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O que não podemos ver 
 
Saber a história é um modo de compreender um fato ou fenômeno, na tentativa 
de desvendar algo desconhecido ou confuso que, muitas vezes, nos parece 
misterioso. A história, o início, é um dado fundamental para que o ser humano 
possa acompanhar um raciocínio, compreender um processo.  Para tudo, há 
um início e a necessidade do início é parte de nossa própria condição humana, 
pois nos encontramos em um espaço e em um tempo, circundados por limites, 
com início e fim. 
 
No entanto, em determinadas situações, mesmo que conheçamos a história ou 
as razões explicáveis para alguns fenômenos, ainda assim eles continuam 
como que misteriosos.  Na língua grega1, "mistério" refere-se a algo "fechado", 
ao que não temos acesso, estando relacionado às doutrinas religiosas que 
dependem da fé para sua aceitação. 
 
Mas existe um mistério que não depende da fé e nem é um conhecimento 
fechado, que é possibilitado apenas aos que se dedicam ao tema com 
seriedade.  Por exemplo, qualquer pessoa tem uma certa noção do que seja 
"vida" e sabe que vida se manifesta permanentemente em tudo, até no que 
denominamos "morto".  Mas as explicações das ciências não são suficientes 
para o "mistério" da vida, por exemplo. 
 
Em nossa trajetória, quero convidar você a iniciar buscando aquilo que, apesar 
de todas as explicações, continua como mistério.  Refiro-me ao "aparecimento" 
que deu origem a tudo, incluindo a sua própria existência e a minha, também.   
 

Apresentação do Mistério 
 
Houve um tempo em que Nada havia.  Antes de todos os tempos, antes de 
qualquer possibilidade conhecida, havia o Nada.  Ao contrário do que 
conhecemos, o Nada não é "coisa nenhuma".  “Nada” não é ausência.  “Nada” 
se refere a “não nascido”.  No vazio do Nada estava o fecundante absoluto, o 
motivo e a razão para que tudo surgisse.  Assim, para que tudo nascesse, o 
fecundante absoluto se mostrou a si mesmo como “a” possibilidade de tudo 
permitir. 
  
Assim, no começo, no momento zero de todos os tempos possíveis, foi o 
Criador que, impulsionou o Surgimento, criando a Si mesmo como Luz.  
Nesse primeiríssimo instante, acontece a passagem do Nada ao Todo, fazendo 
aparecer a Luz, quando se dá a apresentação do próprio Criador (Tudo em 
Luz) para possibilitar a Criação.  O Surgimento se constitui, então, como o 
início que determinará a Criação, integrando o Nada, para que todas as 
possibilidades sejam geradas.  Mas antes de qualquer geração, é a presença 
absoluta do Criador que Se mostra nesse instante primordial, criando o 
verdadeiro Espaço e o verdadeiro Tempo para que tudo possa aparecer.  

                                                 
1 Junto com a língua latina dão origem à maioria das palavras que utilizamos em português. 
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Espaço e tempo passam a atuar juntos, como Movimento, para que a 
germinação possa acontecer.  Nesse instante, a Massa Inicial se estrutura.  
Essa Massa é matéria primeira, mostração do próprio Criador, que se 
desdobrará em tudo o que existirá. 
 
Nesse momento inicial da Criação, todas as possibilidades estão 
lançadas.  Tudo o que surgirá já está criado.  A Criação se mostra a si 
mesma, sem testemunhas.  Esse é o momento único quando o Criador se 
mostrar como Um.  Depois desse instante, o Criador derrama-se em criação, 
desdobrando-se e iniciando o processo de apresentação de tudo.  Na 
apresentação, todos os criados se materializam: surgem os planetas, 
nascem os animais e plantas, surgem os minerais pelo processo de 
sedimentação e transformação geológicas.  Desde o momento inicial, o 
desabrochar da Criação vai do Um ao tudo, até possibilitar, nos dias de hoje, a 
diversidade de seres que conhecemos. 
 
O espaço (onde tudo aparecerá) é colocado para o tempo e o tempo 
(condição da existência de tudo) é colocado para o espaço.  Ambos se 
integram no movimento.  Criador e Criação passam a estar em tudo, em cada 
uma das possibilidades que vão aparecendo.  Cada momento de espaço-
tempo vai constituindo cada possibilidade.  Cada possibilidade mostra o Um 
(porque contém o Criador desdobrado) e o Todo (contendo parte do Criador, 
ela demonstra sua unidade como parte do Um) .  Tudo é Um e Um é tudo.  
Tudo é partícula do Um.  Assim, cada "um", cada ser concreto, está constituído 
como dimensão do Todo. 
 
Já não existe mais um lugar onde o Criador está.  Agora, desdobrando-se, Ele 
está em tudo o que passa a existir.  Tudo o que existe faz parte do Todo que é 
Um.  Cada ser é o lugar onde o Criador está.  Ou seja, o Criador, agora, está 
em toda parte, em todas as criaturas.  A “unidade” se mostra de outro modo: a 
unidade está contida em tudo o que passa a existir! 
 

Nada                ]           Surgimento              ]   Espaço e Tempo    ]    Apresentação de tudo 
(Fecundante Absoluto)       (o Nada deixa de existir)         (substitui o Nada)                  (Tudo é Um) 
                                             (mostração do Criador)              (Movimento)              (Cada um contém Tudo) 

       (Massa Inicial) 

 

 
200s = 3’ 20’’ 
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Superado o instante inicial, tudo o que passará a existir vai surgir na 
progressão da apresentação das possibilidades já contidas na matéria inicial.  
Desde a “sopa de partículas” inicial, o surgimento "material" de cada ser é o 
aparecimento de uma possibilidade, ao mesmo tempo em que é condição para 
que a Massa Inicial se estruture enquanto Massa.  Não existe um monte de 
massa inicial de onde pedaços são retirados para constituir tudo!  Não 
tratamos com uma massa de pão que é feita (em quantidade suficiente) e da 
qual vão sendo retirados os nacos para a feitura de um número determinado de 
pães!  A Massa inicial é como um grão de fermento que vai crescendo, 
crescendo, infinitamente.   E sua condição de fermento é exatamente essa 
possibilidade de crescer e crescer...  Como princípio, a Massa Inicial é 
possibilidade e condição de “vir a ser”.  Nesse movimento, cada ser possível 
vai aparecendo num determinado lugar do espaço e num dado momento de 
tempo.  Isto é, cada possibilidade vai aparecer numa temporalidade.  E cada 
nova existência é possibilitada pela unidade primordial daquela mesma Massa 
Inicial.  Cada existência já está concebida desde o princípio e, por isso, deve 
aparecer, pois a existência de cada possibilidade “projetada” é a condição 
mesma da permanência da Massa Inicial.  O Criador que impulsionou tudo, 
superando o Vazio do Nada, colocou-se como Massa Inicial e, assim vai 
manifesta-se em todo criado. Do mesmo modo, não existindo mais um lugar 
primordial, o Criador passa a contar com cada criado como parte de Si mesmo,  
como Sua realização.  É desse modo que Ele está em cada criado.  Em cada 
ser criado é que devemos encontrar o Criador. 
 
A Criação é a estrutura de tudo o que houve, há e haverá.  Mas, 
diferentemente da criação humana, como já dissemos, não existe um momento 
único de Criação e um momento posterior de mostração.  Tudo, inclusive o que 
está por vir e que nos é desconhecido, já está criado desde o início.  Cada 
possibilidade da Criação (que é única) vai se realizando à medida que o 
movimento faz aparecer o tempo e o espaço de cada uma das possibilidades. 
 

Instante Zero do Mistério 
 
O instante do Surgimento junto com a Luz, provoca o aquecimento daquele 
ponto infinitamente pequeno de matéria que já contém tudo.  O movimento 
(atuação de espaço e tempo) impulsiona essa Massa -  que contém toda a 

possibilidade energética -  provocando calor.  Com a atuação do movimento, a 
Massa vai ganhando cada vez mais calor, fazendo aparecer ligações entre os 
elementos da matéria.  Novas massas vão aparecendo dentro da Massa Inicial, 
e novas ligações vão desdobrando as possibilidades iniciais.  Assim 
movimentada, atuando em espaço e tempo, a massa cria uma energia para 
além da própria energia inicial.  Nesse momento, não comportando a própria 
energia, a massa precisa se expandir.  Assim se inicia o desdobramento do 
Um. 
 
A Massa que deu origem a tudo é o próprio Criador que, expandido, 
permanece dentro de toda criação como centelha original.  Tudo o que é 
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criado é criatura do Criador e leva consigo a marca do Criador.  Assim, todos 
provêm da mesma origem (unicidade na multiplicidade), ao mesmo tempo que  
têm a marca de todos os outros (pluralidade na individualidade). 
 
Possibilitando que tudo apareça e dando lugar a tudo, o Criador permanece em 
cada criado como princípio e expansão.  Na expansão, cada possibilidade leva 
consigo uma parte do Todo, fazendo com que tudo seja Um e que cada 
apresentação contenha o Todo. 
 

Mostração do Mistério 
 
No início, no momento da Criação, tudo já foi criado.  Depois da EXPANSÃO 
FUNDAMENTAL, todas as possibilidades do Um vão sendo apresentadas de 
acordo com a perda gradativa de calor.  O momento de apresentação não é 
único para todas as possibilidades.  A quantidade de energia constitutiva e o 
tempo de esfriamento se dão, em cada momento, de acordo com a 
necessidade de aparecimento das criaturas.  Assim, cada criatura (ou grupo de 
criaturas, numa espécie) precisa cumprir uma trajetória de expansão para o 
seu aparecimento. 
 
Cada uma das criaturas existentes é uma maneira de o Criador, 
permanentemente, mostrar-Se.  Assim, não haverá o momento em que tudo 
deixa de existir.  Cada possibilidade apresentada cumpre uma trajetória desde 
sua concepção, no momento inicial (momento da mostração de tudo o que 
haverá), atuando em cooperação com o Todo.  Ao término do prazo de 
validade de uma apresentação2, a massa dessa possibilidade passa à 
reCriação, permanecendo como centelha do Criador para nova 
possibilidade de apresentação já estruturada no Surgimento. 
 
Já dissemos que tudo o que houve, há e haverá já está criado.  Mas cada 
apresentação é que identifica uma criatura que se mostra no ritmo do 
movimento determinado pelo Criador: 

· do Surgimento à Criação - instante inicial; 
· da Criação à mostração - momento inicial da expansão, onde tudo já 

existe, tudo já está "mostrado"; 

                                                 
2 A existência nesse planeta é uma apresentação.  Tudo aparece (nasce) e tudo termina 
(morre).  O tempo de duração de um criado, de uma criatura, é determinado por seu prazo de 
validade.  Todas as possibilidades estão permanentemente “mostradas”, porque tudo foi criado 
no mesmo momento inicial.  No instante do “nascimento” de cada possibilidade, ela se 
“apresenta” como parte integrante do todo desse planeta. 
 
Atualmente, os programas de controle de qualidade determinam que os produtos expostos nas 
prateleiras dos supermercados tragam gravados os “prazos de validade”.  Da mesma maneira 
que damos atenção ao produto e vamos utilizá-lo dentro daquele prazo, do mesmo modo 
devemos estar atentos aos elementos que compõem o que está à nossa volta, dando atenção 
a eles e utilizando-os da melhor maneira, enquanto durar seu prazo de validade.  A diferença é 
que não sabemos o prazo de um filho, de um amigo, de uma planta, de uma pedra.  Mas 
poderemos perceber que enquanto cada elemento do entorno permanecer, também nós 
permaneceremos, pois o que constitui nossa existência é o equilíbrio com tudo o que está à 
nossa volta. 
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· da mostração à apresentação - momento histórico do nascimento; 
aparecimento concreto de um criado, de uma criatura; 

· da apresentação à reCriação - momento em que o criado ou criatura 
deixa de existir e a porção massa que a constituía retorna à Massa 
Inicial. 

 
Assim, a Massa movimentada no Surgimento permanecerá no movimento, em 
expansão, apresentando e recolhendo as infinitas possibilidades da Criação.  É 
no movimento que tudo se apresenta num pulsar de apresentação e reCriação, 
em espiral. 
 

 
 
Para cumprir o movimento, tudo tem um início e, após a apresentação, cada 
um está indo para o mesmo lugar, o reinício, onde se dá a reunião de tudo o 
que vai cumprindo o seu tempo.  No movimento, tudo muda de posição e tudo 
mudando de posição ao mesmo tempo, tudo fica no mesmo lugar: um em 
relação ao outro e em relação ao Criador, o Todo inicial. 
 
Na apresentação, cada ser individual (seres humanos, animais, vegetais, 
minerais) é "uma" criatura que contém a centelha do Criador e que , por isso, 
deve participar da reCriação.  Nesse sentido, cada criatura tem como missão 
cooperar com o movimento possibilitado no Surgimento, para a revelação 
permanente do Todo. 


