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ASCESE  MÍSTICA 

de   Pietro Ubaldi 

  

Diz-nos o autor, sobre este tema: «analisarei neste volume o fenómeno da ascese 

mística […] como o apresento em seu duplo aspecto de fenómeno científico e de 

fenómeno espiritual […]  

«O fenómeno místico é, de facto, animado por um dinamismo tão potente e profundo, 

feito de maturações e superações interiores tão substanciais e anelante de ímpetos 

tão excelsos, que deve ser necessariamente considerado no vértice das aspirações da 

inteligência e do coração.» 

 

Ubaldi vai desenvolvendo ao longo do livro ideias como estas que transcrevemos a 

seguir: 

«classifiquei em várias fases a mediunidade que tenho considerado um fenómeno em 

evolução biológico-humana, a qual, superadas as formas orgânicas, se aventura hoje, 

desmaterializando-se progressivamente, nas formas psíquicas […] 

«Em seu primeiro nível inferior, o fenómeno mediúnico manifesta-se em forma física, de 

efeitos materiais.  

«Em plano mais alto, aparece uma mediunidade superior, mais evolvida, de efeitos 

mentais […]  

«À medida porém, que esse fenómeno se encaminha para sua maturação, 

transcende de tal modo o simples fenómeno inspirativo, num arrebatamento de todo 

o ser, que acaba por se encontrar diante deste, como a luz solar diante da luz lunar.  

«Tal é o fenómeno místico de que agora nos ocupamos.» 

 

«Para resolver o problema do conhecimento é necessário atingir a universalidade do 

eu.  

«Faz-se mister escancarar, mediante um acto de fé e de amor, mediante um senso de 

completa submissão as portas da alma, para projectar-se fora de si e para que o 

infinito nela penetre.  

«Certamente, é este um novo comportamento na hodierna psicologia; contudo, é ele 

necessário à consecução de resultados novos.  

«Somente a identificação do eu com o fenómeno pode permitir a dilatação do 

primeiro até os limites do segundo; e, quando o fenómeno se tornar o universo, sua 

expansão não terá mais limites, como não os tem a DIVINDADE […]  
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«É somente através da evolução do sujeito, através de renovações de consciência, 

que se podem obter superações tão substanciais.  

«Resolve-se então o problema do conhecimento.  

«Em o novo ser está implícito o conhecimento; a verdade revela-se automaticamente, 

por visão, e atinge-se uma síntese espontânea, simples, completa. «Deixa-se, para trás, 

a observação sensorial, a presumida segurança objectiva, como método rasteiro, 

inadequado, incapaz de verdadeira síntese, abandonam-se as tortuosas vias da razão 

pela nova sensação do verdadeiro, directa, imediata, exaurível.  

«Verdadeira e palpitante é a visão; já não é a fatigante conclusão oriunda de uma 

destilação cerebral, mas conclusão vivente; nela o universo vibra e exulta de 

pensamento e acção.» 

 

«Deixe-se também florescer em mil formas o jardim da intuição.  

«Cada flor diversa será igualmente bela e exprimirá uma revelação.  

«Ver-se-á, então, que, em essência, cada flor, em sua variedade, traduz a mesma 

eterna beleza e canta a mesma infinita sapiência.  

«A flor mais perfeita e mais pura falar-nos-á docemente, com transparência mais 

evidente; a mais rude e primitiva mal saberá balbuciar.  

«Una, porém, é a palavra, porque unos são o plano da criação e o pensamento de 

Deus.  

«E, então, através da multiplicidade, bela, porque rica, do subjectivismo, 

espontaneamente se volverá à unidade, em que o separatismo de novo se unifica e o 

eu se funde no Todo, sem se destruir, como colaborador que se deu a si mesmo para a 

reconstrução do grande edifício do conhecimento.  

«Nessa altura, ver-se-ão coincidir na profundidade, no mesmo cântico, que é a voz de 

Deus, as cindidas intuições pessoais.  

«Então a multiplicidade e diversidade dos juízos mais não são que o índice assinalador 

da distância entre a intuição e a única fonte central.  

«Quanto mais se aperfeiçoa o ser, tanto mais sensível e potente se torna o instrumento 

consciência e tanto mais evidente se torna a unidade conceptual do verdadeiro.» 

 

«Todo fenómeno místico se realiza, pois, mediante um processo de atracção tendente 

a encurtar as distâncias dadas pela diversidade, isto é, a suprimir as diferenças e 

contém um método para a conquista da afinidade, para chegar à unificação.   

«É este um processo de amor, a grande mola da ascese mística, como é a coluna 

central do edifício da evolução.  
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«No mundo espiritual, os seres que entoam a mesma nota e emitem a mesma luz 

tornam-se a mesma música e o mesmo esplendor; os seres que se movem segundo o 

mesmo tipo dinâmico fundem o seu movimento, unificam-se, isto é, são a mesma 

consciência.» 

 

«neste novo plano de consciência mística a ascensão é integral.  

«A sintonização com as superiores zonas de evolução não é só conceptual, mas, ao 

contrário, investe todas as qualidades da personalidade.  

«Coração, sentimentos e paixões despertam e o ser já não ascende só por intelecto, 

mas por amor […] 

«Amor é unificação com Deus.» 

 

«elevadas Entidades, que jamais se definem em sentido humano, e o facto por mim 

averiguado de que, ascendendo evolutivamente, não tenho encontrado centros 

individuais de pensamento, mas noúres, isto é, correntes de pensamento […] 

«Encontramos noúres, sempre noúres, correntes não só de pensamento, mas de 

atracção, de simpatia, de amor, através das quais os Espíritos se ligam em forma de 

existência colectiva.» 

 

Terminamos este Destaque como Pietro Ubaldi termina o seu livro: «Hora em que o Céu 

e a Terra reflectem, amigos, um sorriso comum e se estreitam num fraterno amplexo.  

«Parecem em paz, mas é aparência do momento.  

«Vive dentro de mim a visão da realidade.  

«Eu senti verdadeiramente a Terra tremer.» 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA    LEITURA ! 

 


