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Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido à escravidão 

do pecado. (...) 

Porque o que faço não o aprovo; pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço 

isso faço. 

Nigredo: Nessa fase o indivíduo é confrontado com seu lado sombrio. É possível 

identificar quem ele é realmente, suas limitações e fraquezas. O que torna possível ser 

mais humano, abrindo o caminho do processo Alquímico. 

O Ap. Paulo nesses primeiros versículos deixa claro o momento que se reconhece como 

carnal, e pecador, declarando-se como alguém que erra o alvo (significado de pecador), 

que não tem controle de seus atos fazendo coisas que não aprova e obtendo dificuldade 

para praticar o que aprova, por isso podemos destacar o nigredo no processo de alquimia. 

Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com 

efeito o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. 

Nesse segundo processo encontra-se Cauda Pavonis que tem como característica a 

transição para um estado mental elevado, a tomada de consciência. O conflito interior do 

Ap Paulo nesse diálogo interno de querer fazer o bem mas devido a fraqueza identificada 

suas limitações perpassam diante dele, porém agora saindo do inconsciente para 

consciente. O fato da conscientização promove a elevação da mente, no caso do Ap Paulo, 

a consciência do pecado o conecta com Deus para a busca da mudança, trazendo para o 

contexto, ao transicionar a mente promove a conexão com o self. 

Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. 

Ora, se eu faço o que não quero já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 

A fase a cima é o processo da alquimia classificada como Albedo, visto que o Ap Paulo 

consegue identificar a real razão de sua fraqueza. Ele sai do estado de focar no erro para 

entender a raiz de seus males, uma vez identificado a raiz da problemática (o pecado). 

Diante disto é possível refletir do que se pode fazer para chegada da individuação. O 

processo denominado como Albedo é o momento em inicia a compreensão das reações e 

o entendimento de fazer o que fazemos. 

Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 
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Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus; 

Mesmo diante de suas fragilidades Paulo reconhece que no seu interior há prazer na lei de 

Deus, ou seja, vemos nos estrofes a cima a interrupção das falas que promovem a 

dificuldades, conseguindo enxergar algo além de si. O prazer pelas coisas do Criador que 

consequentemente envolve um olhar voltado para o outro, é o que podemos entender 

como a fase Citrinitas. Podemos assim dizer como observação do inicio a algo novo, a 

proximidade da tão desejada fase Rubedo. 

Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu 

entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 

Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? 

A última fala de Paulo mostra o quanto ele percorreu, o caminho de descobertas, 

reconhecimento das fragilidades, tomada de consciência, sendo promovida a fase Rubedo, 

ou seja, a evolução pessoal.  Paulo tinha em mente que ao reconhecer que era fraco é que 

se tornaria forte. (observação mais clara pode ser vista no texto de 2 Coríntios 12.9-10). Ele 

prossegue como um ser individuado após completar as fases, em que ocorre o 

desenvolvimento da totalidade ou auto desenvolvimento , segundo Jung,  em que na vida 

de Paulo esse momento é marcado pelo texto a seguir: “Combati o bom combate, acabei a 

carreira, guardei a fé”. (2 Timóteo 4: 7.) 
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