
 1 

AA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  SSOOBB  OO  PPOONNTTOO  DDEE  VVIISSTTAA  DDOO  VVEERRDDAADDEEIIRROO..  
RUDOLF STEINER. 

 

Berlim, 5 de dezembro de 1911. 
 

 

Quinta Conferência. 

 

 

 No curso de uma série de reflexões observamos que o espiritual está por trás de 

tudo o que chamamos Maya ou a grande ilusão. Mais uma vez nos perguntaremos: 

como chegamos a descobrir o espiritual por trás dos fenômenos que nos rodeiam. Fe-

nômenos que são acessíveis em primeira instância aos nossos sentidos e a nossa per-

cepção físico-emocional do mundo? 

 Nossa forma específica de caracterizar o espiritual nos obrigou, de certo modo, 

no curso das conferências passadas a eliminar de nosso campo de abordagem as ma-

nifestações mais próximas do mundo exterior, e a penetrar até determinadas qualida-

des do real que denominamos vontade de sacrifício, virtude doadora e resignação ou 

renúncia. Todas essas, são qualidades que podemos conhecer somente quando olha-

mos para dentro de nossa própria alma e que, inicialmente, parecem atribuíveis uni-

camente a esta. Diante da necessidade de conferir propriedades, como as citadas, a 

algo que existe como o real, como o verdadeiro por trás do mundo da ilusão, temos 

que dizer o seguinte: nesse mundo da existência verdadeira, nesse mundo do real, vi-

ve aquilo cujas qualidades são, no fundo, comparáveis apenas com as da nossa pró-

pria alma. Por exemplo, quando em relação a sua verdade, caracterizamos o que se 

manifesta exteriormente na irradiação do calor como ato de sacrifício, como sacrifí-

cio fluente no mundo, não fizemos nada mais que  reconduzir o elemento calórico a 

algo espiritual eliminando, de alguma forma,  o véu externo da existência e mostran-

do o que no mundo exterior é igual ao espiritual dentro de nós mesmos. 

Antes de continuar com nossas reflexões necessitamos ainda de uma outra i-

déia: dissipa-se, portanto, em uma espécie de nada, todo o existente no mundo de 

Maya ou grande ilusão? Realmente, não há nada nesse mundo sensório, que nos ro-

deia, no mundo da percepção exterior, que se manifeste, por assim dizer, como algo 

verdadeiro? Certamente, seria uma boa comparação se disséssemos o seguinte: o 

mundo da verdade, o mundo da realidade encontra-se inicialmente oculto, assim co-

mo as forças interiores de um lago, ou mesmo do oceano, se ocultam na massa de á-

gua. Consequentemente, compararíamos o mundo de Maya com o movimento das 

ondas na superfície. A comparação seria boa mas, justamente, nos demonstra que, 

não obstante, emerge algo daquilo que está nas profundezas do oceano, que cria na 

superfície o movimento das ondas. Isto é, o substancial da água e também uma certa 

configuração de forças. Assim, não importa se recorremos a essa ou a outra compara-

ção, mas se é válida a pergunta: haverá algo no vasto reino de Maya que seja real? 

Procederemos hoje da mesma maneira que nas vezes anteriores. Nos aproxima-

remos pouco a pouco do que queremos compreender tomando, como ponto de parti-

da, certas experiências interiores de nossas almas. Pelo fato de termos avançado espi-
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ritualmente através das existências do Antigo Saturno, do Antigo Sol, da Antiga Lua 

e até a terrestre, a qual chegamos agora, nos baseamos em experiências anímicas ain-

da mais próximas, ainda mais comuns que as das outras vezes. Na última conferência 

partimos das profundezas ocultas da vida da alma, da sensação que surge à partir da-

quilo que a ciência espiritual nos fez conhecer como nosso corpo astral. Sentimos 

como emerge o anseio. Vimos, como esse trabalha nos seres  inicialmente em nós, 

ou seja, no ser humano  e como o anseio, que faz com que a vida da alma encontre 

satisfação somente na aparição daquele mundo de imagens que se nos revelou como 

movimento interior da própria vida anímica. Foi assim que descobrimos o caminho 

desde a alma individual microcósmica até o atuar universal macrocósmico, próprio 

dos Espíritos do Movimento. 

Hoje, partiremos de uma experiência ainda mais próxima da alma, sobre a qual 

se chamou a atenção já na antiga Grécia e que, em sua verdade, segue sendo profun-

damente significativa ainda na atualidade. Essa experiência se insinua quando se diz 

que toda a filosofia, ou seja, toda aspiração para um determinado saber humano, parte 

da admiração. Efetivamente isso é correto. Quem reflete, mesmo que só um pouco,  

reparando no processo que se desenvolve dentro de sua alma quando se aproxima de 

algum tipo de conhecimento, perceberá por meio de sua própria experiência, que todo 

o caminho sadio para o saber tem seu ponto de partida, invariavelmente, na admira-

ção, no maravilhar-se com alguma coisa. Essa admiração, esse maravilhar-se do qual 

deve partir cada processo cognitivo, pertence justamente àquelas experiências aními-

cas que sublimam e vivificam todo o prosaico. Pois, como seria um saber que ocu-

passe nossa alma e que não tenha partido da admiração? Seria, na verdade, um saber 

inteiramente prosaico e doutrinário. Mas, o sublime e interiormente vivente do ato 

cognitivo, reside justamente naquele processo anímico que leva do maravilhar-se à 

felicidade suprema encontrada pela solução dos enigmas que tinham iniciado sobre a 

base da admiração. Deveríamos sentir a secura e o ressecamento de um conhecimento 

que, por assim dizer, não esteja flanqueado por essas duas sensações anímicas. A ad-

miração e a felicidade pela resolução do enigma constituem o marco do saber verda-

deiro e sadio. Qualquer outro conhecimento pode ter sido adquirido à partir de fora, 

buscado pelo ser humano por essa ou aquela razão. Mas, um saber que não esteja e-

moldurado por tais sensações, não se criou verdadeira e seriamente na alma humana. 

O aroma do saber que constitui a atmosfera do vivente no conhecimento, parte dessas 

duas coisas; a admiração e a felicidade sobre a admiração satisfeita. 

Mas, qual é a origem da própria admiração? Por que surge em nossa alma a 

admiração? Ou seja, por que surge o maravilhar-se frente a alguma coisa exterior? 

Surge porque, inicialmente, nos sentimos estranhos diante de um ser, uma coisa ou 

um fato qualquer que se nos apresenta. Estranhar é o primeiro elemento no caminho 

para o maravilhar-se, para o admirar-se. Mas, não nos admiramos, não nos maravi-

lhamos frente a todo o desconhecido. Nos maravilhamos unicamente frente àquilo 

com o qual sentimos certa afinidade. Uma afinidade tal que faz surgir a idéia: existe 

algo nessa coisa ou nesse ser que ainda não está dentro de mim, mas bem poderia en-

trar em mim. Podemos dizer: nos sentimos familiares e estranhos ao mesmo tempo 

frente uma coisa que, inicialmente, compreendemos por meio do maravilhar-se, do 

admirar-se. 
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A palavra maravilhar-se (em alemão Verwunderrung) está relacionada com as 

palavras maravilha e milagre (em alemão Wunder). Denominamos milagre a um a-

contecimento com o qual o homem, a princípio, não é capaz de estabelecer cogniti-

vamente nenhuma relação de afinidade  fato que não é senão  um problema inteira-

mente pessoal ou, pelo menos, pode ser que seja. Ele mesmo não adotaria tampouco 

nenhuma atitude de recusa frente ao que chama de "um milagre", a não ser que, não 

obstante, pretendesse encontrar de alguma maneira um acesso a ele, quer dizer, des-

cobrir algum parentesco entre ambos. Pois, por que os seres humanos que se apoiam 

em conceitos materialistas ou meramente racionais, negam, o que os outros reconhe-

cem como milagre, se não possuem provas diretas de que se trata de uma mentira ou 

de um engano?  Atualmente, inclusive os filósofos têm que admitir que é impossível 

comprovar, à partir de fenômenos do mundo, que, por exemplo, o Cristo encarnado 

em Jesus de Nazaré não tenha ressuscitado. Existem argumentos contra. Mas, o que 

se passa com eles? Não são sustentáveis logicamente! Isso já é admitido por certos 

filósofos ilustrados do presente. É que, as razões dos materialistas quando afirmam, 

por exemplo, que todas as pessoas que eles conheceram até agora não ressuscitaram 

de imediato como o Cristo, estão, logicamente, à mesma altura do argumento com o 

qual alguém, que nunca tenha visto outra coisa além de peixes quisesse demonstrar, à 

partir da natureza dos peixes, que não existem os pássaros. Não se justifica logica-

mente deduzir, à partir de uma classe de entidades, a não existência de outra. Tam-

pouco é possível tirar algumas conclusões  no sentido de um milagre  sobre os a-

contecimentos no Gólgota com base nas experiências que possam ser feitas com os 

seres humanos no plano físico.  

Mas, se vocês transmitem a alguém uma coisa que, mesmo sendo verdade, esse 

teria que denominar um milagre dizendo que não compreende, não haveria contradi-

ção com o que explicamos sobre o conceito de admiração. Pelo contrário, sua atitude 

demonstra claramente que esse ponto de partida para todo o saber, vale também para 

ele. Visto, que exige certa afinidade entre ele mesmo e o que se lhe transmite. Preten-

de que, de alguma maneira, isso se converta em sua propriedade no espiritual e, como 

crê que não pode ser seu, que não há nenhum parentesco entre ambos, o recusa. In-

clusive, aproximando-nos até o limite, até o próprio conceito de milagre, veríamos 

que o maravilhar-se ou admirar-se  ponto de partida de toda a filosofia já no sentido 

dos antigos gregos  baseia-se em que o homem está frente a algo estranho que, não 

obstante, tem que reconhecer como que aparentado com ele. Tratemos agora de esta-

belecer uma ponte entre esses conceitos e os que aprofundamos na vez passada.  

Na última conferência assinalamos um certo progresso na evolução. Uma vez 

que havia seres dispostos a ofertar, a consumar seus sacrifícios, os quais foram recu-

sados, rechaçados, reconhecemos nos sacrifícios rechaçados um dos fatos principais 

que ocorreram durante o antigo período lunar. Forma parte do mais essencial da evo-

lução da Antiga Lua, que certos seres daquela época deviam oferecer seu sacrifício à 

entidades superiores, as quais renunciaram a recebê-lo. De maneira que, de certo mo-

do, a fumaça de sacrifício dois antigos seres lunares se elevava até as entidades supe-

riores sem ser aceita por elas. Mas, era devolvido e reintegrado como substância nas 

entidades dispostas a sacrificar. Vimos que a particularidade dos seres da Antiga Lua 
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consistia, em grande medida, em que eles sentiam repelida dentro de si mesmos essa 

sua parte que tinham desejado enviar como substância de sacrifício para determinadas 

entidades superiores. Vimos ainda que aquilo que queria mas não podia ascender para 

as entidades superiores, ficou retido no interior dos respectivos seres do sacrifício re-

chaçado e, em conseqüência, foi se convertendo na força do anseio dentro deles. To-

da a manifestação de anseio em nossa própria alma continua sendo ainda hoje uma 

herança dos antigos processos lunares que consistiram em que, naquela época, certos 

seres se depararam com a não aceitação de seus sacrifícios. O caráter geral da evolu-

ção lunar, desde o ponto de vista espiritual, toda a atmosfera espiritual da Antiga Lua, 

pode ser caracterizada em muitos aspectos assinalando-se que ali existem seres com 

vontade de ofertar, mas que se encontram ante a não aceitação de seu sacrifício por 

causa da resignação das entidades superiores. O sacrifício rechaçado: eis aqui a estra-

nha e melancólica característica principal da atmosfera da antiga evolução lunar. O 

sacrifício rechaçado de Caim que se refere simbolicamente a um dos pontos de parti-

da da evolução de nossa humanidade terrestre, aparece como uma espécie de repeti-

ção da característica fundamental do período lunar que volta a se desenvolver na alma 

de Caim. Originada pela não aceitação de seu sacrifício. É algo que se converte para 

nós em símbolo de um sofrimento e de uma dor que gera o anseio, o mesmo que o-

correu com os seres da antiga existência lunar. 

Na vez passada vimos que o aparecimento dos Espíritos do Movimento na An-

tiga Lua estabelece, de algum modo, uma compensação entre os sacrifícios não acei-

tos e o anseio que esse rechaçamento fez surgir nas entidades respectivas. Assim, cri-

ou-se pelo menos a possibilidade de que o anseio nascido nos seres do sacrifício re-

cusado fosse, de certa maneira, apaziguado. Imaginem, com toda a vivacidade, as en-

tidades superiores destinatárias da oferenda, mas elas rechaçam as substâncias de sa-

crifício. Por causa disso se origina o anseio nos seres que queriam ofertar e que agora 

sentem o seguinte: se pudesse ter consumado meu sacrifício, o melhor do meu ser es-

taria com aquelas entidades superiores. Eu mesmo viveria nelas. Assim, ao contrário, 

me encontro excluído dessas entidades! Eu estou aqui e elas estão lá! Mas  e isso 

pode ser entendido quase literalmente , os Espíritos do Movimento orientam esses 

seres nos quais o sacrifício rechaçado acendeu o anseio pelas entidades superiores, 

colocando-os em situações que lhes permitem aproximar-se, desde os mais diversos 

lados, a tais entidades mais elevadas. Daí que, pela profusão de impressões proveni-

entes dos seres superiores ao redor dos quais, de alguma forma, giram os seres do sa-

crifício rechaçado, pelo menos, pode ser compensado o que jaz nesses últimos como 

sacrifício impossível de realizar-se. Pode ser compensado aquilo cuja a satisfação é 

impedida pela não aceitação do sacrifício, estabelecendo-se entre as posições desses 

seres e das entidades superiores, um relação análoga a que se teria produzido pelo sa-

crifício consumado. 

Compreenderemos plenamente o sentido do que foi falado, se representamos as 

entidades superiores, simbolicamente unidas, formando um sol e as inferiores, con-

centradas em uma posição única, com um planeta. Suponhamos então, que os seres 

do planeta inferior quisessem brindar seu sacrifício ao planeta superior, ou seja ao 

sol. Mas o sol os rechaça e as substâncias ofertadas têm que permanecer com as enti-

dades do sacrifício não aceito. Portanto, essas, em sua solidão e isolamento, se sen-
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tem invadidas pelo anseio. É quando os Espíritos do Movimento as introduzem no 

âmbito das entidades superiores e, em vez de elevar diretamente sua substância de sa-

crifício, se lhes oferece assim a possibilidade de colocar essas substância em movi-

mento e, consequentemente, em uma certa relação com os seres de hierarquia mais 

altas. Efetivamente, é como se um ser humano não estivesse em condições de apazi-

guar seu anseio de uma só e única vez e que vivesse, em troca, uma série de satisfa-

ções parciais. De uma maneira tal que, a experiência dessa série de satisfações parci-

ais, removesse toda sua vida anímica. Na vez passada descrevemos esse processo 

mais detalhadamente. Vimos que pelas impressões agora provenientes de fora   por-

que não se estabelece nenhuma união interior com as entidades superiores por meio 

do ato de sacrifício  se cria um substituto que, apesar de tudo, permite a esses seres 

alcançar uma certa satisfação. 

Mas, não se pode negar que a substância destinada a ser ofertada teria continu-

ado uma existência diferente com as entidades superiores que com as inferiores. É 

que as primeiras oferecem as verdadeiras condições de vida para o que deveria ter si-

do sacrificado. Portanto, tratando-se dos seres inferiores, tais condições devem ser 

substituídas por outras. Novamente recorremos a uma imagem: se toda a substância 

de um planeta fluísse para o sol, sendo recebida por esse, os seres do planeta em 

questão encontrariam ali outras condições de existência que fora do sol, no próprio 

planeta, no caso de que o sol os tivesse rechaçado. Em uma palavra: sobrevem uma 

alienação daquilo que temos que denominar "o conteúdo do sacrifício'', uma aliena-

ção de sua origem sofrida pela substância do sacrifício. 

Pensem agora que certas entidades têm que reter dentro de si algo que elas gos-

tariam de sacrificar. Do qual sentem e percebem que encontrariam seu verdadeiro 

sentido apenas como sacrifício consumado. Representem-se o que sentem essas enti-

dades interiormente e vocês chegarão ao que poderia ser chamado de: a separação de 

uma determinada parte da entidade cósmica do seu sentido intrínseco e de sua verda-

deira grande finalidade universal. Expressando-o imaginativamente: certos seres le-

vam em seu interior algo que, no fundo, teria seu sentido se estivesse em outro lugar 

e não com eles. Como conseqüência de semelhante deslocamento da fumaça de sacri-

fício rechaçada, da substância de sacrifício rechaçada  para seguir com a imagem  

resulta que tal substância de sacrifício é inicialmente expulsa do processo cósmico 

restante. 

Ao conceber esse pensamento, não com o intelecto  que não abrange tais coi-

sas , mas sim com o sentimento, vocês perceberão o seguinte: existe algo que está 

como que arrancado do processo cósmico geral. Para os seres que se recusaram a a-

ceitar o sacrifício isso não é nada mais que algo rechaçado por eles. Para os outros 

seres em cujo interior permaneceu a substância de sacrifício, é algo que leva o caráter 

da estranheza (alienação) de sua origem. Dessa maneira, resulta que existem seres  

cuja substancialidade está marcada pela estranheza de sua origem. Mas isso  se o 

compreendemos com o sentimento, se apreendemos esta idéia com o sentimento, se 

fazemos surgir na alma algo que encerra a alienação de sua origem  , isto é a morte. 

E a morte no cosmos não é nada mais que aquilo que, junto com a substância de sa-

crifício rechaçada, sobrevêm necessariamente, nos seres que têm que permanecer 
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com tal substância. Partindo da resignação, da renúncia, realizada pelas entidades su-

periores na terceira etapa da evolução, chegamos assim à morte. A morte em seu real 

significado não é senão a qualidade imanente a certos conteúdos substanciais que não 

estão em seu verdadeiro lugar, que estão excluídos do seu verdadeiro lugar. 

Também quando ocorre a morte na vida humana concreta, aparece o mesmo 

fenômeno. Pois o cadáver que é deixado no mundo de Maya, não contem nada além 

de uma substancialidade  desde que, no preciso momento da morte é excluída do 

Eu, do Corpo Astral e Etérico  alienada dos envoltórios, unicamente dentro dos 

quais, adquire um sentido. Por certo, o Corpo Físico do homem não tem sentido sem 

o Corpo Etérico, o Corpo Astral e o Eu. Não tem razão de ser e nesse memento está 

excluído do seu sentido. O que não podemos compreender quando morre um ser hu-

mano, isso, justamente se nos manifesta no macrocosmos. Pelo fato dos seres cósmi-

cos de esferas mais elevadas terem rechaçado o sacrifício destinado a eles, essa subs-

tância de sacrifício não aceita é entregue à morte dentro dos seres que sofrem a recu-

sa, já que a morte significa que alguma substância cósmica, alguma entidade cósmica, 

é excluída do seu verdadeiro sentido. 

Com isso, iniciamos uma caracterização espiritual do que chamamos o quarto 

elemento do universo. Assim como para nós o fogo é espírito puro de sacrifício  e 

onde quer que se manifeste fogo ou calor há um ato de sacrifício espiritual por trás 

dele  , assim como , em realidade, encontramos virtude doadora, virtude fluente por 

trás de tudo que se entende como ar ao redor de nossa Terra, assim como chegamos a 

descrever a água corrente, ou seja, o líquido, como elemento, como resignação ou re-

núncia espiritual; da mesma maneira, temos que caracterizar o elemento terra como o 

único portador possível da morte    já que não existiria a morte sem o elemento terra 

,  como algo que foi separado de seu sentido por causa da renúncia. Representem     

agora, concretamente, como de algo líquido se forma algo sólido. O qual, de certo 

modo, é também o reflexo de um processo espiritual. Representem-se  como se in-

corpora gelo na massa de água de  um lago. Ou seja, que a água se solidifica. Aí não 

ocorre, em realidade, outra coisa que aquilo que converte a água em gelo, a separa de 

seu sentido. Eis aqui o espiritual do processo de solidificação, o espiritual da trans-

formação em terra. Pois, no que se refere à caracterização dos quatro elementos tam-

bém o gelo é terra. Somente o líquido é água. Uma separação de seu sentido é aquele 

fenômeno que denominamos morte e o elemento dentro do qual se apresenta e se de-

senvolve a morte é o elemento terra.  

Começamos, partindo da pergunta se dentro de nosso mundo de ilusão, de Ma-

ya, não existe absolutamente nada que seja verdadeiro. Nada que, por assim dizer, 

corresponda a uma realidade. Considerem muito exatamente o conceito que acaba-

mos de elaborar. Desde o princípio tenho advertido sobre o relativamente complicado 

dos conceitos aqui tratados. Portanto, será necessário não apreendê-los somente com 

o intelecto, mas sim meditá-los. É somente assim que os compreenderemos claramen-

te. Examinemos agora o conceito da morte, ou melhor, o do terrestre: ele nos mostra 

uma face muito estranha. No que se refere a todos os demais conceitos, poderíamos 

dizer que: no mundo de Maya, ao nosso redor, não há nada de verdadeiro, pois o ver-

dadeiro é algo espiritual que lhe subjaz. Agora, ao contrário, descobrimos que aquilo 
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que está dentro do Maya, de manifesta com o morto, precisamente por estar separado 

de seu sentido, porque deveria estar no espiritual. Portanto, há algo que foi confinado 

dentro de Maya e que não deveria estar ali. Em todo o vasto reino de Maya ou da 

grande ilusão não encontramos senão meros engano, meras ilusões. Mas agora, algo 

aparece em Maya que, por sofrer a separação de seu real sentido no espiritual, corres-

ponde inteiramente ao verdadeiro e, no mesmo instante de seu aparecimento é tocado 

pela destruição, pela morte. Isso nos revela nada menos do que a grande verdade o-

culta: dentro do mundo de Maya, o único que se mostra em realidade é a morte! To-

dos os demais fenômenos têm que ser remetidos ao real subjacente à eles. Todos os 

demais fenômenos que aparecem em Maya têm o verdadeiro por trás deles. Somente 

a morte dentro do mundo de Maya é verdadeira, pois ela consiste em algo que foi se-

parado do verdadeiro e entrou em Maya. Assim, a morte é, entro de Maya, o único 

verdadeiro! 

Se do que se estende em Maya geral, por assim dizer, passamos agora aos 

grandes princípios do mundo, se apresenta para a ciência oculta uma conseqüência 

sumamente importante e essencial daquelas palavras  que dizem que; dentro do mun-

do de Maya, unicamente a morte é o verdadeiro. Existe, todavia, outro acesso ao que 

eu quero dizer; se observarmos as entidades dos demais reinos que estão ao nosso re-

dor. 

Podemos perguntar: os minerais, por exemplo, morrem? Para o ocultista carece 

de sentido dizer que os minerais morrem. Dizer que quando cortamos a unha essa 

morre, seria dizer mais ou menos o mesmo. É que a unha como totalidade não tem 

nenhum direito de existência, sendo tão somente algo que levamos no nosso corpo. 

Ao cortá-la, separando-a  de nós, terminamos a vida que forma parte da nossa. No 

fundo, a unha morre apenas quando nós morremos. É nesse sentido que a ciência o-

culta diz que os minerais não morrem. Os minerais são apenas membros de um gran-

de organismo tal como a unha pertence ao nosso organismo. Um mineral que, aparen-

temente perece, somente se encontra arrancado desse grande organismo, assim como  

a unha quando a cortamos é arrancada de nosso. A destruição de um mineral não sig-

nifica morte, porque o mineral em si mesmo não vive, senão que vive no grande or-

ganismo do qual forma parte. 

Recordem-se da conferência sobre a natureza das plantas quando eu disse o se-

guinte: a planta como tal, tampouco é independente. Ela constitui um membro  não 

de um grande organismo com o mineral  senão que de todo o organismo terrestre. 

Para a observação do ocultista não faz sentido se falar da vida de uma só planta, te-

mos que nos referir ao organismo terrestre, do qual, sobretudo, as plantas fazem par-

te. Provocar-lhe sua “morte” é como cortar uma unha. Não podemos dizer a unha te-

nha morrido. Das plantas, não o podemos dizer, tampouco, uma vez que elas perten-

cem a um grande organismo que é idêntico com a Terra toda. Um organismo que 

dorme na Primavera, quando orienta as plantas como seus órgãos para o Sol e, que 

desperta no Outono, quando volta a receber o espiritual das plantas, acolhendo as se-

mentes. Não tem sentido observar as plantas em separado porque o organismo terres-

tre não morre quando fenece as plantas individuais. Do mesmo modo que nós não 

morremos quando nos tornamos grisalhos e já não é mais possível tingir, por meio 

natural, nossos cabelos de negro. Ocorre apenas que nós nos encontramos em outra 
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situação diferente das plantas. A situação da Terra seria comparável à do homem, se 

esse fosse capaz de fazer com que seu cabelo grisalho enegrecesse outra vez. Quer 

dizer, a terra não morre, mas o que se manifesta no fenecer das plantas é apenas um 

processo que se desenvolve na superfície. Sendo assim, não podemos dizer realmente 

que as plantas morrem. Mas, tampouco podemos dizer também, que os animais mor-

rem como nós. Em realidade, o animal individual não existe. Existe unicamente a al-

ma grupal que está no supra-sensível. O que é o animal no verdadeiro, vive somente 

no plano astral como alma grupal e, cada animal, em particular, é apenas uma densi-

ficação que partiu daquele plano. O animal ao morrer se converte em membro afasta-

do da alma grupal que o substitui por outro. 

A morte, tal como a encontramos no reino mineral, vegetal e animal é apenas 

aparente, uma morte circunscrita a Maya. Em verdade, o único que morre é o ser hu-

mano que, leva tão longe a individualização, chegando a descender até seu corpo físi-

co, dentro do qual tem um ser real enquanto dura a sua existência na Terra. Em ver-

dade, somente tem sentido falar de morte, quando nos referimos à vida terrena dos 

seres humanos. 

Compreendendo isso desse modo, podemos dizer: somente o ser humano pode 

viver a morte verdadeiramente. Conseqüentemente aquilo que conhecemos pela in-

vestigação oculta é, no caso do homem, uma real superação da morte, um verdadeiro 

vencer da morte! Visto que a morte  dos demais seres não é mais que aparente, não 

existindo na realidade. Se ascendêssemos do ser humano novamente até as entidades 

das hierarquias superiores, perceberíamos seu desconhecimento da morte à maneira 

humana. De tal modo que, no fundo, somente existe uma morte real, ou seja, uma 

morte no plano físico, entre aqueles seres que vêm buscar algo no plano físico. O 

homem tem que adquirir aqui sua consciência do Eu, impossível de se obter sem a 

morte. Nem no que se refere às entidades que estão abaixo do ser humano, nem às 

que estão acima dele, justifica-se falar de uma morte verdadeira. Portanto, se compre-

ende que não há possibilidade de eliminar o ato terreno mais importante daquela enti-

dade que denominamos a entidade crística. Uma vez que vimos que, o Mistério do 

Gólgota deve ser considerado o mais essencial de tudo que esteja relacionado com 

essa entidade crística; a superação da morte pela vida. Mas, onde unicamente pode 

ocorrer a vitória sobre a morte? Acaso será nos mundos superiores? Não!  Pois refe-

rindo-nos aos seres inferiores dos reinos animal, vegetal e mineral, já não cabe falar 

de morte. Uma vez que seu verdadeiro ser mora nos mundos superiores, supra-

sensíveis. Durante nossos estudos de inverno, aprofundaremos mais o fato de que as 

entidades mais elevadas não passam tampouco pela morte, mas sim, apenas por 

transmutações, metamorfoses, transformações. De um corte na vida que qualificamos 

de “morte”, se justifica falar somente no caso do ser humano e o único lugar onde es-

se pode vivê-la é no plano físico. Se nunca tivesse chegado ao plano físico, o homem 

não saberia nada da morte, já que nenhuma ser que não tenha pisado nesse plano tem 

conhecimento dela. Em outros mundos não existe o que podemos chamar de morte, 

mas apenas transformação, metamorfose. Se o Cristo devia passar pela morte, teve 

que descer ao plano físico! Pois unicamente ali poderia vivenciá-la. 

Vemos assim, como também no vir a ser histórico do ser humano e de um mo-

do singular, o verdadeiro dos mundos superiores se introduz no Maya. Enquanto para 
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todos os outros eventos históricos do ser humano, nosso pensar é correto quando di-

zemos: aqui no plano físico ocorre o acontecimento histórico; sua causa, no entanto, 

está acima, no mundo espiritual para o qual devemos nos dirigir. Quanto ao Mistério 

do Gólgota não podemos dizer: esse acontecimento se desenvolve aqui embaixo no 

plano físico e algo que lhe corresponde está no mundo superior. Sem dúvida o pró-

prio Cristo é dos mundos superiores e desceu ao plano físico. Mas, um arquétipo se-

melhante ao que temos que procurar para todos os outros acontecimentos históricos 

não existe para aquilo que foi consumado no Gólgota. Esse ocorreu unicamente no 

plano físico. 

Entre as tantas provas que a ciência oculta estaria em condições de oferecer em 

relação a esse fato figura, por exemplo, que no curso dos próximos três milênios se 

reiterará o acontecimento de Damasco para uma quantidade suficientemente grande 

de seres humanos, tal como foi descrito mais de uma vez. Vale dizer, os homens de-

senvolverão faculdades que lhes permitirão perceber Cristo como figura etérica no 

plano astral, o mesmo aconteceu com Paulo a caminho de Damasco. O acontecimento 

da percepção de Cristo, mediante atitudes superiores humanas que irão se formando 

paulatinamente ao longo dos próximos três mil anos, começa no nosso século XX à 

partir de nosso tempo, tais faculdades aparecerão pouco à pouco e se desenvolverão 

nos três milênios seguintes, em uma quantidade suficientemente grande de seres hu-

manos. Quer dizer, uma quantidade suficientemente grande de seres humanos, saberá 

por sua própria contemplação dos mundos superiores, que o Cristo é uma realidade 

que vive e o conhecerão tal como vive agora. Não somente conhecerão na forma co-

mo vive agora,  mas também, assim como Paulo, chegarão à convicção de que ele 

morreu e ressuscitou. Mas a base para isso não pode ser criada nos mundos superio-

res, e sim deve ser situada no plano físico. 

Agora bem, se alguém consegue compreender e conceber, já atualmente, como 

avança a evolução do Cristo mesmo e com isso, o desenvolvimento de certas facul-

dades humanas. Se alguém o concebe por sua compreensão atual da ciência espiritu-

al, não haverá nada que o impeça, uma vez passado do umbral da morte, de participar 

de tal acontecimento quando esse realmente ocorrer como um primeiro resplandecer 

do Cristo no mundo do homem. Ou seja, quem estando hoje no corpo físico, se prepa-

ra para esse acontecimento, poderá vivê-lo também entre a morte e um novo nasci-

mento. Mas, os que não se preparam, os que não adquirem nenhuma compreensão pa-

ra isso nessa encarnação, quando estiverem na vida que segue a essa, entre a morte e 

um novo nascimento, não saberão nada o que ocorrerá à partir do nosso século e du-

rante os próximos três milênios com relação ao Cristo. Terão que esperar até volta-

rem a encarnar e então obter, na Terra, a preparação necessária. O que  teve que con-

sumar-se na Terra  como causa de toda a evolução posterior do Cristo, isto é, a morte 

no Gólgota e o criado por meio dela, pode ser compreendido apenas dentro do corpo 

físico. É o único dentre os fatos importantes para nossa vida superior que não pode 

ser compreendido senão estando-se encarnado. Posteriormente, será elaborado e apro-

fundado nos mundos superiores. Mas, inicialmente, temos de tê-lo compreendido 

dentro do corpo físico. Assim como o Mistério do Gólgota não poderia jamais ter se 

desenvolvido nos mundos superiores e, como ali não existe qualquer arquétipo desse 

acontecimento que, pelo fato de implicar na morte, está encerrado no corpo físico, as-
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sim, sua compreensão tem que ser adquirida nesse plano. Ainda mais, faz parte dire-

tamente das tarefas do ser humano na Terra chegar a tal compreensão em alguma de 

suas encarnações. 

Portanto, acabamos de encontrar também no universal, o que nos faz descobrir 

algo imediatamente real, algo imediatamente verdadeiro no plano físico. Então, o que 

é real nesse plano? Real no físico, no sentido de que nos detemos diante disso dizen-

do: Eis aqui algo verdadeiro! Isso é a morte no mundo do homem, não nos outros rei-

nos da natureza. E se  queremos chegara a conhecer os outros acontecimentos históri-

cos ao longo da evolução terrestre, devemos apelar ao arquétipo espiritual de cada um 

deles, salvo no caso do Mistério do Gólgota. Esse, tal como é, pertence imediatamen-

te ao verdadeiro. 

Um fenômeno sumamente interessante é que se vê, de certo modo, também o 

outro lado que acabamos de expor. De fato é extraordinariamente significativo obser-

var como atualmente se nega a realidade do acontecimento no Gólgota. Como as pes-

soas quando falamos de história exterior dizem que é impossível comprová-lo dentro 

de um contexto histórico. Certamente, entre os fatos históricos que são essenciais, 

praticamente não há outro tão dificilmente demonstrável mediante razões histórico-

realistas exteriores como o Mistério do Gólgota. Pensem o quão é relativamente fácil 

operar com argumentos históricos quando se trata de existência de Sócrates, Platão ou 

qualquer outro herói grego, sempre quando esse tenha sido de importância para o 

progresso da humanidade. E as pessoas afirmam até certo grau com toda razão: é his-

toricamente insustentável que Jesus de Nazaré tenha vivido! Não há argumentos his-

tóricos para refutar isso. É impossível tratar esse acontecimento como outros fatos 

históricos. 

É algo sumamente singular: eis aqui a única coisa que esse fato, ocorrido no 

plano físico, tem em comum com todos os demais eventos supra-sensíveis, que exte-

riormente tampouco são demonstráveis. São aproximadamente as mesmas pessoas 

que negam o supra-sensível e que, por sua vez, carecem da possibilidade de compre-

ender esse acontecimento que não é, em absoluto, supra-sensível e que se pode des-

crever quanto aos seus efeitos. Mas essas pessoas pensam que semelhantes efeitos te-

riam sido igualmente possíveis, sem que o real acontecimento tivesse ocorrido na his-

tória, interpretando-o como uma conseqüência de certas circunstâncias sociológicas. 

Mas, para quem conhece o curso interior do vir-a-ser universal, a idéia de que possam 

surgir efeitos como os originados pelo cristianismo, sem que uma força esteja por 

trás, é tão inteligente como a de que possam crescer repolhos em um campo sem pré-

via semeadura. Podemos ir ainda mais longe no sentido de que não houve possibili-

dade para os responsáveis pela redação final do Evangelhos, de comprovar com um 

fato histórico, com razões histórica, o acontecimento histórico do Mistério do Gólgo-

ta, que já passou realmente bastante inadvertido para a observação exterior. Vocês 

sabem de que maneira os que participaram na redação posterior dos Evangelhos se 

convenceram desses fatos, excetuando o autor do Evangelho de João que foi um de 

seus imediatos contemporâneos? Primeiramente, não se convenceram com base em 

documentos históricos, vistos que tampouco tinham outra coisa a não ser a informa-

ção verbal e os livros de mistérios, tal como descrevi em "O cristianismo como fato 

místico". Se convenceram da real existência do Cristo Jesus por meio da constelação 
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das estrelas, porque eram grandes conhecedores da relação entre o macrocosmos e o 

microcosmos. Possuíam o conhecimento disso que também, hoje em dia, é possível 

obter quando se calcula a constelação estelar para esse ponto determinado da história 

do mundo e então se diz: ao ocorrer tal e tal constelação, necessariamente deve ter 

vivido na Terra aquele que denominamos o "Cristo". Foi assim que se convenceram 

do acontecimento histórico os autores dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O 

conteúdo foi obtido mediante a clarividência, mas a convicção lhes chegou por meio 

das constelações do microcosmos, que indicam os processos que podem desenvolver-

se na Terra. Por isso, apenas um conhecedor dessas coisas é capaz de  inculcar-lhes a 

fé. Querer comprovar a inexatidão dos argumentos alegados contra a historicidade 

dos Evangelhos, é esforço estéril. Como antropósofos, devemos ter claro a necessida-

de de nos apoiarmos em uma base bem distinta: na base daquilo que somente pode-

mos obter mediante um conhecimento da ciência oculta. 

Com relação a isso gostaria de manifestar também aqui, o mesmo que disse 

nesses dias em outro lugar; quando procurei demonstrar como é possível fazer obje-

ções corretas, quer dizer, objeções que em si são corretas e que, não obstante não co-

incidem com as realidades as quais se referem a ciência espiritual. Acontece assim 

que por mais argumentos corretos que os homens tenham  corretos de acordo com o 

seu saber  não refutarão por isso a ciência espiritual. Na conferência "Como funda-

mentar a Teosofia?" empreguei a seguinte parábola: num povoado havia um menino 

encarregado de buscar, todos os dias, os pãezinhos para o café da manhã de sua famí-

lia. Naquele lugar se comprava  um pãozinho por dez centavos; o menino levava 

sempre cinqüenta centavos e trazia para casa a quantidade de pãezinhos que o padeiro 

lhe desse, sem preocupar-se mais com isso, pois quero acrescentar que o menino não 

era um grande aritmético. Aconteceu então que naquela família entrou um filho ado-

tivo que daí para a frente foi encarregado de buscar os pãezinhos. Esse sim, era um 

bom aritmético! Então disse a si mesmo; vais buscar pãezinhos, levas cinqüenta cen-

tavos, por dez centavos te dão um pãozinho. Cinqüenta dividido por dez são cinco 

pãezinhos, portanto trarás tantos pãezinhos para casa. Foi, mas voltou com seis pãe-

zinhos! Então se disse: há um erro! Não poderias ter recebido tanto. Como tua conta 

está correta, amanhã trarás cinco pãezinhos. No dia seguinte levou novamente cin-

qüenta centavos para voltar, novamente, com seis pãezinhos. A conta estava correta. 

Mas não coincidia com a realidade, porque a realidade era outra. A realidade era que 

nesse povoado era costume dar um pãozinho a mais para quem comprasse cinqüenta 

centavos em pãezinhos, ou seja, seis no lugar de cinco. A objeção do menino era cor-

reta, apenas não coincidia com a realidade. 

Dessa maneira, os argumentos mais perspicazes e engenhosamente elaborados 

para refutar a ciência espiritual, bem podem ser todos corretos,  sem que por isso te-

nham que coincidir com a realidade, pois essa pode apoiar-se em fundamentos total-

mente diferentes. O exemplo que se tem é extraordinário para se chegar a uma com-

preensão, inclusive teórico-cognitiva, da relação existente entre o que é correto de 

acordo com os cálculos e o que é correto no verdadeiro. 

É assim que em nosso empenho para reconduzir o mundo de Maya ao verda-

deiro, empenho que nos fez descobrir que todo do fogo é sacrifício, que todo aéreo é 

virtude fluente, doadora e todo o líquido é renúncia, resignação. Somamos hoje a es-
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sas três verdades, aquela que revela que a verdadeira essência da Terra ou do sólido é 

a morte. O fato de que alguma substancialidade se ache separada de seu sentido uni-

versal. Por produzir-se essa separação, a própria morte se introduz como algo verda-

deiro no mundo de Maya ou ilusão. Nem sequer os Deuses teriam a possibilidade de 

conhecer a morte, se não fosse que, de alguma maneira, descessem ao plano físico, 

para compreendê-la em sua verdade, no mundo de Maya ou ilusão. 

É isso que queremos acrescentar aos conceitos que já havíamos aprendido. 

Uma vez mais quero indicar que somente uma meditação cuidadosa e um refletir so-

bre essas idéias pode nos dar clareza sobre os conceitos que, por sua vez, serão indis-

pensáveis para abordar a fundo vários aspectos do Evangelho de Marcos, pois esse 

pode ser compreendido apenas se partimos desde os conceitos universais mais signi-

ficativos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


