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Um

O SEGREDO ESTÁ DENTRO DE TI

Procura dentro de ti a solução para todos os proble-
mas, até para aqueles que julgas serem mais exteriores 
e materiais. 

O segredo está sempre dentro de ti; todos os segre-
dos estão dentro de ti. 

Quer para abrires caminho na selva virgem, quer 
para ergueres um muro, quer para construíres uma 
ponte, tens de procurar antes, em ti, o segredo. 

Dentro de ti, as pontes já estão todas construídas.  
Dentro de ti, estão cortados os matagais e as lianas 

que obstruem os caminhos. 
Dentro de ti, já estão erguidas todas as arquiteturas. 
Pergunta ao arquiteto escondido; ele dar-te-á as 

suas fórmulas. 
Antes de ires buscar o machado mais afiado, a 

picareta mais dura, a pá mais resistente, entra no teu 
interior e pergunta…

E ficarás a conhecer o essencial de todos os proble-
mas, e ser-te-á ensinada a melhor de todas as fórmulas 
e ser-te-á dada a mais sólida das ferramentas. 

E acertarás constantemente, pois tens dentro de ti 
a luz misteriosa de todos os segredos. 
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Dois

ENCHE-O DE AMOR

Sempre que existir um vazio na tua vida, enche-o 
de amor. 

Adolescente, jovem, velho. Sempre que existir um 
vazio na tua vida, enche-o de amor. 

Assim que souberes que tens à tua frente um tempo 
vão, vai procurar o amor. 

Não penses: «Vou sofrer.»
Não penses: «Vão enganar-me.»
Não penses: «Vou duvidar.»
Vai, simplesmente, diafanamente, a transbordar de 

regozijo, procurar o amor.
Que espécie de amor? Não importa: todo o amor 

está cheio de excelência e de nobreza. 
Ama como puderes, ama quem puderes, ama tudo 

o que puderes… mas ama sempre. 
Não te preocupes com a finalidade do teu amor. 
Ele tem em si mesmo a sua finalidade. 
Não te julgues incompleto por a tua ternura não ser cor-

respondida: o amor contém em si a sua própria plenitude. 
Sempre que existir um vazio na tua vida, enche-o 

de amor. 
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Três

A MULHER

Um provérbio persa diz: «Não firas a mulher nem 
com a pétala de uma rosa.»

Eu digo-te: «Não a firas nem com o pensamento.»
Seja nova ou velha, feia ou bonita, frívola ou aus-

tera, má ou boa, a mulher sabe sempre o segredo de 
Deus.

Se o Universo tem um fim claro e inegável, que está 
à margem das filosofias, esse fim é a Vida, a Vida: a 
única mestra que explicará o Mistério; e a perpetuação 
da Vida foi confiada à mulher pelo Ser dos Seres. 

A mulher é a única colaboradora efetiva de Deus. 
A sua carne não é como a nossa carne. 
Até na mais vil das mulheres há algo divino. 
Foi Deus quem iluminou as estrelas dos seus olhos 

irresistíveis. 
O Destino encarna a sua vontade, e se o amor de 

Deus é parecido com alguma coisa neste mundo, é, 
sem sombra de dúvida, com o amor das mães. 
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Quatro

ACENDE A TUA LUZ

Assim que a noite cair, acende a tua luz. 
Não fiques na escuridão. 
Acende cuidadosamente a tua lamparina. 
O viajante que passar dirá: «Quanto repouso, 

quanta paz deve haver perto dessa luz.» 
A mulher solitária que a distinguir ao longe pen-

sará: «Ali deve reinar o amor: duas pessoas que se 
amam são inundadas pelo mesmo fulgor suave…»

A criança que a contemplar exclamará: «Talvez 
haja crianças à volta da mesa e leiam belos contos e 
observem maravilhosas gravuras.»

O ladrão furtivo murmurará com medo: «Ali vive 
um homem prevenido a quem não se pode atacar sem 
receio.»

Muitos, ao embrenharem-se na selva, sentir-se-ão 
confortados com a tua luz.

Para dizer a verdade, digo-te que é misericordioso, 
com as primeiras sombras, acender a nossa lamparina; 
a luz boa que o Pai deu aos caminhantes da vida. 
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Cinco

O SINAL

Não fales a todos sobre as coisas belas e essenciais. 
Não dês pérolas aos porcos. 
Desce ao nível do teu interlocutor, para não o humi-

lhar nem o desorientar. 
Sê frívolo com os frívolos…; mas, de vez em 

quando, como quem não quer a coisa, sem pensar, 
deixa cair no seu copo, sobre a espuma da sua frivo-
lidade, a pétala de rosa do Sonho. 

Se não repararem nela, apanha-a e afasta-te deles, 
sempre a sorrir: é que para eles ainda não chegou a 
hora. 

No entanto, se alguém pegar na pétala, à socapa, 
e a acariciar, e aspirar o seu suave aroma, faz-lhe de 
imediato um discreto sinal de entendimento…

Chama-o depois à parte; mostra-lhe uma ou algu-
mas das flores milagrosas do teu jardim; fala-lhe da 
Divindade invisível que nos rodeia… e transmite-
-lhe a palavra do conjuro, o «abre-te, Sésamo» da 
verdadeira liberdade. 
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Seis

DAR

Todos os homens que te procuram vão pedir-te 
alguma coisa. 

O rico aborrecido, a amenidade da tua conversa; o 
pobre, o teu dinheiro; o triste, um consolo; o fraco, 
um estímulo; o que luta, uma ajuda moral. 

Todos os homens que te procuram vão pedir-te 
alguma coisa de certeza. 

E tu ousas ficar impaciente! E ousas pensar: «Que 
chatice!»

Infeliz! A lei escondida que distribui misteriosa-
mente as virtudes dignou-se outorgar-te o privilégio 
dos privilégios, o bem dos bens, a prerrogativa das 
prerrogativas: dar! Tu podes dar!

Independentemente das horas que o dia tiver, tu 
dás, nem que seja um sorriso, nem que seja um aperto 
de mão, nem que seja uma palavra de ânimo!

Independentemente das horas que o dia tiver, és 
parecido com ele, que não passa de doação perpétua, 
difusão perpétua e oferta perpétua! 

Devias cair de joelhos perante o Pai e dizer-lhe: 
«Obrigado porque posso dar, meu Pai! Nunca 
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mais passará pelo meu semblante a sombra de uma 
impaciência!». 

«Aliás, digo-vos que mais vale dar do que receber!»



18

Sete

PEDE O QUE QUISERES

Se neste momento aparecesse à tua frente um Ser 
milagroso, vestido de branco, resplandecente de luz 
magnífica, e te dissesse «pede o que quiseres! Ser-te-á 
concedido», tu, sem dúvida, pedirias imediatamente 
as melhores coisas. 

Ora bem, esse Ser milagroso existe dentro de ti e 
tem o poder de te dar tudo o que pedires. 

Mas antes tens de saber bem o que queres… conhe-
cimento aparentemente fácil mas que se constata em 
muito poucos homens. 

E assim que o souberes, tens de o pedir ao Deus 
interior, com tanta segurança como se o pedisses ao 
homem milagroso vestido de branco, que seduziria a 
tua fé com o prestígio da sua presença externa.

Pensa no quão infeliz és por ignorares aquilo de 
que és capaz. 

Tudo é teu e estás a morrer de desejo…
As estrelas pertencem-te e não tens lume no teu lar…
A natureza inteira quer entregar-se a ti como se 

fosses seu dono e senhor, e tu choras o desdém de 
uma mulher!

Pede o que quiseres, que tudo te será concedido. 
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Oito

AJUDA OS OUTROS 
A LIBERTAREM-SE

Sonhamos que mil ligaduras nos impedem qual-
quer movimento.

(«Eu sonho que estou aqui carregado destes 
grilhões…»)

Sonhamos que perdemos as asas.
Ajuda os teus irmãos a encontrar dentro deles 

aquilo que julgam ter perdido. 
Queres contribuir para a libertação do mundo?
Pois começa por libertar cada homem da sua preo-

cupação, da sua apreensão, do seu preconceito. 
Não há dois seres humanos que tenham uma cor-

rente semelhante…
Nós próprios vamos construindo, diariamente, com 

perseverança, os nossos grilhões…
Embora acreditemos nisso, nada nos pode escravi-

zar. Nem sequer este corpo; porque este corpo não é 
prisão: é arma, é instrumento, é agente. 

O homem, diz William Crookes, é um cérebro que 
criou órgãos para si. 

Achas que um cérebro criaria órgãos para si só para 
ficar preso? 
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Conheceste alguma ave que tecesse as suas próprias 
redes?

(Pelo contrário, conhecemos lagartas que fabricam 
uma prisão precisamente para terem asas.)

E quem te fez acreditar que a alma não voa porque 
está encarcerada?!

A alma não está encarcerada…
É como se dissesses que a eletricidade está presa 

na bobina de Ruhmkorff e fechada no fio metálico 
flexível. 

Então, aprende a saber que és livre e ensina aos 
outros que o são. 
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Nove

TODOS TEMOS FOME

Sabes bem que todos temos fome: fome de pão, 
fome de amor, fome de conhecimento, fome de paz…

Este mundo é um mundo de esfomeados.
A fome de pão, melodramática, inflamada, osten-

tosa, é a que mais nos comove; mas não é a mais digna 
de nos comover. 

O que me dizes da fome de amor? O que me dizes 
daquele que quer que o amem e passa pela vida a ver 
mulheres belas em todo o lado, sem que nenhuma lhe 
dê uma migalha de carinho?

Então e a fome de conhecimento? 
A fome do pobre espírito que anseia saber e choca 

brutalmente contra o pedestal de granito da Esfinge?
E a fome de paz que atormenta o peregrino inquieto, 

obrigando-o a ferir os pés e o coração pelos caminhos? 
Todos temos fome, sim, e, portanto, todos podemos 

fazer caridade. 
Aprende a conhecer a fome de quem te fala… pois, 

sem contar com a fome de pão, todas se escondem. 
Quanto maiores, mais escondidas. 
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Dez

ALMAS RECATADAS

Se deixares a tua alma demasiado recatada, só tu 
colherás a experiência da tua vida. Nem diminuirás o 
trabalho dos outros, nem aumentarás, com o teu óleo, 
a luz da sua lamparina. Será como se escondesses a tua 
candeia por baixo da caixa de celamim. 

O orgulho não vai deixar de te sussurrar: «O teu 
segredo é uma aristocracia. Os outros não têm o 
direito de o saber.» 

Mas vais combater esse sentimento, esquivo e 
exclusivo, porque aspiras a mais: aspiras a que a tua 
experiência seja a mão que guia, a bússola que conduz, 
o homem do leme que evita os perigos. 

Dá tudo o que tens a todos, que cada um, segundo 
o seu tamanho, vai tomar de ti o que lhe for mais con-
veniente. Tal como cada raiz que procura na própria 
terra morena a sua seiva e encontra a divina substância 
para as suas flores. 

Por acaso achas que a água, o ar, o sol se vulgarizam 
porque se concretizam com essa abundante e opulenta 
liberalidade?

Por acaso, a piedosa estrela perde a sua aristocracia? 
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Onze

AS MÁSCARAS

Cada ano põe na tua face uma nova máscara. Neste, 
alegre; naquele, indiferente; no outro, triste; no vin-
douro, talvez gesticuladora e ridícula. 

Cada ano põe na tua face uma nova máscara, e segue 
caminho…

Mas o teu eu impassível, cuja fisionomia só os 
deuses conhecem, sabe que ele não é a máscara; que 
ele nem sorri, nem chora, nem gesticula.

O teu eu, ao ver-se ao espelho através das janelas 
cada vez menos luminosas dos olhos, diz a si próprio: 
«Aqui está a máscara nova que a vida me pôs.» 

E continua a pensar noutra coisa. 
Muitas das tuas máscaras ficaram durante bas-

tante tempo nas fotografias. Vão durar mais do que 
merecem. Mas nenhuma foi em momento algum a 
expressão exata do teu eu. 

Que isto te ensine a procurar nos homens a fisiono-
mia interior, a fisionomia escondida. E um dia poderás 
dizer: «Esteve aqui um anjo, e eu não sabia.» 
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Doze

A DOCE TIRANIA

Dizes para ti: «Eu, filósofo maduro, se estivesse 
sozinho, poderia conquistar o bem mais precioso da 
Terra: a liberdade.

Teria uma modesta e limpa casinha, cheia de cla-
ridade; com grandes janelas que, como olhos jubi-
losos, se abrissem para o sol e para o campo. Estaria 
rodeada por um pequeno jardim, uma horta minús-
cula. (Tenho um horTo pela minha mão planTado…)1

Acompanhar-me-iam no meu canto muitos livros 
(in angello cum libello…), um grande cão cordial, um 
gato elegante e enigmático. 

E envelheceria em paz, no meio da silenciosa e 
hospitaleira amizade das minhas árvores e dos meus 
autores preferidos. 

Mas os que amo sentiriam falta de certos prazeres 
e dessas coisas supérfluas e deliciosas, que são para 
tantos seres delicados o essencial da vida. 

«Na minha casinha o meu egoísmo seria livre. 
Neste triste, vazio e frívolo ir e vir mundano, a minha 
Ternura é escrava. Prefiro a escravidão!»

1 Verso do poema «Vida retirada», de Frei Luis de León. (N. dos T.)
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E sussurra uma voz displicente: 
«Os que amas ignoram o teu sacrifício e jamais to 

agradecerão.» 
E tu respondes: «Não sabia que o meu sacrifício era 

ainda mais precioso graças a tal ignorância… Agora 
é que não terei veleidades de liberdade!»
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Treze

A CORTESIA

Por mais breve que seja, a vida concede-nos sempre 
tempo para a cortesia, ou como disse Emerson: «Life is 
not so short but there is aLways time for Courtesy.»

Foge das pessoas que te dizem: «Eu não tenho 
tempo para cortesias.» O seu tratamento rebaixar-
-te-ia. Esta gente está mais perto da animalidade do 
que os outros. O que estou a dizer? A animalidade 
ofender-se-ia… O cão jamais te deixará entrar na 
tua casa sem te receber alegremente com esse abanar 
de cauda «tão honrado», como disse Schopenhauer.
O gato mimoso e elástico, assim que te vir, irá esfre-
gar-se em ti. O pássaro parecerá ouvir com um grave 
movimento de cabeça o que dizes e, se escutar no 
metal da tua voz a carinhosa inflexão que ele conhece, 
desatará a cantar. 

Na Vida Nova, Dante chama a Deus senhor da 
corTesia.

A cortesia é o mais requintado perfume da vida, 
e tem tal nobreza e generosidade que todos a podem 
dar; até aos que nada possuem no mundo, o senhor da 
corTesia concede o gracioso privilégio de a outorgar. 
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O homem feliz, que não tinha camisa, teve cortesia 
para receber os emissários do Sultão doente. 

Em que abismo de pobreza, de nudez, não pode 
caber a atenciosa divindade de um sorriso, de uma 
palavra carinhosa, de um aperto de mão?

A Caridade, opulenta ou humilde, tem sempre a 
roupagem da cortesia, e nem sequer podemos ima-
ginar a santidade mais elevada senão infinitamente 
cortês. 

Lembras-te de São Francisco de Assis? 
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Catorze

OS ENIGMAS

Porque te inquietas e te preocupas com os enigmas 
do Universo se dentro de pouco tempo vais morrer e 
a morte te responderá a todos eles? 

Quantos anos ainda te separam do fim? 
Dez, vinte, meio século? Que curto é, de qualquer 

forma, o prazo!
Todos os dias marchas para o imenso mistério que, 

como uma grande estátua negra, te aguarda imóvel no 
fim do caminho, com os braços cruzados e os grandes 
olhos flamejantes de respostas. 

Então, porquê tanta impaciência? 
Deixa os teus dilemas dormirem, com as suas tena-

zes de aço, rematadas por pontas cruéis. 
Dizes para ti: «Tem de ser isto, ou tem de ser 

aquilo; mas isto é absurdo, e aquilo… também.»
Deixa os teus dilemas dormirem, como pinças de 

lacraus venenosos. 
Ele, que sabe tudo, está, com os seus enormes braços 

cruzados, no meio de cada dilema. 
Entre o Sim e o Não estão as suas imensas pupilas 

radiantes. 
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Ergue-se como um colosso antigo nos limites da 
Noite e do Dia. 

Cada hora imprevista, nos seus braços impalpáveis, 
leva-te a Ele. 

E quando chegares àquilo que aqueles que te sobre-
viverem chamarão o Silêncio absoluto, a sua grande 
boca abrir-se-á para dizer as coisas definitivas. 

Quem sabe se então verás que essa grande boca (oh, 
doce milagre…!) sorri. 
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Quinze

EU NÃO TE DIGO…

Eu não te digo que a Esfinge não se levante no fim 
de todos os caminhos: o que te digo é que, embora 
aparentemente assustadora, a Esfinge tem piedade 
de nós. 

Eu não te digo que não existam mais dores do que 
alegrias: o que te digo é que as dores nos fazem crescer 
de tal maneira e nos dão um conceito tão elevado do 
Universo que, depois de sofridas, não as trocaríamos 
por todas as alegrias da Terra. 

Eu não te digo que não existam homens maus e 
mesquinhos: o que te digo é que são homens infe-
riores, homens que ainda não compreendem, almas 
subalternas a quem devemos elevar, seres obscuros 
que não sabem onde está a luz e com os quais uma 
caridade lúcida, paciente, branda, tudo suporta.

Eu não te digo que a riqueza seja um mal: o que 
te digo é que quem vive, simplesmente, em divórcio 
total das vaidades, sente que lhe nascem asas. 

Eu não te digo que o amor não magoe: o que te 
digo é que resolvi amar enquanto viver, amar sempre, 
sempre… sempre. 
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Dezasseis

O FIEL

Nunca penses: «Fulano tem mais do que merece.» 
Jamais exclames: «Injustiças da vida!»
Na verdade, afirmo-te que não há ponteiro nem 

balança de precisão mais delicados e perfeitos do que 
os da justiça distributiva. 

Deus não tem motivos para intervir nas sanções 
dos atos. Cada ato tem na sua origem o prémio e o 
castigo, tal como em cada bolota estão a azinheira 
ou o carvalho com todas as suas possibilidades, a sua 
majestosa sombra futura e até os pássaros que farão 
ninho nos seus ramos. 

A força invisível que distribui o bem e o mal 
é uma Lei; e tal como é impossível que a Lei da 
atração universal se engane, assim o é que esta lei 
portentosa erre. Quando Newton já formulava in 
mente o seu famoso princípio, parecia-lhe que deter-
minados movimentos dos corpos celestes não se 
ajustavam a ele. O erro estava na Lei? Estava nos 
corpos, rebeldes? 

O erro estava nas observações, nos cálculos das dis-
tâncias, em certas medidas terrestres inexatas. 
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Quando os anteriores se puderam corrigir, graças a 
novas medidas e cálculos, viu-se que a Lei era infalível. 

Dizia-se que Maria Antonieta era graciosa em tudo, 
mas que não tinha ritmo a dançar. 

E um cortesão cheio de talento defendeu-a com 
a célebre frase: «Dizem que não dança com ritmo; 
mas, neste caso, a culpa é do ritmo.» «C’est la mesure 
qui a tort…»

Então, a justiça distributiva é assim: o teu olhar, a 
tua observação, o teu juízo, o teu ritmo, enganam-se. 
Ela, nunca. 

O que te acontecer é a única coisa que te deve acon-
tecer, e o Universo inteiro não esmagará sem razão a 
mais pequena formiga. 


