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A seguir, o leitor encontrará um capítulo do livro A 
Glorificação, de Norberto Keppe.

O exemplar completo desta obra pode ser adquirido 
através do site www.livrariaproton.com.br
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É comum as pessoas viajarem para contemplar palácios, castelos, 
museus de arte, cidades bonitas, exposições, ouvir orquestras famo-
sas, assistir a teatros e artistas de grande talento — e os campos flo-
ridos, as montanhas cobertas de neve, os rios verdes, os mares azuis, 
as geleiras coloridas. Pois bem, essa maravilha toda, em dimensão 
infinita, existe em Deus — que é a nossa verdadeira procura — e 
existe em nós também, quando deixamos que os raios divinos de 
luz e beleza ecoem através de nossa pessoa.

Quando se fala em ser idêntico a Cristo (na conduta), muitos 
pensam em adotar um determinado comportamento — e não em 
permitir que a imagem e semelhança que já somos, em relação a 
Ele, apareçam em nossa existência. 

Portanto, temos de deixar de lutar contra o que realmente somos, 
na essência, no fundamento.

A Volta para o Interior é o Encontro com a Verdade, 
Beleza e Bondade de Deus



A vida psíquica é algo totalmente distinto de todo o restante do 
universo; ela não se pode medir dentro de uma estrutura filosófica, 
de um pensamento religioso ou científico — porque supera a todos 
eles. Muitos pensadores já disseram que cada ser humano forma um 
mundo à parte. O próprio universo foi criado para o homem, e não o 
inverso; justamente porque o que é inferior tem que servir o superior 
— que o desenvolve e aperfeiçoa. Assim é o ser humano, ligado ao 
divino e transmitindo o que é grandioso a tudo o que existe.

As crianças lembram mais a Deus porque estão mais próximas 
da criação; deste modo, elas pensam que levantando a mão pegam 
a Lua; dando um salto atravessam o rio caudaloso — elas sentem, 
pensam e agem muito mais à semelhança do Criador — enquanto 
que o adulto contra Ele, no caso de muita megalomania.

As crianças obtêm excelentes resultados com a Psicanálise Inte-
gral porque são mais honestas. Aliás, a adolescência e a mocidade 
são ocasiões mais propícias; a partir de uma certa idade, quarenta, 
cinquenta anos, quando a hipocrisia se solidificou no caráter, tor-



na-se precária, porque o indivíduo 
não se coloca mais em posição de 
aceitação da verdade.

Nós somos algo bem superior ao 
que pensamos, sentimos e realiza-
mos porque temos uma essência 
que não podemos atingir — como 
dizia Aristóteles, uma existência 
diferente da essência. Infelizmente, 
podemos agir até ao contrário do 
que somos, caindo no sofrimento 
e nas neuroses; quanto mais nos 
aceitamos, mais nos aproximamos 
da verdade, e sentimo-nos bem.

Cristo disse uma vez que “nós 
poderíamos realizar muito mais 
do que ele”, em uma clara alusão às 
possibilidades que temos, se usar-
mos a realidade adequadamente. 
Ele quis nos falar que somos pos-
suidores de uma enorme riqueza, 
porque somos filhos não de um 
rei, de um magnata ou de um mi-
lionário, mas daquele que é o dono 
de tudo isso e de muito mais ainda 
— olhem para cima e vejam uma 
pequena parte do universo — pois 
bem, é uma fração da enorme ri-
queza que temos e tem o nome de 
vida (eterna).


