar apta a 
reconhecer a Graça já estabelecida 
internamente. 

Hoje, mais do que nunca, clama-se por 
independência e liberdade sobre a terra, e 
não é de se estranhar que as forças 
contrárias à liberdade também gritem, e 
ainda mais alto, porque, no cenário da vida 
humana, há sempre os pares de opostos, o 
bem e o mal em luta um com o outro. Mas 
como a Consciência está se expandindo no 
sentido de sua plena realização na Terra, 
serão esmagados todos aqueles que barram 
o caminho da liberdade, independência, 
justiça e fraternidade. Isto será inevitável, 
pois não se trata de uma luta contra o 
homem,   mas   contra   Deus.   A   liberdade,  

independência, justiça, igualdade, a 
paternidade divina e o amor ao próximo são 
qualidades inerentes a Deus, e não às 
criaturas humanas, e constituem objeto das 
atividades de Deus. Lutar contra isso é lutar 
contra a evolução ou expansão da 
consciência espiritual. Lutar contra isso é 
lutar contra Deus. 

Setas no Caminho do Infinito – p. 9, Ed. FEEU, 1970. 

 
 

CONSCIÊNCIA DO AGORA 

  
    Muitas vezes deixamos a pressão do 
mundo nos roubar não só a nossa paz, mas 
o tempo de silêncio e de renovação que 
transformam nossas vidas. Se desejarmos 
experimentar Deus sinceramente, não 
deixaremos nada interferir em nossa 
determinação e nesse inabalável propósito. 
Certamente conhecemos pessoas que já 
descobriram como fazer isso; elas são 
capazes de realizar uma tremenda 
quantidade de trabalho, sem parecer 
pressionadas pelo tempo e sempre, mesmo 
em meio às circunstâncias mais adversas, se 
mostram calmas e serenas, entram e saem 
de  confusão  e  suportam  qualquer  pressão 
com uma postura tranquila e uma calma

___________________ 

* Joel S. Goldsmith – (10 de março de 1892 - 17 de junho de 1964). Autor espiritual, professor, curador e místico 

americano, nascido em Nova York. Fundou o movimento "Caminho Infinito".  

Uma oportunidade para o Livre Pensar 
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imperturbável. Qual é o segredo? Como 
desenvolveram essa habilidade? 
    Há uma prática simples que, se exercitada 
todos os dias, pode nos trazer paz. É o 
desenvolvimento de uma consciência do 
agora, uma vivência do presente. 
Conseguimos isso conscientemente 
treinando-nos a viver só neste agora, 
reconhecendo, em primeiro lugar, que não 
vivemos pelo maná de ontem. Uma vez que 
vivemos pelo maná de hoje, dependemos 
apenas do que vem a nós hoje, e não como 
resultado de ontem ou do mês passado; 
portanto, de nada vale perder tempo 
pensando nas dívidas ou nas ofensas 
cometidas contra nós no passado. 
Somos apenas responsáveis por este dia e 
este agora. 

A prática do agora desenvolve uma 
consciência totalmente sem pressão externa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque a única coisa a fazer é o que surge 
nesse exato momento. Vivendo nessa 
consciência, nunca nos preocupamos com 
suprimento, nem com o que deve ser feito 
amanhã. Há somente hoje; há apenas esta 
hora; apenas este momento do dia. Em 
seguida, desenvolve-se em nós - nós não 
fazemos nada - Ele, o Cristo de nosso Ser, 
desenvolve em nós um sentimento de paz, 
de calma, ao ouvirmos a voz interna que nos 
diz: "Eu , por mim mesmo, nada faço. É o Pai 
em mim que faz as obras. Eu posso fazer 
todas as coisas através do Cristo. Eu vivo, 
não mais eu, mas Cristo vive em mim". 

 

 
Praticando a Presença – Ed. Martin Claret, 2013. 

 

Textos selecionados por Giancarlo Salvagni, disponíveis 
em:  Facebook – Joel Goldsmith em Português. 

 

 

 

 

 

 


