
 



Copyright 2012 © by Fundação Bhagavan Sri Sathya Sai Baba do Brasil 

 

 

Todos os direitos reservados: 

Os direitos autorais e  de tradução em qualquer língua são de direito dos publicadores. Nenhuma parte, passagem, 
texto, fotografia ou trabalho de arte pode ser reproduzido, transmitido ou utilizado, seja no original ou em 
traduções sob qualquer forma  ou por qualquer meios, eletrônicos, mecânicos, foto cópia, gravação ou  por 

qualquer meio de armazenamento, exceto com devida permissão por escrito de Fundação Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba do Brasil 

. 

 

Publicado por: 

Fundação Bhagavan Sri Sathya Sai Baba do Brasil 

 

Rua Pereira Nunes, 310 – Vila Isabel 

CEP: 20511-120 – Rio de Janeiro – RJ 

Televendas: (21) 2288-9508 

 

E-mail: fundacao@fundacaosai.org.br 

Site Oficial no Brasil: www.sathyasai.org.br 

 

 

tel:%2821%29%202288-9508


 

 

 

  
 
 

 
Dedicado Àquele, ao Senhor de todos os nomes e formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferecemos esta Guirlanda de Valores Humanos 

Aos Pés de Lótus de  

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação Nacional de Educação 

Organização Sri Sathya Sai no Brasil 

 
OM SAI RAM 



Palavras em flor 

 
 
“Uma flor não pode fazer uma guirlanda; muitas flores 
devem estar amarradas juntas para fazer uma 
guirlanda. O Princípio Átmico é o barbante que 
atravessa todas as flores e é encontrado em todos os 
seres humanos.” (Sai Baba) 
   
 

 
Queridos irmãos e irmãs, 
 

Ofertamos este lindo trabalho de amor a todos que se dedicam à Educação Espiritual Sai do 

Brasil e a todos que estão trabalhando para desabrochar e cultivar as flores das virtudes em 

seus próprios corações.  

 

Esta bela Guirlanda foi montada como nosso amado Sai nos ensina em sua mensagem: não com 

um conto, mas com 108 contos, enviados por muitos irmãos de todo o país, tecidos com a 

agulha do Discernimento e a linha da Devoção. 

 

Lembramos que no oriente, uma guirlanda de flores é feita com as flores da estação, uma boa 

agulha, uma linha bem firme e o principal: uma intenção pura permeada de devoção.  Assim 

sendo, o amor ao Amor, é a linha que coroa esta Guirlanda.  A colheita das mais belas histórias 

– as flores – oriundas das principais religiões – as estações – foi feita com a agulha do 

discernimento a fim de tecer histórias que realmente evocassem a mensagem do Divino.     

 

Cremos que este trabalho vem do Divino e ao Divino retorna. Cremos que – em um nível mais 

profundo de percepção – somos a caneta, e o Senhor é o Supremo Escritor. 

 

Agradecemos a todos os inúmeros instrumentos, anônimos ou não, que de variadas formas 

colaboraram para a realização dessa tarefa através dos Centros e Grupos Sai do Brasil. 

 
A Ti Amado Sathya Sai, que está sempre a nos guiar, entregamos os frutos deste trabalho. 

Aceite nossa eterna gratidão por tudo. 

 

Com amor, 

 

Coordenação Nacional de Educação, 

Organização Sri Sathya Sai do Brasil 
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Introdução 

 

Esta Guirlanda de 108 Divinas Histórias nasceu de um anseio – o anseio por compartilhar a 

mensagem que ilustra, que transforma, que ilumina. Ela nasceu da vontade de se abrir o baú de 

histórias de nossa cultura mundial para selecionar algumas peças úteis e valiosas. Mas, de fato 

percebemos que essa imagem do baú não é tão precisa; oceano talvez seja um termo mais 

apropriado. Assim, este trabalho é fruto de uma energia que se fez vasculhar o oceano 

interminável das histórias na busca de lindas conchas, coloridos corais e raras pérolas. E 

acreditamos, no final das contas, que nosso mergulho foi proveitoso e que pudemos retornar à 

tona com algumas preciosidades, e com elas formar uma guirlanda que ousasse ser repousada 

sobre os Pés de Lótus do Divino. 

A intenção inicial foi a de coletar, com a ajuda dos Centros e Grupos Sai do Brasil, diversas 

histórias, que reunidas pudessem formar um repertório a servir como material de apoio a 

professores de Educação Espiritual Sai. E foi assim que começou, com as diferentes regiões do 

país enviando histórias – clássicas, adaptadas ou criações originais inspiradas – para ilustrar os 

valores verdadeiros que permeiam as diferentes religiões, que orientam todos os buscadores 

da Verdade. Portanto, aqui estão algumas histórias de certa forma universais, julgamos, que 

podem ser contadas ou adaptadas dentro do contexto de qualquer crença ou religião. 

No que tange ao contar em si, é desnecessário falar demasiadamente sobre o poder da história 

na construção do caráter humano: isso é autoevidente em todos os tempos, em todas as 

culturas. Contos sagrados (mesmo em vestes vulgares) são veículos doces que podem conter 

remédios que curam – as Escrituras provam isso pela sua própria existência; santos, sábios, 

avós, pais, professores... todos já provaram de seu sabor e conhecem sua eficácia. 

Com relação a essa coletânea, apesar do objetivo inicial ter sido as aulas de Educação Espiritual 

às crianças, no decorrer do percurso houve uma abertura (que pareceu necessária no 

momento); a idade e as circunstâncias não mais se restringem – eis aqui uma coletânea 

multifunções, destinada a qualquer e todas as idades, apropriada a qualquer situação em que 

se julgue adequado utilizá-la. Obviamente algumas histórias possuem um apelo mais infantil, 

outras mais adulto (porém, em geral muitas podem ser adaptadas e contextualizadas ao 

imaginário infantil). 

Quanto ao gênero, as narrativas aqui contidas variam muito: algumas sérias, outras profundas 

mas leves, algumas em tom de anedota, outras com ares de formalidade... porém todas com 

um ou outro princípio valioso. “Conhecimento mundano sem o espiritual é como uma formosa 

fruta sem sumo, ou uma vaca que não produz leite, ou uma bela flor sem perfume”... não são 

completos. Necessitamos histórias que não só possuam beleza formal e literária, mas 

sobretudo a seiva dos valores humanos – ambos juntos são necessários. 

 
Terminamos, então, esperando pela continuidade desse trabalho de exploração do oceano.  
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Que esta compilação possa, pelos seus valores, inspirar os muitos mergulhadores a continuar a 

buscar e juntar riquezas. E que nós leitores tenhamos as bênçãos de pôr em prática em nossa 

vida pelo menos alguns dos ensinamentos ilustrados que julgarmos valiosos – lembrando que 

para se saciar a sede não é necessário sorver o oceano inteiro, um ou dois copos apenas já 

bastam. 

Om Sai Ram – Colaboradores da Educação Espiritual Sai no Brasil 
 
 
“O Divino está presente no homem, assim como a linha escondida que une uma guirlanda. O 

cosmo inteiro é permeado pelo Divino e é Sua manifestação visível. Considerem-se os filhos de 

uma única mãe e pertencentes à família da humanidade. Não deem espaço a diferenças de raça, 

credo e nacionalidade. Acreditem firmemente que todos pertencem à casta da humanidade, 

seguem a religião do amor e falam o idioma do coração. A água é denominada por nomes 

diferentes, em idiomas diferentes. Igualmente, Deus é um, qualquer que seja o Nome que vocês 

O chamem: Alá, Jesus, Buda ou Rama. Tenham esta fé. Desenvolvam esta perspectiva universal e 

não critiquem qualquer religião.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 09/02/2006” 
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Amada Pérola da Virtude 
 

Jasmine era uma daquelas encantadoras garotinhas: 

bondosa, obediente e feliz. Um dia, quando foi ao 

supermercado com a mãe, ela viu um colar de pérolas de 

plástico na vitrine da loja: 

– Que lindo! – Aquele era o objeto mais belo que ela havia 

visto em toda sua pequena vida; ficou olhando para ele 

com os olhos fixos imaginando-se no colar, e com grande 

desejo por tê-lo perguntou à sua mãe: 

– Mãe, compra esse colarzinho pra mim? 

Apesar do colar não ser lá muito caro, sua mãe estava 

com o dinheiro contado e não lhe sobrava nada para poder dar a ela esse presente. Porém, 

percebendo o quanto ela admirava aquele objeto, e olhando para sua filha, que era tão boa e 

querida, a mãe não pôde dizer não. 

– Tudo bem, Jasmine, vamos comprar esse colar – disse ela; e sem que a filha visse foi tirando 

de sua cesta e devolvendo à prateleira um batom que iria comprar para si. Passaram no caixa e 

voltaram para casa. 

A menina realmente adorava esse colar de pérolas; gostava dele mais do que qualquer outro e 

usava-o em todos os momentos (só não tomava banho com ele porque lhe avisaram que seu 

pescoço poderia ficar manchado). 

O pai da Jasmine era também muito amoroso; todas as noites a levava para a cama e lhe 

contava algumas histórias. Ele escolhia essas histórias com muito cuidado: antes de tudo 

refletia nos valores principais que ela transmitia, e quando as contava buscava salientar 

sutilmente a importância deles na vida diária, mostrando o quão mais felizes as pessoas eram 

quando viviam à luz de tais virtudes. 

Aconteceu então que o aniversário da mãe de Jasmine se aproximava, e assim, o pai quis 

proporcionar algumas reflexões importantes à sua filha. Antes de começar o conto, perguntou: 

– Filhinha, o quê que você vai dar de presente para a mamãe? 

– Papai – respondeu ela de pronto, – acho que vou dar minha bonequinha de pano; ela é 

bonita, mas eu não quero mais brincar com ela. Será que a mamãe vai gostar? 

– Não sei, Jasmine, vamos pensar, vamos pensar... 

Naquela noite ele contou para ela a história “os elfos e o sapateiro”. No final ela perguntou: 
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– Pai, por quê os elfos fizeram tudo aquilo pro sapateiro? Por quê eles ajudaram tanto? O 

que eles ganhavam em troca? 
 

– Porque eram bons – respondeu. – As pessoas bondosas dão as coisas sem pedir nada em 

troca; fazem as coisas só para ajudar quem precisa. E além disso você viu o quanto que o 

sapateiro ficou agradecido! Foi por isso que ele e sua esposa, quando viram que os elfos 

estavam pelados, fizeram roupas lindas de presente para eles. Quem ama dá aquilo que o 

outro precisa. 

A filha ficou então silenciosa, sua mente inocente processava tudo aquilo com atenção. Alguns 

minutos depois adormeceu. 

Na noite seguinte a “história” foi parecida; antes de mais nada o pai perguntou: 

– Filhinha, o quê que você vai dar de presente para a mamãe? 

– Papai, acho que vou dar meu joguinho de chás; eles são bem caros, mas não quero mais 

porque já estão meio velhinhos. Será que a mamãe precisa deles? 

– Pode ser, Jasmine, pode ser... vamos pensar ainda mais um pouquinho. 

Naquela noite o pai escolheu contar o conto chamado “o príncipe sapo”; no final, a curiosa 

menina perguntou: 

– Pai, gostei do final!, mas tenho uma dúvida: e se o sapo não virasse príncipe? 

– Bom... – coçou a cabeça o pai, – a princesa tinha dado sua palavra, não é? Acho que ela teria 

que viver com o sapo até o final. 

– Ah... Mas tem outra coisa: por quê a menina, que era uma princesa rica, quis oferecer todas as 

suas joias e roupas caras ao sapo em troca de sua bola? Tudo bem que era uma bola de ouro, 

mas... ela não podia comprar outra? 

O pai sorriu porque viu que aquele era realmente um ponto importante: – Sabe, filha, não era o 

valor da bola que importava para ela; o que importava era que ela amava muito aquele 

brinquedo e por isso ela daria tudo por ele. Viu? O mais valioso nem sempre é o mais caro! E 

quem ama busca dar o melhor; quem ama busca dar algo valioso. 

Novamente Jasmine ficou um tempo quietinha, pensando seriamente naquilo, e caiu no sono. 

Na terceira noite, quando se preparavam para dormir, o pai sentiu que alguma coisa havia de 

diferente no ar. Ele foi ao quarto e viu que Jasmine estava sentada na cama com os lábios 

trêmulos: 

– Pai, eu já sei o que dar à mamãe – dizendo isso, a menina estendeu sua mãozinha e colocou 

nas mãos de seu pai o seu colar de pérolas novinho. – Papai, sei que ele não é muito caro, mas é 

o que eu tenho de mais valioso. Será que a mamãe vai gostar? 
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O pai abriu um sorriso de enorme felicidade; ele se admirou muito da bondade de sua filha, 

e disse dessa vez: 

– Esse é o melhor presente do mundo! 

Imediatamente eles se levantaram e foram até a mãe, 

entregaram o colar de plástico a ela enquanto viam 

lágrimas de amor caírem de seus olhos. Foi uma cena para 

os anjos! A mãe então tomou a mão de sua filha e a levou 

consigo ao antigo armário da sala; tirou da gaveta uma 

pequena caixa de veludo azul e disse: 

– Querida, aqui dentro tem um colar de pérolas verdadeiras 

que era de sua avó. Sabe por quê estou te dando? Antes da 

vovó ir para o céu ela me disse: “Filha, guarde essas Pérolas 

do Pacífico e só as dê no dia em que encontrar uma criança 

que tenha o coração tão valioso, puro e brilhante como 

essa mesma joia que está aqui”... 

... Jasmine, esse dia chegou, ele é seu. 

Kapa Jore 

 
 

 

 

 

 

“O sacrifício é a maior virtude. Não há felicidade maior do que a obtida a partir do sacrifício. 

Somente aqueles que se sacrificam são filhos da imortalidade. Aquele que tem o verdadeiro 

espírito de sacrifício dá aos outros sem qualquer hesitação ou reserva, sorridente e de bom 

grado, mesmo sua maior e mais querida posse. Entregar o fruto da ação ao Senhor é o sacrifício 

real. Aquele que se sacrifica não recua nem para entregar seu corpo, considerando-o como palha 

sem valor. Sacrifício significa algo mais do que desistir de riqueza, ouro e objetos materiais. 

Sacrifício é descartar as más qualidades como ódio, ciúme, ira e malícia que se enraizaram 

através de muitas vidas.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/08/2011” 
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A Borboleta e o Cavalinho 

 

Esta é a história de duas criaturas de Deus que 

viviam numa pequenina floresta, há muitos anos 

atrás. Na verdade, não tinham praticamente nada em 

comum, mas em certo momento de suas vidas, 

aproximaram-se e criaram um elo.  

A borboleta, livre, voava por todos os cantos da 

floresta espalhando sua encantadora graciosidade. Já 

o cavalinho, não podia mais correr livremente, pois 

nele, certa vez, foi colocado um cabresto por alguém 

que visitou a floresta, e a partir daí sua liberdade já 

não foi mais a mesma. A borboleta, no entanto, 

embora tivesse a amizade de muitos outros animais, 

e a liberdade de voar por toda a floresta, gostava de 

fazer companhia ao cavalinho; agradava-lhe ficar ao 

seu lado e não era por pena, era por afeição e 

dedicação.  

Assim, todos os dias ia visitá-lo, e lá chegando sempre acabava levando um coice. Porém, logo 

depois, um sorriso. Entre um e outro, ela optava por esquecer o coice e guardar dentro de seu 

coração, o sorriso. O cavalinho sempre pedia para a borboleta que lhe ajudasse a carregar o seu 

cabresto, por causa do seu enorme peso. Ela, muito carinhosamente, tentava de todas as 

formas ajudá-lo, mas não tinha forças, por mais boa vontade que tivesse...  

Assim, o tempo passou e numa manhã de verão a borboleta não apareceu para visitar o seu 

companheiro e ele, nem percebeu. Vieram outras manhãs, até que o cavalinho sentiu-se só e 

finalmente notou a ausência da borboleta. Resolveu então sair do seu canto e procurar por ela. 

Caminhou por toda a floresta a observar cada cantinho onde ela poderia ter se escondido, mas 

nada. Cansado, deitou-se embaixo de uma árvore. Logo em seguida, um elefante se aproximou 

e lhe perguntou quem era ele e o que fazia por ali.  

– Eu sou o cavalinho do cabresto e estou a procura de uma borboleta que sumiu. 

– Ah, será você então o famoso cavalinho? – indagou o senhor elefante. 

– Famoso, eu? – riu ele. 

– É que eu tive uma grande amiga borboleta, a Lindarela, que me disse que também era sua 

amiga, e falava muito bem de você. Mas diga-me afinal, qual era o nome dela? Estamos falando 

da mesma borboleta? – perguntou o elefante. 

– Ah, é uma borboleta meio amarela com laranja, sempre alegre e bondosa, que sobrevoava a 

floresta todos os dias visitando animais amigos – explicou o cavalinho.  
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– Puxa, mas você nem sabe o nome dela? – comentou o elefante – bem, ao que tudo 

indica, estamos falando da mesma. E se não ficou sabendo, ela morreu já faz uns bons dias.  

– Morreu? Como foi isso? – disse assustado esticando o pescoço. 

– Dizem que ela conhecia um cavalo aqui da floresta, e todos os dias quando ela ia visitá-lo, ele 

dava-lhe um coice. Ela sempre voltava com marcas horríveis e todos perguntavam a ela quem 

havia feito aquilo, mas ela jamais contou à ninguém. Insistíamos muito para saber quem era o 

autor daquela malvadeza e ela respondia que só ia falar das visitas boas que tinha feito naquela 

manhã, e era aí que falava, com a maior alegria, provavelmente de você.  

Nesse momento o cavalinho já estava derramando muitas lágrimas de tristeza e de 

arrependimento. Ele não imaginara o peso que seus coices tinham... para falar a verdade, 

muitas vezes ele agia assim porque já lhe era tão natural que realmente não percebia o quanto 

machucava, pois nem sempre sua intenção era esta. 

– Não chore meu amigo, sei o quanto você deve estar sofrendo. Ela sempre me disse que você 

era um grande amigo, mas entenda, foram tantos os coices que ela recebeu desse outro 

cavalinho, que ela acabou perdendo uma das asinhas, depois ficou muito doente, sucumbiu e 

morreu.  

– E ela não mandou me chamar nos seus últimos dias? – perguntou.  

– Não, todos os animais da floresta quiseram lhe avisar, mas ela disse o seguinte:  

“Não perturbem meu amigo com coisas pequenas, ele tem um 

grande problema, que eu nunca pude ajudá-lo a resolver. 

Carrega em seu dorso um cabresto, então será cansativo 

demais para ele vir até aqui.” 

E o cavalinho, olhando para seu cabresto e despedindo-se do 

elefante, disse: 

– É, não importa a causa de nosso sofrimento, nós não 

devemos jamais ferir ninguém. De agora em diante, me 

ocuparei a cuidar disto. Ela nos ensinou uma preciosa lição! 

 

Autor desconhecido 
 

 

 

“Somente o amor pode revelar a Divindade latente em todos. Amor é Deus. Vivam em Amor. O 

Amor vive de dar e perdoar; o ego vive de receber e esquecer. O Amor é desinteressado. Não 

desperdicem suas vidas perseguindo os interesses limitados do ego. Amor! Amor! Tornem-se o 

que vocês verdadeiramente são - as encarnações do Amor. Não importa como os outros tratam 

vocês ou o que eles pensam de vocês - não se preocupem. Seu próprio coração, brilhando com 

Amor, é o Amor de Deus. Vocês deveriam constantemente se lembrar: ‘Eu sou Deus’. No dia em 

que se perceberem como Deus, vocês se tornarão Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/02/2008” 
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 A Caixinha Dourada  

Numa vila bem pobre morava a pequena Neshiká, uma doce menina de cabelos ruivos, 

olhos azuis e pele bem branquinha. O natal estava chegando e ela terminava de preparar um 

presente para seu amado pai.  

– Abba! Abba! – como o chamava carinhosamente – Podes me dar um dinheirinho? Preciso 

comprar um papel dourado.   

E o pai meio que já dizendo não... 

– É importante Abba, por favor! – insistia Neshiká. 

– Humm– pensou ele, – estes trabalhos de escola... – e colocou em suas delicadas mãos as 

poucas moedas que tinha. 

Ele era um carrinheiro, e valorizava cada centavo que entrava em casa a fim de distribuí-los 

justamente nas prioridades que sua família necessitava.  

Neshiká logo voltou toda faceira com seu papel dourado. Pegou uma caixinha de papelão 

pequena (que estava guardando desde o começo do ano) e começou a forrá-la com o papel. 

Seu pai, tendo voltado mais cedo, a viu trabalhando na pequenina caixa. 

– É alguma tarefa de casa filha? 

– Não é não, Abba! É outra coisa. 

– Mas menina! Nos esforçamos tanto para economizar, e você aqui desperdiçando o dinheiro 

para forrar uma caixa de papelão? Pensei que era algum trabalho da escolinha! – falou 

indignado o pai. 

E Neshiká abaixou a cabeça sem nada dizer.  

Mais tarde, seu pai comentou novamente: – Veja só, Ariela, nossa filha gastando dinheiro em 

bobagem, você viu o que ela fez? 

– É, mas não sabemos o que se passa na cabecinha dela... é 

possível que tenha visto uma caixa bonita em algum lugar por aí 

e ficou com vontade de ter uma também – foi concluindo Ariela. 

Logo já era véspera de natal. À noite Neshiká colocou a caixinha 

aos pés da árvore de laranjeira que havia em frente à sua casa e 

esperou ansiosamente a luz do dia chegar. Assim que os pássaros 

começaram a cantar fervorosamente, a pequena correu para a 

árvore e ficou ali, esperando seus pais acordarem. Quando ouviu 

os passos de seu pai, correu em sua direção e disse: 
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– Isto é para você, paizinho! – entregando a caixinha dourada. 

Ele se encheu de ternura ao ver tal gesto, abraçou a pequenina soltando doces palavras e se 

desculpou por ter falado com ela daquele jeito: – E me desculpe, filhinha, o papai não pode 

comprar nenhum presente para você. 

– Não, Abba! Você já me dá tudo o que preciso junto com a mamãe – sorriu Neshiká. 

Mas assim que o pai abriu a caixa, instantaneamente franziu a testa e foi dizendo: 

– Mas por quê me dá uma caixa de presente vazia?  

Ariela foi querendo explicar, como sempre fazia:  

– Não, querido, acho que a caixa já é o presente. Deve ser para você guardar algo. 

– Mas ela não está vazia não, papai! – argumentou Neshiká – a cada dia do ano, antes de dormir, 

eu soprava um beijinho de agradecimento por todo seu sacrifício e amor. A caixa está cheia de 

beijinhos vivos para você recebê-los quando quiser! 

E o pai muito emocionado, recebendo toda aquela pureza divinal, abraçou a filha e a esposa, 

pensando: “Senhor, agradeço por me fazer reconhecer a inestimável riqueza que vive ao meu 

lado.” 

O tempo passou, os dias voaram. Depois de cerca de um ano, Neshiká deixou seu corpo – caiu 

da árvore que costumava brincar e bateu a cabeça numa pedra... desígnios do Senhor que não 

nos cabe questionar. Com isso, a caixinha dourada tornou-se ainda mais especial, pois nela, 

após a sua morte, milagrosamente apareceram pequenas florzinhas brancas; as flores da 

laranjeira, fazendo os pais lembrarem-se do misterioso poder do amor de Deus.  

Kapa Jore 

 

“O Ramáyana conta que, antes de partir para a floresta, Shri Rama foi até seu pai e disse-lhe: ‘Eu 

não estou triste de ter de ir à floresta. Nem me machuca o fato de que me deste essa ordem. Eu 

irei sustentar tua palavra dada. Pois qual é o valor de um filho que não sustenta a palavra de seu 

pai? Levar a cabo a palavra de honra de meu pai me confere a maior doçura’. As pessoas tendem 

a prestar adoração a pedras, mas não reverenciam os seres vivos. A adoração de ídolos tem sido 

praticada desde os tempos antigos, mas ao mesmo tempo as pessoas estão se esquecendo de 

reverenciar seus pais, que são vivos. A primeira e mais importante obrigação é reverenciar seus 

pais, que são de carne e osso, que são de fato sua própria vida.” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (1994, cap. 18)” 
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A Canção do Amor 
 

Quando Karen soube que mais um bebê estava a caminho, como toda mãe, ela fez todo o 

possível para preparar o seu outro filho, Michael, com três anos de idade, para a chegada de 

seu irmão.  

Os exames mostraram que era uma menina, e todos os dias, Michael cantava perto da barriga 

de sua mãe, afinal, ele adorava cantar, e já demonstrava uma afeição muito especial por sua 

irmãzinha antes mesmo dela nascer. 

A gravidez se desenvolveu normalmente. No tempo certo, vieram as contrações. Primeiro, a 

cada cinco minutos, depois a cada três, então, a cada minuto. Entretanto, surgiram algumas 

complicações, e o trabalho de parto de Karen demorou horas. Depois de muito tempo de 

intensos esforços físicos e emocionais, a irmãzinha de Michael nasceu. Contudo, ela chegou 

muito mal. Com a sirene no último volume, a ambulância levou a recém-nascida para a UTI 

neonatal do hospital Saint Mary.  

Os dias passavam e o bebê ia ficando cada vez mais frágil e debilitado. Numa tarde, o médico 

disse aos pais que se preparassem, pois apesar da equipe estar fazendo tudo o que podia, havia 

pouca ou quase nenhuma chance de vida. Karen e seu marido, muito tristes, começaram a se 

conformar com a possibilidade de a qualquer momento receberem a notícia de óbito. 

Há alguns dias atrás estavam se preparando alegremente 

para receber o novo filho. Agora, os planos eram outros. 

Preparavam-se para soltar, com dores, a provável 

despedida. Enquanto isso, Michael pedia todos os dias aos 

pais que o levassem para conhecer a sua irmãzinha. 

– Quero cantar pra ela, dizia.  

A segunda semana de UTI entrou e a expectativa era que o 

bebê sobrevivesse até no máximo o fim dela. Michael 

continuava insistindo com seus pais para que o deixassem 

cantar para sua irmã, mas crianças não podiam entrar na UTI. Porém, a mãe se decidiu: levaria 

Michael ao hospital de qualquer jeito. Ele ainda não tinha visto a irmã e, se não fosse naquele 

dia, talvez não a visse viva. Além do mais, seu amor materno lhe dizia que já deveria tê-lo 

levado muito antes.  

E assim foi; ela vestiu Michael e rumou imediatamente para o hospital. Mas, chegando lá, a 

enfermeira não permitiu que seu filho entrasse. Karen insistiu quase chorando:  

– Por favor! Estamos passando por um momento muito delicado. 

A enfermeira balançou a cabeça, como que dizendo não. 
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– Não posso permitir entrada de crianças, é a regra. 

 

Ouvindo isso, Karen não se aguentou: 

– Não! Nós não iremos sair daqui até que ele veja sua irmãzinha! – E começou a soluçar.  

Diante da insistência e sofrimento daquela mãe, a enfermeira se colocando no lugar dela, 

ponderou, e pediu que esperassem um pouco. Quando retornou, com consentimento da 

diretoria do hospital, disse: 

– Senhora, pode entrar com o menino por dez minutos.  

Num pulo de alegria, Michael deu um espontâneo abraço na enfermeira e saiu de mãos dadas 

com sua mãe correndo em direção à UTI. Chegando até a incubadora ele olhou 

demoradamente para aquela miniatura de gente que estava numa gigantesca batalha pela vida 

e, depois de alguns minutos, começou a cantar com sua doce voz infantil:  

“Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro...” 

Naquele mesmo momento, o bebê esticou-se inteiramente, foi incrível. A enfermeira correu e 

disse: 

– Tenham calma. É possível que seja seu último suspiro... 

Karen começou a chorar meio que desesperada e já estava ligando para seu esposo, quando 

Michael continuou cantando e o bebê agora mexia as mãos e sacudia as perninhas. A 

enfermeira se emocionou com a canção e a reação do bebê. De repente, quase que 

inacreditavelmente a pulsação daquele serzinho começou a baixar. A enfermeira chamou o 

médico. A pulsação se estabilizou. 

Karen não estava acreditando no que via e como estava ao celular, disse para seu esposo 

correr. A enfermeira e a mãe encorajaram Michael a continuar cantando. 

E ele prosseguiu: “você não sabe, querida, o quanto eu a amo. Por favor, Papai do céu, não leve o 

meu solzinho embora...” 

Enquanto Michael cantava, a respiração difícil do bebê foi se tornando mais e mais suave. 

Todos ficaram em silêncio. Toda a equipe foi se aproximando. O médico, emocionado disse: 

– Cante mais um pouco, Michael. 

E ele sussurrava baixinho tocando no vidro, como que a acariciando: “outra noite, querida, eu 

sonhei que você estava em meus braços...” 

O médico, cheio de brilho e ternura no olhar, afirmou que se o bebê continuasse a manter este 

mesmo incrível quadro de melhora, poderia sair da UTI em poucas horas. 

E assim foi. O bebê saiu da UTI no dia seguinte. Em um quarto do hospital, Karen, Michael e seu 

pai esperavam muito contentes. 
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Michael com a irmãzinha - 2010 

– Minha irmãzinha chegou! Viva!!! 

Que alegria contagiante.  

Michael cantava: “você é o meu sol, o meu sol. Você me deixa muito feliz...” 

Pela graça Divina manifestada por meio de Michael, em poucos dias, os quatro foram para casa. 

O Woman's Day Magazine chamou essa história de “o milagre da canção de um irmão”. Para 

Karen, aquilo foi um milagre do Amor de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Todos os seres vivos são atores neste palco. Eles saem quando a cortina é abaixada ou quando 

seu papel termina. Nesse palco, pode-se representar o papel de um ladrão, outro pode ser 

escalado para ser um rei; um terceiro pode ser um palhaço, e outro, um pedinte.  

Para todos esses personagens na peça, só há Um que dá a deixa! Ele não virá ao palco para dar a 

deixa à vista de todos. Se assim o fizer, a peça teatral perderá o interesse. Portanto, mantendo-

se atrás do biombo, no fundo do palco, Ele dá as sugestões a todos os atores, indiferente de seus 

papéis – seja ele um diálogo, narração ou canção, justamente quando cada um mais necessita de 

ajuda. Da mesma forma, o Senhor está por trás da tela no palco da Criação, dando as deixas a 

todos os atores conforme seus diversos papéis.” 

 

Sathya Sai Baba em “Dhyana Vahini”  
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A Descoberta da Joaninha 

 

– oba! Vai ter uma festa na casa da princesa Lagartixa! – 

disse a Joaninha. – Vai ser muito legal e não vejo a hora de 

chegar o dia. 

Todos os bichinhos, é claro, também foram convidados, e 

após algumas semanas, chegou o grande dia. Joaninha está 

super empolgada e quer ficar bem bonita! 

– Já sei! Vou colocar esta fita na cabeça, uma faixa na cintura, muitas pulseiras nos braços e 

ainda vou levar este leque para me abanar, pois tem feito bastante calor. 

E assim, Dona Joaninha partiu cantando muito feliz. No caminho, encontrou a senhora Formiga 

na porta do formigueiro e disse:  

– Bom dia, senhora Formiga! Não vai à festa da Lagartixa?  

– Não posso, minha amiga. Ontem fizemos mudança e eu não tive tempo de me preparar... 

– Não tem problema, oras, pois eu posso emprestar a fita que tenho na cabeça e você vai ficar 

linda com ela! Quer?  

– Mas que legal, Joaninha! Você faria isso por mim? – muito surpresa disse a senhora Formiga.  

– Claro que sim! Estou bem enfeitada. Posso dividir com você.  

E tirou a fita de sua cabeça oferecendo à senhora Formiga que, cheia de gratidão e alegria, 

decidiu ir à festa.  

Lá se foram as duas. Logo adiante encontraram a dona Aranha tecendo uma teia enorme. Dona 

aranha havia visto as duas amigas: 

– Hum... aonde vão assim tão bonitas? 

– Ué, vamos à festa da princesa Lagartixa! Você não vai? 

– Puxa, até me esqueci. Mas não poderei ir, por favor mandem lembranças à todos. 

– Mas por quê, dona Aranha? Vamos! Vai ser muito bom! – falou Joaninha. 

– É que tive que trabalhar muito estes dias. Além de cansada, não tenho nenhum enfeite para 

vestir. 

– Se for pelo enfeite – disse a Joaninha –, estou muito enfeitada! Posso bem emprestar as  
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minhas pulseiras que irão ficar lindíssimas em você!  

Dona Aranha sorriu e pensou: “ah, posso descansar depois”, e aceitou a gentileza de Joaninha. 

– Que maravilha! – falou dona Aranha entusiasmada. – Sempre tive vontade de usar pulseiras 

em meus braços. Dona Joaninha, você é legal demais, sabia? 

E lá se foram as três, radiantes de alegria seguindo rumo à festa.  

Atravessando a ponte, encontraram a Centopeia. 

– Oi, Centopeia, como vai? 

– Oi, Joaninha, senhora Formiga e dona Aranha! Estou bem, e vocês? 

– Estamos indo à festa da princesa Lagartixa – comentou a senhora Formiga – não quer 

aproveitar para ir com a gente? 

– Sabe o que é, meninas, quando faz calor assim não tenho disposição para sair. Aqui tenho o 

frescor do riacho.  

– Mas ora, ora, Centopeia! Se é por isso que não vai à festa, tenho aqui um leque e posso 

emprestá-lo à você – sorriu Joaninha. 

E Centopeia prontamente aceitou; e assim lá se foram as quatro amigas: Joaninha, senhora 

Formiga, dona Aranha e Centopeia, que abanava o leque encantada com a bondade de 

Joaninha. Quando estavam já quase chegando, deram de cara com a madame Minhoca que 

tinha colocado a cabeça pra fora da terra para ver onde estava. 

– Puxa, e não é que é a madame Minhoca! – surpreendeu-se dona Aranha. 

– Oi, madame – falou Centopeia –, a senhora não vai à festa?  

– É que não vai dar... e sinto muito, pois sei que vai ser um encontro muito amigável. Mas que 

se há de fazer? Estou passando por várias dificuldades, entre elas a falta de dinheiro. Não posso 

comprar nadinha de nada, e não tenho nenhuma roupa para vestir. Se fosse à festa gostaria de 

levar um presente para a princesa; como não posso comprar algo, gostaria de oferecer esta 

flor, que não precisamos pagar: a natureza nos dá de presente. Por favor, peço que a levem 

para ela. 

– Mas, madame Minhoca... – disse a Joaninha com muita pena dela –, sabe, posso emprestar a 

minha faixa, e com ela a senhora ficará muito elegante! 

Madame Minhoca ficou pra lá de contente, e a faixa de Joaninha serviu direitinho nela.  

Caminharam cantando as cinco amigas. 

Entrando na festa, Joaninha estava tão feliz com a alegria das outras amigas que nem reparou 

ter dado tudo aquilo que tinha colocado para ficar mais bonita. A alegria de seu coração 

aparecia nos olhos, no sorriso e em tudo o que ela dizia, e isso a fez tão linda, mas tão linda, 
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que todos comentavam entre si: “Joaninha está muito bela”; “Acho Joaninha a mais linda 

de todas”; “Puxa como pode alguém ser tão bonita sem usar nenhum enfeite!” 

Foi então que a Joaninha descobriu que para a gente ficar bonita e se divertir não é preciso se 

enfeitar toda – basta ter o coração bem alegre, que a alegria de dentro deixa a gente bonita 

por fora.  

Adaptado de Bellah Leite Cordeiro 

 

 

“O melhor produto de beleza para as mulheres é a virtude moral. O charme interior é a 

verdadeira beleza. A beleza da natureza é simplesmente um reflexo da Beleza que é Deus. As 

flores murcham, as nuvens se transformam, e a beleza física desaparece em um instante, mas a 

beleza Divina é eterna, completa e independente de tudo... Perseguir a beleza física 

impermanente desencaminha o ser humano.” 

 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. VIII, 1968)”  
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 Deusa da Verdade 

Era uma vez um rei chamado Sathyavrata, que governava seu pequeno país com muita 

justiça e retidão. Sathyavrata, cujo nome significa “obediência à verdade”, era chamado 

assim porque considerava a Verdade como seu maior tesouro. Seu país, circundado pelas 

suaves águas esmeraldas do mar, era muito próspero e rico, seus habitantes eram felizes e a 

eles nada faltava. 

Um certo dia, nas sagradas horas da manhã, um pouco antes do nascer do sol, o rei se 

dirigiu à grande porta de sua cidade; sua intenção era caminhar até o mar, pois aquele era 

um dia muito especial e, portanto, muito propício para um banho de purificação. 

Enquanto saía tranquilamente através dos grandes portões blindados da cidade, 

Sathyavrata viu ali, de repente, uma belíssima mulher que também atravessava a grande 

porta. O rei, admirado pela extraordinária beleza daquela donzela, lhe perguntou:  

 – Com licença, senhora. Poderia me dizer quem você 

é? Por quê sai assim tão cedo da cidade? 

A bela desconhecida respondeu:  

– Sou Lakshmi, a deusa da riqueza e da abundância. 

Tenho estado na sua cidade por muito tempo, mas 

agora é chegada a hora e devo ir.  

O rei, depois de agradecê-la pela sua estadia no país, 

permitiu que ela se fosse. 

Curiosamente, quase que no mesmo momento em que 

o rei se despedia de Lakshmi, uma outra figura 

feminina muito amável apareceu. Também parecia 

estar de saída da cidade.  

– Quem é você, e por quê quer ir embora? – Perguntou Sathyavrata.  

– Sou a Caridade. Agora que Lakshmi, a deusa da riqueza, se foi, eu não poderei mais ficar, 

vou-me com ela. Sem riqueza o homem não faz caridade. Respondeu a deusa. 

O rei, um pouco perturbado, a deixou ir sem fazer maiores comentários; mas, mal havia ele 

se recuperado quando ainda outra figura nobilíssima apareceu diante dos portões. 

Também a ela o rei fez a mesma pergunta. Esta, com voz melodiosa e com um jeito muito 

recatado, respondeu:  

– Sou a deusa da Educação e da Música. Infelizmente, sem o bem-estar social, sem a 
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nobreza do coração que vem da Caridade não posso sobreviver. Deixe-me ir embora. 

Sathyavrata, mantendo uma firmeza de ânimo exemplar, não a reteve e a viu se distanciar.  

Surpreendentemente, uma quarta mulher surgiu ali; belíssima e com uma coroa de ouro: era 

ela a Fama, que estava a seguir a Riqueza, a Caridade e a Educação.  

Como todas as vezes, o rei se despediu sem amargura. 

Era chegada enfim a alvorada, e o sol despontava sobre o mar; propriamente naquele 

mesmo instante sobreveio resplandecente uma outra figura celeste. 

O rei, já confuso, também pediu a ela que parasse e dissesse quem era. 

– Sou a Verdade, respondeu a deusa.  

Sathyavrata, que sem protestar havia deixado irem-se embora 

a Riqueza, a Caridade, a Educação e a Fama, desta vez se 

colocou de joelhos e suplicou: 

– Deusa! Posso viver pobre, sem educação e sem fama, posso 

perder a oportunidade de ajudar os outros pela caridade, mas 

se te perco, perderei a minha vida e morrerei. Te imploro para 

não me deixar... não posso viver sem você! 

Suas palavras continham a mais perfeita sinceridade, e seu 

coração trazia uma angústia tão grande que a deusa não teve 

saída: 

– Tudo bem, nobre alma. Eu fico – disse ela. 

Ao vê-la retornando à cidade, a alegria desabrochou no nobre coração do rei. Para seu 

completo espanto, não muito tempo depois ele viu voltarem à cidade a Fama, seguida da 

Educação, da Caridade e da Fortuna. 

Onde há Verdade, há toda riqueza. 

Autor desconhecido 

 

 “A verdade possui duas facetas:  

1) Consiste naquela que é inalterável pelo fluxo do tempo, que é eterna, imaculada, imóvel e 

pura – o próprio Deus.  

2) A verdade no âmbito prático, como dizem as escrituras – ‘fale a verdade’ – isso quer dizer falar 

daquilo que foi visto exatamente como foi visto, falar o pensamento exatamente como ele foi 

formado na mente, falar da ação exatamente como ela foi realizada (…)  A verdade sustenta o 

mundo e protege a humanidade. Ela está na base da justiça e da moralidade, da paz e pureza, da 

fé e da liberdade. Ela deve ser reverenciada e colocada em ação pelo homem em todos os 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

19 

 

momentos, sob todas as condições. A Bhagavad Gita orienta para que se adote uma ‘fala 

sem ofensas, que seja verdadeira, agradável e benéfica’ .  

Com o objetivo de evitar muitos problemas que surgem quando se pratica esse sadhana da 

verdade (essa prática espiritual da verdade), o grande sábio ancestral Manu orientou que o 

homem não fale uma verdade desagradável ou uma falsidade agradável. Quando se torna 

necessário revelar uma verdade desagradável, deve-se suavizar e adoçar seu impacto 

carregando-a conscientemente com Amor, empatia e compreensão. “Ajude sempre, nunca fira” 

– essa é a máxima. 

O imperador Harischandra aderiu à Verdade apesar das dificuldades e das tentações; ele se 

recusou a negar a palavra que de fato tinha falado, e assim teve de vender a si mesmo, sua 

rainha e seu filho como escravos e sua posição (de imperador) se reduziu à de um vigia de um 

cemitério. Assim ele ganhou a Graça de Deus... e conquistou um renome imortal.” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. 18 – cap. 26)” 
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A Estrela do Mar 

Uma escritora vivia em uma vasta e bela praia deserta. Tinha uma pequena cabana na 

qual ela, uma mulher de natureza muito amável, passava temporadas escrevendo, inspirando-

se no mar. Havia aprendido a desfrutar da vida simples em solidão. 

Um dia saiu para fazer sua caminhada matinal 

e viu que a areia estava coberta de estrelas 

do mar. Avistou também, ao longe, uma 

figura que se movia de maneira estranha, 

como se estivesse dançando. Aproximou-se e 

descobriu que era uma jovem menina – ela 

recolhia estrelas e as arremessava na água. A 

escritora lhe perguntou por que estava 

fazendo aquilo.  

– Recolho as estrelas do mar que ficaram 

encalhadas e as devolvo ao oceano – respondeu a menina. – De outra forma morrerão, porque 

a maré abaixou demasiado. 

Surpreendida, a mulher lhe advertiu:   

– O que está fazendo não tem sentido: há milhares de estrelas nesta praia, você não poderá 

salvar a todas. É um trabalho feito em vão.  

Ambas se olharam, a jovem tomou uma estrela e lançou-a com força por cima das ondas 

dizendo:   

– Para esta, sim, tem sentido. 

Adaptado de conto popular 

 

 

“Saiba que o serviço desinteressado é uma forma de disciplina espiritual melhor que a 

meditação. Como pode Deus apreciar a meditação que você realiza, quando você não faz 

qualquer esforço para aliviar o sofrimento de seu vizinho? Não se mantenha à distância, 

dedicando-se apenas à sua própria salvação. Mova-se entre seus irmãos e irmãs, e procure 

oportunidades para ajudá-los, tendo, ao mesmo tempo, o Nome de Deus em seus lábios e a 

Forma de Deus diante do olho da mente. Esta é a disciplina espiritual mais elevada. Instale Deus 

em seu coração e vá cuidar de suas próximas tarefas. Prossiga nesse espírito, e a Graça de Deus 

será totalmente derramada sobre você.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 02/08/2005” 
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A Fé 

Uma vez, há muito, muito tempo atrás, o próprio Senhor encarnado estava andando com 

um devotado jovem por uma estrada em campo aberto. Vendo uma ave no céu, o Senhor 

perguntou: 

– Aquilo é um pombo, podes ver? 

E o jovem prontamente respondeu: – Sim, é um 

pombo.  

Seguiu-se outra pergunta:  

– Menino, aquilo é uma águia, não vês? 

– Ah, realmente, é uma águia – confirmou o 

jovem.  

– Não, meu filho, aquilo Me parece um corvo. Percebe aquele corvo ali? – perguntou o Senhor. 

E o jovem respondeu: – Sim, sim, é um corvo, sem dúvida. 

O Senhor então sorriu e censurou-o por concordar com qualquer sugestão que fosse dada. 

Porém o devotado jovem respondeu:  

– Senhor, para mim Suas palavras pesam muito mais do que qualquer evidência de meus olhos. 

O Senhor pode transformá-lo num corvo, num pombo ou numa águia, e quando diz que é um 

corvo, só pode ser um. 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Divino Discurso de 1952” 
 

 

“Fé é aceitar sem titubear um instante sequer que tudo é perfeito, porque em tudo está à mão 

do Supremo.” 

Aforismos Judaicos 
 

“Perder a fé em Deus equivale a perder o próprio sopro vital. Não importa o que aconteça, é 

preciso continuar fazendo sua disciplina espiritual com fé inabalável. Este é o sinal de verdadeira 

devoção. Devoção não constitui apenas entoar canções devocionais, realizar rituais e cantar o 

Nome Divino. Você deveria instalar a Divindade de forma inabalável em seu coração. Deveria 

cuidar para que desejos mundanos não se alojassem em sua mente. Reduza completamente 

todos os desejos a cinzas no fogo da sabedoria. Se mesmo um vestígio de interesse pelo mundo 

permanecer em você, ele se multiplicará de vários modos e o desviará. Para se livrar de ações e 

hábitos ruins, tenha certeza de que não tem sequer um sinal de desejo em você.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 20/09/2006” 
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A Flor da Honestidade 

Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país 

estava às vésperas de ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar.  

Buscando cumprir o primeiro passo deste sagrado dever, o príncipe ficou a pensar qual seria a 

melhor maneira de escolher sua princesa. Ouvira vários conselhos, mas não queria fazer uma 

festa para escolher a mais bonita, pois como poderia saber assim quais adornos ela cultivava 

em seu interior? Refletiu que uma mulher casta e virtuosa ao seu lado seria o melhor para 

todos, principalmente para o reinado. 

Resoluto e muito esperto, decidiu como fazer para encontrar a princesa ideal: convocou todas 

as pretendentes para uma celebração especial, comunicando que neste dia, lançaria um 

desafio. 

 Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os 

preparativos, lembrou-se de sua filha. Ficou a pensar que ela não teria condições de participar 

desta oportunidade e entristeceu-se, pois como mãe, não tinha dinheiro para comprar um 

vestido adequado e todos os demais acessórios.   

Ao chegar em casa, a jovem notou o semblante de sua mãe entristecido. 

– O que foi, mamãe? 

– Filha... o príncipe está a procura de uma jovem para se casar, e, para tal, organizará uma 

festa. Ele contou que neste dia lançará um desafio para suas pretendentes. Então, fiquei a te 

imaginar nesta festa... quão bela já és assim, sem pintura, com vestido rasgado e mãos ásperas 

de trabalhar na roça...  quão mais bela ficaria toda arrumada. Mas, logo meus devaneios caíram 

no chão e vi que não posso te oferecer uma vestimenta adequada, vi que perderá uma 

oportunidade de ouro. 

A jovem, que ouvia atentamente o coração de sua mãe, ficou alguns segundos em silêncio e lhe 

disse: 

– Não, mãezinha, a senhora está enganada! A senhora me deu o maior tesouro que uma mãe 

pode oferecer: uma nobre educação! E além do mais, está me dando uma oportunidade de 

ouro, sim, pois está me comunicando desta celebração. 

– Ora, minha filha, você é que é um tesouro vivo. Mas o que quer dizer com este “estou lhe 

dando uma oportunidade de ouro”? Aos meus olhos, apenas estou lhe comunicando uma 

notícia com amargor. 

– Mãe, me diga sinceramente, a senhora me abençoa para participar desta celebração? Pois 

sinto uma vontade enorme de ir, e a senhora me faria muito feliz se costurasse um vestido 

novo para mim. 
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A mãe não se aguentou e soltou lágrimas de gratidão diante daquela ternura compreensiva em 

movimento. Abençoou-a então costurando o melhor que podia, e dentro de alguns dias, o 

singelo vestido estava pronto. 

– Adorei, mamãe! – foi dizendo a jovem – Sem dúvida um dos mais perfeitos que já nasceu 

através da dedicação de suas adoráveis mãos. Obrigada, mãezinha! Com todo seu carinho, ele 

ganhou um brilho extra! – e se abraçaram.  

Logo o esperado dia chegou. Importante dizer que a jovem ainda não havia visto o príncipe, 

apenas ouvira falar de suas nobres qualidades (e talvez pela admiração de suas virtudes é que  

estivesse ali naquela festa). 

No palácio, iam chegando as mais belas moças, com os mais lindos adornos e com as mais 

determinadas intenções. Algumas, quando olhavam para a jovem, soltavam comentários bobos 

do tipo: “Olhem, até lavadeiras têm o direito!”, mas ela escutava e deixava passar. Aprendeu 

que aquele que se ofende é um tolo. 

Tão logo o salão se encheu, o príncipe subiu no pedestal e anunciou o desafio:  

 – Entregarei a cada uma de vocês, uma semente. Aquela que, dentro de seis meses me trouxer 

a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. 

Naturalmente todas ficaram muito intrigadas com o desafio. A jovem, humilde em todos os 

sentidos, ficou a reparar nos mansos olhos do príncipe e em sua voz que era um retrato da 

nobreza de seu caráter e, por um instante, imaginou quão agradável seria conviver ao lado 

dele.  

O tempo passava e a doce jovem todos os dias, com muita paciência e ternura, cuidava de sua 

semente. No entanto, quase três meses já haviam se ido e nada surgira. A jovem começou a 

achar aquilo muito estranho. Entendia muito bem de plantas e flores, pois desde pequenina 

seus pais lhe ensinaram sobre este ofício, mas, mesmo usando de todos os métodos que 

conhecia, nada surgira. 

Começou a desconfiar que sua semente poderia ter 

apodrecido. Passaram-se os seis meses. Consciente 

de seu esforço, a moça comunicou à sua mãe que, 

independente das circunstâncias, retornaria ao 

palácio na data e hora combinadas e falaria a 

verdade.  

O dia chegou. Todas as jovens traziam uma flor 

mais linda do que a outra, das mais variadas formas 

e cores. Ela estava admirada, nunca havia 

presenciado cena tão maravilhosa! 
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Finalmente, chegado o momento esperado, o príncipe observa cada uma das 

pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciava 

o resultado. Ao passar diante da humilde menina ele apontou e disse:  

– Esta será minha esposa! 

Podemos imaginar qual foi a surpresa de todas as mulheres, inclusive da própria jovem. 

Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente o vaso vazio.  

Então, calmamente o príncipe esclareceu:  

– Esta foi a única que cultivou a flor que a faz uma digna imperatriz: a flor da honestidade. Todas 

as sementes que entreguei haviam sido fervidas, e não poderiam nunca germinar. 

A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha 

claridade ao redor. 

Autor desconhecido 
 

 

“Proferir a verdade é fácil. Mas entregar-se à falsidade é um processo tortuoso. Deve-se encarar 

vários problemas para encobrir uma mentira com mais mentiras. É por isso que foi dito: "Fale a 

verdade, fale o que é agradável. Não pronuncie a verdade que é desagradável" (Sathyam 

brooyath; Priyam brooyath; nd brooyath Sathyam Apriyam). Deus é a encarnação da verdade. A 

verdade é o fundamento do universo. Essa verdade transcende a mente e a fala e está além das 

categorias de tempo e espaço. Você deve viver de acordo com essa verdade. Deve perceber que o 

Divino está presente em tudo. Somente quando puder reconhecer a onipresença do Divino é que 

você será capaz de experimentar o Divino.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 02/09/2011” 
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A Galinha Ruiva  

Era uma vez uma professora, a dona galinha ruiva, que morava com seus pintinhos em 

uma fazenda. Um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e 

transformado num bom alimento. A galinha ruiva teve então a ideia de preparar um delicioso 

bolo de milho; mas, ela sabia que aquilo daria muito trabalho. Quem ajudaria a colher a espiga 

de milho no pé? Quem ajudaria a debulhar o milho? Quem ajudaria a moer o milho para fazer a 

farinha para o bolo? Pensando nisso, a galinha foi convidar seus amigos: 

– Quem me ajuda, quem me ajuda a colher o milho para fazer um bolo? Assim todos 

trabalhamos juntos e no final da tarde poderemos descansar compartilhando desta gostosura! 

– Eu não não – disse o gato. – Estou com muito sono. 

– Eu não não – disse o cachorro. – Estou muito ocupado. 

– Eu não não – disse a vaca. – Está na hora de passear lá fora. 

– Eu não não – disse a pata. – Agora é hora do banho de sol. 

Todos disseram não... E vocês pensam que ela desistiu? Que nada! Lá foi ela com seu jeitinho 

engraçado de andar. Trabalhava feliz e silenciosa, e assim colheu muitas espigas. 

Agora precisava debulhar o milho: – Quem me ajuda, quem me ajuda a debulhar o milho pra 

fazer um bolo? 

– Eu não não – disse o gato. – Quero dormir. 

– Eu não não – disse o cachorro. – Tenho outra coisa a fazer. 

– Eu não não – disse a vaca. – Preciso passear. 

– Eu não não – disse a pata. – Quero tomar sol. 

E novamente a galinha ruiva estava sozinha. Dessa vez vocês pensam que ela desistiu? Necas! 

Debulhou todo o milho feliz.  

Depois voltou a seus colegas: – Quem me ajuda, quem me ajuda a moer o milho pra fazer um 

bolo? 

– Eu não não – disse o gato. 

– Eu não não – o cachorro. 

– Naninana – disseram a vaca e a pata. 

Então a galinha arregaçou suas mangas e moeu sozinha toda a farinha, preparou o bolo 

cantando, e o colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, já era noite e aquele cheirinho 

maravilhoso foi fazendo os amigos se aproximarem; ficaram todos ao redor da galinha ruiva. 

Ela os olhou e disse: 

– Quem foi que me ajudou a colher as espigas? 
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Ninguém respondeu. 

– Quem me ajudou a debulhar e moer o milho? 

Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado. 

– Bem que eu gostaria de dividir esse bolo com vocês, mas se fizesse isto agora não estaria 

sendo uma boa professora. Convidei todos para trabalharmos juntos, mas não quiseram. Quem 

não trabalha não pode ganhar a recompensa. 

Então, no final das contas quem comeu o delicioso bolo de milho foram os pintinhos e a dona 

galinha ruiva. 

Porém, no dia seguinte... Um som de sino acordou todos bem cedinho: era a vaca chamando os 

animais da fazenda para uma reunião. Ela anunciou: 

– Atenção! Hoje teremos muito leite. Quem poderá ajudar a 

bater a manteiga e fazer o queijo para prepararmos uma super 

pizza? 

– Eu sim sim – disse o gato.  

– Eu sim sim – disse o cachorro e a pata. 

– Eu sim sim – disse a galinha ruiva. 

Todos os amigos da fazenda correram a trabalhar bem felizes... 

“Cócóricó é o meu cantar! Cócóricó como é bom trabalhar” 

 

Adaptado de conto popular 

 

“Você não deve gastar seu tempo em ociosidade, dizendo a si mesmo que o Senhor virá a sua 

ajuda quando a necessidade surgir. Você deve pôr-se de pé e trabalhar. Deus ajuda aqueles que 

se ajudam e Ele não ajudará qualquer outro. Faça o trabalho que lhe foi destinado e faça-o de 

forma sincera e eficiente.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 15/04/2009” 
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A Harmonia das Cores 

Houve uma vez que todas as cores do 

mundo, simplesmente “do nada”, começaram 

uma ridícula disputa entre si. Cada uma 

reivindicava que era a melhor, a mais importante, 

a mais útil e a mais favorita.  

A cor verde disse: 

– Claro que sou a mais importante. Eu sou o sinal 

de vida e esperança. Eu fui a escolhida para a 

grama, árvores e folhas. Sem mim, morreriam 

todos os animais. Examine o campo e verá que 

sou maioria. 

A cor laranja, estando próxima, colocou a boca no trombone: 

– É, mas eu sou a cor da saúde e força. Eu posso estar escassa, mas sou preciosa porque sirvo 

às necessidades da vida humana. Eu carrego as vitaminas mais importantes – pense em 

cenouras, abóboras, laranjas e mamões. Eu não fico passeando o tempo inteiro, mas quando 

vou ao céu no amanhecer ou no pôr-do-sol, minha beleza é tão impressionante que ninguém 

mais pensa em qualquer uma de vocês. 

A cor azul interrompeu: 

– Que que é isso!? Você se esqueceu do céu e do mar. A água é a base da vida! O céu dá espaço, 

dá paz e serenidade. Sem minha tranquilidade azul, vocês não seriam nada. 

A cor rosa, já cheia de tudo, falou com grande pompa: 

– E eu que sou a cor da realeza, do romance e do poder? Reis, chefes e bispos sempre me 

escolheram, porque eu sou sinal de autoridade, romance e sabedoria. As pessoas não me 

questionam! Elas escutam e obedecem. 

A cor violeta, muito mais calma que todas as outras, mas com as mesmas intenções, disse: 

– Agora pensem em mim. Eu sou a cor do silêncio. Vocês nem sempre me notam, mas sem mim 

todas vocês ficam superficiais. Eu represento o pensamento e a reflexão. Vocês precisam de 

mim para o equilíbrio e para o contraste, para a oração e para a paz interior. 

A cor vermelha não aguentou por muito tempo e gritou: 

– Podem tirar o cavalinho da chuva! Não percebem que sou eu que governo todas vocês? Eu 

sou sangue, o fluir da vida! Eu sou a cor do perigo e da coragem e estou sempre disposta a lutar 

por uma causa. Eu trago fogo no sangue. Sem mim, a terra estaria tão vazia quanto a lua.  
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Saibam que eu sou a cor da paixão, da força de vontade e determinação. 

Finalmente, a cor amarela riu: 

– Você é sempre tão fogosa e séria! Já eu... eu trago risada, alegria e calor para o mundo. O sol 

é amarelo. Toda vez que se olha para um girassol, o mundo inteiro começa a sorrir. Sem mim, 

não haveria nada divertido. 

E assim, as cores se ostentavam, cada uma tentando convencer as outras de sua superioridade. 

A disputa estava cada vez mais acirrada, quando, de repente, um flash surpreendente iluminou 

tudo! As cores se encolheram de medo; que inesperada explosão! Ficaram todas assustadas, e 

quando já iam correndo cada uma para seu lado, surgiu uma voz forte e doce, dizendo:  

– Esperem!  

Rapidamente todas as cores voltaram-se e 

avistaram a Cor Branca que parecia ganhar 

forma semelhante a uma gigantesca estrela. 

Com toda a sua refulgência, disse:  

– Minhas queridas, qual a razão de toda esta 

discussão? Não veem que cada uma trás em si 

a sua própria excelência, beleza e utilidade? 

Vocês devem, ao invés de se autoafirmarem, 

contemplar a beleza uma das outras e se unir 

para colorir este mundo, tornando-o mais 

cheio de cores, luz, graça e beleza! 

– Mas quem é você para nos dizer estas 

coisas? Não deveria falar assim com a gente, 

como se fosse nossa mãe, – bravejou a cor 

vermelha. 

Enquanto algumas teciam comentários 

similares, outras ponderavam: 

– Aquietem-se um pouco. Não devemos temer pelo desconhecido; vamos ouvir o que ela tem a 

nos dizer. 

E a Cor Branca, que ouvia todas aquelas “manifestações humanas” das cores, e compreendia a 

causa da desarmonia que havia se criado, com muita paciência, energia e doçura disse: 

– Minhas belas e graciosas cores, vocês se esqueceram de onde vieram. Eu sou a origem das 

cores; vocês todas vieram de mim! A única coisa é que vocês se diferenciaram ao passarem 

pelos objetos do mundo, transformando-se cada uma numa cor. 

Todas elas se entreolharam com surpresa e, sentindo um grande Amor vindo daquela 
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esplendorosa Cor, resolveram se abraçar, ficando uma bem pertinho da outra, num gesto 

de união. A chuva, que havia se formado em meio àquela tensão e desarmonia, foi gentilmente 

acompanhada pelos múltiplos raios do sol. Imediatamente nasceu um lindo arco-íris no céu! 

Repleta de Felicidade, a Cor Branca disse: 

– Toda vez que a chuva vier junto com o sol, cada uma de vocês se estirará pelo céu em um 

grande arco colorido lembrando que podemos todos viver em paz e harmonia. Este arco-íris, 

formado por cores diferentes, será sempre um sinal sagrado da unidade que existe na 

diversidade. 

Adaptado de Eleusa de Quevedo & Mariângela Albuquerque 

 
 

“Não desenvolva oposição ou diferença entre vocês. Controvérsias originam muitos problemas. 

Mesmo se alguém lhe deixa com raiva, não brigue com essa pessoa. Compreenda que ao lutar 

com outras pessoas você realmente machuca a si mesmo. Controle seus pensamentos. 

Juntamente com a educação, adquira Educare. Ele lhe dará tudo que precisa – saúde, paz, 

felicidade e prosperidade. Tudo se tornará bom se você tornar seu coração puro. A partir de 

hoje, anseie e tome o caminho certo. Você deve procurar a unidade em todos os assuntos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do Dia 17/02/2011” – Sarva Dharma 
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A Janela Suja 

um jovem casal foi morar num bairro muito tranquilo. Um dia enquanto tiravam a mesa do 

desjejum, a mulher reparou, através da janela, em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e 

comentou com o marido:  

– Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Provavelmente está precisando de um sabão 

novo – e começou a rir. – Se eu tivesse intimidade perguntaria se ela quer que eu a ensine a 

lavar as roupas! 

E o marido observou calado. Alguns dias depois, novamente a vizinha pendurava lençóis no 

varal, e a mulher comentou com o marido:  

– Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade perguntaria se 

ela quer que eu a ensine a lavar as roupas!  – E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia 

seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal.  

Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos – alvissimamente brancos 

– sendo estendidos, e empolgada foi dizer ao marido:  

– Veja! Ela aprendeu a lavar as roupas, será que a outra vizinha a ensinou!? Porque não fui eu 

que a ensinei.   

O marido calmamente respondeu: 

– Não, é que hoje eu levantei mais cedo e 

lavei os vidros da nossa janela! 

– E assim é, dizia meu amado professor – 

Tudo depende da janela através da qual 

observamos os fatos.  Antes de criticar, 

verifique se você fez alguma coisa para 

contribuir; investigue seus próprios defeitos e 

limitações. Devemos olhar, antes de tudo, 

para nossa própria casa, para dentro de nós mesmos e nos lembrar de que por mais sujo que 

esteja um vidro, seu estado natural é de ser transparente... a sujeira enegrece, sim, mas não é 

permanente, não faz parte do vidro. E esta é uma das maravilhas da Criação... 

Autor desconhecido 

 
“Você será julgado da mesma forma em que julga os outros. Por quê você repara na poeira nos 

olhos de seu irmão e não percebe um tronco em seus próprios olhos? Primeiro remova o tronco 

de seu olho, e então poderá enxergar melhor para tirar a poeira dos olhos dele.” 

Jesus Cristo em “O Evangelho de Mateus” – Bíblia
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A Lei do Caminhão de Lixo 

 

Um dia peguei um táxi para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa, quando de 

repente um carro preto saiu do estacionamento à nossa frente. O taxista pisou no freio 

bruscamente, deslizou e escapou de bater em outro carro... foi por um triz! 

O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós nervosamente. Mas o 

taxista apenas sorriu e acenou para o homem, fazendo um sinal de positivo – e o fez de 

maneira bastante amigável. 

Indignado lhe perguntei:  

– Por quê você fez isto? Este cara quase arruína o seu carro, e também quase nos manda para o 

hospital! 

Foi então que o motorista do táxi me ensinou o 

que eu agora chamo de “A Lei do Caminhão de 

Lixo.” Ele explicou: 

– Vejo que muitas pessoas são como 

caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de 

lixo: cheias de frustrações, com maus cheiros 

de raiva, negrumes de impaciência, e sobras de 

mau humor... À medida que suas pilhas de lixo 

crescem, elas precisam de um lugar para 

descarregar, e muitas vezes acabam 

descarregando sobre nós; nunca tome isso 

como pessoal – disse o taxista – isto não é 

problema seu! É dele! Apenas sorria, acene, deseje-lhes sempre o bem e vá em frente. Não 

pegue o lixo de tais pessoas e nem o espalhe por aí. Fique tranquilo... respire e apenas deixe o 

lixeiro passar, oras! Pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragarem o seu dia. 

Com este acontecimento, passei a prestar atenção para não começar a armazenar lixo 

também. Além de amar melhor as pessoas que me tratam bem, estou aprendendo com isso, 

principalmente, a amar aquelas que não o fazem. E sinceramente, sinto-me mais leve e feliz! 

  Autor desconhecido 
 
“Você deve cultivar a qualidade de ser sempre alegre, com um sorriso em seu rosto; isso irá dar-

lhe boa distinção. As pessoas também vão gostar mais de você. O Senhor também vai ter alegria 

ao vê-lo. Portanto, observe suas práticas espirituais com inocência, pureza e humildade. Então, 

sem falhar, você pode alcançar tudo o que se almeja. Não perca a calma em nenhuma situação, 

não perca a coragem em nenhum incidente. Respeite todos, seja qual for seu status. Então, a 

qualidade de Prema (amor universal) se desenvolverá em você. Como resultado, suas práticas 

espirituais progredirão sem qualquer perturbação.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 02/08/2011” 
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A Lenda da Flores Azuis 

Naquele tempo, os índios estavam passando por muitas dificuldades por causa da falta de 

chuva. As plantações estavam secas e os índios morriam de fome e de sede. Então, durante 

três dias, eles cantaram e dançaram ao som dos tambores, pedindo aos espíritos da floresta 

que acabassem com a seca e salvassem sua gente.  

Entre as poucas crianças que ainda viviam na tribo, havia uma menina chamada “Aquela-que-

está-sozinha”.  

A menina estava sentada vendo os guerreiros dançarem e cantarem. Em seu colo, tinha uma 

boneca feita de palha. Os olhos, o nariz e a boca da boneca eram pintados com suco de raízes. 

Ela era enfeitada com belos colares de contas e tinha um cinto de osso polido. Na cabeça tinha 

plumas brilhantes e azuis. Era uma boneca guerreira, e a menina gostava muito, muito dela.  

Conversava assim com a boneca:  

– Pronto, agora o feiticeiro partirá para o cume da montanha para escutar as palavras do 

Grande Espírito. Então, saberemos o que fazer para que volte as chuvas para dar nova vida à 

terra.  

Enquanto falava, a menina pensava na mãe – que havia feito a boneca –, em seu pai – que havia 

trazido as plumas azuis que enfeitavam a cabeça da boneca –, e nos avós – que nunca 

conheceu. Pareceu-lhe que já havia passado muito tempo desde que os pais morreram. As 

pessoas da tribo lhe haviam dado o nome e cuidavam dela. A boneca guerreira foi a única coisa 

que lhe sobrou.  

Quando o sol se pôs, o feiticeiro voltou e a tribo reuniu-

se em círculo para ouvi-lo. Disse ele:  

– Ouvi as palavras do Grande Espírito: As pessoas 

tornaram-se egoístas. Por anos a fio elas têm tomado da 

terra sem dar nada em troca. O Grande Espírito diz que 

as pessoas devem aprender a sacrificarem-se. Devemos 

queimar, em oferenda, o objeto mais valioso de nosso 

povo, e espalhar as cinzas aos quatro ventos da terra. 

Quando este sacrifício tiver sido feito, terminará a seca 

e a fome. A vida se renovará, para o bem das pessoas. 

O povo cantou em agradecimento ao Grande Espírito 

por lhes haver dito o que fazer. Enquanto se 

encaminhavam para a tenda, um homem comentou:  

– Estou certo de que não é o meu arco novo o que os espíritos esperam de mim. 
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– Nem minha túnica especial – disse uma mulher. 

E, enquanto todos analisavam o que iriam fazer, a menina, Aquela-que-está-sozinha permanecia 

calada e apertava fortemente sua boneca contra o peito, dizendo: 

 – Você é o objeto mais valioso que possuo. É você o que o Grande Espírito deseja. E a menina 

soube o que tinha que fazer. Depois que todos dormiram, Aquela-que-está-sozinha pegou um 

pedaço de madeira que ainda ardia na fogueira e saiu silenciosamente pela noite, caminhando 

até o cume da montanha onde o Grande Espírito havia falado ao feiticeiro. O céu estava repleto 

de estrelas, mas não havia lua. Então, a menina falou:  

– Oh, Grande Espírito, aqui está minha boneca guerreira. É o que resta da minha família que 

morreu. É o mais valioso que tenho. Aceite-a, por favor.  

Logo, juntou galhinhos secos e fez um fogo com a madeira que havia levado. E, enquanto 

olhava o fogo, pensou nos pais, nos avós e em todo o povo – aquele sofrimento e fome. E foi 

neste momento que ela lançou a boneca ao fogo... esperou que ele se apagasse e que as cinzas 

esfriassem. Então, pegou um punhado de cinzas e lançou aos quatro ventos – norte, sul, leste e 

oeste –, e dormiu ali mesmo, até que os primeiros raios de sol a acordaram. 

Do topo da montanha, viu que (no lugar onde as 

cinzas caíram) o chão estava coberto de flores azuis, 

como as plumas de pássaro que enfeitavam a cabeça 

da boneca. Quando o povo acordou, correu para 

perto da menina, para admirar a maravilhosa vista. E 

não tiveram dúvidas: as flores eram sinal de que o 

Grande Espírito havia concedido seu perdão. 

E enquanto as pessoas cantavam e dançavam em 

sinal de agradecimento, uma fina chuva começou a 

cair e o campo voltou à vida. 

Desde esse dia, a pequena menina foi conhecida com outro nome: “Aquela-que-ternamente-

ama-seu-povo”. E, a cada primavera, o Grande Espírito lembra o sacrifício da criança e rega a 

terra daquela região – que hoje se chama Texas, e possui belíssimas flores azuis.  

Adaptado de um conto popular Comanche 

 

“Sem ter fé inabalável em um Deus onisciente e onipotente, a vida torna-se desinteressante e 

insípida, obscurecida pelo desespero e pela ruína. O amor por Deus e o temor ao pecado são as 

duas necessidades fundamentais para uma vida feliz. Sem estes dois, o homem torna-se um 

monstro. O homem deve estar sempre pronto a sacrificar seus interesses egoístas pelo bem-

estar da comunidade. Não há nada tão louvável como a renúncia. Seja honesto e desapegado e, 

com Deus instalado em seu coração, caminhe para frente para oferecer suas habilidades e seus 

talentos para a realização de suas responsabilidades.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 09/02/2005” 
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A Lição da Borboleta 

Lá no quintal do senhor Cândido, homem aposentado e encantado pela natureza, havia 

muitas borboletas; muitas mesmo. É possível que fossem atraídas pelo cultivo das várias 

espécies de flores ou pelas árvores frutíferas em flor que ele cuidava com tanto carinho. Há 

alguns dias, Cândido havia notado um belo casulo no pé de laranjeira. Pensou e até riu sozinho: 

“Vai ver que era aquela lagartinha teimosa que queria entrar na cozinha; cansou de tentar e 

agora se põe a descansar”. 

Era uma tarde ensolarada de primavera, e quando Cândido passou pela laranjeira, observou 

uma pequena abertura no casulo. Sentou-se para admirar com atenção aquele maravilhoso 

fenômeno. No entanto, percebeu que a borboleta enfrentava um enorme esforço para fazer 

com que o seu corpo saísse por aquele pequeno buraco.  

Em certo momento, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Ele tinha a 

impressão de que ela não iria mais conseguir, e sentindo compaixão decidiu ajudá-la. Correu 

para dentro de casa e pegou uma tesoura. Examinou bem o buraco do casulo para não feri-la 

e... tchuft, cortou! Com a abertura forçada do buraco, aquela borboleta pôde sair facilmente. 

Porém, o seu corpo estava estranho, e uma das asas, bem murchinha.  

Cândido continuou a observá-la esperando que, a 

qualquer momento, as asas dela se abrissem e se 

esticassem para serem capazes de suportar o 

corpo que iria se firmar, mas não foi isto que 

aconteceu...  

Aquela pobre borboleta passou o breve tempo de 

sua vida rastejando com uma das asas encolhida. 

Ela nunca foi capaz de voar!  

Cândido, na sua gentileza e vontade de ajudar, 

havia feito com que a borboleta não fizesse o esforço necessário para sair do casulo. Logo ele 

percebeu que aquele esforço fazia parte do plano do Criador – só através dele o sangue do 

corpo da borboleta poderia ir para as suas asas, e ela então seria capaz de voar livre e feliz 

pelos céus. 

Refletiu:  

– Às vezes permitir o esforço é permitir o crescimento. 

Autor desconhecido 
 

“Pode-se perguntar: se Deus controla tudo, qual é a necessidade do esforço humano? Sim, Deus é 

todo-poderoso. Mas, ao mesmo tempo, o esforço humano também é necessário, pois sem ele o 

homem não pode desfrutar o benefício da graça de Deus. Somente quando você tem ambos - a 

graça Divina e o esforço humano, pode experimentar a bem-aventurança, assim como pode 

aproveitar a brisa de um ventilador somente quando tem o ventilador e a energia elétrica para 

utilizá-lo.” - Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/02/2005”   
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A Macieira Encantada 

Era uma vez, ha muito tempo atrás, um reino 

situado aos pés da “grande montanha”. Dizia a 

lenda que, no topo dessa montanha havia uma 

macieira mágica que produzia maçãs de ouro. 

Contudo, para se chegar até lá e colher as maçãs 

era preciso enfrentar alguns difíceis obstáculos pelo 

caminho. Segundo essa lenda, nunca ninguém havia 

conseguido realizar essa façanha. 

O imperador na época, que sempre buscava realizar 

seu dever com grande zelo, resolveu motivar seu povo a fim de quebrar a crença de que aquilo 

era impossível. Ofereceu um grande prêmio ao herói que se dispusesse a realizar tal viagem e 

que conseguisse trazer as maçãs; assim, pensava ele, o reino estaria a salvo da pobreza que 

enfrentava.  

O povo daquele lugar era muito bom; viviam em harmonia e buscavam se ajudar sempre. A 

maior dificuldade que enfrentavam era sem dúvida a pobreza material. Então, o imperador 

falou: 

– O prêmio será da escolha do vencedor, e inclui a mão de minha adorável filha em casamento. 

Entre dezenas de homens, foram selecionados apenas três valorosos e corajosos cavaleiros. 

Como condição, eles deveriam seguir separados, pois haviam três caminhos:  

O primeiro – rápido e fácil, onde não havia nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade;  

O segundo – rápido, mas não tão fácil quanto o primeiro, pois haviam algumas situações a 

serem enfrentadas;  

O terceiro – longo e difícil, repleto de situações trabalhosas. 

Foi efetuado então um sorteio e o primeiro sorteado escolheu, naturalmente, o primeiro 

caminho. O segundo, escolheu o segundo caminho; e o terceiro, sem nenhuma outra opção, 

aceitou o terceiro caminho. Eles partiram juntos, no mesmo horário, levando consigo apenas 

uma mochila contendo alimentos, agasalhos e algumas ferramentas.  

O primeiro, com muita facilidade e rapidez chegou até a montanha e subiu-a contente por 

acreditar que seria o vencedor. Quando se deparou com a macieira encantada, sorriu de 

felicidade. O que ele não esperava, porém, é que seus frutos fossem um tanto difíceis de serem 

alcançados. As maçãs estavam em galhos muito, muito altos. O tronco era também muito alto; 

não haviam meios de escalá-lo. O homem, então, decidiu ficar esperando o segundo chegar 

para resolverem juntos a questão. 
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O segundo cavaleiro enfrentou esforçadamente a primeira situação com a qual se 

deparou; porém, conforme as dificuldades foram aparecendo, seu ânimo foi sumindo. Ele tinha 

pressa; acabou ficando cansado, esgotado e adoeceu. Quando se deu conta do péssimo estado 

físico que se encontrava, foi obrigado a retroceder, voltando para a aldeia.  

Enquanto isso, o terceiro começava a enfrentar também suas dificuldades. A primeira foi 

quando, ao acabar sua água, deparou-se com um poço, mas quando puxou o balde, a corda 

arrebentou. Porém, ele, rapidamente, com suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma 

escada para descer até o fundo do poço. Retirou a água e saciou sua sede. Resolveu por fim 

levar a escada e um pedaço da corda remendada consigo. 

Depois de descansar, seguiu viagem e encontrou mais uma dificuldade: havia diante dele um 

rio cuja correnteza era fortíssima. Porém, ele decidiu construir uma pequena jangada. Assim ele 

fez, e com uma vara de bambu como espécie de apoio, conseguiu chegar ao outro lado do rio.  

Percebeu que desde que começara aquele desafio estava aprendendo muito, e começava a 

gostar da aventura. Ele seguiu, e, em um outro ponto do caminho, mais obstáculos 

sobrevieram; dessa vez era um enorme matagal, com muitos ramos e grandes troncos que 

fechavam sua passagem. Porém, sem desanimar, foi cortando os galhos; para transportar seu 

material fez rodas com esses troncos e o puxou usando a corda que guardara. Atravessou o 

matagal. 

Assim, sucessivamente, a cada nova situação que surgia, sem pressa (mas sem perder tempo), 

o cavaleiro calmamente e facilmente resolvia as questões, fazendo uso de tudo o que estava 

aprendendo na viagem, bem como do material que prudentemente ia guardando. 

É preciso dizer que o primeiro cavaleiro havia se cansado de esperar, desmotivou-se e retornou 

ao povoado. O jovem cavaleiro que ficou com o terceiro caminho, percebia cada vez mais que a 

viagem estava sendo longa e cheia de obstáculos que jamais imaginara ter que enfrentar, mas, 

através desses mesmos obstáculos, aprendizados muito valiosos iam se instalando em seu 

caráter. 

De repente, tão de repente, eis que o momento esperado chegou! 

O encanto da macieira o envolveu completamente! 

Ela era extremamente linda, grande, alta e 

brilhante. Os raios do sol incidindo nos frutos 

dourados irradiavam uma tal luz que o deixou 

extasiado. Quanto mais olhava para a 

luminosidade dourada, mais ele se sentia invadir 

por ela, percebendo que todo o seu corpo 

também parecia estar dourado. Sentiu ali uma 

onda de sabedoria tomando conta de seu ser. 

Tendo presenciado tamanha beleza, ele ponderou  
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sobre o que deveria fazer para alcançar os frutos; pôs-se a trabalhar e preparou 

cuidadosamente seu material, fazendo uso de todos os recursos que tinha. Reformou a 

jangada e a transformou numa grande cesta para guardar as maçãs; subiu na árvore pela 

escada e usou o bambu para derrubar as maçãs mais altas e distantes.  

Todas as providências ele inventava com ajuda de sua criatividade, que facilitava seu trabalho, 

transformado agora em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs, ficou muito feliz por 

perceber que, após ter desbravado o caminho, muitas pessoas poderiam chegar até ali 

também, e assim, a prosperidade dos habitantes do reinado estaria garantida. Este terceiro 

cavaleiro não tinha a grande doença do egocentrismo; mais do que ganhar um prêmio para si, 

pensava em quanto aquilo traria o bem para toda a sociedade. 

Assim, vendo o quanto a macieira era pródiga, agradeceu a Deus por ter conseguido concluir 

seu objetivo com sucesso. Agradeceu pelo encontro da coragem e da persistência, da 

paciência, inteligência e criatividade. Em seguida, voltou pelo caminho mais fácil, levando 

consigo os frutos de seu trabalho, frutos esses colhidos com merecimento e graça divina. No 

fim, entre outras coisas, descobriu contente que:  

– Tudo o que apareceu em seu caminho foi útil e importante para sua vitória; 

– Cada uma das situações que resolveu foi de grande aprendizado, não só para aquele 

momento, mas para vários outros momentos na sua vida futura; 

– Quando se faz do seu trabalho um prazer, as chances do sucesso são muito maiores; 

– Quando um objetivo é nobre e verdadeiro, não há nada que o faça desistir no meio do 

caminho; 

– Quando o desejo por alcançar tal objetivo não está centrado no ego, mas sim no altruísmo, 

certamente a graça divina irá atuar. 

O resto da história vocês podem imaginar... Aquele povoado viveu muito feliz!  

Adaptado de Maria M. de Oliveira J. Leite 

 

 

 

 “Assim como as pedras preciosas são tiradas da terra, a virtude surge dos bons atos e a 

sabedoria nasce da mente pura e tranquila. Para se andar com segurança nos labirintos da vida 

humana, é necessário que se tenham como guias a luz da sabedoria e da virtude. 

Sidharta Gautama – Budismo  
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A Morte e a Semente de Mostarda 
 

Havia no oriente uma mulher chamada Idhaya. Ela teve um filho e este morreu. Quase 

enlouquecida de dor, ia com o filho morto de casa em casa, pedindo um remédio; as pessoas 

simplesmente diziam: 

– Está iludida, senhora: a criança já está morta. 

Finalmente, Idhaya encontrou um camponês que respondeu sua súplica dizendo: 

– Não posso dar um remédio para a criança, porém sei de um médico capaz de o dar. 

– Suplico-te que me digas quem é – respondeu. 

– Vá ver o Iluminado – ele falou. 

Idhaya então foi vê-lo, e chegando diante dele exclamou chorando: 

– Senhor meu e mestre. Meu filho estava brincando entre as 

flores e tropeçou numa serpente que se enroscou em seu 

braço. Ficou logo pálido e silencioso. Não posso aceitar 

nunca mais vê-lo brincar e sorrir. Senhor meu mestre, dá-me 

um remédio que cure o meu filho. 

O Iluminado respondeu: 

– Sim irmãzinha, há uma coisa que pode curar teu filho e a ti, 

se puderes consegui-la. Procura uma simples semente de 

mostarda preta; porém, só poderás recebê-la de uma casa 

onde nunca tenha entrado a morte, onde não tenha ainda 

morrido pai, mãe, filho nem filha, nem irmão, nem irmã, nem 

escravo nem parente. 

Aflita, Idhaya foi de casa em casa pedindo o grão de mostarda. As pessoas se compadeciam 

dela e lhe davam, porém, quando ela perguntava se alguém já havia morrido naquela casa, lhe 

respondiam: 

– Ah! Estimada mulher, muitos já morreram em nossa família. Não nos faça relembrar. 

Agradecida, ela lhes devolvia a mostarda e dirigia-se a outros que lhes diziam: 

– Aqui está a semente, porém meus irmãos morreram em um acidente. 

– Aqui está a semente, porém meu tio morreu entre a estação chuvosa e a colheita. 

– Eis a semente, mas já fazem anos que meu querido pai faleceu. 

E não encontrou nenhuma casa onde não tivesse morrido alguém. 

Idhaya voltou chorosa para o Iluminado dizendo-lhe: 

– Ah! Senhor, não pude encontrar mostarda em casa onde não tivesse havido morte. Então,  
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deixei meu filho entre as flores silvestres, na margem do rio... ele que não queria mamar nem 

sorrir; e agora volto para ver teu rosto e beijar teus pés suplicando-te que me digas onde 

encontrar essa semente. Não posso crer na morte de meu filho. 

O mestre respondeu-lhe: 

– Minha irmã, procurando o que não podes encontrar, achaste o amargo bálsamo que eu 

queria dar-te. Sobre teu seio, o ser que amas dormiu hoje o sono da morte. Agora já sabes que 

todos no mundo choram uma dor semelhante à tua.  

A mulher o escutava, derramando lágrimas e mais lágrimas. Mas o mestre continuava a lhe 

falar: 

– O sofrimento que aflige todos os corações pesa menos do que se concentrado num só. 

Escuta! Derramaria eu meu sangue, se derramá-lo pudesse deter tuas lágrimas. Mas nenhum 

nascido pode evitar a morte. Assim como os frutos maduros caem da árvore, assim os mortais 

estão expostos à morte desde que nascem. Jovens e adultos, perversos e sábios, todos estão 

destinados à morte.  

– Mas como não sentir tristeza? A dor é tamanha que não ouso dizer que possa existir dor 

maior que esta... – questionou a pobre mãe. 

– O homem sábio que conhece a Lei não se perturba, porque ele não se deixa afetar pelas 

transformações do mundo, e vive na real paz. A morte não faz caso de lamentações. Vivendo 

dez ou cem anos, no fim o homem separa-se de seus parentes ao sair deste mundo – assim é o 

jogo da vida, aprenda a jogá-lo; a vida é um desafio, enfrente-o; a vida é um sonho, desperte! 

Quem deseja a paz da alma, deve arrancar de sua ferida a flecha do desgosto, da queixa, da 

lamentação. A vida é de fato Amor, desfrute-o... E sepulta tu mesma o teu filho – concluiu o 

mestre. 

Extenuada pela dor, Idhaya sentou-se à beira do caminho, pôs-se a meditar no silêncio do 

entardecer e disse consigo: – Quão egoísta sou eu em minha dor! A morte é o destino comum 

de tudo que vive. Porém, neste vale desolado há um caminho que conduz à imortalidade – o 

caminho que leva ao fim de todo egoísmo. 

E sufocando o amor egoísta que sofria por seu filho, enterrou-o no bosque. Em seguida foi 

refugiar-se no Iluminado, e encontrou o consolo que alivia o coração dilacerado pela dor. 

Adaptado de um conto Budista 

“Aqueles que têm o desejo interior por atingir a sabedoria mais elevada, que confere libertação, 

devem, portanto, refletir e investigar o fenômeno da morte. A morte não deve despertar medo. 

Não deve ser considerada como mau agouro. Você não deve fugir do problema, imaginando que 

a morte só acontece aos outros e que não acontecerá a você. Você também não deveria adiar a 

reflexão sobre a morte, julgando que tal reflexão é inadequada agora, e inútil. Pois, a 

investigação sobre a morte é realmente a investigação sobre sua própria Realidade.  

Essa verdade deve ser reconhecida.” - Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 17/06/2011” 
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“Nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte é 

como olhar os movimentos da dança. Impermanência e harmonia. É a Lei.” 

Aforismos Budistas 

 

 

 

“A vida humana é uma viagem do "Eu" ao "Nós". Essa viagem é sutil e a meta está muito 

próxima, mas o homem leva muitos nascimentos para alcançar o destino. Assim como muda sua 

roupa, você também precisa mudar seu corpo, um dia ou outro. Esta é a razão de se dizer que "a 

morte é a vestimenta da vida". Aquilo que é responsável pelo nascimento é responsável também 

pela morte. Este corpo é como uma nuvem passageira. Enquanto houver vida no corpo, use este 

corpo para o serviço aos outros. Dedique-se ao serviço até a última respiração. O serviço ao 

homem é serviço a Deus. Tenha controle sobre seus sentidos: sem essa disciplina, todo seu 

serviço será inútil.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para dia 19/08/2007” 
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A Paciência de Atisha 
 

Vou contar-lhes agora a história de um pequeno grande menino que nasceu no Tibet. Ele 

foi abandonado por seus pais (não se sabe o motivo), mas para sua grande sorte foi acolhido 

por Atisha, um mestre tibetano, que aceitou recebê-lo dentro do mosteiro. Cresceu então 

respirando a atmosfera pacífica daquele local sagrado, sendo sempre muito amado e cuidado 

por todos. No entanto, o menino – genioso que só ele – só sabia retribuir os carinhos com 

espinhos – lançava impropérios aos quatro ventos e assim testava as virtudes de todos que ali 

viviam. (Talvez ele fosse assim por não conseguir expressar sua gratidão... sim!, aquilo, no 

fundo, era outra manifestação do amor). 

Quando chegou na adolescência 

demonstrou muito interesse em estudar, e 

assim pediu a Atisha se poderia trabalhar no 

mosteiro durante o dia a fim de receber um 

salário e, então, conseguir pagar seus 

estudos. O mestre consentiu. 

O jovem Kjong (apelido esse que significa 

“duro”) estava sempre mal disposto; 

resmungava com tudo e arranjava 

problemas com todas as pessoas do 

mosteiro. Além disso, era bastante malcriado com o mestre.  

Sempre indignados com tal atitude, os discípulos imploravam a Atisha que o mandasse embora, 

para que assim ele pudesse aprender a dar mais valor ao que tinha. 

Atisha explicava que ninguém sabia sobre o passado de Kjong; que não era possível avaliar 

quantas marcas de rejeição e dor ele poderia ter recebido em seus primeiros anos de vida: 

– Quando Kjong age assim ele está mostrando que precisa receber ainda mais amor. Saibam 

que o exercício da compaixão reside aí. 

As semanas passavam em relativa tranquilidade no mosteiro, até que em um belo dia, quando 

Kjong estava trabalhando na pintura das paredes do templo, Atisha se aproximou: – Meu 

jovem, essas paredes não estão bem pintadas; só poderei pagá-lo se você refizer o trabalho. 

Kjong não se conteve e explodiu. Gritou tão alto e falou palavras tão ásperas a Atisha que os 

discípulos correram para ver o que estava acontecendo. (Acreditem, não gostaria de repetir 

suas calúnias novamente). Ao chegarem lá, encontraram o mestre falando calmamente: 

– Meu querido, devemos buscar a excelência em qualquer trabalho; e isso é para qualquer um 

de nós, a começar por mim. Isso faz parte do aprimoramento de nosso caráter humano. 
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Mas Kjong não queria saber, e foi logo saindo da sala, soltando “fogo pelas ventas”, 

quebrando objetos e batendo nas portas. Os discípulos, assustados com aquele 

comportamento que passara dos limites, questionaram e ponderaram com Atisha: 

– Mestre, por favor, de fato esta não é uma presença favorável para nós, e nem nós para ele. 

São muitos insultos e afrontas que não podemos mais permitir; precisamos colocar limites 

rígidos caso ele deseje realmente ficar conosco. Estamos todos cansados... votamos que ele 

saia do mosteiro. Aprenderá então com a vida a dar valor a tudo que recebeu aqui. – Assim o 

discípulo encerrou sua fala e se prostrou diante do mestre.  

Então Atisha respondeu:  

– E sem ele, como é que vamos treinar a paciência? Como iremos viver a essência da 

compaixão? Tomemos como exemplo o Mestre dos mestres – por acaso Ele desiste assim de 

nós? Ele diria: “Vá embora, aqui não tem mais espaço para você...”? Ele faria isto? Sua paciência 

advém do Amor que não espera nenhuma recompensa. Apenas ama e cria incessantes 

oportunidades de se amar. E espera até que o fruto amadureça no seu devido tempo. 

Todos ouviram e calaram-se diante de tamanha sabedoria.  

A persistência deu frutos. Consta que ao fim de alguns anos, sendo tratado carinhosa e 

pacientemente por Atisha e seus discípulos, o jovem Kjong teve seu caráter transformado. As 

sementes lançadas pelo mestre enfim alcançaram o solo fértil de seu coração. Assim, após 

completar seus estudos, Kjong decidiu ser um deles no mosteiro, e deixou de ser chamado 

assim, agora era conhecido como Ita-da – “presente”. 

Quer saber, hoje quando alguém me aborrece, de imediato lembro-me desta história e 

agradeço ao “Kjong”, à dureza, que a Providência coloca no meu caminho para amolecer meu 

coração através da paciência e compaixão. Olho então para dentro e recebo tudo isso como 

“Ita-da”, um verdadeiro presente! 

Kapa Jore 

 

“Você deve tornar seu amor puro. Para fazer isso, você deve desenvolver a tolerância, que 

implica em permanecer sereno, paciente e observar o autocontrole sob todas as circunstâncias, 

fazendo o bem a todos, mesmo aos que podem querer prejudicá-lo. Não há nada maior que a 

tolerância. Ela é equivalente à própria verdade. Ela é o coração da retidão e a não-violência em 

prática. A tolerância é o contentamento, a compaixão; verdadeiramente, ela é tudo em todos os 

mundos. Você será capaz de alcançar o Senhor somente quando desenvolver a tolerância.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 01/12/2007” 
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A Pedra Preciosa 
 

Um nobre peregrino, vestindo um pequeno lenço amarelo amarrado na cabeça, chegou 

no final da tarde aos arredores de uma aldeia e sentou-se debaixo de uma árvore para 

descansar. Em poucos minutos, um habitante daquela aldeia, andando com rapidez, e quase 

sem fôlego disse ao homem: 

– A pedra! Eu quero aquela pedra! 

– Qual pedra? – Perguntou-lhe o peregrino. 

– Ontem à noite meu Senhor me apareceu num sonho. Ele me disse para vir aos arredores da 

cidade ao pôr-do-sol, pois encontraria um homem com a cabeça dourada que me daria uma 

pedra preciosa muito grande, e assim ficaria rico para sempre. 

O peregrino pôs-se a mexer na única e pequena bolsa que levava consigo e tirou a pedra 

sorrindo: – Provavelmente é desta que Ele lhe falou; encontrei-a num trilho da floresta há 

alguns dias atrás; podes levá-la! – E ofereceu-lhe a pedra.   

O homem ficou maravilhado: primeiro pela revelação do sonho que se concretizava ali diante 

dele; segundo porque a pedra era um diamante, talvez o maior jamais visto no mundo! 

Saudou o peregrino e foi-se embora correndo com a pedra. Quando veio a noite, porém, ele em 

sua cama se virava de um lado para o outro sem conseguir dormir; pensava em muitas coisas e, 

assim, passou praticamente a noite em claro. Mesmo sendo agora um homem rico, não estava 

tão feliz como acreditou que estaria. Ao invés de contemplar sua riqueza, não conseguia deixar 

de pensar naquele peregrino, cuja bondade tocava seu coração. 

Assim que os primeiros raios da aurora anunciaram o dia, o homem foi ver se encontrava 

aquele senhor novamente por lá. Avistou de longe aquela “cabeça dourada” e correu em sua 

direção dizendo: – O senhor é mesmo um grande homem. 

– É o senhor quem diz – respondeu o peregrino. 

– Pude perceber que a pedra preciosa que meu Senhor falara no sonho não foi a que você me 

deu. Por favor, necessito dessa riqueza que lhe dá tanto contentamento e que o tornou capaz 

de se desfazer de um diamante tão grande assim com tanta facilidade! - Autor desconhecido 

 

Todo ser vivo anseia por felicidade. Ele não deseja miséria. Alguns desejam obtenção de riquezas, alguns 

acreditam que ouro pode fazê-los felizes. Alguns acumulam artigos de luxo, alguns colecionam veículos, 

mas todos são compelidos a obter coisas que acreditam lhes dar alegria. Mas aqueles que sabem onde 

conseguir a verdadeira felicidade são muito poucos. Felicidade sátvica é de natureza tal que parece ser 

tóxica no começo, mas depois se transforma em néctar. Essa felicidade é conseguida através da 

consciência do Eu Superior usando práticas espirituais (Sadhana) preliminares como controle da mente 

(Sama), controle dos sentidos (Dama) etc., pelos quais é necessário passar inicialmente e que parecem 

difíceis e desagradáveis. Trata-se de luta e esforço. Assim, a reação pode ser amarga. Mas a bem-

aventurança que se conquista depois é o mais elevado tipo de felicidade.  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/06/2010” 
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A Travessia do Riacho 

Cerca de dezoito homens faziam parte de uma ordem religiosa e conviviam em admirável 

harmonia há muitos anos. Oravam, estudavam, trabalhavam e dedicavam o melhor de si em 

tudo o que faziam, pois desejavam intensamente agradar a Deus. Consideravam-se verdadeiros 

irmãos diante da Paternidade Divina, buscando sempre compreender, tolerar, amar e servir uns 

aos outros. Junto a tudo isso também observavam certas regras e votos: não praticavam atos 

de violência (abstendo-se de comer todo tipo de carne animal), não contavam qualquer 

mentira, e evitavam totalmente o contato com mulheres – até mesmo olhar em seus rostos. 

Pois já estava estabelecido que dois destes irmãos eram encarregados de trazer água ao 

mosteiro. Para chegar à fonte precisavam então atravessar um riacho, que não era muito 

fundo, mas possuía certa correnteza. Chegando lá, enchiam as grandes jarras de barro que 

levavam, sempre admirados e gratos por tanta oferta maravilhosa que Deus dava a todos. 

Numa dessas idas, os dois encontraram uma mulher na beira do riacho. A moça chamou a 

atenção deles dizendo: 

– Oi, irmãos! Por favor, será que vocês podem me ajudar 

a atravessar este rio? Hoje a corredeira está mais forte e 

tenho receio de escorregar... poderia machucar a 

preciosidade que carrego em meus braços – e mostrou 

seu bebê. 

Os dois irmãos, no entanto, buscando não quebrar seu 

voto, nem haviam notado que a mulher levava seu 

filhinho no colo.  

Ao ouvirem aquele pedido de ajuda, ambos pararam, e 

mantendo o olhar para baixo, um deles disse: 

– Ó mãe, sentimos muito! Mantemos um voto de não 

olhar para mulher alguma. Peço que nos perdoe por não 

socorrer-lhe neste momento. Mas tenha paciência, Deus 

há de enviar alguém para lhe ajudar na travessia. 

Fazia muito calor, o sol estava à pino; eles sabiam que ali naquela região quase nunca passava 

alguém.  Assim, quando estavam para seguir seu caminho, o outro irmão repentinamente 

parou e disse: 

– Não posso continuar. Nosso voto é muito importante e possui, de fato, um propósito 

sagrado, mas nesse momento meu coração diz para ouvir o pedido daquela mulher. 

O outro irmão se espantou: 
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– Você perdeu a cabeça, homem de Deus? Não caia nesta tentação! Acorde!  

Mas não adiantou. O homem, com a mulher em seus braços, atravessou o riacho e a deixou em 

segurança na outra margem. 

Chegando ali, a mulher agradeceu feliz por tamanha compaixão e se despediu. Ele, sem olhar 

para ela, juntou as mãos em reverência e deu meia volta, retomando o caminho com seus 

pensamentos no Senhor. 

O outro irmão, indignado, falava aqui, lamentava ali e silenciava; de repente, mais uma vez 

desatava suas críticas e censuras. E assim o dia se foi, a noite reinou. Já estavam todos se 

preparando para entregar seus corpos ao sono bendito, quando um sussurro quebrou o 

silêncio: 

– Como pôde ter feito aquilo... você carregou a mulher... 

– Querido irmão – disse o homem paciente –, carreguei a moça por dois minutos e a deixei na 

outra margem. Não percebe que você a carregou o dia inteiro e até a trouxe ao mosteiro? 

Adaptado de “Parábolas de Ramakrishna” 

 

 

“A palavra ‘Vairagya’ significa literalmente aquilo que é oposto a ‘Raga’ (apego). ‘Vairagya’ não 

quer dizer que você deveria abandonar tudo e se retirar para uma floresta. ‘Vairagya’ significa 

realmente que você deveria permanecer onde está, seja qual for a fase da sua vida, e entender a 

natureza sutil das coisas, abandonando os desejos mundanos. Isso significa que, com o uso do 

discernimento, você deveria saber o que aceitar e o que rejeitar. Você deveria se esforçar para 

reconhecer a Divindade em cada objeto que você vê e desfruta. ‘Vairagya’ não significa 

simplesmente abandonar as coisas, mas consiste em desfrutar sem apego as coisas que 

anteriormente eram desfrutadas com apego. Este é o verdadeiro significado de ‘Vairagya’. Esta é 

a marca de um verdadeiro ser humano.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 19/12/2007” 

 

 

 

“Coloque as características ruins, ocultas dentro de você, no altar de sua mente, e as sacrifique 

como uma oferenda à Divindade instalada nela. Apesar de nascido como um ser humano, o 

homem é oprimido pelos instintos animais e impulsos que se apegaram a ele durante sua prévia 

vida, como um animal. Ele viveu muitas existências como um animal, e cada uma deixou sua 

marca em sua constituição mental, assim como uma cicatriz fica na pele quando uma ferida é 

curada.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 03/09/2004” 
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A Verdadeira Amizade 

Era um domingo de sol, e os habitantes da pequena vila Opfer estavam reunidos em um 

belo bosque de gramas verdes e flores perfumadas. Tudo estava envolto por uma aura de 

serenidade, e dessa maneira, alguns conversavam tranquilamente sobre os atos milagrosos de 

Deus, outros cantavam as glórias do Senhor, e outros 

ainda se encontravam silenciosos, contemplando as 

belezas da vida.  

Tudo ia como de costume quando de repente um vento 

suave e fresco se fez sentir, e junto com ele um som 

celestial anunciou a chegada de um belo anjo, que com 

sua voz mansa e serena (dessas que só os anjos 

possuem) saudou a todos com muito respeito. Ele então 

anunciou que Deus estava muito contente com a retidão 

deles, e portanto, estava disposto a realizar um desejo 

do povo.  

– Porém, – ressaltou o anjo, – apenas um desejo poderá 

ser satisfeito; e será aquele que o Senhor julgar como 

sendo o mais justo. 

Todos, muito jubilosos por estarem agradando a Deus, 

rapidamente formaram uma longa fila para transmitirem seus pedidos, já que todos tinham um 

ou outro desejo a ser realizado. Nesta fila encontravam-se dois garotinhos peculiares e que 

eram muito amigos: um deles era mudo, e o outro, cadeirante; ambos observavam com 

admiração aquele anjo, que naquele mesmo momento sinalizava para que a fila começasse a 

andar. Chamando cada um para perto de si, pedia que falassem secretamente seus desejos a 

ele, dizendo que Deus naquele mesmo momento ouvia a tudo que era dito. 

Ao chegar a vez do menino mudo “falar” ao anjo, seu amigo na cadeira de rodas, que vinha 

logo atrás dele, ficou um tanto curioso com aquela situação, e com certa tristeza pensou na 

infeliz má sorte de seu companheiro por não ser capaz de transmitir seu pedido a Deus. O 

garotinho mudo permaneceu algum tempo à frente do anjo e logo se retirou.  

Então, com sua cadeira de rodas o outro menino correu àquele ser celestial para falar-lhe de 

seu maior desejo: o de ser capaz de andar. Tendo feito seu pedido, o jovem cadeirante se 

retirou e partiu para sua casa. Mas, qual não foi sua enorme surpresa quando, já em um lugar 

bastante afastado, ele percebeu que seus joelhos começaram a tremer... sentiu um fluxo de 

energia incrível a correr por suas pernas.... e viu que podia andar! 

Não contendo-se de alegria, ele resolveu voltar até o bosque para agradecer a Deus por ter 

escolhido o seu desejo como sendo o mais justo, mesmo antes de ter ouvido o desejo de todos 
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que se encontravam na fila. Porém, ele resolveu voltar ate lá em cadeira de rodas para que 

as 

pessoas que ali ainda se encontrassem não suspeitassem e se entristecessem pelo fato de Deus 

ter escolhido o seu desejo como o mais justo a se realizar. 

Chegando lá ele aguardou o anjo terminar de ouvir o último da fila; logo que isso aconteceu, e 

vendo que o anjo se preparava para se retirar, o garotinho veio rapidamente à sua frente e 

disse:  

– Anjo celeste, por favor diga a Deus que eu agradeço muito por Ele ter escolhido o meu 

desejo.  

O anjo então olhou em seus olhos, e com muita mansidão respondeu: 

– Sim, sim... mas saiba que na verdade não foi o seu desejo o mais justo a se realizar, e sim o de 

um garotinho mudo. O maior desejo dele era ver o seu melhor amigo andar. 

 

Adaptado de Alan Ferraz de Campos 
 

 

 

“Deus habita em todos os corações, e todos corações são templos de Deus. Como não desejar o 

melhor ao teu irmão?” 

Guru Nanak – Fundador do Sikhismo 

 

 

“Abandonar o pequeno “eu” é o que realmente significa renúncia. Isso quer dizer: sublimar cada 

pensamento, palavra e ação em uma oferta a Deus, saturando todos os atos com intenção 

Divina. Cultivar o amor é a melhor disciplina espiritual. O amor se dá eternamente e nunca pede 

algo em troca. Derrame amor sobre os outros e você receberá de volta. Pare de compartilhar o 

amor e não haverá nada mais para compartilhar. O amor prospera com a renúncia; de fato, eles 

são inseparáveis.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 13/11/2009” 
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A Verdadeira Riqueza 
 

Um grande e poderoso rei estava conduzindo seu exército através de uma montanha 

nevada. Essa região demarcava a fronteira com o reino vizinho, e a intenção do monarca era 

conquistar aquelas terras e torná-las parte de seu grande reino. 

Enquanto caminhavam por aquelas regiões nevadas, o rei viu um monge, praticamente nu, 

sentado sobre uma pedra.  

O grande rei, que era famoso por sua 

generosidade, se aproximou compadecido 

do monge e, com um gesto de grande 

caridade, tirou seu manto e lhe ofereceu.  

Porém, o monge, olhou o manto e se negou 

a aceitá-lo, dizendo:  

– Muito grato bondoso imperador! mas 

Deus já me deu uma vestimenta que me 

protege do calor e do frio. Aliás, Ele sempre 

me dá tudo o que eu necessito. Grande rei, 

se quiser podes doar para aqueles que 

realmente estão com frio, não a mim. 

O rei ficou enormemente surpreso e perguntou:  

– De que vestimenta está falando? 

O santo monge respondeu:  

– Essa vestimenta que sempre tem me coberto foi tecida pelo próprio Deus... apesar de tê-la 

desde meu nascimento, ela nunca se desgastou, e não se consumirá até a minha morte: é 

minha pele.  

O rei, sem tomar seu manto de volta, sorriu irônico e pensou consigo mesmo: “Pobre coitado! 

Quem pode ser mais pobre do que você, que está sentado nu sobre a neve? Deve estar ficando 

louco...”  

Mas o monge sabia o que o rei estava pensando, e assim, decidiu ajudá-lo dando-lhe algum 

bom ensinamento: 

– Grande rei, para onde vossa majestade está indo com tantos soldados, cavalos e armas? 

O soberano lhe respondeu confiantemente:  

– Este local é a fronteira entre o meu reino e o reino inimigo. Vim aqui com a intenção de invadi-
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lo e conquistá-lo. Dessa forma poderei anexá-lo ao meu território! 

Neste ponto o monge sorriu de compaixão e lhe disse:  

– Rei, se o senhor não está satisfeito com tudo que possui, se o reino tão grande que possui 

não te basta, e se para conquistar algum punhado de terra arriscas a tua vida e a vida de tantos 

homens, deves ser no fundo, no fundo, um homem muito pobre. Te peço, pegue de volta este 

manto e vista-o, pois possui mais necessidade do que eu! 

O rei primeiramente se espantou, mas, não se ofendeu, era inteligente e tinha muitas virtudes 

ao ponto de compreender a lição que o monge havia dado; sentiu vergonha.  

Diante daquele homem nu, que não possuía nada e se contentava com sua pureza e paz, o rei 

se deu conta do quanto eram inúteis todas coisas que havia desejado. A fama, o poder, a 

riqueza, no fundo não o haviam levado a satisfação completa; a expedição que havia planejado, 

não era senão uma tentativa para libertar-se da insatisfação que possuía na mente. O rei então 

sentou-se em silêncio ao lado do monge e ficou ali a pensar. Após um longo tempo de reflexão, 

falou:  

– Grande homem, diz-me o segredo da tua paz.  

Este, se voltando ao rei docemente, lhe respondeu:  

– A maior riqueza não vem das coisas que se tem, mas de uma coisa que não se tem: desejos. A 

pessoa sem desejos possui poder sobre tudo. São eles que roubam a paz da mente dos 

homens. 

O monarca ficou em silêncio diante do discurso sábio do monge. Que contraste! Um vestido 

como um estupendo cavaleiro, o outro nu!  

Em seguida, o rei se levantou e deu a ordem para que seus súditos retornassem ao reino. Os 

soldados irromperam a gritar de alegria. A capital do reino nunca havia visto um triunfo tão 

grande. Os cidadãos ficaram muito gratos ao rei pela sábia decisão, e o receberam como um 

herói. O rei, graças às palavras do santo, havia vencido uma grande batalha. 

Autor desconhecido 

 

 

“Os Vedas estabelecem quatro metas para o homem: retidão, riqueza, desejo e libertação. Mas 

essas metas precisam ser procuradas aos pares: retidão e riqueza, juntas, e desejo e libertação, 

juntos. Isso significa que a riqueza precisa ser obtida através da retidão e que o desejo precisa 

ser conquistado através da libertação. Mas o homem toma esses quatro objetivos 

separadamente e acaba por perder tudo. Ele os coloca em compartimentos separados e adota 

planos distintos para alcançá-los. Ele abandona a retidão e a libertação, como se estivessem fora 

do seu alcance, e desperdiça sua vida perseguindo somente a riqueza e o desejo. Este 

comportamento conduz à ruína.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 16/04/2007” 
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Antes de Ensinar, Viva e Experimente 
 

Uma mulher, muito admirada devido ao seu caráter impecável, mudou-se de cidade e 

passou a morar numa ilha africana, pois tivera um sonho onde o Pai Celestial lhe pedia que 

cuidasse das crianças que habitavam esta ilha. Isto aconteceu em meados do século passado.  

A beleza da ilha era indescritível, assim como a beleza daquele povo que ali vivia. As crianças 

tinham um brilho especial e eram muito espertas; no entanto, a mulher notou que elas quase 

não brincavam, pois estavam sempre acompanhando algum adulto em alguma das dezenas de 

tarefas que desenvolviam. 

Foi aí que Serena compreendeu o motivo dela estar ali. 

Começou devagar e foi conquistando naturalmente a 

atenção das crianças e de seus pais. Dentro de meses, 

todos na ilha a queriam muito bem. A esta altura, já 

havia experimentado muitas brincadeiras educativas 

com aquelas crianças (que ela chamava 

carinhosamente de “douradas”). Contavam histórias, 

dançavam, construíam gigantescas formas de vida na 

areia, faziam fogueiras e iam descobrindo como era 

maravilhoso brincar...  

Um dia uma mãe chegou dizendo: 

– Serena, este meu menino é doente. Por favor me 

ajude, sei que se você disser ele vai obedecer. 

– Se estiver ao meu alcance, mãe, o farei. Diga-me, o 

que acontece? – perguntou ela. 

– O médico veio esta semana para examinar as crianças e diagnosticou que meu filho está com 

o início de uma doença que tem um nome estranho... desconheço o nome. Ele disse que o 

menino precisa parar de comer doces durante cerca de quinze dias, pois para fazer os novos 

exames ele precisa estar com pouco açúcar no sangue. Mas, mesmo explicando tudo pra ele, o 

sapeca não me obedece. Quando vejo, está comendo às escondidas. Pensei que por ele gostar 

tanto da senhora, poderá lhe obedecer. Por favor, fale com ele – explicou a mãe. 

Serena sorriu e olhando para o menino que brincava lá com as ondas, disse: – Te peço uns dias, 

e farei o meu melhor. Ah, provavelmente ele esteja com início de diabetes. 

Assim, passou-se uma semana e a mãe veio novamente conversar com Serena: – Então, vim 

aqui dizer que ele continua comendo doces. A senhora não falou ainda com ele, falou? 

– Te peço, mãe, por favor mais uns dias. 

E a mãe meio sem entender, concordou, pois... o que haveria de fazer? 
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E assim, apenas passada mais uma semana é que Serena foi procurar a mãe do doce 

menino- 

doce! Chegando na cabana deles, encontrou o menino descascando frutas para uma geleia 

tropical que a mãe iria preparar. Olhou aquela e cena e chamou o menino:  

– Querido, vim aqui lhe pedir uma coisa muito importante, muito mesmo. 

– Pois não, professora, pode dizer, aliás como a senhora sempre diz, se estiver ao meu alcance, 

certamente poderei fazer. 

Serena o abraçou com os olhos e logo completou: – Peço que se esforce para obedecer sua 

mãe quando ela pede que pare de comer doces. Você já sabe que é para seu bem. E não 

adianta comer escondido, estará mentindo pra você mesmo. 

O menino abaixou a cabeça, rodou o pé para um lado e para o outro, coçou a barriga e de 

repente foi falando: 

– É muito difícil, professora Serena! Ninguém aqui em casa fica sem comer doces um dia 

sequer... Aliás a senhora sempre ensina a gente que devemos ser o exemplo antes de exigir 

que alguém o faça; diga-me professora, como pode me pedir uma coisa dessas, se a senhora 

mesma adora doces, que eu sei? 

– Querido, de fato adoro doces, mas...  

E a mãe interrompendo, foi logo se adiantando: – Pois é, não entendo a senhora, pois há cerca 

de duas semanas atrás fui lhe pedir este favor e somente hoje é que pôde falar com meu 

menino. Olhe, não quero fazer mau juízo da senhora, dona Serena, mas não acha meio 

estranho seu comportamento? 

Serena sorriu amorosamente e explicou: 

– Queridos, é que somente hoje está fazendo quinze dias que não como doces! 

                                                                          Adaptado de “Os contos de Mahatma Gandhi” 

 

 

“Não há nada a Me questionar se Eu não atuo; não há nada que Eu perderia se não Me 

empenhasse em atividade; nem tenho Eu qualquer grande desejo em estar ativo. Contudo, você 

Me vê muito ativo. A razão é que devo estar fazendo algo todo o tempo por sua causa, como um 

exemplo e uma inspiração. Aqueles que lideram devem dar um exemplo para os outros 

seguirem, e aqueles que comandam devem executar o que esperam que os outros façam. Eu 

estou empenhado em atividade, de modo que você aprenda a transformar cada minuto numa 

possibilidade dourada que o capacite a se mover em direção à Divindade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 12/05/2004” 
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As Bananas 

Um viajante estava atravessando o Nepal e resolveu passar o dia num mosteiro que muito 

chamara sua atenção. Além da arquitetura perfeitamente trabalhada, reinava no ar uma 

sublime atmosfera de paz; aquilo tudo era um verdadeiro néctar para os olhos de quem quer 

que ali parasse e soubesse apreciar.  

Entrando no templo, encontrou um monge, 

sorrindo, sentado em frente ao altar. Considerando 

aquele um comportamento não muito comum, 

ficou um tanto curioso por saber o motivo. 

– Desculpe minha intromissão, senhor, mas por 

quê está sorrindo assim? – perguntou o viajante.  

– Ah, porque incrivelmente compreendi o 

significado das bananas – disse o monge, abrindo a 

bolsa que carregava, e tirando uma banana podre 

de dentro. 

O rapaz também sorriu, achando engraçada a atitude do monge. 

– Olhe só – continuou o monge – esta é a vida que passou e não foi aproveitada no momento 

certo, veja!, agora já é tarde demais.  

Em seguida, tirou da bolsa uma banana ainda verde. Mostrou-a e tornou a guardá-la. 

– Esta é a vida que ainda não aconteceu, é preciso esperar o momento certo – disse. 

O rapaz, enquanto olhava para o monge com ar de curiosidade e admiração, percebeu que ele 

tirava da bolsa agora uma banana madura; descascou-a, dividiu-a com ele, e disse: 

– E este é o momento presente. Que possamos ter a graça de saber vivê-lo!  

Adaptado de um conto oriental 
 

 

 

“Seja quem for que procure seu auxílio é a pessoa que você deve ajudar naquele momento. É seu 

dever satisfazer a necessidade da pessoa através de seu serviço, e esse será o melhor trabalho 

que você pode fazer no momento. O presente - quando você pode fazer alguma coisa - é o tempo 

mais sagrado. Você não vê o futuro, porque seus olhos não podem percebê-lo. O passado já foi, e 

não há nada que você possa fazer sobre isso. Assim, o presente é o melhor tempo para você 

cumprir seu dever e estar a serviço da pessoa que vem procurar sua ajuda.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/10/2007” 
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As Bênçãos do meu Avô 

Quase todas as vezes que vinha me visitar, meu avô me trazia um presente. Mas, eles não 

eram do tipo que a maioria dos avós costumavam trazer, como bonecas, livros ou bichinhos de 

pelúcia. Eles eram extraordinários. A prova disso é que minhas bonecas e meus bichos de 

pelúcia já desapareceram há mais de meio século, mas muitos dos presentes do meu avô ainda 

estão comigo.  

Uma vez ele trouxe um pequeno copo de papel. Olhei lá dentro esperando encontrar algo 

especial. Estava cheio de terra. Lembro que naquela idade, eu não tinha permissão para brincar 

com terra. Desapontada, expliquei isso pra ele. Meu avô sorriu com ternura, em seguida pegou 

um pequenino bule de chá com o qual costumava brincar, levou-me até a cozinha e encheu-o 

de água. De volta ao meu quarto, colocou o copo com terra no peitoril da janela e me entregou 

o bule.  

– Se você prometer que vai colocar água no copo todos os dias, uma coisa bonita pode 

acontecer – disse ele.  

Naquela época eu tinha uns cinco anos, e meu quarto ficava no sexto andar de um edifício. 

Nada daquilo fez o menor sentido para mim.  

– Todos os dias, “Amet Neshumele” – ele ensinou.  

E eu prometi. No início, curiosa para ver o que acontecia, cumpri a tarefa sem problemas. Mas, 

à medida em que os dias foram passando e nenhum resultado se apresentava, ia ficando cada 

vez mais difícil lembrar-me de colocar água no copo. Após uma semana, perguntei ao meu avô 

se já era hora de parar. Balançando a cabeça, ele disse:   

– Todos os dias, “Amet Neshumele”.  

Achava esta expressão engraçada, mas a associava ao meu compromisso. A segunda semana 

foi pior, e comecei a me arrepender de ter feito aquela promessa. Quando meu avô apareceu 

outra vez, tentei devolver-lhe o presente, mas 

ele se recusou, dizendo apenas:  

– Todos os dias, “Amet Neshumele”.  

Na terceira semana, quase deixei de colocar 

água no copo. Geralmente, só me lembrava 

depois de já estar deitada e, assim, era obrigada 

a levantar e cumprir a tarefa no escuro. Mas, 

não deixei de cumpri-la uma única vez.  

Assim, inesperadamente, numa bela manhã, eis 
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que para minha surpresa e alegria surgiram da terra duas minúsculas folhas verdes!  

Fiquei perplexa. Com o passar dos dias percebia que a plantinha ficava cada vez maior e mais 

bonita; mal podia esperar para contar para meu avô, certa de que ele também ficaria surpreso. 

Mas ele, é claro, não ficou. Com todo cuidado, vovô me explicou que a vida está em toda parte, 

escondida nos lugares mais simples e inesperados; isso me deixou encantada.  

– E só precisa de água, vovô? – indaguei.  

Delicadamente, ele tocou o alto de minha cabeça. 

– Não, “Neshumele”, – respondeu – “Amet”: só precisa de sua “Fidelidade”.  

Talvez esta tenha sido a minha primeira lição sobre a bênção de servir. Hoje, sei que a natureza 

do serviço é experimentar o divino no pequeno, no grandioso, no silêncio, na constante 

disciplina espiritual... Considero que a maravilha do servir está em toda parte; que tudo, em nós 

e ao nosso redor, é pura bênção. O que nos cabe então é desenvolver esta compreensão 

verdadeira da vida, o que requer paciência, 

pureza e perseverança. 

– “Amet Neshumele” – dizia ele – fidelidade 

e esforço para cumprir com seu dever.  

Quando concebemos que tudo é uma 

dádiva do Senhor, a fidelidade 

manifestada com amor alimenta a vida da 

mesma maneira que faz a água. 

      Adaptado das “Mil Maravilhas dos 

Contos Judaicos” 

 
 

 

 

“Para o sucesso em qualquer aspecto da vida, conhecimento, habilidade e equilíbrio são 

essenciais. Se você combinar conhecimento com habilidade, terá equilíbrio. O equilíbrio é muito 

importante. Isso significa manter equilíbrio diante de elogio e de crítica. Para manter-se 

equilibrado, a habilidade é necessária. Se você perder o equilíbrio, o sofrimento se seguirá em 

breve. Quando você tem algum trabalho, deve colocar seu coração e alma nele, e fazê-lo com a 

máxima sinceridade e dedicação, até o limite de sua capacidade. Tomemos, por exemplo, uma 

pessoa que está encarregada de desenvolver o plantio de árvores e de um jardim. Se ele fizer o 

trabalho de todo coração sem ser afetado por elogio ou crítica, as plantas crescerão bem e o 

jardim será transformado num local de grande beleza.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 09/07/2011” 
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As Janelas da Alma 
 

Era uma tarde muito fria no norte da Virgínia, já há muitos anos. A barba do velho estava 

coberta de gelo e ele esperava alguém para ajudá-lo a atravessar o pequeno rio. A espera 

parecia não ter fim. O vento cortante tornava seu corpo dormente e enrijecido. 

Ele ouviu o ritmo fraco e ritmado dos cascos de cavalos a galope sobre o chão congelado. 

Ansioso, observou quando vários cavaleiros apareceram na curva. Observando o primeiro 

atentamente, deixou-o passar sem procurar chamar sua atenção. Então veio outro e mais 

outro. Finalmente, o último cavaleiro se aproximou do lugar onde o velho estava parado 

parecendo uma estátua de gelo. O velho lhe acenou depois de observá-lo rapidamente, 

perguntando: 

– O senhor poderia levar este velho para o outro 

lado? Parece não haver uma trilha para eu seguir 

a pé. 

O cavaleiro parou o cavalo e respondeu:  

– É claro, senhor. Pode montar. 

Vendo que o velho não conseguia levantar o 

corpo semi-congelado do chão, ajudou-o a 

montar e, não só atravessou o rio com o velho, 

mas o levou ao seu destino, a algumas milhas 

adiante. 

Quando se aproximavam da pequena casa, bem cuidada e convidativa, o cavaleiro, curioso, 

disse: 

– Eu percebi que o senhor deixou vários outros cavaleiros passarem sem fazer qualquer gesto 

para pedir ajuda na travessia. Quando eu apareci o senhor imediatamente me pediu para levá-

lo. Eu gostaria de saber porque, numa noite fria de inverno, o senhor pediu o favor ao último a 

passar. E se eu tivesse me recusado e o deixado na beira do rio? 

O velho apeou do cavalo lentamente; olhou o cavaleiro bem nos olhos e respondeu:  

– Eu já vivi muito e acho que aprendi a “conhecer” pessoas. 

Depois de alguns segundos de silêncio continuou:  

– O olhar daqueles outros que passaram mostravam que eles não se condoíam da minha 

situação; seria inútil pedir-lhes ajuda. Mas, quando olhei nos seus olhos, ficou clara a sua 

bondade e compaixão. A vida me ensinou a perceber que os olhos são a janela da alma, bem 

como o semblante é o retrato dos pensamentos que se cultiva. Assim podemos reconhecer 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

56 

 

aqueles que são bondosos e dispostos a ajudar os outros na hora da necessidade. 

Essas palavras tocaram profundamente o coração do cavaleiro:  

– Fico agradecido pelo que o senhor falou – disse ele ao velho – e espero nunca ficar tão 

ocupado com meus próprios problemas que deixe de corresponder com bondade e compaixão 

às necessidades de quem quer que seja. 

Tendo falado isso, Thomas Jefferson virou seu cavalo e retornou à Casa Branca. 

Autor desconhecido 

 

“Um ser humano é suave, doce e imortal, ao passo que as pessoas de natureza demoníacas são 

impiedosas, sem lei e sem doçura nelas. Elas podem parecer pessoas boas, mas, desprovidas de 

bondade e justiça, como podem ser chamadas de seres humanos? Bons seres humanos são 

aqueles que se engajam em atos suaves e doces de bondade e justiça, e trilham o caminho do 

Amor e da Verdade. Sua boa natureza é resplandecente e reflete sobre seus rostos, que irradiam 

contentamento em todos os momentos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 15/04/2010” 
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As Quatro Esposas 
 

Era uma vez um homem muito rico que possuía quatro esposas. Certa vez, tendo ido a um 

país estrangeiro, escreveu às suas esposas perguntando o que cada uma gostaria de ganhar 

quando ele voltasse para casa. 
 

Em resposta, cada uma escreveu uma carta: a primeira simplesmente disse que ficaria muito 

feliz se ele voltasse seguro e em boa saúde.  

A segunda, que vivia com certos problemas de saúde, pediu que ele trouxesse alguns remédios 

para poder superar sua doença.  

A terceira, que se interessava por textos espirituais, pediu variados livros do país estrangeiro.  

A quarta esposa, que nutria qualidades mundanas, pediu que seu marido trouxesse diferentes 

peças de roupas e joias da moda. 
 

Todas as cartas chegaram a tempo ao dedicado marido, que tendo feito todas as compras com 

carinho retornou à sua residência. Entregou afetuosamente os remédios para a segunda 

esposa, os livros espirituais para a terceira, as roupas e joias para a quarta, e então foi-se sentar 

junto da primeira, trocando palavras especiais de afeto e carinho.  
 

Isso fez com que as outras se sentissem muito enciumadas. Com certa irritação perguntaram a 

ele a causa para tamanha preferência. O homem então explicou com naturalidade que cada 

uma fizera seu pedido – e como o desejo daquela primeira esposa era simplesmente estar com 

ele, muito feliz ele ficava de estar com ela. 

 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Chuvas de Verão (1978)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Senhor possui quatro esposas – o ávido pelos prazeres sensoriais, o ávido por riquezas, o 

ávido por conhecimento, e o sábio verdadeiro. O Senhor satisfaz os pedidos dos três primeiros e, 

Ele próprio, senta-se no coração do sábio.” 

Sathya Sai Baba em “Chuvas de Verão (1978)” – Sarva Dharma
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As Três Árvores 

 

No alto de uma montanha 

havia três árvores. Elas, que 

passavam seus dias a sonhar, 

ficavam sobretudo imaginando o 

que iriam se tornar depois de 

grandes.  

A primeira, olhando as estrelas disse:  

– Deus, eu gostaria de ser o baú mais 

precioso do mundo e viver cheia de 

tesouros! 

A segunda, olhando um riacho 

suspirou: 

– Deus, eu quero ser um barco bem grande para transportar reis e rainhas!  

A terceira contemplou o vale e disse:  

– Deus, eu quero crescer e ficar aqui no alto da montanha; quero crescer tanto que as pessoas 

ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Ti. 

… Muitos anos se passaram, e as árvores cresceram. Lenhadores foram até a montanha, e, sem  

saber de seus sonhos, cortaram as três.  

A primeira árvore acabou se transformando num cocho de animais repleto de feno.  

A segunda virou um pequeno barco de pesca a transportar pessoas e peixes todos os dias.  

A terceira foi cortada em vigas e deixada num depósito.  

Desiludidas, as três árvores lamentaram os seus destinos.  

Porém, certa noite, sob a luz das estrelas que adornavam o céu, uma jovem mulher colocou o 

seu bebê recém-nascido naquele cocho. A árvore imediatamente percebeu que continha o 

maior tesouro do mundo.  

A segunda árvore, anos depois, enquanto transportava um certo homem que dormia no barco, 

notou que uma tempestade furiosa se aproximava; o homem levantou-se e disse: “Pacifiquem-

se!”, e, imediatamente, as águas se acalmaram. A árvore transformada em barco se deleitou ao 

perceber que em si transportava o Rei dos céus e da terra.  
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Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a outra árvore espantou-se quando as vigas foram 

unidas em forma de cruz e uma pessoa foi pregada nela. A árvore sentiu-se muito mal vendo o 

sofrimento Daquele homem, mas logo entendeu quem Ele era, e que as pessoas logo se 

lembrariam de Deus ao olharem para a cruz. 

E assim foi... As árvores tiveram seus sonhos realizados (não da maneira que imaginaram) e 

ainda, no fim, suas realizações foram milhões de vezes melhores e mais sábias do que haviam 

sonhado.  

Podemos não compreender muitas coisas que nos acontecem; aos olhos comuns (superficiais), 

muitas coisas parecem estar erradas, mas devemos lembrar que existe Alguém que sabe 

melhor do que nós o que fazer para o nosso verdadeiro bem.  

Adaptado de Roseli Busmair  

 

 

“Pratique a atitude de oferecer cada ato aos pés de Deus, como uma flor é oferecida em 

adoração. Faça de cada respiração um oferecimento a Ele. Não lamente as calamidades; tome-as 

como atos de Graça. Entenda que nada acontece sem Sua Vontade; tudo que acontece tem um 

sentido mais profundo, vinculado a Ele. Quando você sabe que o Senhor é a Causa Suprema, a 

fonte de tudo, você tratará todos de uma maneira respeitosa e humilde. Este é o caminho mais 

fácil para a Divindade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 24/08/2004” 
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As Três Barreiras 

Um jovem discípulo chegou à casa de Sócrates: 

– Mestre! – exclamou agitado, – tenho que contar-lhe algo. Um amigo seu esteve falando do 

senhor com malevolência e... 

– Espere – o interrompeu o filósofo. – Já fizeste passar o que quer dizer pelas três barreiras? 

O discípulo olhou para ele perplexo:  

– As três barreiras?  

– Sim. A primeira é a verdade. Já comprovaste que o que quer dizer para mim é absolutamente 

certo?  

– Não… na verdade ouvi de uns vizinhos.  

– Já que não sabe se é verdadeiro, pelo menos o terá feito passar pela segunda barreira, que é 

a bondade? – disse Sócrates. – Aquilo que quer me quer contar é bom?  

Após uns segundos, o jovem respondeu:  

– Em realidade, não. Muito pelo contrário…  

– Ah! – exclamou o sábio – então vamos à 

última barreira, a necessidade. É necessário 

fazer-me saber isso, que parece inquietar-te 

tanto?  

O discípulo baixou a vista:  

– Para ser sincero, não. Necessário não é.  

– Então – sorriu Sócrates – se o que quer dizer 

não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, 

deixemos que caia no esquecimento. 

Autor desconhecido 

 

 

 

“Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio, o segundo ouvir, o terceiro 

relembrar, o quarto praticar e o quinto ensinar aos outros; jamais falar dos outros” 

                                                                                                                                                        Aforismos Judaicos 
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As Vestes do Senhor 
 

Eles moravam numa casa singela, perfeitamente bem cuidada e adornada de belos 

relicários que alimentavam os olhos de quem quer que os avistasse. Mãe e filho, um fazendo 

companhia para o outro, ali conviviam em harmonia. O pai afastara-se por motivos que não 

sabemos ao certo, portanto eram uma família de “dois”, como costumavam dizer. Felícia, a 

mãe, se esforçava muito para sustentar e educar seu único tesouro – Lúcio –, um menino 

bondoso, obediente e que tratava sua mãe com todo o amor que pode haver nesta vida! 

Lúcio frequentava a escola e era muito esforçado. A lista do material escolar já havia chegado e 

eles atravessavam um momento financeiramente delicado. 

– O professor falou que eu tenho cinco dias, mãe, – disse Lúcio – todo mundo já comprou o 

material, e só eu que fico ali, esperando que alguém me empreste as coisas para a aula; às vezes 

o professor me pede para sentar ao lado de algum colega e acompanhar o livro... isso é muito 

chato, mãe.  

– Ah meu filho, eu entendo, farei o possível – respondeu ela um tanto preocupada. 

Estavam no fim do mês, o que dificultava ainda mais a situação. Felícia tinha que cuidar das 

despesas básicas de uma casa e ainda separar o dinheiro das passagens de ônibus de seu 

pequeno “músico” favorito (sim, Lúcio tinha fascinação pela boa música e gostava de cantar). 

Ela então, tomando coragem, resolveu ir à escola conversar com o professor. Chegando lá, 

Felícia contou a ele toda a situação pela qual passavam, mas o professor, que a tudo ouvia 

atenciosamente, disse que nada de fato poderia fazer, infelizmente. Ao voltar para casa 

abatida, se pôs a chorar e conversou sozinha: “Meu filho amado é tudo para mim, e agora?, o 

que posso fazer, meu Deus?”. Poucos minutos depois, Lúcio chegou em casa. 

– Oi, mãe! – disse ele surpreso – mas por quê a senhora está tão triste assim? 

– Meu querido, é que fui até a sua escola, e se não comprar seus materiais a tempo, ficará difícil 

mantê-lo lá... – e se pôs a chorar. 

– Mas calma, mãe... – disse ele – tive uma ideia! Veja, podemos emprestar o dinheiro de alguém, 

e depois eu mesmo posso fazer algum trabalho para pagar essa pessoa. 

Felícia ficou tocada pela pureza e retidão de seu filho e, refletindo por alguns segundos, disse: 

– Mas, Lúcio, quem? Quem poderia nos emprestar assim, sem mais nem menos, duzentos reais? 

Só o Senhor, mesmo... 

 – Senhor? Que senhor, onde ele vive? Posso ir correndo falar com ele, mãe! – prontamente 

disse Lúcio. 

– Esse é o Senhor de todas as riquezas, meu filho, mas Ele mora em um lugar muito alto... 

O menino abraçou a mãe carinhosamente e eles ficaram ali, imersos naquele amor materno 

único por natureza. Ela então lhe deu um beijo e foi banhar-se. Lúcio ficou muito empolgado 

com a ideia de pedir o dinheiro emprestado para este senhor, e assim, logo se apressou para ir 
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ao correio (que era ao lado de sua casa). Antes de sair, 

tirou uma folha de seu caderno, pegou a melhor 

caneta que tinha e escreveu uma cartinha contando 

tudo o que estava acontecendo. No final, pediu a 

quantia em dinheiro exata e acrescentou: “Por favor, 

senhor, se apresse.” 

E lá foi o menino Lúcio, todo faceiro; colocou as mãos 

em seu bolso, tirou as moedinhas que tinha e pediu 

um envelope. Foi até à caixinha depositar sua carta, mas mesmo ficando na ponta dos pés, não 

a alcançava. Logo, um funcionário, que o estivera observando, aproximou-se: 

– Posso te ajudar, garoto? 

– É que não estou alcançando – explicou Lúcio. 

Então o homem pegou a carta e perguntou: 

– Posso saber para quem está enviando com tanto carinho? 

– É uma carta muito urgente a um senhor. 

– Mas qual o endereço desse senhor? 

– Minha mãe contou que ele mora bem no alto. Será que você pode enviar ela pro maior prédio 

da cidade? Escrevo a ele porque tenho apenas poucos dias para poder continuar na escola, e 

minha disse que ele é muito rico. 

E então Lúcio contou toda a conversa que teve com sua mãe, na qual ela disse que esse senhor 

é muito bondoso, e que sem dúvida ajuda as pessoas em necessidade: – Minha mãe disse 

também que ele ajuda quando nós pedimos com sinceridade – falou o menino. 

Quando o homem entendeu o que se passava ele ficou muito tocado. Afagou a cabeça de Lúcio 

dizendo para ele que iria mandar a carta no expresso. 

– Volte aqui amanhã, querido, neste mesmo horário, hein? 

– Obrigado, senhor, voltarei sim, até! – e foi para casa muito feliz e confiante, mas nada contou 

à sua mãe, preferiu guardar segredo. Apenas quando ela foi lhe dar boa noite, é que ele disse: – 

Vamos conseguir este dinheiro, mãe, você vai ver! Deus está conosco, não é? – e ambos 

trocaram sorrisos.  

No dia seguinte, Lúcio encontrou o homem dos correios, que ao avistá-lo correu para lhe dizer 

que a resposta da sua carta já havia retornado. 

 – Meu querido, aqui está o envelope. 

O menino de pronto o abriu e mal podia acreditar. Abraçou rapidamente o senhor e saiu em 

disparada para casa. 

– Tome, mamãe, abra este envelope! 

Felícia o abriu, e surpresa perguntou-lhe com seriedade onde ele havia adquirido todo aquele 

dinheiro. O pequeno contou-lhe tudo o que havia acontecido, mas a mente dela estava 

intrigada... Só ficaria tranquila se de fato tivesse uma confirmação. Foi até os correios e 
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perguntou quem ajudou um menininho a postar uma carta no correio há dois dias atrás. O 

tal funcionário se colocou diante dela. 

 – Por favor, preciso que o senhor me explique o que aconteceu – disse Felícia ansiosa. 

Ele, notando o caráter da situação, pediu licença aos seus colegas e foi conversar com aquela 

mãe: 

– Sabe, tenho buscado realizar muitas práticas espirituais, frequento semanalmente o templo 

de minha fé, recito todos os dias hinos de adoração, leio as escrituras sagradas e tudo o mais... 

mas, há a poucos dias, ouvi algumas sábias palavras que fizeram um clarão em minha mente e 

abriram verdadeiramente meu coração: “serviço ao homem é serviço a Deus”, e percebi que, 

além de recitar e estudar as escrituras, deveria o quanto antes colocar em prática o serviço em 

minhas ações. 

Felícia ouvia com bastante interesse. Ele continuou: 

– Me dei conta também de que, às vezes, pessoas bem próximas a nós estão passando por 

dificuldades e muitas vezes não enxergamos... continuamos vendo Deus “lá”, e não “aqui”. 

Quando encontrei aquele garotinho ali, não pude acreditar no que meus olhos viam – enviando 

uma carta a Deus com tanta fé! Fiquei muito emocionado. 

– Mas não posso aceitar, é muito dinheiro, senhor! – disse Felícia.  

– Deus fez com que eu viesse ao auxílio de seu filho, por favor, aceite! Só pode ter sido a 

vontade d’Ele que me fez dar esse dinheiro; caso contrário, eu não teria nem reparado em seu 

filho, a carta teria permanecido sem resposta, e fé dele em Deus seria afetada. 

Felícia por fim aceitou o presente... voltou para casa preenchida de gratidão; seus pensamentos 

eram como flores. À noite, sentada em sua cama, refletia na imensurável bondade e poder de 

Deus, sobretudo nos caminhos misteriosos que Ele escolhe, e nas diferentes vestes que Ele 

assume para vir ao auxílio daqueles que oram com fé. 

Kapa Jore 
 

 

 

“Quando vocês oferecem leite a uma criança faminta ou um cobertor a um irmão que treme de 

frio na calçada, estão apenas colocando uma dádiva de Deus nas mãos de outra dádiva de Deus! 

Estão repondo o presente de Deus num receptáculo do Princípio Divino! Deus serve e permite que 

vocês considerem que vocês que estão servindo! Sem a Sua Vontade, nem uma única folha de 

relva poderia tremular ao vento. Preencham cada momento com gratidão Àquele que concede e 

recebe todas as dádivas” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. IX)” 
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Bom e mau no teatro da Criação 

Nos idos de 5000 a.C., Rájaka, um príncipe da região setentrional, conversava em uma 

tranquila tarde de primavera com seu querido ministro na sala de visitas de seu palácio. Como 

de costume, trocavam opiniões sobre variados assuntos do lar e do país até que em um 

determinado momento, falando sobre a situação do reino e de como estava sendo perturbado 

por inimigos, o ministro pôs-se a criticar e a falar mal desmedidamente de certas pessoas, que 

considerava como malignas, horrendas e perversas. 

Nesse momento, Rájaka viu que a paz de espírito de seu colega havia acabado; consolando-o, 

disse: – Nobre companheiro, é certo considerar e discutir nossas dificuldades; no mundo 

prático, é correto buscarmos identificar aqueles ditos malfeitores que se colocam contra a 

ordem e a moral e tentar corrigi-los. Porém, não é preciso dar espaço à raiva em nosso peito, 

afinal, a grande Verdade deste mundo é que não existem bons nem maus aos olhos de Deus; 

assim, com essa consciência podemos agir como atuando em uma peça teatral, buscando 

cumprir à perfeição nosso dever. As pessoas mundanas tendem a observar somente os 

aspectos superficiais das coisas, mas saiba que Deus não vê dessa maneira – Ele está livre de 

ódio e inveja, de preferências e aversões. Pois não se lembra daquela ocasião quando Krishna 

nos ensinou essa bela lição no salão de reuniões do palácio dos Pândavas? 

– Não, senhor, eu nem sei o que se passou nesse dia. 

– Ah, meu nobre colega, então ouça com atenção essa lição do Senhor. Como você sabe, os 

irmãos Pândavas governavam com perfeita retidão seu grande império, e Dharmaraja, o irmão 

mais velho, era o perfeito exemplo de um rei. 

Naquele dia, Dharmaraja havia convocado uma reunião repleta das figuras mais eminentes de 

todo o reino; presentes ali estavam sábios, santos, filósofos e fidalgos. Então, como era o 

costume, uma oferenda especial deveria ser feita pelo rei ao convidado de honra, ao mais 

ilustre dos presentes. Quando surgiu esse questão, os 

Pândavas decidiram que, embora houvesse várias pessoas 

dignas dessa honraria, ela deveria ser oferecida a Krishna, 

pois eles entendiam que Ele era o próprio Senhor do 

Universo que havia descido à Terra na forma humana, em 

uma família de pastores de gado. Assim, chegado o 

momento, Dharmaraja diante de toda a assembleia lavou 

os pés de Krishna e ofereceu-Lhe o presente. 

Eu me encontrava sentado a poucos metros dali e pude 

ver tudo com muita clareza. Havia notado também, ao 

entrar no salão, que Shishupala – um ofensor obstinado de 

Krishna – estava presente, e que isso poderia trazer algum 

distúrbio aos procedimentos da reunião. 
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Foi exatamente o que aconteceu... Shishupala não pôde tolerar ver Krishna sendo 

homenageado diante daquela enorme assembleia; sua inveja não se conformou com o que via, 

e então, na frente de todos os presentes levantou sua voz e bradou. A calúnia venenosa ferveu 

na ponta da língua como o silvo da serpente molestada:  

– Como ousam oferecer essa glória a um personagem tão medíocre?! Rodeado por ilustres 

fidalgos, mestres e filósofos vocês acabam por escolher para tamanha honra um ordinário 

ladrão – sim, um ladrão de manteiga! E mais, este pastorzinho ainda surrupiou as vestes de 

castas mulheres de sua vila, pondo em risco sua dignidade! É verdadeiramente uma afronta 

essa decisão... 

Quando essa torrente de ofensas passou dos limites, Krishna de súbito arremessou contra 

Shishupala o prato no qual Dharmaraja havia feito sua oferenda instantes antes. Aquele golpe 

terrível do Senhor veio seguido de um silêncio ainda mais terrível...   

Naquele nobre salão todos olhavam assombrados a cabeça de Shishupala separada de seu 

corpo. Morto ele estava. 

Dharmaraja em um momento ficou extremamente feliz de que o infame Shishupala houvesse 

sido executado por Krishna, porém, naquele mesmo momento sua felicidade transformou-se 

em espanto e confusão – sua mente foi como que arrebatada por um forte ciclone, pois ele 

testemunhou o sangue que escorria do pescoço daquela cabeça sem vida tocar os sagrados 

pés de Krishna!, e não só isso, ele pôde ver a chama vital emergindo do corpo inerte de 

Shishupala e em seguida mergulhando no próprio Senhor Krishna! 

Como é que um traidor e feroz inimigo como aquele recebia um fim assim tão glorioso, 

fundindo seu espírito em Krishna? – uma consumação que até os devotos dedicados 

dificilmente conseguem obter?  

Enquanto Dharmaraja permanecia atônito, Nárada – o grande sábio – permanecia sereno. Este 

grande ser, vendo a confusão do rei, explicou a ele o significado daquilo:  

– Rei da retidão, não se pasme, ofensa ou louvor pertencem somente ao corpo e não ao 

Espírito. O Supremo Ser é imaculado e isento de atributos, e assim, o olhar de Deus não vê 

pureza nem impureza – Ele reside igualmente em todos os seres, e portanto, quem é o amigo e 

quem é o inimigo?  

O sangue que está saturado com a constante recordação de Deus se torna uma oferenda 

dedicada a Deus. Shishupala, em seu intenso ódio por Krishna, mantinha-O em sua mente onde 

quer que estivesse e em todos os momentos, acordado ou dormindo – mais do que muitos dos 

assim chamados devotos, que recordam-se Dele somente quando vão a algum templo ou 

quando veem alguma imagem. Grande rei, seja por ódio ou amor, luxúria ou inveja, ego ou 

rendição, qualquer que seja o sentimento, é suficiente que o Nome do Senhor seja recordado 

constantemente. 

– Compreendo aonde quer chegar, estimado Príncipe – disse o ministro interrompendo a 
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história. – Mudemos nossa visão e mudamos a Criação. 

– Isso mesmo, caro colega. No final daquela tarde todos saímos dali mais sábios e mais atentos; 

e foi por ter vivido essa experiência que lhe aconselho a não perder de vista esse ponto. 

E, por agora, nosso dever nos chama, vejamos o que nós, como protetores do reino, podemos 

fazer para assegurar a paz. 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Chuvas de Verão (1990)” 

 

 

“Quem de coração puro se voltar a Mim e fizer em Meu espírito tudo quanto faz; quem renunciar 

a si mesmo e, dia e noite, firmado em Mim, Me servir; este será salvo por Mim do tempestuoso 

mar da existência desse inconstante mundo do nascer e do morrer, porque buscou refúgio em 

Mim. Pelo que, volta a Mim o teu coração; apreende-Me com todo o teu querer; faze repousar 

em Mim o teu espírito e encontra em Mim a tua beatitude.” 

Krishna em “Bhagavad Gita” 
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Como Alimentar-se? 

Uma vez, num reino não muito distante daqui, havia um rei que tornara-se muito honrado 

por sua majestade e pela excelência em sua conduta (apesar de haver pouco tempo que 

ocupava o trono). 

Certo dia ele mandou anunciar por toda parte que 

daria a maior e mais bela festa de seu reino. Toda a 

corte e todos os amigos do rei foram convidados. 

Na esperada manhã, vestindo os mais ricos trajes, os 

convidados chegaram ao palácio, que resplandecia 

com todas as suas luzes. 

Como de costume, muitos espetáculos e 

divertimentos transcorriam: músicos tocavam 

alegres baladas, poetas recitavam heroicos poemas 

de amor, dançarinos de diversos países bailavam com primor; tudo intercalado de incríveis 

jogos e entretenimentos dos mais refinados. Até o menor detalhe era só esplendor.  

Todos os convidados admiravam a tudo fascinados, proclamando a magnificência do rei.  

Entretanto, apesar da primorosa organização da festa, os convidados começaram a perceber 

que a arte da mesa não era representada em parte alguma. Não se podia encontrar nada para 

acalmar a fome ou a sede. O tempo foi passando e a festa continuava, mas nenhum alimento. 

Jamais naquele palácio, nem em todo o país aquilo havia acontecido. 

Pouco a pouco, o mal-estar dos convidados foi se transformando numa surda, mas visível 

contrariedade. Ninguém, mesmo assim, ousava elevar a voz diante de um rei tão notável. 

A manhã havia se passado e a tarde já chegara; os cantos continuavam, presentes foram 

distribuídos aos convidados, mas nada de se comer. A esta altura, todos já estavam 

insatisfeitos, irritados, impacientes, e querendo ir embora para alimentarem-se em suas casas.  

Finalmente, e para o alívio de todos, o rei convidou seus hóspedes a passarem para a uma sala 

especial, onde uma refeição os aguardava. 

Ninguém se fez esperar. Todos, como um conjunto harmonioso, correram em direção ao 

delicioso aroma que vinha do prato de entrada – uma magnífica sopa, – prontamente arrumada 

numa tigela dourada para cada convidado. Contudo, para a surpresa geral, ao lado das 

cumbucas douradas não se encontrava nenhum talher comum, somente enormes colheres 

com mais de um metro de comprimento! 

Era totalmente impróprio que qualquer um dentro do palácio tomasse a sopa diretamente da 
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tigela; todos sabiam disto. Portanto, teriam que utilizar aquela estranha colher. 

Houveram muitas tentativas, mas de nada adiantaram. Os convidados estavam cansados; 

algumas discussões começaram a ocorrer e uma desarmonia ia se manifestando. Resmungos e 

julgamentos direcionados ao rei eram expressados de várias formas. 

De repente, um dos convidados, mais sensível e inteligente, encontrou a solução: segurando a 

colher pela haste em sua extremidade, levou-a à boca... de seu vizinho! Sim, levou a colher à 

boca de um colega, que então pôde comer à vontade. 

Todos se alegraram muito, imitaram-lhe e se saciaram. 

Em seguida o rei tomou a palavra e disse: 

– Cidadãos, há alguns minutos percebi que só havia irritação nesta sala; porém, agora todos 

estão satisfeitos. O que aconteceu? 

Um dos convidados levantou sua voz e afirmou: 

– Rei, enfim compreendemos tua mensagem... Enquanto pensávamos somente na nossa fome 

era impossível alcançar alguma saciedade; no momento em que abrimos nossos olhos para 

quem estava ao nosso lado, vimos que a única forma de nos saciar aqui era servindo um ao 

outro. E assim foi; agradecemos-te pois agora estamos, além de nutridos, um tanto mais 

sábios. 

O rei se alegrou muito daquele convidado ter sido capaz de compreender o propósito de tudo 

aquilo. 

E ainda, aproveitando a oportunidade, outro convidado tomou a palavra: 

– Grande rei, precisamos confessar-te que, pensando que não nos serviria nada para comer, 

ficamos descontentes e nos pusemos a te criticar; pedimos desculpas. Sabe, nunca 

experimentamos almoço tão saboroso. 

– Tudo bem – disse o rei; – isso é natural. Em realidade sou eu quem devo pedir a compreensão 

de todos por não tê-los servido algum alimento antes; somente não queria que estragassem 

seu apetite. Mas, por quê ninguém me questionou sobre o alimento? Quem foi que se 

aproximou de mim como um verdadeiro amigo e me interrogou sobre esse assunto? Mesmo 

estando eu aqui todo o tempo ao seu lado, ninguém mostrou a confiança de vir até mim; eu 

poderia facilmente ter-lhes explicado as razões de meus atos. Porém, lamento que tenham 

nutrido sentimentos tão negativos... e quanta oscilação: no início, felizes, minutos depois, 

aborrecidos. Isso é falta de confiança em mim e em vocês mesmos; o resultado só poderia ter 

sido esse, pois sem fé em si não pode haver contentamento e satisfação. 

Naquele momento todos o ouviam com grande respeito e atenção. O monarca assim 

continuou: 
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– Saibam ainda que essa lição é mais profunda do que parece; isso envolve um lema 

constante 

para a vida, pois vivemos todos subordinados ao rei; não este aqui que vos fala, mas ao “Rei 

dos reis”, obviamente.  

Um dia um sábio me revelou que: 

“Com confiança no Rei protetor pode-se ter grande alegria e satisfação; quem possui essa 

alegria é capaz de sacrificar tudo; e através do sacrifício pode-se ter a realização... 

  ... de que nada existe além do Rei. Você e Ele são um.” 

Adaptado de Histórias da Tradição Sufi  

 

 
“Se você deposita sua confiança num Poder mais alto, em todos os esforços que faz, o trabalho 

torna-se fácil. Essa confiança no Senhor, a fonte de todo poder, resulta de uma devoção intensa. 

Quando viaja de trem, você só tem que comprar a passagem, entrar no trem certo e sentar-se, 

deixando o resto para a locomotiva. Assim também, deposite sua confiança no Senhor e 

prossiga até o melhor de sua capacidade. Tenha fé no Senhor e em Sua Graça. Tente conquistá-

La, usando a inteligência e o discernimento que Ele lhe deu.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 21/09/2008” 
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Construa com Dedicação 

Um velho carpinteiro já estava pronto para se aposentar. Informou então ao chefe seu 

desejo de sair da fábrica para poder passar mais tempo com sua família, afinal, a idade estava 

avançada e gostaria de curtir mais seus netos, lhes ensinar a montar caminhões e outros 

brinquedos; gostaria de poder acordar cedo e plantar sementes, de ajudar sua esposa na 

arrumação da casa após o almoço... enfim, várias coisas que ele não podia fazer devido aos 

compromissos na fábrica de construção. Após o carpinteiro expressar sua gratidão por tudo 

que ali aprendera, foi se despedindo. O chefe, porém, lançou-lhe uma última proposta: 

– Mas gostaria muitíssimo que você trabalhasse num projeto como um último favor antes de 

sair daqui... Por favor. 

O carpinteiro acabou concordando meio contrariado; não foi capaz de dizer “não posso”. 

Mas o chefe, vendo sua insatisfação, justificou: 

– A qualidade com que você faz seu serviço é exemplar! Você sempre trabalhou com tanta 

dedicação, que temos a impressão que está construindo para seu próprio benefício. Enquanto 

os outros se esforçavam para fazer mais e mais, sempre notei você se esforçando para fazer 

melhor e melhor, não dando muita atenção para essa sede por quantidade que observava ao 

seu redor. 

O carpinteiro agradeceu e se pôs a iniciar o 

trabalho que lhe foi pedido. Por não ter 

conseguido dizer “não posso”, os dias 

seguiram e, diferentemente das outras 

vezes, não demonstrava muita boa 

vontade; queria fazer tudo rápido e 

terminar o quanto antes. Muitas vezes 

olhava um colega ali, outro acolá (coisa que 

nunca fazia, pois sempre estava 

concentrado em seu trabalho) e notava 

como eles trabalhavam a todo vapor.  

E assim ele foi construindo o projeto solicitado: chegava sem entusiasmo ao trabalho, não 

terminava os acabamentos perfeitos pelos quais era tão admirado, usava qualquer material, 

enfim, nunca havia construído uma casa em tão pouco tempo, e nunca havia trabalhado com 

tanto desleixo. Uma maneira nada agradável de terminar sua carreira. 

Quando este velho carpinteiro terminou seu serviço e chamou o chefe para fazer a inspeção da 

casa, este, inesperadamente, colocou uma chave na mão dele dizendo: 
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– Esta é sua casa. Ela é o meu presente para você. 

O carpinteiro ficou sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem saber se ria ou se 

chorava. E refletiu consigo: – Com esta situação, aprendi três preciosas lições: 

1ª - Jamais dizer sim quando tudo em mim diz não! 

2ª - Quando disser sim, devo ir até o final, porém com extrema dedicação. 

3ª - Construímos nossa vida um dia de cada vez, e muitas vezes não fazemos nosso melhor na 

construção. Depois, com tristeza descobrimos que precisamos viver nessa mesma casa que 

construímos. Não podemos voltar no tempo, mas podemos fazer o melhor agora mesmo.  

Todo dia, em todas as profissões, martelamos pregos, ajustamos tábuas e levantamos paredes. 

Nosso viver é um projeto que nós mesmos construímos; as atitudes e escolhas de hoje estão 

construindo a “casa” que iremos morar amanhã. Vamos construir com dedicação!  

Autor desconhecido 

 
 

                                                                                                                     

“A relação entre o trabalhador e o empregador deve ser 

como aquela entre coração e corpo. Ambos estão 

ligados intimamente uns com os outros, pois dependem 

um do outro para sua própria existência. Amor e carinho 

devem reger a relação entre os dois, não ódio ou inveja. 

Trabalhe em espírito de amor; isso o levará à adoração. 

Em outras palavras, trabalhe sem qualquer relação com 

a proporção de benefício que pode obter. Trabalhe, pois 

é seu dever; trabalhe, já que você gosta de trabalhar, 

pois essa é a maneira que pode oferecer a Deus a 

gratidão pelas habilidades destinadas a você. Esse tipo 

de trabalho leva à sabedoria, que é o reconhecimento 

do Divino em cada ser.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 01/01/2012” 
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Conto Taoista 
 

Um velho fazendeiro chamado Sei 

Weng era dono de uma égua conhecida 

por sua admirável beleza e mansidão. 

Uma manhã, ela desapareceu. Vendo 

que não regressava, as pessoas do 

povoado ofereceram suas condolências 

a Sei Weng: 

– Puxa, essa égua era realmente 

indispensável a você, que desgraça.  

– É... pode ser – respondeu ele, sem 

perder o equilíbrio de seu coração. 

Uns dias mais tarde, a égua regressou seguida por um cavalo selvagem grande e forte. Os 

vizinhos o felicitaram por sua boa sorte: 

– Mas que coisa mais boa!, ela voltou, e ainda com um ótimo cavalo! 

Ao que ele simplesmente disse: – É... pode ser. 

Algum tempo depois, o filho de Sei Weng, enquanto montava no cavalo novo, caiu e fraturou 

uma perna. As pessoas da aldeia não sabiam como consolá-lo.  

– Seu filho era de grande ajuda na fazenda. Que fatalidade! 

– É... pode ser – respondeu equânime Sei Weng. 

Depois de umas semanas, estourou a grande guerra e todos os jovens do povoado foram 

recrutados para servir nela; todos eles morreram no campo de batalha. Todos, exceto o filho 

de Sei Weng, que não pôde ir devido a sua perna imobilizada. Os vizinhos se surpreenderam 

ante sua boa fortuna: 

– Seu filho é o único jovem sobrevivente do povoado, que sorte a sua! 

– É... pode ser, disse o sábio fazendeiro. 

– Mas como pode o senhor ficar sempre a dizer a mesma coisa? – perguntaram enfim os 

vizinhos. Sei Weng, compreensivo, explicou: 
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– Não percebe que exatamente o mesmo incidente, hoje, é causa de alegria, amanhã, de 

tristeza? Como dizer se isso é favorável ou não? É óbvio que o bom ou mau não estão nas coisas  

em si, mas sim nas mentes das pessoas... Viver na alegria da equanimidade é viver consciente 

da Verdade. 

Adaptada de Histórias Inspiradoras H2h 
 

 

“Os corações dos grandes estarão tão cheios de conteúdo divino e equanimidade que não serão 

afetados pelos altos e baixos do destino. Uma flor perfumada agradará com seu aroma 

cativante, quer esteja na mão esquerda ou na direita. Do mesmo modo, seja no céu ou na 

floresta, na aldeia ou na cidade, nas alturas ou no vale, o grande será igualmente feliz.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/09/2010” 

 

 

“O sol derrama sua luz igual e imparcialmente sobre todos - homens e animais, aves e 

quadrúpedes, montanhas e vales. Mas a imagem do sol é refletida somente na superfície plácida 

da água límpida. Igualmente, a visão sagrada de Deus é revelada somente em uma mente 

tranqüila e imperturbável, na qual todas as ondas de pensamentos se acalmaram. Um coração 

sagrado e puro espelhará a glória de Deus, enquanto um homem com uma mente vacilante 

nunca pode sentir a Divindade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 09/07/2005” 
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Coragem de Experimentar 
 

Uma rainha precisava encontrar uma boa pessoa para um cargo importante; para isso, 

decidiu então submeter sua corte à prova – era assim que sempre escolhia os melhores vizires. 

Logo, um grande número de homens, entre eles alguns considerados como os mais sábios do 

reinado, reuniram-se ao redor da monarca.  

– Ó vós, sábios deste reino – disse a rainha – estou com um problema e preciso que ajudem-me 

a resolvê-lo. 

Ela conduziu os homens para diante de uma porta 

enorme, maior do que qualquer outra por eles já vista, e 

explicou: 

– Aqui vedes a maior e mais pesada porta do palácio. 

Alguém pode abri-la? 

Alguns dos cortesões simplesmente balançaram a 

cabeça: 

– Mas essa porta é gigantesca, por certo não somos 

capazes de abri-la. – disseram. 

Outros (considerados por alguns como sábios) 

analisaram a porta um pouco mais detalhadamente: 

– Essa porta de fato possui mais de cinco metros de 

altura, parece ser feita de ouro maciço, e suas fechaduras são obviamente poderosas; 

impossível para um homem quebrá-las. Rainha, sentimos muito, mas não podemos abri-la. 

O restante da corte, quando ouviram os “sábios”, imediatamente concordaram que o 

problema não poderia ser facilmente resolvido. 

Porém, um vizir que observava a tudo aquilo com atenção resolveu aproximar-se realmente da 

porta. Ele averiguou seu material, bateu com dedos, observou suas dobradiças, a fechadura e 

então... puxou-a. A porta simplesmente rangiu... e abriu-se!  

Todos, boquiabertos, entenderam que a porta não estivera trancada – tinha estado apenas 

encostada – e que seu material, apesar da aparência, não era assim tão pesado. Mesmo 

aparentando ser impossível, a tarefa era na verdade um tanto simples; as únicas coisas 

necessárias para abri-la eram: estar sinceramente disposto a tentar, possuir a boa vontade de 

se esforçar, e não temer o fracasso. Este era o teste. 

A rainha, satisfeita, disse então ao homem: 
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– Preciso justamente de alguém de boa disposição, que coloca em prática suas próprias 

habilidades com fé, com ousadia para experimentar, e que, como tu, não confia simplesmente 

naquilo que vê ou ouve das pessoas. Tenho um cargo importante para ti. 

 
Adaptado de Nossrat Peseschkian 

 

 

“Você deveria estar preparado para enfrentar cada desafio da vida com coragem. A coragem é a 

chave para o sucesso. A vida está destinada a oferecer todos os tipos de dificuldades, mas você 

não deveria se acovardar diante delas. Enfrente cada provação com coragem. Atualmente, as 

pessoas ficam facilmente deprimidas e confusas quando encontram dificuldades. A depressão 

leva à frustração. Essa não é a maneira de enfrentar os desafios da vida. Você deveria 

desenvolver a coragem para atravessar a aventura da vida. Apegue-se à verdade, nutra o amor 

em seu coração, cultive a coragem e enfrente a vida com determinação firme e visão equilibrada. 

Uma vida assim resultará em realização. As recompensas da vida só podem ser recebidas através 

do esforço árduo.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/11/2007” 
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  Deixe secar 

Natália estava muito feliz: haviam lhe dado de 

presente um lindo conjunto de chá. No dia seguinte, 

sua amiguinha Júlia chegou bem cedo para brincarem, 

porém infelizmente Natália tinha que sair com sua mãe, 

e assim não poderiam se divertir juntas. Júlia então 

pediu que lhe emprestasse seu conjunto de chá para 

brincar sozinha no jardim do prédio onde viviam. 

Natália não quis muito entregar a ela seu novo 

presente, mas Júlia era sua melhor amiga e estava 

pedindo com muito carinho. Natália pensou, pensou e 

acabou deixando.  

Natália se foi, mas quando voltou ficou horrorizada. Seu conjunto de chá estava jogado no 

chão, faltavam algumas xícaras e a bandeja estava quebrada! 

Chorando e muito zangada, Natália foi contar para sua mãe:  

– Veja o que Júlia fez, mamãe! Emprestei meu conjunto de chá novinho e ela o deixou jogado e 

quebrado no chão!  

A menina estava muito brava e queria ir imediatamente à casa de sua amiga pedir explicações; 

porém, sua mãe carinhosamente lhe disse:  

– Filha, lembra daquele dia quando você estreou seu vestido branco e um carro que passava o 

enlameou? Chegando em casa queria lavar imediatamente o vestido porém a sua avó não 

deixou. Você se lembra o que ela disse?  

– Ela disse que tinha que deixar que a lama secasse, porque depois seria mais fácil retirá-la – 

recordou Natália.  

– É isso, e com a raiva acontece o mesmo. Deixe-a secar primeiro, depois é muito mais fácil de 

solucionar tudo.  

Natália não entendia o que tinha a ver uma coisa com a outra, porém decidiu seguir o conselho 

de sua mãe; logo foi fazer outra coisa.  

Pouco depois tocaram a campainha. Era Júlia, que com uma caixa nova nas mãos chegou 

dizendo: 
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– Natália, sabe aquele menino malcriado do quinto andar que sempre nos provoca? Ele 

veio aqui querendo brincar comigo, mas não o deixei porque pensei que não cuidaria bem das 

suas xícaras de chá. Ele ficou tão zangado que bateu em tudo e quebrou as peças.  

Fui para casa e contei isso para minha mãe; ela me levou a comprar outro igualzinho. Espero 

que não fique zangada comigo... 

Natália agora entendia. 

– Não, amiga, não tem problema – disse – a minha bronca já secou. 

Adaptado de Histórias inspiradoras H2h 

 
 
“Você precisa desenvolver os valores humanos. Sem eles, você é humano somente na forma. O 

homem está preenchido com sentimentos como raiva, desejo, cobiça, inveja, etc., que são 

características animais. A raiva é a natureza de um cachorro. A mente instável é a qualidade de 

um macaco.Você não é um cachorro e nem um macaco. Quando tiver um ataque de raiva, 

lembre que você não é um cachorro e, então, sua raiva diminuirá. Atualmente, várias 

características animais estão desenfreadas nos seres humanos. Nós necessitamos cultivar as 

qualidades humanas da compaixão, da verdade, da paciência, da empatia, etc.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 12/09/2006” 

 

 

“A língua é a armadura do coração; ela protege a vida da pessoa. Conversa alta e desnecessária, 

palavras cheias de raiva e ódio – tudo isso afeta a saúde do homem. Essas palavras criam raiva e 

ódio nos outros; elas ferem, excitam, enfurecem, afastam. Por que é dito que o silêncio é de 

ouro? O homem silencioso não tem inimigo, embora possa não ter amigos. Ele tem o tempo e a 

possibilidade de mergulhar dentro de si e examinar as próprias faltas e os próprios fracassos. Ele 

não tem mais a inclinação de procurá-los nos outros. Se seus pés escorregam, você sofre uma 

fratura; se sua língua escorrega, você fratura a fé ou a alegria de alguém. Essa fratura pode 

nunca ser curada; essa ferida irá supurar eternamente. Portanto, use a língua com grande 

cuidado. Fale sempre suave e docemente, e somente o necessário.” 

Sathay Sai Baba em “Pensamento para o dia 07/11/2005”
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Dentro do meu Coração 
 

– Amanhã pela manhã eu vou precisar abrir o teu 

coração – explicava o cirurgião para uma criança.  

E a criança o interrompeu: 

– Você encontrará Jesus ali? 

O cirurgião simplesmente olhou para ela, e continuou: 

– Eu vou cortar uma parede de teu coração para ver 

exatamente o que está acontecendo. 

– Mas quando o senhor abrir o meu coração, encontrará 

Jesus lá? – A criança tornou a interrompê-lo. 

O cirurgião sorriu e fitou os pais, que estavam sentados 

em silêncio. 

– Quando eu tiver visto todo o dano causado, planejaremos o que fazer em seguida, ainda com 

o coração aberto. 

– Mas doutor, me diga, você encontrará Jesus em meu coração? A Bíblia diz que Ele mora ali. 

Todos que acreditam Nele dizem que Ele vive ali... Então você vai encontrá-lo no meu coração!  

O cirurgião impaciente, sentiu que já lhe bastava e explicou:  

– Após a operação, te direi o que encontrei em teu coração, certo? 

E falou aos pais: 

– Pelos sinais aparentes que já temos, é possível que lá dentro encontre uma série de danos. É 

com base neles que saberei o que vamos ou não poder fazer.  

O cirurgião se foi. Em seguida, sentou-se em seu consultório e começou a falar suas 

constatações em voz alta no gravador para a cirurgia: “aorta danificada, veia pulmonar 

deteriorada, degeneração muscular cardíaca massiva. Sem possibilidades de transplante, 

dificilmente curável. Terapia: analgésicos e repouso absoluto. Prognóstico...” – fez uma pausa e 

em tom triste disse: “Morte nos primeiros anos de vida.” 

Então, parou o gravador. 

Mas tinha algo mais a dizer: 

– Por quê? – Perguntou em voz alta – Por quê acontecer isso com esta criança? 

O cirurgião estava estranhamente tocado pelo caso deste menino. Ele sabia que as dores eram 

insuportáveis. Ele já havia tratado vários casos semelhantes, mas este em especial mexeu com 

ele. Repentinamente, uma onda de recordação divina pairou e o médico voltou-se para Deus, 

falando em voz alta: 
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– Deus! Se foi o Senhor mesmo que colocou esta criança no mundo, por quê já lhe deu tão 

pouca vida e tanto sofrimento? Por quê? Não compreendo... 
 

De repente, o médico escutou a voz do Senhor; parecia primeiro vir do gravador, depois, de 

dentro de seu próprio coração. 

E o Senhor Todo-poderoso assim falou: 

– O menino, Minha ovelha, já não pertencerá a teu rebanho, porque ele é parte de Mim e 

Comigo estará por toda a eternidade. Aqui, em Meu rebanho, já não terá nenhuma dor, pois 

esta se relaciona apenas com o corpo. Seus pais, um dia, se unirão com ele, conhecerão a paz 

suprema e o verdadeiro amor, todos juntos em Meu reino... isto é, retornando a Mim mesmo.  

O cirurgião começou a chorar muito, e confuso ainda, não entendia as razões pelas quais tudo 

vinha acontecendo. Quis perguntar: 

– Foi o Senhor que criou este menino, mas para quê? Para que sofresse tanto e morresse em 

poucos anos de vida? 

Deus lhe respondeu: 

– Porque é tempo de regressar; sua missão na terra já se cumpriu. Há alguns anos atrás enviei 

uma ovelha Minha para que ajudasse e curasse seus irmãos, mas, com tantos conhecimentos 

na ciência acabou esquecendo-se de seu Criador. Então enviei outra de minhas ovelhas, o 

menino enfermo, não para perdê-lo, mas sim para que essa ovelha perdida há tanto tempo, 

com dotes de médico, voltasse para Mim. 

O cirurgião chorou inconsolavelmente. 

A cirurgia foi feita, e alguns dias depois ele sentou-se ao lado da cama do doce menino. 

O menino acordou e murmurando perguntou: 

– Abriu meu coração? 

– Sim – disse o cirurgião. – E ao ver teu coração sabe o que aconteceu? 

– O que doutor? 

– O meu coração se abriu...  

– O senhor viu Jesus? 

– Você estava certo, encontrei Jesus dentro do teu coração!  

 

Adaptado de Wesley Castro 

 

 

“O despertar do homem está ao seu alcance. O despertar para o conhecimento de que o próprio 

homem é Deus. Você não é o corpo humano: ele simplesmente abriga a alma ou a centelha da 

Divindade interior, pois Deus reside no coração de todo homem e essa centelha do Divino que em 

você habita é você – seu próprio ser. Tudo mais é ilusão”.  

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (1964)”



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

80 

 

Escola de Anjos 

Era uma vez uma escola de anjos (isto há muito, muito tempo atrás). Conta-se que, antes 

de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes 

passavam por um estágio. Durante um certo 

período eles saiam em duplas para fazer o bem, e 

no final de cada dia apresentavam ao anjo mestre 

um relatório das ações praticadas. 

Aconteceu então, um dia, que dois anjos 

estagiários observavam dois lavradores indo para 

casa. Repentinamente um deles teve uma ideia: 

– Que tal darmos “o poder” a estes dois lavradores 

por quinze minutos para ver o que eles fariam?  

O outro respondeu: – Você ficou maluco? Acho que 

nosso mestre não vai aprovar essa atitude.   

– Que nada, acho que ele até vai gostar! Vamos fazer isto e depois contaremos para ele.  

O outro por fim concordou e assim o fizeram. Tocaram suas mãos invisíveis na cabeça dos dois 

e se puseram a observá-los. Poucos passos adiante eles se separaram e seguiram por caminhos 

diferentes.  

Um deles, após alguns passos depois, viu um bando de pássaros voando em direção à sua 

lavoura, e passando a mão na testa suada disse:   

– Por favor, meus passarinhos, não comam toda a minha plantação! Eu preciso que esta lavoura 

cresça e produza, pois é daí que tiro o meu sustento. 

Naquele momento, ele viu espantado a lavoura crescer e ficar prontinha para ser colhida em 

questão de segundos.  Assustado, ele esfregou os olhos e pensou: “devo estar cansado”, e 

acelerou o passo. 

Logo adiante, ele caiu ao tropeçar em um pequeno cão que havia fugido do canil.   

– Você fugiu de novo meu pequenino!  Mas, a culpa é minha, eu ainda vou construir um canil 

mais decente para você.   

E mais uma vez espantado ele viu o canil se transformar num local limpo e acolhedor, ventilado 

e com água corrente; viu até mesmo o cãozinho lá, brincando com os demais. Esfregou 

novamente os olhos e, apressando ainda mais o passo, disse mentalmente: “não, não... só 

posso estar muito cansado!”   

Neste momento ele chegou em casa e, ao abrir porta, a tranca que estava pendurada caiu 
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sobre sua cabeça.  Ele então tirou o chapéu e foi dizendo: 

– Puxa vida, de novo!, e o pior é que eu não aprendo. Também, não tem me sobrado tempo. 

Mas ainda hei de ter dinheiro para construir uma grande casa e dar um pouco mais de conforto 

para minha esposa.  

Naquele instante, mais um milagre.  Aquela humilde casinha foi se transformando numa 

verdadeira mansão diante dos seus olhos. Assustadíssimo, e sem nada entender, convicto de 

que era tudo decorrente do cansaço, ele jogou seu corpo numa enorme poltrona que estava à 

sua frente e, em segundos, estava dormindo... Mas não houve tempo sequer de descansar, 

pois acordou com alguém gritando por socorro:  

– Compadre! Me ajude! Eu estou perdido!  

Ainda atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo, ele se levantou correndo.  

Tinha na mente imagens muito fortes de algo que ele não entendia bem, e que parecia um 

sonho. Quando ele chegou na porta, encontrou o amigo em prantos. 

Ele se lembrou que poucos minutos antes eles se separaram no caminho e tudo estava bem. 

Então perguntando o que havia se passado ele ouviu:  

– Compadre, nunca vi uma coisa destas! Veja só... por volta de quinze minutos nós nos 

despedimos e eu segui para minha casa. Mas acontece que poucos passos adiante eu vi um 

bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. Este fato me deixou revoltado e eu 

gritei: “Vocês de novo, atacando a minha lavoura, tomara que seque tudo e vocês morram de 

fome!”  

Naquele exato momento, eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morrerem diante dos meus 

olhos! Pensei comigo, devo estar cansado, e apressei o passo. Andei um pouco e acabei caindo 

depois de tropeçar no meu cão que havia fugido do canil. Fiquei muito bravo e disse:  

“Você fugiu de novo? Por quê não morre logo e para de me dar trabalho?” Compadre, não é 

que o cão morreu ali mesmo, na minha frente?! 

Acreditando estar vendo coisas, andei mais depressa para logo chegar em casa e descansar, 

mas, ao entrar, não é que me caiu na cabeça a tranca da porta? Naquela hora, como eu já 

estava mesmo com raiva, falei: “Esta casa caindo aos pedaços... por quê não pega fogo duma 

vez e acaba logo com isto?...  

Para minha surpresa compadre, instantaneamente a casa inteira pegou fogo, e tudo foi tão 

rápido que eu nada pude fazer! 

Os dois ficaram alguns segundos em silêncio e o lavrador ainda com a respiração ofegante 

comentou: 

– Mas, compadre... O que aconteceu com a sua casa? De onde veio esta mansão? 

Depois de tudo observarem, os dois anjos foram, muito assustados, contar para o anjo mestre 

o que havia se passado. Estavam muito apreensivos quanto ao tipo de reação que o mestre 
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teria. Mas eles se surpreenderam.  
 

O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato, parabenizou os dois pela ideia brilhante que 

haviam tido, e após consultar o Todo-poderoso Senhor dos anjos e dos homens, resolveu 

decretar que a partir daquele dia, todo ser humano teria intensos minutos diários de poder ao 

longo da vida. Porém ninguém jamais saberia quando estes minutos de poder estariam 

acontecendo.  

Diz-se que em qualquer lugar do mundo, quando os sinos de uma igreja tocam, os anjos 

aprendizes sopram no ar este alerta para os seres humanos:  

“Muito cuidado com tudo aquilo que você pensa, diz e age! Não esqueça que sua mente 

trabalha para que tudo aconteça...” 

Autor desconhecido 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Todas as experiências de prazer e dor possuem sua origem nos pensamentos do homem. Um 

pensamento é como a semente de uma árvore que, em seu devido tempo, gera galhos, folhas, 

flores e frutos. Tudo o que você vê em uma árvore veio de uma pequena semente. Do mesmo 

modo, embora o pensamento do homem seja sutil, ele contém, potencialmente, o universo 

inteiro. O átomo é o microcosmo do Universo. A pessoa pode observar o tamanho gigantesco de 

uma figueira, mas sua semente é muito pequena. Intrinsecamente, a semente e a árvore são 

essencialmente uma.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 22/02/2009” 
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Ganhar ou Perder, eis a Opção 

Em uma cidadezinha do interior vivia um pequeno menino, seu nome era Jaime e era filho 

de um vendedor de frutas e de uma lavadeira de roupas; passava seus dias brincando com as 

crianças nas ruas de terra da cidade. Como eram poucas as crianças ali que possuíam 

brinquedos, costumavam brincar de atirar argolas (que faziam enrolando fios de arame) para 

ver quem conseguia acertá-las no gargalo de uma garrafa colocada a uns sete passos grandes 

de distância. Tão comum era o jogo, que todos 

daquele povoado sabiam jogá-lo.   

Jaime adorava esse passatempo e não pensava em 

outra coisa a não ser em atirar argolas. Porém, o 

menino possuía um defeito: quando vencia ficava 

contente e feliz, mas quando perdia ficava muito 

aborrecido e raivoso, querendo brigar com todos.  

Um dia, jogou com seus colegas e perdeu, e o de 

sempre aconteceu: ele ficou muito bravo, e todos, 

já cansados de suas brabezas, não quiseram ficar 

mais em sua companhia naquela tarde; Jaime ficou sozinho e triste. 

Foi para sua casa e entrou no quarto; resmungava e gritava sem nenhuma paciência; de 

repente pensou consigo: “Mas deve haver um jeito de eu nunca perder! Eu faria qualquer coisa 

para ser invencível”. Naquela noite, antes de dormir, Jaime lembrou-se de ter ouvido seu pai 

dizendo que se uma pessoa quer algo de bom ela pode orar e pedir a Deus, que Ele sem dúvida 

dará – porém o pedido teria que ser por algo realmente bom e necessário.  

– Ora – pensou ele, – não há nada melhor do que poder ganhar sempre; o meu pedido por isso 

é bom e necessário... pelo menos pra mim. 

Resolveu então que iria pedir a Deus. Assim fez, e dormiu. 

Deus, ao ouvir aquele pedido sorriu, e sentiu que deveria enviar um elfo de luz para ajudar o 

menino a receber o que necessitava. 

Quando se fez manhã, Jaime ouviu um grave som de vento; para seu completo assombro, 

quando abriu seus olhos viu uma luz muito bela, e um pequenino ser diante dele, que disse: 

– Olá! Sou Elfi. O grande Ser me trouxe ao seu lar para que ao menino eu possa ajudar. 

Primeiro, o garotinho ficou demais de assustado ao ver aquela figura luminosa que ali falava 

sorrindo, mas depois ficou extremamente feliz. 

– Você vai me ajudar a nunca perder? – perguntou ele com esperança. 

– Ah, mas é claro! Foi por essa razão que Elfi aqui veio. – E tirando de um de seus pequeninos 

gorros em sua cabeça falou ainda com sua voz aguda: 
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– Do mágico mundo aqui faça ver uma joia que nunca o deixe perder. 

O menino viu o elfo colocar a mão em seu gorro e dele tirar um 

colar com um pingente feito de uma interessante pedra azul. 

Dando o colar ao menino disse que enquanto o usasse em seu 

pescoço ele sempre ganharia, nunca perderia. 

A alegria do menino não tinha limites:  

– Agora sou invencível – dizia para si mesmo. 

Ele agradeceu e estava para sair de seu quarto quando o 

pequenino elfo lembrou-se de algo:  

– Ah, sim, Elfi esqueceu-se de um detalhe dizer: o pingente 

mágico irá sempre servir, mas desaparecerá se o menino mentir – 

e ao dizer isso se foi. 

Apesar daquelas palavras todas meio trocadas, Jaime pôde entender que a joia mágica seria 

sempre dele, mas com a condição que não mentisse. 

Ele então saiu de casa e foi direto ao parque; ali viu alguns de seus colegas jogando as argolas.  

– É a oportunidade perfeita para testar o pingente mágico! – pensou. 

– Oi companheiros, posso jogar – disse ele. 

– Claro – responderam – mas não vá ficar nervoso quando perder dessa vez. 

Com certa apreensão Jaime jogou e... não errou um lance sequer. Foi o grande vencedor, 

deixando todos surpreendidos: o pingente parecia realmente funcionar! 

O menino riu e saiu caminhando e assoviando contente pelas ruas. 

Ao chegar perto da fonte viu outros meninos jogando este jogo, porém dessa vez eles eram 

meninos mais velhos. 

– Oi companheiros – disse ele, – posso jogar? 

Os meninos ao ouvirem o convite do pequeno garoto debocharam: 

– Ei pequenino, não acha que é muito criança para nos desafiar? Já atirávamos argolas antes de 

você nascer! 

Riram-se dele e tentaram dissuadi-lo, mas pela sua insistência deixaram que ele entrasse no 

jogo. 

O pingente mágico mais uma vez funcionou! O pequeno menino não errou um lance sequer, 

derrotou a todos e os deixou paralisados pela tamanha destreza que demonstrava. 

Jaime, quando se deu conta de que a promessa do elfo era verdadeira, e viu que tinha em seu 

pescoço um verdadeiro item mágico, começou a pensar assim: 

– Bem, não tenho muitos brinquedos, mas sei que alguns meninos da cidade têm; se apostasse 

seus brinquedos no jogo poderia tê-los todos pra mim. 
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Foi assim que ele começou a usar seu pingente para ganhar as figurinhas, as bolas de gude e os 

bonecos de seus colegas. 

E assim, em pouco tempo, Jaime já possuía todos os tipos de brinquedos, mas ainda não tinha 

paz: 

– Brinquedos já tenho muitos – ponderou, – mas para que ter brinquedos se com esse pingente 

mágico eu posso ficar rico? 

Além disso, Jaime também pensava em dar presentes para ajudar as pessoas, pois não era tão 

egoísta. 

– A quitanda de meu pai é muito pequena, posso com meu colar conseguir uma quitanda nova 

para ele; posso conseguir também roupas e sapatos novos para minha mãe. 

E seguiu, pensando sempre em como ganhar mais e mais. Ele então resolveu ir até a feira da 

cidade. Ali, em alguns becos, sempre se via diversos homens dispostos a apostar de tudo; eram, 

em realidade, malandros e trapaceiros que usavam do jogo e da enganação para ganhar a vida. 

Quando andava por aquelas ruas sujas um velho homem daqueles disse: 

– Ei garoto, o que faz por aqui sozinho? 

– Vim até aqui fazer uma aposta com alguém – respondeu. – Uma aposta através de um jogo de 

argolas. 

O velho sorriu e disse que ele era o maior campeão naquele jogo, e que estava disposto a 

apostar o que o menino quisesse. Dizendo isso mostrou um saco cheio de colares de ouro e 

joias preciosas. O menino aceitou o jogo; ele nunca tinha jogado com um adulto, mas se sentiu 

confiante já que usava o pingente mágico. 

– Porém – disse o homem com um olhar sinistro, – se perder você terá que deixar a casa de 

seus pais e viver comigo como meu serviçal para sempre. 

O menino aceitou confiante porque sabia que por certo iria ganhar suas joias preciosas.  

Eles prepararam-se para iniciar a partida; porém, antes o homem perguntou-lhe: 

– Pequenino, antes de começar preciso saber se seus pais sabem que você está aqui; você os 

avisou aonde ia? Eles sabem que você está fazendo apostas aqui na feira? 

Jaime ficou inseguro; ele não tinha avisado seus pais. Ele sabia que lucrar assim com apostas 

não era algo bom e por isso tinha vergonha de contar a seus pais. Com medo que o homem se 

recusasse a jogar com ele respondeu: – Uhmm, sim... sim... meus pais sabem... mas vamos jogar 

logo. 

Ele se preparou para lançar a primeira argola quando viu que o pingente não estava mais em 

seu pescoço – ele havia se esquecido e contado uma mentira. 

Jaime sentiu um terror que nunca havia sentido por perceber que sem o pingente ele perderia 

o jogo, deixaria seus pais muito tristes, e teria de passar o resto de sua vida servindo a um 

homem mau. Jaime chorou! 
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Porém, nesse exato momento ele viu que o homem mudara de feições; agora sorria com um 

sorriso terno para ele. Em realidade aquele não era um trapaceiro, mas sim o próprio elfo 

disfarçado, que disse com sua voz melodiosa: 

– Sem discernimento o menino ficou, por isso aqui novamente estou. Se assim tivesse seguido, 

sua vida teria perdido. 

E desapareceu sem dizer mais nada. 

O menino aliviado por não ter perdido sua vida, e arrependido por tudo que tinha feito voltou, 

devolveu os brinquedos que ganhara de seus colegas e chegando em casa falou com seu pai: 

– Pai, hoje fiz coisas errada... mas tudo porque eu queria que fôssemos ricos como num “passe 

de mágica”, e não sofrêssemos. 

– Filho – olhou ele compreensivo para Jaime, – eu e sua mãe trabalhamos duro para ganhar a 

vida, mas na verdade não sofremos por continuarmos pobres, temos saúde, o que comer e 

vestir, e além disso, Deus, como num “passe de mágica” sempre nos tem dado grande alegria 

de viver... essa é uma grande riqueza, não é? Além do mais, enriquecer sem servir aos outros 

não é bom. 

– Mas, pai ser rico não é bom? 

– Tanto faz, filho; mas lembre-se que o mais rico não é aquele que mais tem coisas, mas é 

aquele que tem menos desejos. 

Depois disso Jaime não mais se preocupou com aquilo; nem mesmo ficava bravo quando 

perdia no jogo. Agora só se ocupava em não perder uma coisa: a paz de seu coração. 

Kapa Jore 

 

 “A vida deve ser elevada e iluminada pelo auto-sacrifício. Como pode um copo cheio de água 

receber leite? A água deve ser despejada. Quando o copo do coração está repleto de maldade, 

nenhuma virtude pode ser depositada ali. A ação, porém, não necessita ser renunciada; você 

deve renunciar a ideia que o faz se engrandecer e sentir-se o autor quando uma ação resulta em 

vitória ou fracasso.” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. 15, cap. 58) 
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Isto Também Passará 

Era uma vez um nobre rei que já se encontrava no fim da vida. Um dia, pressentindo a 

iminência da morte, tirou um anel do dedo e chamou seu único filho, que o sucederia no trono. 

– Meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este anel. Dentro dele há uma sagrada 

inscrição e quando viveres situações extremas de vitória ou fracasso, tira-o, e lê. 

E o filho respondeu:  

– Assim será, meu pai. 

O rei logo morreu e o filho passou a reinar em seu lugar, sempre usando o anel que ele lhe 

deixara. Passado algum tempo, surgiram conflitos com um reino vizinho que desencadearam 

uma terrível guerra. À frente do seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo. No 

auge da batalha, vendo os companheiros lutarem e morrerem bravamente, num cenário de 

intensa dor e tristeza, mortos e feridos agonizantes, o rei lembrou-se do anel. Tirou-o e nele leu 

a inscrição: 

“Isto também passará” 

Ele continuou sua luta. Venceu algumas batalhas, perdeu outras 

tantas, mas no fim saiu vitorioso. Retornou então ao seu reino 

e, coberto de glórias, entrou em triunfo na cidade. O povo o 

aclamava.  

Nesse momento, inundado pela alegria da vitória, ele se 

lembrou novamente de seu velho e sábio pai. Tirou o anel e leu: 

“Isto também passará”  

O rei, conduzindo-se sempre assim, viveu uma vida cheia de sentido. Deu-se conta da 

efemeridade das coisas do mundo e da necessidade de se buscar com todas as suas forças os 

tesouros perenes da Existência. 

Tal era sua adesão a esse lema que a bandeira do próprio reinado consistia em um círculo azul 

com as sábias palavras inscritas: 

“Isto também passará” 

E assim, quando seu corpo já estava na iminência da morte, este nobre rei se deu conta de que 

somente Aquilo, que não era seu corpo, mas sim o habitava, é que não passaria. Experimentou 

fortemente que a Grande Vida que soprava vida em todas as vidas do mundo estava dentro 

dele; e não era diferente dele. Conseguiu enxergar então sua verdadeira Realeza, e neste 
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estado bem-aventurado sorriu: 

– Somente isto jamais passará... e Eu Sou Isto! 

Adaptado de Francisco Cândido Xavier 

 

  

“Eu espero que vocês possam enfrentar as dificuldades com coragem, depositando fé e devoção 

em Deus. Se vocês contemplarem Deus, nenhum outro pensamento irá trazer perturbação; 

tristezas e dificuldades não os afetarão. Eu estou sempre feliz; vocês devem também estar 

sempre felizes – felicidade é união com Deus. Quando vocês se ligam em Deus, vocês não 

sentirão nenhuma dor ou sofrimento. Vocês podem ter alguma dor física ou alguma ansiedade 

mental, mas vocês devem garantir que elas não perturbem seu Princípio Divino. Se vocês 

estiverem firmemente estabelecidos no Princípio Divino, nada poderá perturbá-los... Nós nos 

deparamos com diversas dificuldades, angústias e dores; nós frequentemente estamos com a 

mente perturbada devido a diversas razões. Mas, nós devemos ignorar tudo com um sentimento 

de desprendimento – ‘isso não é meu, isso é de outro’. Tudo isso vem e vai como nuvens 

passageiras... Nenhuma delas pode apagar o radiante sol. É somente durante alguns momentos 

que as nuvens cobrem os raios de sol. Da mesma forma, é somente quando nossa mente está 

oscilante e perturbada que sofremos com angústias e dificuldades. Quando nossa mente está 

firme, nenhuma ‘nuvem’ pode nos incomodar. Por isso mantenha sua mente pura e firme. 

Desenvolva coragem e fortaleza.” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. 39, cap. 14)” 
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Lenda Oriental 
 

Conta uma lenda das arábias que um jovem chegou 

a um oásis situado próximo de um povoado, e, 

aproximando-se de um velho sábio que ali estava, 

perguntou-lhe: 

– O senhor sabe me dizer que tipo de pessoas vivem 

neste lugar? 

– Sim – respondeu o sábio. – Mas antes me diga: como 

são em geral as pessoas do lugar de onde vieste? 

– Ah, são pessoas muito egoístas e malvadas; nunca serão boas – esbravejou o rapaz – estou 

muito satisfeito de ter saído de lá. 

O sábio respondeu:  

– Aqui encontrarás o mesmo, meu rapaz... 

Ele se foi; no mesmo dia, um outro jovem aproximou-se do oásis para beber água e, vendo o 

sábio ali, assim saudou-lhe: 

– A paz seja contigo! Gostaria de saber como são as pessoas que vivem aqui neste vilarejo. 

O sábio respondeu com a mesma pergunta que fizera antes: 

– Meu caro jovem, antes diga-me que tipo de pessoas viviam no lugar de onde vens? 

O rapaz respondeu-lhe: 

– Um magnífico grupo de pessoas bondosas, honestas e felizes. Ao lembrar-me delas, só 

gratidão sinto no peito. 

– O mesmo encontrarás aqui – respondeu o respeitável senhor. 

Com isso, um homem que tirava água do poço, e havia escutado as duas conversas, perguntou 

ao sábio: 

– Como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? 

E ele respondeu-lhe: 
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– Cada um sempre vê fora aquilo que carrega em sua mente e coração, não importa onde  

 

estiver. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou não poderá 

encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou a bondade, também a encontrará aqui.  

Lenda Oriental 

 

 

“Você não necessita ir a parte alguma para procurar Deus. A Divindade está dentro de você. 

Assim como existem vários membros no corpo que são mantidos vivos por um único coração, o 

mesmo Deus é a força-vital para todos os seres. O universo inteiro é o reflexo do Ser Supremo. A 

visão determina sua percepção da Criação. Quando olha o mundo através de lentes coloridas, 

você verá tudo com a cor das lentes que estiver usando. Você deveria considerar o que quer que 

aconteça como um presente de Deus. Amor é Deus. Viva em Amor. Esta é a maneira adequada de 

adorar Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 13/08/2006” 
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Meu Encontro com o Grande Espírito 

Sonhei um dia que tive uma conversa com o Grande Espírito.  

– Entre! – disse Ele. – Pois então, você quer conversar Comigo?  

– Se você tiver tempo – respondi.  

O Grande Espírito sorriu e disse: 

– Meu tempo é a eternidade, e é suficiente para que Eu faça qualquer coisa. O que tem em mente 

para me perguntar? 

– Queria saber o que mais Lhe surpreende na humanidade?  

E o Grande Espírito respondeu:  

– Que as pessoas se aborrecem por serem ainda criança, 

que se apressam em querer crescer, e que então 

lamentam por não serem mais crianças;  

Que perdem sua saúde para conseguirem ter dinheiro, e 

então perdem dinheiro para restaurarem sua saúde; 

Que por pensarem de forma ansiosa sobre o futuro, eles 

se esquecem do presente de tal forma que não vivem 

nem para o presente nem para o futuro; 

Que vivem como se jamais fossem morrer, e morrem 

como se jamais tivessem vivido... 

As mãos do Grande Espírito apertaram as minhas e permanecemos em silêncio por alguns 

instantes. Então perguntei: 

– E quais são as lições que devemos aprender? 

O Grande Espírito, com um sorriso, respondeu:  

Aprender que não é proveitoso esperar que alguém o ame. O melhor é amar; e a recompensa de 

amar é o amor; 

Aprender que a pessoa rica não é aquela que possui mais, mas é aquela que necessita de menos; 

Aprender que leva apenas alguns segundos para se abrir feridas profundas nas pessoas que 

amamos, e que leva muitos anos para as curarmos; 

Aprender que não devemos julgar as pessoas, mas sim discernir sobre os atos que nos incomodam 
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e buscar corrigi-los em nós mesmos; 

Aprender que duas pessoas podem olhar para uma mesma coisa e vê-la de modos totalmente 

diferentes. Apesar da diversidade aparente do mundo, existe uma Unidade por trás de tudo; 

Aprender que não é necessário batalhar para ser “o melhor”, mas sim se esforçar de coração para 

oferecer “o seu melhor” em cada ato... 

Sentei-me ali por alguns instantes apreciando aquele momento. Então agradeci a Ele por Seu 

tempo amoroso dedicado a mim, e por tudo aquilo que sei que Ele tem feito por mim e por 

minha família.  

Ele respondeu: 

– Não há necessidade de agradecer. E ademais, sempre estou aqui com você, 24 horas por dia. 

Tudo o que tem a fazer é Me perguntar, e sempre lhe responderei. 

Adaptado de contos populares Budistas 

 

 

 

 

 

“Você não precisa glorificar Deus, pois isso pode mantê-lo a 

uma certa distância Dele. Deus não é novo. Ele estava lá 

antes de seu nascimento, e Ele existe eternamente. Onde 

está a necessidade de glorificá-lO? Você deve considerá-lO 

como seu velho amigo. Quando se conquista uma amizade 

recente com uma pessoa, você fala com ela formal e 

respeitosamente. Quando você se torna um velho 

conhecido, pode tomar liberdades com ela. Considere Deus 

também como um velho amigo, de modo que possa 

desfrutar a liberdade e se sentir familiar a Ele!” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 03/11/2004” 
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Mohajit 

Mohajit, o príncipe, foi até um sábio 

na floresta para pedir-lhe orientação sobre 

como alcançar a União com Deus. O sábio 

lhe falou: 

– Antes de poder te dar qualquer instrução, 

Mohajit, me diz: já dominaste o apego, 

(como teu próprio nome indica)? 

O príncipe disse que, não apenas ele, mas 

todos no seu reino haviam superado o 

apego!  

Com isso o sábio se pôs a testar a veracidade de sua afirmação. Ele, primeiramente, tomou 

emprestado as roupas do príncipe, ensopou-as em sangue e foi até os portões do palácio com 

uma horrível história: de que o príncipe fora assassinado por rufiões na floresta. Quando 

chegou lá e contou aquilo à serviçal do palácio, ela simplesmente continuou seu serviço, 

recusando-se a se apressar para levar a notícia aos aposentos reais: 

– Ele nasceu, ele morreu. – disse ela. – Qual é a urgência especial desta notícia para que eu 

interrompa minha rotina de trabalho e corra até o rei e a rainha? 

Depois, quando finalmente ele conseguiu uma audiência e pôde comunicar a triste notícia ao 

pai, este apenas sentou-se sereno, sussurrando para si mesmo: “o pássaro voou da árvore em 

que havia pousado para descansar.”  

O sábio voltou-se à rainha e salientou que ela nunca mais veria seu amado filho; entretanto, ela 

também mostrou-se inabalável. Ela disse: “esta Terra é uma hospedaria de viajantes para a qual 

os homens vêm, ficam por uma noite e, com a chegada do amanhecer, um a um eles partem 

por diferentes caminhos. Amizade e parentesco são somente palavras que usamos para 

designar o apego cultivado entre os viajantes no acampamento, durante o curto tempo em que 

se conhecem”. 

A esposa do príncipe “morto” também se mostrou imperturbável. Ela disse:  

– Esposa e marido são como dois pedaços de madeira descendo um rio caudaloso; eles flutuam 

juntos por algum tempo, e quando alguma corrente se interpõe, eles são separados... cada um 

deve seguir para o mar no seu próprio ritmo e no seu próprio tempo. Não há necessidade de 

angústia pela separação dos dois, pois é da própria essência da natureza que assim seja. 

Vendo este firme e sincero despego nos governantes e nos governados, o sábio não cabia em 

si de alegria. Ele voltou então à floresta, e buscando fazer ainda mais um teste, disse ao 

príncipe que, enquanto ele estivera ali na floresta, um exército hostil invadira o seu reino,  
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assassinara toda a família real, capturara seus domínios e escravizara seus súditos. O 

príncipe recebeu as notícias calmamente e disse:  

– Tudo isso são bolhas, impermanentes, inconsistentes. Deixemos que sigam seu caminho de 

bolhas. Guie-me para que eu possa atingir o Infinito, o Imperecível. 

– Mohajit! – exclamou o sábio. – Tu realmente estás pronto para alcançar Deus. 

Adaptado de um conto indiano 

 
 

 
“É dito que a mente é tanto a 
causa da escravidão como da 
libertação. A mente é como uma 
fechadura, e o coração é a chave. 
Quando a chave é virada para 
Deus, há desapego. Quando ela é 
virada para o mundo, há apego. 
Portanto, a mente precisa ser 
dirigida para o que é santo e puro. 
Então, você levará uma vida livre, 
jovial e bem-aventurada. De fato, 
ela será a própria personificação 
da bem-aventurança. A Divindade 
não está limitada a algum lugar 
específico, ou a alguma forma 
específica. Cada um deveria 
perceber que esta Divindade toda-

penetrante, toda-poderosa, está dentro de si mesmo.” 
Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 15/02/2006” 

 

 

 
“A devoção a Deus é como um rei que tem dois subordinados, chamados sabedoria e desapego. 
A devoção deve ser construída sobre a base da sabedoria; ela deve florescer no desapego ao 
mundo. O amor dá origem à compaixão, ao desapego, produz o autocontrole e, finalmente, nos 
conduz pelo caminho da retidão.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 01/03/2004” 
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Mudando o Foco, Curtindo o Desafio 
 

– Não consigo subir esse morro! – disse o 

menininho. – É impossível; é demais pra mim. Acho que 

vou desistir. 
 

– Que pena! – disse a irmã. – Vamos fazer outra coisa 

então; descobri uma brincadeira ótima! Dê um passo à 

frente e veja se consegue deixar uma pegada bem 

nítida na terra – e dando um passo forte, exclamou:  – 

Olhe só para a minha! Ahá!.. Agora você vai, veja se 

consegue fazer uma tão boa assim! 
 

O menininho deu um grande passo: – Hahaha, a minha está igual a sua! 
 

– Você acha? – sorriu a irmã – olhe a minha, de novo, aqui! Eu faço mais forte que você porque 

sou mais pesada, por isso a pegada fica mais funda. Tente de novo. 
 

– Agora a minha está tão funda quanto a sua! – gritou entusiasmado – olhe esta, agora esta e 

mais esta! – e saiu pulando rápido. 
 

– É, está muito bom mesmo, – disse a irmã – mas agora é minha vez, deixe eu tentar de novo e 

vamos ver! 
 

E assim eles continuaram, passo a passo, comparando as pegadas e rindo da terra que lhes 

subia por entre os dedos descalços.  

Passado algum tempo o menininho olhou ao redor. – Ei, mana, você não vai acreditar! Nós 

estamos no alto do morro! 
 

– Que maravilha! Você viu? Mudamos nosso foco e cumprimos a meta com prazer... curtindo o 

desafio! 
 

Adaptado de William J. Bennett   
 

 

“Deus decidirá o que dar, quando dar e onde dar. Portanto, todas as ações deveriam ser 

dedicadas a Deus e Ele decidirá o que o devoto está apto a receber. Quando tudo é entregue a 

Deus, com puro amor e fé absoluta, Ele tomará conta do devoto. As pessoas atualmente 

perderam essa fé firme. No caminho da devoção, muitas provações precisam ser superadas. No 

passado, grandes devotos enfrentaram tais provações com fé e coragem. Finalmente, eles 

asseguraram a graça Divina e experimentaram a bem-aventurança. Para alcançar tudo na vida, 

duas coisas são essenciais: fé firme e amor puro.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 23/10/2009” 
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Não Consigo 

Um dia, um colega foi visitar a escola primária onde eu trabalhava como supervisor. Disse 

a ele que ficasse à vontade para observar o que quisesse por ali; no final do dia ele me relatou 

uma experiência muito instrutiva:  

“Pedi licença para entrar em uma sala de aula. Tomei um lugar vazio no fundo e fiquei 

observando. Todos os alunos estavam trabalhando numa tarefa, preenchendo uma folha de 

caderno com ideias e pensamentos. Uma aluna de dez anos, mais próxima de mim, estava 

enchendo a folha de ‘não consigos’. 

“Não consigo chutar a bola de futebol até o gol” 

“Não consigo fazer divisões longas com mais de três números” 

“Não consigo fazer com que a Débora goste de mim” 

Caminhei pela sala e notei que todos estavam escrevendo o que não conseguiam fazer. 

“Não consigo fazer dez flexões” 

“Não consigo comer apenas um biscoito” 

A esta altura, a atividade despertara minha curiosidade. Decidi verificar com a professora o que 

estava acontecendo, mas percebi que ela também estava ocupada, escrevendo a sua própria 

lista de ‘não consigos’. Frustrado em meus esforços para descobrir a razão pela qual os alunos 

estavam trabalhando frases negativas, voltei para o meu lugar e continuei minhas observações. 

Os estudantes escreveram por mais dez minutos. A maioria encheu a folha. (Alguns começaram 

outra). Depois de algum tempo os alunos foram instruídos a dobrar as folhas ao meio e colocá-

las numa caixa de sapatos vazia que estava sobre a mesa da professora.  

Quando todos os alunos haviam colocado as folhas na caixa, a professora acrescentou as suas, 

tampou a caixa, colocou-a embaixo do braço e saiu pela porta do 

corredor. 

Os alunos a seguiram. E eu segui os alunos. 

Logo à frente a professora entrou na sala do zelador e saiu com 

uma pá. Depois seguiu para o pátio da escola, conduzindo os 

alunos até o canto mais distante do pátio. Ali começaram a cavar. 

Eles iam enterrar seus ‘não consigo’! 

Quando a escavação terminou, a caixa de ‘não consigos’ foi 

depositada no fundo e rapidamente coberta de terra. Trinta e uma 

crianças de dez e onze anos permaneceram de pé, em torno da 

sepultura recém cavada. A professora então proferiu seu discurso 

fúnebre: 
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– Amigos, estamos hoje aqui reunidos para honrar a memoria do ‘não consigo’. Enquanto 

esteve conosco aqui na Terra, ele tocou a vida de todos nós... de alguns mais do que de outros. 

Seu nome, infelizmente, foi mencionado em cada instituição pública – escolas, prefeituras, 

hospitais e até mesmo no escritório do presidente. Providenciamos neste dia um local para o 

seu descanso final e uma lápide com seu epitáfio. Ele vive na memória de seus irmãos e irmãs 

‘eu consigo’, ‘eu tentarei’ e ‘eu farei’. Que ‘não consigo’ possa descansar em paz e que todos os 

presentes possam retomar suas vidas e ir em frente na sua ausência. Amém. 

Ao escutar as orações, tive a certeza que aqueles alunos jamais esqueceriam as lições. A 

atividade era simbólica: uma metáfora da vida. O ‘não consigo’ estava enterrado para sempre. 

Logo após, a sábia professora encaminhou os alunos de volta à classe e promoveu uma festa. 

Como parte da celebração, ela recortou uma grande lápide de papelão e escreveu as palavras 

‘não consigo’ no topo, ‘descanse em paz’ no centro, e a data embaixo. A lápide de papelão 

ficou pendurada na sala de aula durante o resto do ano. Nas raras ocasiões em que um aluno se 

esquecia e dizia ‘não consigo’, alguém simplesmente apontava o cartaz ‘descanse em paz’; o 

aluno imediatamente reformulava sua frase, lembrando-se que ‘não consigo’ já estava morto. 
 
 

Adaptado de Jack Canfield 

 

“Você deve se ocupar em estar ativo, usando seu tempo e sua habilidade para seu melhor 

benefício. Este é seu dever, e dever é Deus. Indivíduos obtusos e letárgicos hesitarão em estar 

ativos por temerem o esgotamento, o fracasso ou a perda. Indivíduos emotivos e impetuosos 

mergulharão precipitadamente, ansiarão por resultados rápidos e se decepcionarão se eles não 

vierem. Indivíduos equilibrados estarão ativos porque é seu dever; eles não se agitarão por causa 

do fracasso ou do êxito. Eles fazem isto como um meio de adorar Deus, e entregam os resultados 

a Deus. Eles compreendem que são apenas instrumentos nas mãos de Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 17/04/2004” 

 

 

 

“A alegria e o prazer obtidos através de atividades são apenas temporários. No entanto, não se 

deveria desistir da ação. Como, então, se deve agir? Deveria se praticar o desapego e a 

diminuição dos desejos em relação aos resultados das ações. Isto é: deveria se tratar todas as 

ações como sacrifícios executados para a glória de Deus, e não para fins egoístas; para ganhar 

méritos duráveis, e não para benefícios temporários. A ação feita neste espírito não causará 

cobiça nem mágoa; ela causará apenas um sentimento de realização de um dever.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 29/07/2004 
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Narasimha: Metade Homem, Metade Leão 

Há muito tempo, num momento em que o mal se espalhava perigosamente, o Senhor 

Supremo todo-abarcante desceu à Terra na forma de um javali para destruir um homem 

demoníaco: Hiranyáksha. Logo, seu irmão Hiranyakashipú, poderoso e maligno rei dos 

perversos, ficou extremamente furioso e jurou vingar a morte de seu irmão. Assim 

determinado, ele foi ao vale da montanha de Mandara e executou ali severa penitência 

rogando que todo o poder do mundo estivesse com ele, e que ele se tornasse imortal. Muito 

tempo passou ali, e Hiranyakashipú, completamente imerso em seu objetivo, por fim recebeu 

maravilhosas dádivas. Uma voz lhe disse que ele, a partir daquele momento, não poderia ser 

morto nem de dia, nem de noite; por nenhum homem ou animal; nem dentro, nem fora de seu 

palácio; e nem na terra, nem no céu. Muito poderoso, e julgando-se então imortal, 

Hiranyakashipú foi capaz de destronar o Glorioso Rei da época – Indra –, expulsou os anjos do 

céu e proclamou-se rei do universo, não permitindo que ninguém recebesse adoração, há não 

ser ele mesmo. 

Contudo, este rei maligno tinha um filho, chamado Prahlada. Ao contrário de seu pai, ele era 

um jovem extremamente devotado ao Senhor. Apesar de tentarem destruir esta inclinação de 

diversas formas, Prahlada continuava inabalavelmente sua adoração a Deus, cantando sem 

cessar Sua Glória a todos no reino dos perversos.  

Um dia, os professores de Prahlada vieram irritados relatar ao rei o que vinha acontecendo: 

– Grande rei, teu filho só fala de Deus para os colegas, e agora todas as outras crianças também 

estão como ele, e se recusam a ouvir nossas instruções.  

Hiranyakashipú, completamente irritado com a natureza pura de seu filho, decidiu acabar com 

a vida dele. O rei demoníaco chamou o menino para sua sala, e sentado no trono o ameaçou: 

– Prahlada, Prahlada... você está brincando com fogo. Passa os dias pensando nesse Deus e 

falando com Ele; mas onde Ele está?, seus olhos não podem vê-Lo... Você se ilude. 

– Não, pai, é o contrário, estou vendo Deus sempre. Ele é onipresente; Ele não possui uma 

forma definida, mas ao mesmo tempo habita todas as formas. Ele está aqui e está lá, está 

dentro dos seres e fora deles... Ele está até mesmo nas colunas desse palácio. 

Ao ouvir essa resposta tão assertiva, Hiranyakashipú perdeu o controle: 

– Como ousa me afrontar desta maneira? Basta! Você deve adoração a mim. Não irei mais 

permitir esta insanidade. Adeus, Prahlada! 

(Prahlada em silêncio somente contemplava seu Senhor) 
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E assim ele se levantou de seu trono, tomou sua 

espada, e com sua mão de aço deu um soco na 

pilastra. Ele se encaminhava para matar seu filho, 

porém, logo após esse golpe no pilar, um tremendo 

estrondo retumbou pelo céu e pela terra! Uma 

explosão irradiante se fez e o Senhor Supremo surgiu 

de dentro da coluna, com todo o esplendor de Sua 

Onipotência, na forma de Narasimha – metade homem, 

metade leão. 

Foi a alegria de Prahlada, e o fim do rei-demônio; todos 

tremeram ao ver aquela forma aterrorizante que Deus 

assumira (nem homem, nem animal), durante o 

crepúsculo (nem dia, nem noite), na soleira do palácio 

(nem dentro, nem fora dele), e tomando-o em seu colo 

(nem na terra, nem no céu) pereceu pelas garras do 

Senhor, que com isso provou Sua proteção infalível 

aos devotos verdadeiros.  
 

Adaptado do Bhagavatam (Sagrada Escritura) 

 

 

 

“O poder do Nome de Deus é incomparável. Muitas vezes as pessoas O tomam de modo frívolo. 

Isso é um erro. Não se deve confundir um diamante com um pedaço resplandecente de vidro. O 

diamante real é completamente diferente. O que é um diamante? Que morra a mente (die mind, 

em inglês). O nome de Deus é o verdadeiro diamante. Mantenha-O protegido e seguro. Nunca se 

incomode com dor e sofrimento, perdas e dificuldades. Eles simplesmente vêm e vão. Essa não é 

sua verdadeira natureza. Seu Ser Interior inato é forte, eterno e real (Sat). Você não deve seguir 

o fugaz e o irreal, abandonando sua natureza verdadeira e eterna. Quando você busca refúgio 

nos pés de lótus de Deus, você nunca deve desistir. Onde quer que vá, os pés Divinos o 

protegerão. Se você instalar o Nome Divino firmemente em seu coração, sua vida se tornará 

santificada.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/11/2010” 
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O Aprendizado de Sara 
 

Já faz um bom tempo que minha mãe me 

contou essa história. Ela mostra a preciosa lição 

de vida que aprendeu a jovem Sara. 

Ela casara-se feliz e, como costume em seu país, 

foi viver com o marido na casa dos sogros. 

Passado alguns meses, Sara começou a implicar 

com sua sogra. Eram personalidades muito 

diferentes... a jovem se irritava com os hábitos e 

a postura da sogra, criticando-a com frequência.  

Meses se passaram e a convivência se tornava cada vez mais cheia de atritos. Porém, de acordo 

com a antiga tradição chinesa, a nora precisava curvar-se à sogra e obedecê-la em tudo. 

Sara, já não suportando mais conviver numa atmosfera assim, decidiu recorrer ao velho erveiro 

da aldeia – Huang Shougong – muito amigo de seu pai.  

Ela contou-lhe tudo, e, depois de ouvi-la pacientemente, o senhor pegou um pacote de ervas e 

lhe disse: 

– Vou lhe dar várias ervas que irão envenenar lentamente sua sogra, e isto poderá levar meses. 

Você não poderá usá-las de uma só vez, porque isso causaria suspeitas. A cada dois dias, ponha 

um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de 

você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Nunca 

discuta; ajude-a no que for possível. Resolveremos o seu problema, mas lembre-se, siga à risca 

todas as instruções. 

– Sim, senhor Huang, eu farei tudo o que o senhor me pedir – respondeu Sara. 

Ela agradeceu o erveiro e voltou apressadamente para casa, a fim de dar início ao plano.  

Semanas se passaram e, a cada dois dias, Sara servia a comida “especialmente tratada” à sua 

sogra. Ela sempre se lembrava do que o senhor Huang havia recomendado sobre evitar 

suspeitas e, assim, controlou o seu temperamento, obedecendo a sogra e tratando-a como se 

fosse sua própria mãe. 

Depois de seis meses, a casa inteira estava com outro astral. 

Sara tinha controlado tanto o seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Durante esse 

tempo, ela não teve discussão alguma com a sogra, que agora, também parecia mais amável e 

agradável de se conviver. As atitudes da sogra também mudaram, e elas passaram a se tratar 

como mãe e filha. 
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Sara, notando essa grande mudança, ficou desesperada e aflita. Foi imediatamente 

procurar o  

Senhor Huang para lhe pedir ajuda: 

– Querido Senhor Huang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se 

transformou numa mulher amável, e eu a quero bem como se fosse minha própria mãe! Não 

quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. Por favor, senhor Huang, me ajude! 

O senhor sorriu e acenou com a cabeça. 

– Sara, não precisa se preocupar. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde 

dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo 

amor que você passou a oferecer a ela. 

Na China, assim como no mundo inteiro, existe uma regra dourada que diz: “A pessoa que ama 

os outros também será amada!” – lembre-se sempre: 

“O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso, tenha cuidado com o que planta!” 

Adaptado de um Conto Chinês 

 

 

 

“Para promover a harmonia, a primeira regra que você deve seguir é o controle da língua. Não 

dê uma expressão imediata a todos os seus pensamentos: selecione, pondere e, então, fale. Fale 

suave e docemente, e sem malícia em seu coração; fale como se você estivesse se dirigindo a Sai, 

que reside em todos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 07/06/2004” 

 

 

 

“Você vê, ouve e experimenta muitas coisas neste mundo. Elas são somente o reflexo, a reação e 

a ressonância do seu ser interno. Tudo aquilo que você vê no mundo externo é, de fato, uma 

parte de você. Considere este exemplo: há alguém que o odeia. De fato, é o ódio em você que 

tomou a forma do ódio na outra pessoa. Da mesma maneira, adulação ou infâmia, bem ou mal 

são reflexos do seu próprio ser. Tudo o que você vê no mundo externo, tudo o que experimenta, 

seja prazer ou dor, na realidade veio de dentro de você.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/02/2007” 
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O Barbeiro 

Amadeu se preparava para ir ao barbeiro. Gostava de ter o cabelo bem cortado e a barba 

sempre bem feita. A barba até poderia fazer em casa, mas de vez em quando gostava de 

apreciar e honrar os mais variados serviços das 

profissões.  

Enquanto seus cabelos eram cortados, conversava 

sobre as maravilhas da vida – as divinas obras de Deus. 

Porém o barbeiro, incrédulo e já cansado de ouvir, foi 

interrompendo Amadeu: 

– Deixa disso, meu caro... Deus?! – exclamou 

mostrando indignação – Cheguei a conclusão de que 

este Deus não existe... Falemos de futebol, vai... 

– Mas por qual razão dizes isto? – perguntou Amadeu 

curioso para saber sua lógica. E o barbeiro com certa 

convicção respondeu: 

– Ora, se Deus existisse não haveria tantos miseráveis passando fome! – Respirou fundo e 

continuou: – olhe em volta quanta tristeza, é só andar pelas ruas e enxergar! Que Deus pode 

ser este?! 

– Bem, respeito a sua maneira de pensar. – disse Amadeu. 

Ambos se entreolharam, e Amadeu naquele instante falou com os olhos ao pobre homem que 

ele mesmo não estaria ali se o Todo-poderoso não tivesse lhe dado a dádiva da vida... e após 

este forte pensamento, concluiu: – pois sabe, meu irmão, eu possuo fé em Deus sim, o Senhor 

que nos ama e nos protege. Ficaram em silêncio. 

Terminado o serviço, o bom homem pagou o corte e se despediu. Mas logo ao sair do salão, 

avistou um maltrapilho de longos cabelos sujos, com a barba desgrenhada, e caminhando com 

o olhar perdido. 

Amadeu, pensando pela mesma lógica do barbeiro, subitamente voltou à barbearia e declarou: 

– Irmão, sabe de uma coisa? Pois eu não acredito que barbeiros existam! 

– Como assim, criatura? Ficou doido de vez? Por quê diz isto? – falou em tom irônico o senhor. 

– Pois se existissem barbeiros, não haveriam pessoas de cabelos e barbas compridas tão 

desleixadas! – falou apontando para o mendigo na rua.  

– Ora, ora – balançou a cabeça o barbeiro, – se eles estão assim não é por falta de barbeiros! 
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Uns, sem força e sem dinheiro, não têm opção, como parece ser o caso deste pobre 

homem; outros, em sua vontade própria, deixam crescer por gosto. E se desejassem mudar 

seria muito simples... eles viriam até mim! 

– Exatamente! Concordo com suas palavras! – disse Amadeu. – Agora transponha isso para 

nossa relação com o Senhor nosso Deus! 

Deu-lhe um abraço e foi saindo da barbearia a passos suaves... aquele que ama a Deus, o 

senhor Amadeu. 

 

Autor desconhecido 

 

 

“Aqueles que negam Deus estão negando si mesmos. Todos possuem Amor em seus corações, de 

uma forma ou de outra, seja em relação às crianças, ou aos pobres, ou trabalhando para o bem 

dos outros. Este Amor é Deus, a centelha do Divino neles. Eles possuem bem-aventurança, por 

mais temporária ou pequena que seja, e esta é uma centelha de Deus. Eles possuem paz, 

desapego e solidariedade. Todos estes são os reflexos do Divino no espelho de suas mentes.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 17/06/2004” 

 

 

 

“O principal requisito para o homem é perceber, em si mesmo, a potência Divina que é a fonte de 

todas suas capacidades e de todos seus talentos. Essa é a verdade para um ateu, um teísta ou um 

agnóstico. Ninguém no mundo pode sobreviver sem essa energia. Ela pode ser chamada por 

nomes diferentes. Nomes não são importantes. A energia é a mesma. É essa energia Divina que 

conduz a humanidade ao caminho correto. Os homens deveriam esforçar-se para reconhecer a 

presença do Divino em tudo.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 9/12/2008” 

 

 

 

“Aqueles que perguntam onde está Deus não percebem que tudo que vêem no cosmo é uma 

manifestação do Divino. É por isso que as escrituras declaram: “Até mesmo quando está vendo, 

o tolo não vê”. O homem está, o tempo inteiro, vendo o universo ao seu redor e ainda declara 

que não viu Deus. Qual é a forma do Cosmo? Ela não é o Divino? Você está vendo o Divino na 

forma do universo físico. Na Bhagavath Gita, esta forma cósmica do Senhor é descrita como 

‘Viswa Viraata Roopa’. O que é ‘Viswa’? É o cosmo inteiro. O ‘Viswa Viraata Roopa’ é a forma 

coletiva de tudo que existe no universo.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/12/2006” 
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O Bagrezinho 
 

O palco dessa história é a região da alta selva 

peruana, onde os pequenos riachos que nascem 

nos Andes começam sua longa viagem em direção 

ao mar. 

Era uma vez um bagre muito velho, de barbas 

muito compridas, que na sombra do riachinho 

onde morava dizia com sua voz rouca: “eu 

conheço o mar!” 

Os peixinhos daquele riacho escutavam o velho com muita admiração e comentavam entre si: 

“este respeitável bagre ancião conhece o mar!” 

Um dia, de tanto e de tanto ouvi-lo, um bagrezinho aproximou-se do velho peixe com 

reverência e perguntou: 

– É verdade que o senhor já foi até o mar?  

– Sim – respondeu o ancião –, conheci o oceano quando ainda era jovem. 

– Sabe, vô, eu tenho muita vontade de conhecer o mar também. 

– Então venha cá, meu querido – chamou ele –, vou te contar todos os detalhes necessários 

para se embarcar nesta aventura. Aliás, eu tinha a tua idade quando realizei esta proeza. 

Naquela noite, num cantinho do riacho, o velho bagre passou todas as instruções importantes 

para se chegar ao longínquo mar, e desejou as marés mais auspiciosas ao pequeno bagrezinho. 

Assim que amanheceu, Bagrezinho recebeu as bênçãos e os preciosos conselhos de sua mãe e 

partiu feliz, despedindo-se de todos. Após dois dias e meio de viagem, o jovem peixinho viu 

uma coisa interessante – o riacho em que estava derramava suas águas em um riacho bem 

maior. Este novo riacho era mais fundo, tinha correntezas mais fortes e corria por entre o 

bosque fazendo ziguezagues tão malucos que Bagrezinho chegou a ficar tonto. “Ah, este deve 

ser o rio das mil voltas que o vô comentou” – pensou ele. 

Por onde passava, o pequeno bagre via coisas novas, e às vezes até se assustava, mas como era 

corajoso, ele ia seguindo em frente sem desanimar diante de cada obstáculo... e não pensem 

que foram poucos os desafios pelos quais ele passou. 

À medida em que ia avançando mais e mais em sua jornada, ele viu que todos os pequenos 

riachos se juntavam formando corredeiras cada vez maiores, viu que os rios também faziam 

igual: corriam, corriam e desembocavam em outros rios. As águas iam ficando mais velozes, 

rodamoinhos brotavam, e nadar ali ia se tornando um verdadeiro desafio. 
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Ah... mas foi pelas dificuldades que Bagrezinho aprendeu as lições mais preciosas! 

Com o tempo, ele já era capaz de fugir com facilidade das garras dos lagostins, dos dentes 

afiados das piranhas e de outros tantos predadores que encontrava pelo caminho, já era 

também um especialista em identificar quando as saborosas minhocas que via não passavam 

de iscas disfarçadas, desviando então com muita esperteza dos perigosos anzóis daqueles 

pescadores que não entendem nada da missão dos peixes.  

Porém, nem tudo foi dificuldades. Bagrezinho aprendeu em meio às tormentas a perceber e 

experimentar muitas belezas! Eram pássaros que cantavam maravilhas nas margens do rio, 

peixes dourados que davam verdadeiras lições de amizade protegendo-se uns aos outros, 

anchovas que dançavam magistralmente em imensos cardumes... pedras coloridas... arco-íris... 

estrelas... luar. 

Nesta aventura toda, os dias voavam mais velozes que o poderoso condor, e Bagrezinho ia 

ficando cada vez mais sábio e forte. Lembrava de sua mãe com muito amor e às vezes se 

surpreendia derramando lágrimas de gratidão por todas as bênçãos que a vida estava lhe 

dando. 

Um dia, bem cedinho pela manhã, Bagrezinho notou algo... 

– Mas que rio diferente! – ele exclamou – suas águas são da cor do caramelo!, e... puxa!, que 

enorme!, deve ser o maior rio do mundo. 

Sim, ele estava certo, aquele era mesmo o rei dos rios, o Amazonas.  

Então, Bagrezinho viajou maravilhado pelas águas daquele rio grandioso e sereno passando 

com alegria em frente a vilas, fazendas e cidades, até que em uma bela noite, uma noite em que 

a lua prateada enfeitava o céu, ele sentiu algo muito diferente... as águas se moviam de um 

modo estranho.... seu bigodes traziam sensações que ele nunca havia sentido... o que seria 

tudo aquilo? Foi nesse momento que Bagrezinho olhou adiante e com espanto viu algo 

semelhante a um transparente abismo verde.... “o mar!” – disse ele emocionado – “o mar!” 

Aquele peixinho que havia saído ainda jovem de 

sua casa não tinha perdido a coragem, e após 

muitos e muitos dias e noites de esforço e 

persistência conheceu o que era o mar! Por 

isso, estava tão contente que dançava, cantava, 

pulava sobre as águas, balançava seus bigodes, 

e pulava novamente... “eu conheço o mar!” 

Mais do que conhecer o encanto do mar, esse 

bagre, ao completar sua viagem, descobriu um 

profundo segredo da vida: 

“Agora eu entendo! Esse é o destino de todos os rios: eles nascem, correm quilômetros e 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

106 

 

quilômetros pela terra, passam por turbulências e abismos, entregam suas águas a outros 

rios, que entregam a outros, que entregam a outros.... até que tudo acaba no mar” – e 

entendeu que a vida também era assim. 

Após algum tempo ali, apesar da grandiosa experiência, Bagrezinho sentiu que já era hora de 

retornar. Cheio de contentamento olhou mais uma vez para aquela imensidão única que 

parecia não mais ter fim, e num grande suspiro de vitória, pôs-se a tomar o caminho de volta.  

Naquele momento o sol estava se pondo e parecia tocar o mar, que apresentava tons 

belíssimos. Bagre, observando o amazonas se fundindo naquele azul esmeralda, deu um salto e 

mergulhou nas profundezas do “rei dos rios”. Nadando contra a correnteza precisou de 

esforços extras para ganhar maior velocidade, mas, tão logo percebeu já estava seguindo 

tranquilamente. Tamanha era sua alegria que Bagre não se continha: ele beijava as pedras que 

encontrava, saltitava aqui e ali, fazia muitos amigos pelo caminho e reencontrava outros, que 

cantavam vivas por sua heroica conquista. Todos vibravam juntos quando o viam: 

– Olhem, lá vem o destemido Bagre! 

– Vitória!!! 

– Ele viu o mar!!! 

Assim, noites e dias se alternavam, e a alegria genuína de Bagrezinho continuava implacável. 

Ah sim!, temos que dizer que uma grande mudança aconteceu com Bagrezinho – ele 

desenvolveu tamanha compaixão que já não conseguia mais se alimentar de outros bichinhos e 

peixes como fazia antes, pois saudava e reverenciava a divindade em todos... já não tinha mais 

coragem. Agora ele se alimentava de algas, folhas e frutas que caiam nos rios. (Que alma 

nobre!) 

Sem sentir o tempo passar, Bagrezinho percebia os rios ficando cada vez menores, e nadava 

em ziguezagues, rodopiava e saudava toda a divina criação que o rodeava. Logo reconhecendo 

as proximidades de onde nasceu, notou que a ninguém conhecia, apesar de tudo estar quase 

do mesmo jeito: a ponte do riacho, a casa, os caminhos floridos... mas, ele olhava e olhava e a 

ninguém encontrava; nem sua mãezinha, nem o vô, 

nem seus amigos.  

Contudo, todas aquelas doces lembranças do 

passado submergiam-se em torrentes de sábio 

contentamento...  ele só sabia dizer, com sua voz já 

um tanto rouca: 

– Eu conheço o mar! 

Os peixinhos daquele riacho, escutando admirados 

ao velhinho diziam:  

– Este respeitável bagre ancião conhece o mar! 
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Sim, aquele bagre já era um velho ancião! 

Em pouco tempo, um bagrezinho aproximou-se do 

velho peixe com reverência e perguntou: 

– O senhor já foi até o mar?  

– Sim, meu querido, quando tinha a tua idade. 

– Sabe, vô, eu tenho muita vontade de conhecer o mar também. 

E assim, mais uma vez aquela linda história recomeçou... 

 

Adaptado de Francisco Izquierdo Ríos 

 

 

“Uma bolha nasce na água, ela veio da água e submerge na água. O homem nasce em Deus e 

submerge em Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (vol. 8)”  

 

 

“Quando se tem determinação, qualquer coisa é possível. Se uma formiga possui determinação 

ela pode viajar uma grande distância. Mas, mesmo uma águia, se não tem o ânimo de voar, 

ficará confinada ao chão. Decida realizar aquilo que você quer com uma determinação firme” 
 

Sathya Sai Baba em “Sanathana Sarathi (ago. 1993)” 

 

 

 

 

 

 

 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

108 

 

O Barulho de uma Carroça 
 

Certa manhã meu pai convidou-me a dar um 

passeio no bosque; eu aceitei com prazer a 

caminhada. Em determinado momento ele se 

deteve numa clareira, e depois de um pequeno 

silêncio me perguntou: 

– Além do cantar dos pássaros, você está 

ouvindo mais alguma coisa? 

Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:  

– Estou ouvindo um barulho de carroça. 

– Isso mesmo – disse meu pai, – e é uma carroça vazia. 

Perguntei:  

– Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos?  

– Ora – ele respondeu, – em geral é muito fácil saber que uma carroça está vazia, é só ouvi-la. 

Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. 

E aprendi que isso vale não só para carroças de madeira, mas também as “carroças humanas”.  

Hoje conto essa história aos meus filhos, e espero que eles a assimilem como eu a assimilei; 

quando vejo uma pessoa falando demais, brigando, gritando sem controle, tratando o próximo 

com grossura ou algo neste sentido, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: 

“quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz...” 

Autor desconhecido 
 

 

 

“Com disciplina, preces a Deus e firme esforço, há um poder espiritual que surge dentro da 

pessoa e reduz a força de emoções perigosas. Mas, mesmo a parte disso, as pessoas podem e 

devem tentar refrear essas emoções prejudiciais de serem expressadas exteriormente. Pode 

haver raiva, ódio, depressão fervendo por dentro, mas o comportamento exterior da pessoa 

deve permanecer pacífico. Seu sorriso deve ser calmo. Com toda a sua força, ela deve resistir a 

qualquer demonstração dessas emoções negativas. Este é um ponto da mais alta importância.” 
 

Sathya Sai Baba em “Conversações com Sathya Sai Baba (cap. 51)” 
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O Bom Exemplo 

 

A mamãe Altieri lavou roupas esta manhã e as 

colocou para secar no varal. Um tempo depois, 

ameaçou uma chuvarada, e ela pediu aos meninos:  

– Rápido, tragam as roupas para dentro de casa. 

Ela não poderia deixar a panela onde estava 

cozinhando a polenta. O filho mais velho, então, correu 

para fora e chamou os irmãos: 

– Nino, Ninneta, Lampião!, rápido, andem logo e recolham as roupas antes que a chuva chegue! 

E ficou somente olhando e falando: – Vamos, ânimo, tem mais roupa lá atrás! 

A mamãe, que ouviu e viu tudo da porta da cozinha, chamou o filho e contou-lhe um caso:  

“Um dia, os soldados estavam cortando lenha no bosque. O capitão, com a mão na cintura, os 

incitava: – Rápido, ânimo! Despachem logo!  

Naquele momento, um senhor a cavalo passou ali, parou, e se voltou ao capitão, dizendo:  

– Se existe tanta pressa, por quê você também não dá uma mão? 

– Mas eu sou o capitão! – respondeu. 

Aquele senhor então desceu de seu cavalo e também se pôs a recolher a lenha.  

Depois de um bom tempo, colocou as pilhas de lenha próximo ao capitão, o saudou, e subindo 

na sela, lhe disse:  

– Está feito. Caso necessite de mim, é só chamar. 

– Parabéns, voluntário, e quem é você? – perguntou o capitão. 

– Sou o general-chefe.” 

E que vergonha passou o capitão... 

O menino reconheceu a lição e correu para ajudar seus irmãos a recolher as roupas. 
 

Autor desconhecido 

 

“Não há nada a Me questionar se Eu não atuo. Não há nada que Eu perderia se não Me 

empenhasse em atividade, e nem tenho qualquer grande desejo em estar ativo. No entanto, 

você Me vê muito ativo. A razão é que Eu devo estar fazendo algo todo o tempo por sua causa, 

como um exemplo e uma inspiração. Aqueles que lideram devem dar um exemplo para os outros 

seguirem, e aqueles que comandam devem realizar o que esperam que os outros façam. Eu estou 

empenhado em atividade, para que você aprenda a transformar cada minuto numa 

possibilidade inestimável que o capacite a se mover em direção à Divindade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 08/12/2007” 
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O Camundongo Medroso 
 

Era uma vez um camundonguinho. Ele morava na mesma 

casa em que habitava uma velha gata cinza, e morria de medo 
dela.  
           – Aaai, como eu seria feliz se aqui não existisse essa gata 
velha! Que medo que eu tenho dos gatos... – falava em voz alta 
sozinho. 
Um dia, uma fada passava silenciosamente por perto e ouviu o 
camundongo sussurrar: 
– Aaai, como eu queria ser um gato... 
Ela, vendo aquele bichinho tão aterrorizado, ficou com pena e 
resolveu fazer uma magia: transformou-o num gato marrom.  
No início, ele ficou extremamente satisfeito com aquela nova 
roupagem. 
– Meus problemas acabaram! – pensou. 
Mas, um dia, enquanto passeava pelo quintal ele viu algo que o deixou novamente 
aterrorizado: um cachorrão vinha correndo em sua direção. 
– Aaai! – resmungou enquanto fugia, – não é nada divertido ser um gato. Que medo que eu 
tenho dos cachorros...  
Mais tarde, aquela mesma fada voava pela casa quando ouviu novamente um sussurro vindo 
do cantinho do jardim: 
– Aaai, como eu queria ser um cachorrão... 
Ela mais uma vez ficou compadecida daquele gato marrom e decidiu transformá-lo num 
cachorro bem grande.  
Ele ficou demais de feliz; marchava pelo jardim com confiança. Um dia, andando pela floresta 
ele ouviu o rugido de um leão: Uaarraarr! 
– Ai, ai, aaai , escutem só esse leão! – exclamou. – Que medo! Não é lá tão seguro ser cachorro. 
Eu queria mesmo era ser um leão. E correu para a fada. 
– Oi, bondosa fada, por favor, me transforme num leão grande e forte! 
A fada atendeu seu pedido, porém, mal havia ele se tornado um leão, começou a ter medo dos 
homens. Disse à fada: 
– Não... não, fadinha... não quero ser mais leão, não... por favor me transforme em um homem. 
– rugiu ele como um rato. 
Mas a fada já havia entendido tudo, e disse: 
– Você? Virar homem? Não, agora não posso fazer isto. Um homem deve ter um coração 
corajoso, persistente e cheio de gratidão. ¿Percebeu que apesar das diferentes formas que 
você assumiu, o seu coração continuou sendo de camundongo? Por isso, volte a ser um 
camundongo até aprender as lições que precisa. 

Adaptado de um Conto Popular 
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“O aspirante espiritual não deve ceder a qualquer abatimento, desânimo ou sensação de falha 
ou dúvida. O aspirante deve ser paciente e suportar os acontecimentos com firmeza. Desse 
modo, deve desenvolver dentro de si entusiasmo, fé e alegria. Mantendo o resultado final do 
esforço constantemente em vista, o aspirante deve corajosamente enfrentar todas as 
dificuldades e tentações. Como dificuldades são apenas de curta duração e fracas, com um 
pouco de paciência elas podem ser superadas com facilidade. Se o aspirante não está atento e 
paciente, todo o sucesso alcançado até aquele ponto desaparecerá em um momento de 
descuido.”   

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 22/04/2011” 
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O Cesto de Junco 
 

Um professor de filosofia de uma Universidade reuniu seus alunos e propôs uma viagem 

de três dias. Todos foram, sem exceção, pois, além de gostar de filosofia, admiravam demais 

aquele professor; aliás, por influência da conduta dele, muitos alunos desejavam também ser 

professores. Sempre tecendo paralelos com os significados mais profundos da vida, conduzia 

os conteúdos através de atividades criativas e extremamente educativas.  

Ali na fazenda em que estavam, após organizarem grupos de estudo e planejarem o 

cronograma do dia, os alunos faziam algumas perguntas filosóficas ao professor. Sabendo que 

muitas das respostas vinham de uma forma curiosa e interessante, todos se entusiasmavam. 

– Professor, o senhor fala sobre a importância de se estudar e refletir sobre a sabedoria, mas 

por quê fazer isso, se com o passar do tempo acabamos esquecendo muita coisa? E assim 

somos obrigados, constantemente, a ficar retomando o que já não está mais em nossas 

memórias. 

O professor fitou o horizonte, e depois de alguns instantes lançou uma tarefa: 

– Pegue aquele cesto e desça até o riacho, depois encha o cesto de água e o traga até aqui. 

O aluno primeiramente observou aquele objeto: era um cesto vazio feito de um trançado de 

junco, e estava um tanto sujo. Inicialmente achou muito estranha a tarefa, mas mesmo assim 

obedeceu. Pegou o cesto, desceu as quatro dezenas de degraus da escadaria que levava até o 

riacho, encheu o cesto de água e se pôs a subir de volta. Como o cesto era todo vazado, a água 

naturalmente foi escorrendo. Quando chegou em cima, já não restava mais nada dentro.  

O professor perguntou-lhe:  

– Diga para nós, o que você aprendeu? 

– Bem... – disse o aluno pensativo, – aprendi que 

cesto de junco não segura água. 

A esta altura, todos esperavam aquelas belas 

explicações que acendiam a chama do entusiasmo 

pelo saber.  

Mas a lição ainda não havia terminado, 

inesperadamente o professor perguntou se ele 

toparia repetir a tarefa; o jovem fez que sim.  

Quando pela segunda vez retornou com o cesto 

vazio, ouviu a mesma pergunta: 

– Então, o que você aprendeu? 

– Que água não para em cesto vazado! 

O jovem apenas trocara as palavras. O professor 
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redarguiu: 

– Muito bem; sua resposta é óbvia. Essa parece a única conclusão, mas se você enchê-lo por 

umas dezoito vezes continuamente, aposto que descobrirá algo. 

Todos os alunos se agitaram. O que seria aquela lição?  

O jovem decidiu aceitar o desafio, afinal ele mesmo formulara a questão, e agora, conduzido 

por seu professor, queria encontrar uma resposta satisfatória. 

E assim foi. Depois de um bom tempo, quando subia aproximadamente pela vigésima vez, já 

bastante cansado e percebendo que nenhuma reflexão mais ampla se fizera, ele colocou o 

cesto no chão e esperou o professor dizer alguma coisa: 

– E agora, o que aprendeu? 

Mas, quando ia se aprontando para dar mesma resposta de sempre, de repente, não mais que 

de repente, olhando para dentro do cesto, ele exclamou entusiasmado: 

– Nossa!, olhem só, o cesto está limpo!!! 

Sim, apesar de não segurar a água, a repetição constante do ato de encher o cesto acabou por 

lavá-lo, deixando-o limpo. 

O professor sorriu, dizendo:  

– Quando se trata de sabedoria, não importa que você não consiga memorizar todos os 

ensinamentos adquiridos ao longo de sua vida. 

No processo de se conectar diversas vezes ao 

saber, e colocando em prática as verdades que 

aprende, a sua mente e o seu coração vão se 

depurando: inúmeros preconceitos se 

abrandam, a intolerância cede lugar à 

compaixão, a destrutividade cede à 

criatividade, a oposição e a competição dão 

lugar à cooperação, e neste divino processo, o 

homem, ao longo do tempo sendo 

continuadamente tocado pelas mãos da 

sabedoria, vai “limpando-se” e tomando consciência de quem realmente ele é! 

Autor desconhecido 

 

“Você deve compreender que suas atividades de serviço são feitas para sua própria purificação 

espiritual e elevação. Todas as ações deveriam ser feitas com a perspectiva de purificar a mente 

e remover suas impurezas. É errado pensar que apenas através das ações você pode alcançar a 

libertação ou redimir sua vida. As ações devem ser feitas somente para a purificação da 

consciência. Sem a pureza da consciência, a vida não pode ser espiritualizada. O nascimento 

humano é o resultado da ação. A ação correta conduz à retidão. Através da retidão, o Divino 

precisa ser percebido.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 3/05/2009” 
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O Círculo Invisível 
 

Era manhãzinha quando um camponês bateu na porta do convento. Assim que o irmão 

porteiro abriu, ele lhe estendeu um magnífico cacho de uvas. 

– Caro irmão porteiro, estas são as mais belas 

uvas produzidas pelo meu vinhedo. Venho aqui 

presenteá-las a você. 

– Obrigado! E que lindas! – disse ele. – Vou levá-las 

imediatamente ao Abade, que ficará alegre com 

essa oferta.  

– Não, não! Eu as trouxe para você.   

– Para mim? – o irmão ficou sem jeito. 

– Sim! – insistiu o camponês. – Afinal, sempre que 

bati na porta, você a abriu com boa vontade. E 

ainda, quando minha colheita foi destruída pela 

seca, você prestou grande ajuda, dando-me pão e 

suco todos os dias. Eu quero que este cacho de 

uvas lhe traga um pouco do amor do sol, da 

beleza da chuva e do milagre de Deus, que o fez 

nascer tão belo.   

O irmão porteiro o aceitou, e passou a manhã inteira a admirá-lo: era realmente lindo, uma 

perfeição da natureza. E justamente por ser tão perfeito – contrariando o camponês – ele 

resolveu oferecer o presente ao Abade, que sempre o havia estimulado com conselhos e 

palavras de sabedoria.  

O Abade, ao receber as uvas, ficou muito contente; lembrou-se que havia no convento um 

irmão que estava doente e pensou: “Vou dar-lhe o cacho. Quem sabe isso possa trazer alguma 

alegria”.  E assim fez.  

Porém, as uvas não ficaram muito tempo no quarto do irmão doente, porque este refletiu: “O 

irmão cozinheiro tem cuidado de mim por muito tempo alimentando-me com o que há de 

melhor. Tenho certeza que se alegrará com isso”.   

Quando o irmão cozinheiro apareceu na hora do almoço trazendo sua refeição, ele entregou-

lhe as uvas.  

– São para você – disse o irmão doente. – Como sempre está em contato com os produtos que 

a natureza nos oferece, saberá o que fazer com esta exímia obra de Deus. 
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O irmão cozinheiro ficou deslumbrado com a beleza do cacho e, chegando na cozinha, fez 

com que todos ali reparassem na perfeição das uvas. Tão perfeitas, pensou ele, que ninguém 

para  

apreciá-las melhor do que o irmão sacristão. Como era ele o responsável pela guarda do 

Santíssimo Sacramento, e muitos no mosteiro o viam como um homem santo, seria capaz de 

valorizar melhor aquela maravilha da natureza.  

O sacristão as recebeu, mas, por sua vez, ofereceu as uvas de presente ao noviço mais jovem, 

pensando que com este presente ele poderia entender melhor que a obra de Deus está nos 

menores detalhes da Criação.  Quando o noviço as recebeu, o seu coração de fato encheu-se da 

Glória do Senhor, porque realmente nunca tinha visto um cacho tão lindo. Na mesma hora, 

lembrou-se da primeira vez que chegara ao mosteiro e da pessoa que lhe tinha aberto a porta 

com tanto afeto. Havia sido este gesto que lhe permitira estar hoje naquela comunidade de 

pessoas que sabiam valorizar os milagres do dia a dia. Assim, pouco antes do anoitecer, ele 

levou o cacho de uvas para o irmão porteiro. 

– Coma e aproveite – disse –, você passa a maior parte do tempo aqui sozinho, e estas uvas 

poderão fazer-lhe feliz. 

O irmão porteiro, atônito por receber as maravilhosas uvas novamente, decidiu por fim 

saboreá-las. E então, degustando o nascer de um novo entendimento, ele compreendeu: 

aquele presente tinha lhe sido realmente destinado; não era senão uma obra do infalível círculo 

invisível que traz o bem a quem leva o bem. 

Orou e adormeceu sorrindo, sentindo que o Senhor se alegrava com seu serviço. - Adaptado de 

Paulo Coelho 
 

“O que quer que seja feito da alvorada ao anoitecer deve ser consagrado, como se fosse para a adoração 

ao Senhor. Com o mesmo cuidado, que se tem para colher apenas flores frescas e perfumadas, deve-se 

esforçar-se para realizar somente ações boas e meritórias. Se você mantiver essa visão diante dos olhos 

da mente e viver sua vida nesse sentido, então ela se transforma em um serviço longo e ininterrupto ao 

Senhor. O sentimento de “eu” e “você” irá desaparecer e todos os traços do ego serão destruídos. Você 

alcançará o estágio em que Deus é o Mestre e você é o servo e o mundo é sua oferta ao Senhor. Levar uma 

vida repleta desse contentamento é de fato bem-aventurança.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/01/2010” 

 

Um devoto verdadeiro não deve ter desejos. Mas, é possível para você, dotado como você é com um 

corpo, mente e sentidos, ser sem desejos? Cada um está fadado a ter um desejo ou outro. De um lado, há 

desejos que pertencem aos sentidos que conferem a alegria momentânea. De outro lado, há um desejo de 

transcender os sentidos. Assim, as pessoas estão preenchidas com muitos desejos. Não há nada ruim em 

ter desejos, mas todos eles devem agradar a Deus. Você deve praticar os princípios eternos baseados na 

Verdade e dedicar todas as suas atividades a Deus. Conduza a sua vida sem os sentimentos de "Eu" "meu" 

e ofereça tudo a Deus. 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/04/2009”  
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O Coelhinho Fugitivo 

Uma vez, lá no sítio do senhor Lobato, vivia um coelhinho muito sapeca. Ele estava 

precisando de dinheiro, e não sabendo onde consegui-lo, resolveu pedir emprestado para a 

Mãe Terra. 

– Por favor, Grande Senhora, o inverno 

está chegando e estou precisando 

comprar um casaco para o inverno; 

podes me ajudar, emprestando-me 4 

centavinhos? Prometo trabalhar muito 

na primavera, escavarei muitas 

cenouras e lhe pagarei de volta. 

A boa Mãe Terra deu-lhe o que tanto 

pedia e ele pôde comprar seu 

casaquinho.  

Porém, passou-se a primavera, o verão, 

o outono já havia chegado e o coelhinho havia se esquecido completamente de sua promessa.  

A Mãe Terra havia esperado pacientemente, mas um dia resolveu lhe pedir o retorno. O coelho 

então, muito embaraçado, disse: 

– Desculpe-me, Nobre Senhora! Amanhã lhe trarei. 

Mas onde conseguir agora essa moeda? Ele havia brincado a primavera inteira, e no verão 

estava muito quente para trabalhar! O inverno estava chegando novamente, e no seu bolsinho 

havia somente folhas secas. Pensou:  

“O que posso fazer?” 

Decidiu fugir, pois Mãe Terra não o encontrando iria esquecer a sua dívida. Assim que 

escureceu, recolheu suas poucas coisas e foi-se embora, atravessou todo o prado, cruzou uma 

colina e depois mais outra. Correu toda a noite e todo o dia, e já sem fôlego encontrou um 

bosque que nunca havia visto. Enfiou-se entre as raízes das árvores frutíferas e adormeceu. Ali, 

Mãe Terra não o encontraria.  

O sol já havia nascido quando se levantou, e qual não foi sua surpresa quando do chão ouviu 

uma voz dizendo-lhe:  

– Pequeno coelho, Mãe Terra está bem aqui sob os seus pés; você não pode se afastar de mim, 
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não importa para quão longe você corra... 

O coelhinho então se arrependeu e se envergonhou de sua conduta ridícula. Deu-se conta, 

então, que se é impossível fugir da Mãe, também não se pode fugir do Pai, e onde quer que 

estejamos, Ele estará observando nossa conduta, nossos hábitos, pensamentos e companhias. 

 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Palavras de Sathya Sai (1964)” 

 

 

“Não é, acaso, certo que eles dissimulam quanto ao que há em seus corações para se ocultarem 

d’Ele? Que saibam que mesmo quando se ocultam debaixo de suas roupas, Ele conhece o que 

ocultam e o que manifestam, porque Ele é Conhecedor das intimidades dos corações. De Deus 

nada se oculta, tanto na terra como nos céus.” 

Alcorão – Islamismo 

 

 

“Tenha fé de que a Verdade, em última análise, o salvará; agarre-se a ela, indiferente ao que lhe 

possa acontecer. Pois, se você for verdadeiro, o sentimento de culpa não consumirá seu interior, 

causando dor. É a covardia que faz esconder a verdade; é o ódio que afia a lâmina da falsidade. 

Seja corajoso, e não haverá necessidade alguma de mentir. Esteja cheio de amor, e não haverá 

necessidade alguma de subterfúgio. Aderir à verdade é a maneira mais segura e fácil de viver.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/03/2005” 
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O Empurrão 

Esta é uma história que escutei muitas e muitas vezes de minha avó. Cada vez que vou 

contá-la, percebo o quanto ainda ela se trabalha em mim. Ei-la: 

A mãe águia estava à beirada do ninho se preparando para empurrar seus filhotes; sempre que 

isso acontecia, seu coração ficava muito apertado. Ao mesmo tempo em que ela começava a 

aumentar os cutucões, empurrando-os mais e mais em direção ao abismo, pensava consigo: 

“Por quê a emoção de voar tem que começar com o medo de cair”? 

O ninho ficava bem ao alto de um pico rochoso. 

Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar as 

asas dos filhotes. 

– Mamãe? Por quê quer fazer isto com a gente? – 

disse um deles. 

E ela respondeu: 

– É tudo para seu bem, querido; um dia vai 

entender. 

Logo, outro filhote: 

– Mas, mãezinha, por quê então nos alimentou 

com tanto carinho, para agora, sem mais nem 

menos, resolver nos expulsar do ninho? 

– Não estou os expulsando, meus filhos! Eu os amo muito e só quero que cumpram aquilo que 

vocês têm que cumprir. 

Apesar de vê-los assustados, mãe águia sabia que aquele era o momento exato; sabia que a 

missão das águias só poderia se completar com o dolorido e próspero “empurrão”. 

 – Meus amados, enquanto não descobrirem suas asas, não haverá propósito para as suas 

vidas. Enquanto não aprenderem a voar, não compreenderão o que é de fato ser águia – dizia 

ela. 

Então, erguendo suas asas, não perdeu mais tempo: um a um, ela os precipitou para o abismo. 

Zaz! E lá caiam os filhotes, agora sem ninguém ao seu lado para os ajudar – que frio na barriga! 

Estavam soltos no ar vendo o solo se aproximar perigosamente! Por alguns instantes o fim 

parece certo. Porém, a fantástica inteligência, armazenada em algum lugar em meios às suas 

próprias células, os mostra exatamente o que fazer... Todos voam! A cena é linda.  

À partir desse momento suas vidas jamais poderão ser as mesmas. 
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Era assim que minha avó me ensinava sobre os mistérios e belezas da Criação; ela ainda fazia 

questão de explicar: – O empurrão era, sem dúvida, o melhor presente que a mãe poderia  

oferecer-lhes. Era seu dever, um supremo ato de amor. 

E lembro que pensava muito nessa história; imaginava os sentimentos da mãe águia, contemplava 

seu dever, seu amor, e até sua sabedoria (pois imaginem se ela não fizesse tudo isso no momento 

correto)... ela sabia quando estavam 

prontos. 

Quando cresci, percebi que aquela não 

era simplesmente uma história que se 

passava nos distantes picos rochosos: 

olhei às minhas próprias atitudes e vi 

que vinha agindo como um pequeno 

“filhote”, indignado e confuso, 

incapaz de perceber que o que minha 

Protetora faz é para meu bem maior. 

Observei então as coisas ao meu redor 

e não pude deixar de ver que as 

dificuldades da vida eram somente 

empurrões para se alçar voo – 

estratégias de Mãe Águia. 

 

Adaptado do conto de Elias Borges 

 

 

“Você acha que Eu o confrontaria com a dor se não houvesse uma razão para isso? Abra seu 

coração à dor, assim como você faz agora com o prazer, pois essa é Minha vontade, forjada por 

Mim para seu próprio bem. Receba a dor como um desafio. Não se desvie dela. Volte-se para seu 

interior, e obtenha a força para suportá-la e se beneficiar dela. Tudo isso é uma parte do Meu 

plano para guiá-lo, através das dores das necessidades não realizadas, a escutar Minha voz que, 

quando ouvida, dissolve o ego e a mente.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 03/07/2005” 

 

“A Divindade torna-se manifesta onde as seis qualidades de zelo, determinação, coragem, 

inteligência, habilidade e heroísmo estão presentes. O sucesso e a prosperidade acontecem para 

a pessoa com essas seis virtudes. No entanto, de vez em quando, essas qualidades são colocadas 

à prova. Da mesma maneira como um estudante precisa enfrentar vários testes, essas 

qualidades também estão sujeitas a testes. Tais testes deveriam ser considerados como degraus 

para realizações mais elevadas. Esses testes assumem a forma de perdas, dificuldades, dores, 

sofrimentos e calúnias. A pessoa precisa superar essas dificuldades com coragem e 

autoconfiança e avançar incansavelmente. Sem autoconfiança, essas seis qualidades não podem 

ser alcançadas.” - Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 06/09/2006” 
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O Exercício da Paciência 
 

Esta é apenas parte de uma história onde um pai busca ajudar seu filho a construir um 

bom caráter. 

Moravam eles numa área rural da Indonésia, onde havia dezenas de sítios e uma grande escola. 

Assim que começou a frequentar o 3º ano, Mário, o menino levado, passou a ser chamado de 

Marah – que significa, zangado. Os anos se passavam e ele não passava um dia sem maltratar 

alguém... seja pela falta de paciência, mau humor, raiva ou a danada da mentira. Algumas vezes 

agredia verbalmente, outras vezes fisicamente mesmo. 

Seu pai o amava muito. Orava todos os dias para que o Senhor conduzisse o melhor sentido de 

educação para seu filho. Queria vê-lo crescendo de maneira saudável; queria colaborar para 

despertar os verdadeiros valores da vida; queria vê-lo feliz e se esforçando no bem.  

O desejo sincero do pai em acompanhar a lapidação do caráter de seu tesouro favorito era 

muito tocante. Após mais uma de suas intensas preces, teve uma ideia; refletiu bastante tempo 

nela e aguardaria a primeira oportunidade para experimentá-la. 

Nesta mesma manhã, Marah aprontou mais uma com os amigos da fazenda vizinha. Chegou em 

casa batendo porta e reclamando: 

– Eles me provocaram, mãe, não foi minha culpa... eu só fui me defender e daí machuquei o 

João. Acho que a tia vai vir aqui daqui a pouco, porque também falei coisas feias pra ela. 

– Filho, filho... venha cá, seu pai e eu queremos conversar com você – falou sua mãe. 

O pai que ouviu os resmungos de Marah, logo 

pensou: “É agora que vou poder experimentar”, e 

entrou na sala segurando um saco de pregos; sentou-

se ao lado do filho e lhe disse: 

 – Filho, a partir de hoje, cada vez que você perder a 

paciência, deverá pregar um prego atrás daquela 

porta – e mostrou a porta da despensa, que era feita 

de madeira bem maciça. 

Naquele mesmo dia, o menino conseguiu pregar uns 

dez pregos, tamanha era sua raiva. A cada dia, 

dependendo da situação ocorrida, ele martelava com 

mais força. Porém, cansava-se rápido, pois não era tão fácil pregar naquela porta. Às vezes 

eram cinco, oito ou três, dependia muito de seu estado de espírito. As semanas foram se 

passando e Marah incrivelmente começou a se perceber. Cada vez que vinha o impulso de uma 

emoção daquelas, ele conseguia pensar um pouco antes de segui-la, e cada vez menos pregava 
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atrás da porta. Com o tempo, descobriu que era mais fácil  

controlar seu gênio do que martelar aqueles pregos. 

Bastaram alguns meses neste exercício intenso de auto-observação e auto controle para Marah 

perceber que era possível domar suas emoções durante todo o dia.  

Numa tarde, quando voltava da escola, quis avisar seu pai: 

– Pai, acho que já consegui controlar meu temperamento.  

– Bom, se você acha que já foi tempo suficiente, está ótimo, Mário. Agora devo lhe dizer que 

esta foi apenas uma etapa do exercício. Me diga, você está pronto para a próxima? – perguntou 

o pai carinhosamente. 

– Sim, estou sim. Gostei desta história e acabei descobrindo que a mesma força que usava para 

brigar, agora uso para me controlar... parece engraçado, mas é mais ou menos assim – 

respondeu sorrindo. 

O pai orientou que agora ele deveria retirar um prego a cada dia que vitoriosamente houvesse 

controlado seus impulsos negativos. Assim, todas as noites, pouco antes de dormir, o menino 

fazia um auto exame: recordava-se rapidamente dos principais acontecimentos do dia. Quando 

refletia sobre a vitória em sua conduta, ia lá e retirava um prego; quando refletia sobre o 

fracasso, analisava-o detalhadamente a fim de não errar de novo, ia até a porta, apenas olhava 

o prego e seguia para seu quarto.  

Passaram-se semanas, até que não restava mais pregos. Durante este tempo, notável e 

inspiradora foi a mudança em seu caráter. 

– Paizão, acho que a tarefa está concluída. Todos os pregos foram retirados – foi dizendo 

orgulhosamente. 

E seu pai, tomando-o pela mão foi até a porta e lhe disse: 

– Sei o quanto tem se esforçado, todos reconhecemos a 

mudança maravilhosa que está acontecendo com você, meu 

filho. Louvado seja o nosso Senhor!  

Mas... ainda gostaria de mostrar-lhe algo, venha, preste 

atenção aqui – e pediu que observasse todos os buracos na 

porta – veja, ela nunca mais será a mesma.  

Ficaram um instante em silêncio e o pai continuou: 

– Cada vez que você perde a paciência e parte para uma ação impulsiva, deixa cicatrizes 

exatamente como as que vê aqui, tanto em você, quanto naquele que foi o alvo. Você pode 

insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como age e, dependendo da 

característica do ofendido, a cicatriz poderá perdurar. Uma ofensa verbal pode ser tão daninha 

como uma ofensa física – foi concluindo. 
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E a mãe completou: 

– E este não é mais um sermão, é sim, uma importante lição de vida para todos nós.. Devemos 

continuar vigiando nossas más tendências para que elas naturalmente se enfraqueçam e um 

dia nos abandonem. Mário, meu filho, não se esqueça de que seu nome quer dizer força, 

homem por excelência... faça de seu caráter a sua maior força!   

Adapatada de Edeli Arnaldi 

 

 

“A maldade de nenhum ser humano é incorrigível. Pelo esforço consciente, os hábitos podem ser 

modificados e o caráter refinado. Pelo serviço abnegado, renúncia, devoção e oração, os velhos 

hábitos que atam o homem à terra podem ser descartados e novos hábitos que nos conduzem 

ao longo do caminho Divino podem ser instilados em nossas vidas.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/12/2008” 

 
 
 

“Pela disciplina espiritual você pode corrigir suas faltas, desenvolver suas boas qualidades e, 

assim, assegurar paz para si, para sua sociedade e seu país. Cada um de vocês tem o tremendo 

poder do Atma (espírito) dentro de si. Alguns são capazes de utilizar esse poder, outros apenas 

sabem que ele existe e alguns ignoram o método de ativá-lo, ou mesmo sua existência. Esse 

poder surgirá em tempo, através de inabalável disciplina espiritual.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 31/03/2004” 
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O Gênio Diferente 

Aladim caminhava por uma viela estreita 

e escura, quando um cálido brilho no chão 

chamou sua atenção. Aproximando-se, viu 

que ali havia um tipo de lamparina. Ele se 

pôs a olhá-la por vários ângulos e, sob a 

poeira que a cobria, notou algo que parecia 

ser uma espécie de escrita. Na tentativa de 

limpá-la, esfregou a mão no local e 

subitamente uma grande luz branca e 

dourada surgiu do bico da lamparina. Aladim 

assustou-se e deixou-a cair; naquele 

momento, uma forma grande e bela se formou. Ao invés de terminar em pés, suas pernas se 

afunilavam na direção do bico da lamparina; a forma estava envolta por uma aura oscilante que 

quase parecia hipnotizar o jovem Aladim.  

Recobrando-se, Aladim compreendeu sua grande sorte e, sem maiores demoras, começou a 

fazer seu pedido. O Gênio, porém, o interrompeu: 

– Porém existem três condições.  

– Três condições? E quais são? – perguntou Aladim. 

– Primeira: o que quer que tu desejes, deverás desejar integralmente, sem conflitos e sem 

dúvidas. 

– Segunda condição: quando desejares algo, deves autoinvestigar-se: “isto será benéfico para 

mim e para o meio onde vivo?” “Este desejo me aproximará da real felicidade?” 

Aladim escutava muito curioso e surpreso. 

– E a terceira condição: o que quer desejes, deverás continuar desejando para continuar a tê-lo, 

isto é, deverás manter tua determinação e constância no que foi pedido. 

Aladim, como se não tivesse ouvido nada do que o Gênio falou, pediu: 

– Ah, eu quero um milhão de dólares! 

– Tu já se imaginaste possuindo um milhão de dólares? – disse o Gênio, com ar de professor 

orientando o aluno. 
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Na mesma hora vieram à sua mente imagens de algumas alegrias trazidas pelo dinheiro, mas, 

depois de refletir mais profundamente, começou a ver os muitos problemas que toda aquela 

riqueza causaria. Aladim não tinha mais certeza. Resolveu desistir daquele desejo. 

O Gênio, depois de tanto tempo realizando pedidos, já conhecia bem os humanos. Olhando 

para o menino ele falou: 

– Esta foi uma boa decisão. Saibas que dinheiro é como um sapato: se é pequeno demais, fere; 

se é grande demais, incomoda e não permite que se ande. 

Aladim buscou então algum desejo que poderia ter sem conflitos. Pensou e pensou, mas, por 

vezes tinha dúvidas, por vezes via que seu desejo não iria trazer bem às pessoas à sua volta e 

nem felicidade duradoura para si, e em outras vezes se dava conta de que não gostaria de 

continuar desejando a mesma coisa sempre.  

Após já não conseguir desejar nada verdadeiramente, sentiu-se fracassado e desanimado... 

porém imediatamente lembrou-se dos conselhos de sua mãe no sentido de jamais desanimar 

diante das dificuldades da vida, e assim recobrou sua coragem. Respirou, respirou e procurou 

esvaziar sua mente, concentrando-se ali, unicamente no que o Gênio lhe dissera: 

– O que traria o maior bem? O que seria capaz de desejar continuamente? Como ter felicidade 

duradoura? 

 De repente, por uma fração de segundos, enquanto olhava para o Gênio, vislumbrou que 

estava diante do próprio Senhor da Vida – Aquele que propicia que todos os nossos desejos se 

realizem, e pensou:  

“Meu Deus... Tu estás sempre pronto para nos atender! O 

que será que eu posso fazer para atender ao Senhor?” 

Tão logo passara este instante divino, a mente de Aladim 

novamente via a forma do Gênio ali, esperando-o 

pacientemente; olhou para ele e disse: 

– Estou pronto. 

– Muito bem! – replicou o Gênio, enfático – podes dizer.  

 Eu desejo que você me dê a capacidade de cumprir os 

desejos que mais satisfaçam o Senhor, nosso Criador! 

Desejo isto sem quaisquer conflitos, sei que é algo para o 

bem maior e sinto plenamente em meu coração: quero 

agradá-Lo e servi-Lo por toda a minha vida. 
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FINAL 1 

O Gênio então estendeu uma das mãos e, 

projetando um jato de luz multicolorida em 

Aladim, transformou-o também num Gênio da 

Lâmpada... sabem por quê? Porque ele já 

possuía o mais elevado de todos os desejos, e 

agora poderia ajudar outras mentes a brilhar. 

Ao contrário do que dizem por aí, o Gênio não 

se considera preso dentro da lamparina, ou 

confinado a instigar que os seres humanos 

fiquem desejando e desejando cada vez mais, 

mas sim, vive livre, trabalhando 

constantemente para voltar cada mente para 

Deus – e é isto que o faz um Gênio! 

FINAL 2 

O Gênio foi se soltando da lâmpada; formaram-

se duas pernas completas no seu corpo e ele 

desceu devagar até finalmente apoiar-se no 

chão em frente a Aladim, que o olhava com um 

ar interrogativo. Todo aquele brilho extasiante, 

que antes circundava o Gênio, agora havia ido 

para seu interior. 

– Muito obrigado! – disse ele, sorridente. – 

Estava escrito que no dia em que alguém 

pedisse algo que já possuísse, eu me 

transformaria num ser humano! Agora, graças a 

você, terei a chance única dos homens: realizar 

Deus. 

E Aladim, aquele que quer dizer “a nobreza da 

fé” seguiu muito feliz de volta para casa. 

 

Adaptado de Virgílio Vilela do conto árabe “Aladim e a Lâmpada maravilhosa”   

 

 
 

“Estar bem para viver em harmonia com o Deus interior requer usar o fogo dos desejos do 

mundo para tudo que for útil ao próximo, e gradualmente convertê-lo para estar na Presença do 

Onipotente – este deve ser nosso maior desejo.”   
 

Aforismos do Zoroastrismo 
 

 

“Saiba que Deus é a meta do homem. Dirija toda a atenção para essa meta. Controle a mente, 

que vaga para longe da meta. Essa é a essência dos ensinamentos de todas as Escrituras 

Sagradas. Apegue-se ao Atma em você. Tome refúgio nele. Medite nele sem interrupção. Então, 

as obrigações mundanas irão se desprender, pois o elo com o qual você se ata ao Senhor tem o 

poder de desatar todos os outros vínculos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 21/10/2009” 
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O Gnomo Antar 

Em algum ponto da floresta, o pequeno Gnomo Antar chorava.  

Do seu lado, ouvindo-lhe com compaixão, estava o grande Gnomo-mestre. 

– Quando lembro de tudo o que já me aconteceu sinto o chão me faltar – falava com tristeza o 

pequeno Antar. – Fico tonto, sabe? Por quê será que sofro tanto? Será que por algum motivo a 

Fada da Sorte escolheu caminhos distantes dos meus? Será que todos os contratempos a mim 

destinados resolveram acontecer de uma só vez? Mestre, já não suporto viver assim... nada dá 

certo! 

O Gnomo-mestre, que reunia folhas numa pequena cabaça, olhou para o aprendiz e disse: 

– Meu pequeno Antar, percebes o que está acontecendo com as lágrimas que derramas? 

– Como assim? Não compreendo, mestre. 

Apontando para algumas áreas da mata, o velho e experiente gnomo respondeu: 

– Olha com atenção. Por todo o caminho espalham-se flores justamente nos lugares onde tens 

vertido teu pranto. Tuas lágrimas mágicas têm feito brotar lírios, papoulas e perfumadas 

alfazemas no solo onde caem. 

De fato, haviam lindas flores brotando onde ele chorava. Antar olhou ao redor admirado e 

falou demonstrando indignação: 

– Qual essa agora!... quer dizer que o meu destino é sofrer para fazer a floresta se encher de 

cor e perfume? É preciso que meu coração morra aos poucos para a Natureza se encher de 

vida? Como pode ela ficar feliz com minha tristeza? Isso não é justo! 

Com toda tranquilidade o Gnomo-mestre respondeu: 

– Os olhos veem o que querem ver. As emoções sentem 

o que querem sentir. Pois então é essa a interpretação 

que fazes? Se o teu sofrer, meu pequeno, faz brotar as 

flores mais belas, o que poderia então surgir do teu 

sorriso luminoso?... Se transformas o verde da floresta 

num tapete multicolorido quando choras, o que poderia 

acontecer no momento em que espalhasses a alegria? 

Não será esse o momento de mudar a semente que 

espalhas? Percebes o poder que tens nas mãos?  

E o pequeno gnomo começou a sentir-se diferente, 

como se uma luz começasse a se desvelar para ele. 
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– A dor cumpre o seu papel e tem sua razão de ser – continuou o mestre – sim, pode ser levada 

em consideração. Mas os olhos não devem se fixar nela por muito 

tempo, senão perdem a maravilhosa chance de ver o crescimento 

que ela própria faz acontecer. 

As orelhas de Antar se movimentavam enquanto recebiam as 

preciosas orientações (como se não quisessem deixar escapar uma 

única palavra). Seus olhos, agora mais atentos, notaram que uma luz 

começava a brilhar em seu peito. Teve vontade de sorrir – “shrim” 

soltava ele (este era o som de seu sorriso), mas isso ainda era difícil 

para ele, uma vez que sua boca tinha perdido esse hábito. Mas logo, 

logo, assim que mais e mais alegria brotava em seu peito... um 

grande sopro de “shrim” se fez e seus dentes estavam à mostra. Foi 

aí que algo incrível aconteceu: quanto mais ele ria, mais ele crescia. 

Crescia, e crescia muito.  

Quem jamais poderia imaginar que Antar era um gigante? Sim, aquele 

pequeno gnomo era agora um enorme grandalhão sorridente.  

Ele não podia mais parar! Continuou rindo, e sua risada ecoava nas 

montanhas e se transformava em música; música mágica que curava 

os passarinhos feridos, as plantinhas doentes e que coloria a mente 

dos humanos com pensamentos sagrados de amor à Natureza. 

Antar quis procurar o Gnomo-mestre para agradecer e dizer tudo aquilo que estava sentindo, 

mas não conseguia mais enxergá-lo. Nesse momento, fechando os olhos, ouviu uma voz que 

dizia: 

 – Há e sempre haverá uma forma mais alegre de se viver. O sofrimento, no momento em que é 

percebido como sofrimento, já está no ponto final da sua função e precisa ser substituído por 

uma outra semente. Agradeça às lágrimas do passado e diga-lhes adeus. O momento é agora, e 

nele há e sempre haverá uma forma mais doce de viver. - Adaptado de Kau Mascarenhas 
 

 
Se um homem deseja ser feliz, o primeiro exercício que deve fazer é remover de sua mente cada 

mau pensamento, sentimento e hábito. Tristeza e alegria são frente e verso da mesma 

experiência. A alegria é quando a dor termina; tristeza é quando a alegria acaba. O que é 

exatamente tristeza? É apenas uma reação à perda de algo que se ganhou ou o fracasso na 

obtenção de algo desejado. Portanto, a única maneira de escapar da tristeza e do sofrimento é 

superar o desejo pelo ilusório. O segredo da felicidade não está em fazer aquilo que se gosta, 

mas em gostar do que se tem que fazer. Independentemente do trabalho que se deva fazer, você 

deve fazê-lo com prazer e gosto. 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 24/12/2009” 
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O Jogo da Alma 

Em um céu muito distante havia uma 

jovem alma. Ela não tinha nome e também não 

possuía uma forma definida. Era apenas luz. 

Neste céu tudo era perfeito, pois lá se podia 

sentir que tudo o que existia era uma 

continuação de si próprio. Lá, as almas 

falavam apenas a linguagem do coração; elas 

se alimentavam de amor e este nunca faltava. 

Somente uma leve sensação de 

individualidade existia, nada mais. 

Certa vez, a alminha percebeu que outras almas conversavam. Esses seres luminosos falavam 

sobre o sentimento de perdão. Mas o sentimento de perdão era uma coisa que a alminha não 

conhecia. Na sua pequena jornada existencial ela jamais havia se manifestado num mundo 

material, senão nos planos sutis de alegria e beleza. Ela não podia entender as almas mais 

velhas, pois não compreendia o que significava perdoar. A jovem alma decidiu então 

questionar as mais experientes: 

 – Vocês poderiam me dizer o que é o perdão? 

A alma mais experiente ali respondeu: – Pequenina, você não pode compreender o sentimento 

de perdão enquanto não tiver a experiência de perdoar. 

– Mas eu desejo saber o que é perdoar – insistiu. 

– Bem – disse a alma mais experiente, – só há uma forma de saber o que é o perdão, e se 

queres tanto saber, vou lhe mostrar. 

A essa altura a alma criança vibrava de um lado para o outro; ela mal podia esperar para 

conhecer esse novo sentimento. A mais velha acrescentou:  

– Observe aquela grande bola brilhante lá longe – Por um instante ela admirou aquele lugar tão 

belo e luminoso. – Aquele é o planeta Terra. 

A jovenzinha, ainda ansiosa, perguntou: 

– Nós vamos viajar para lá? 

– Viajar para lá! – riu a alma mais velha – Oh! Sim. Viajaremos para lá. 

– E o que nós faremos? 

– Nós iremos jogar. 

– Jogar? – replicou a alminha muito animada. – E como será? 
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A alma experimentada parou por um instante e então respondeu: 

– Nós vamos nascer como duas pessoas diferentes, dois seres humanos, lá naquele planeta. 

– Mas como assim nascer como dois seres diferentes? Tudo o que existe é um só. Você e eu 

somos um só, não é? Nós somos ondas de amor do mesmo universo. 

– Você está certa – disse a alma anciã, – mas você só poderá conhecer o perdão quando estiver 

jogando e, quando jogamos, geralmente nos esquecemos de nossa própria realidade. 

A alma inexperiente pensou um pouco e, então, falou: 

 – Não me preocupo com isso. A minha realidade é uma só. Não me importa se terei de 

esquecê-la por alguns momentos para jogar esse jogo. Eu realmente quero conhecer o que é o 

perdão! 

A grande alma, observando a inquietude e a sinceridade no desejo daquela jovem, confirmou: 

– Está bem. Eu satisfarei o seu desejo. Mas repare, não esqueça que eu faço isso por amor a 

você. Quando nós estivermos lá em baixo, alguém terá de lhe causar dor e sofrimento, de 

forma que você tenha a quem perdoar. Saiba que, verdadeiramente, o perdão é um sentimento 

elevado. Eu me cobrirei com um véu mais espesso do que o seu, para que então possa cumprir 

o papel de lhe machucar e entristecer. Mas lhe peço uma coisa. 

– O que é? 

E depois de um instante, com um grande afeto, a alma mais velha respondeu:  

 – Não se esqueça que a realidade daquele que lhe causará dor é a mesma daquele que perdoa, 

é o mesmo amor universal que se manifesta em tudo e em todos. Lembre -se: tudo será apenas 

um jogo! 

– Tudo bem, eu prometo que me 

lembrarei disso! – respondeu com um ar 

de segurança. 

Elas se olharam por alguns instantes, 

como se estivessem bebendo de uma 

fonte misteriosa, e lá se foram as duas 

em direção ao azul e brilhante globo a 

começar uma nova história. 

  

Adaptada de Ana Carolina Reis 

 
 

 “Todos vocês são encarnações da Divindade; suas formas são Divinas; vocês não são diferentes 

de Deus. Experimentem essa unidade que é a Verdade. Deus não está separado de vocês, mas se 

manifesta em vocês. Infelizmente, vocês tendem a esquecer essa verdade, o que equivale a 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

130 

 

esquecer de tudo. Meditem sobre a sua realidade e sempre se lembrem desse fato: ‘Onde 

quer que eu esteja, eu sou sempre Divino’. Agarrem-se firmemente a essa crença”.  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 09/10/2011” 

 

  

“Paciência e perdão são o poder maior de um ser humano. Somente uma pessoa repleta de 

paciência é dotada de amor sagrado. Se alguém perde esta qualidade, torna-se demoníaco. Esta 

virtude não pode ser aprendida de manuais, ou adquirida de preceptores; ela tem que ser 

cultivada nos momentos de dificuldades que se é forçado a enfrentar. Quando confrontado com 

problemas, não se deveria ficar perturbado e se tornar vítima da depressão. Vocês são 

encarnações de força, não de fraqueza. Portanto, em momentos de desespero, cultivem a 

atitude da paciência e estejam prontos a perdoar e esquecer.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 06/10/2004” 
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O Jogo de Xadrez 
 

Depois de refletir muito sobre a vida, um jovem decidiu ingressar num mosteiro. Isto 

aconteceu numa região onde os abades testavam radicalmente a veracidade das intenções de 

cada um que manifestava o desejo de fazer parte da ordem.  

– Meu jovem rapaz, qual o motivo que o faz querer adentrar à vida monástica?  

– Estou desiludido. Basta! Nascer, crescer, estudar, casar, filhos, velhice e morte. Infindáveis 

lutas para conquistar fama, posses, vaidades e mais vaidades. Será que não podemos buscar 

outras coisas mais interessantes e menos fugazes?  

– Esta é uma interessante reflexão acerca da vida, mas ainda não justifica sua opção em desejar 

morar aqui, pois você pode muito bem buscar viver os valores divinos onde quer que esteja. 

– Mas, monge, já tentei, porém não consigo fazer isto sozinho; e foi pensando assim que vim 

para este refúgio. Além do mais, acredito que conviver com aqueles que sinceramente dedicam 

suas vidas aos valores espirituais, ajuda a fortalecer aqueles que ainda estão se erguendo.  

– Meu rapaz, escute. A decisão de viver uma vida monástica deve brotar dos mais elevados 

sentimentos de serviço ao Senhor. Aqui também passamos por inúmeras dificuldades. Não 

pense que será tudo um mar de rosas. Mas, se você sente este sagrado impulso, então vamos 

testá-lo. 

– Se me permite, senhor, antes gostaria de falar alguns de meus defeitos, pois não sei ainda 

sobre as regras nas quais vocês direcionam suas condutas, e creio ser necessário estarem 

cientes de que, por exemplo, não tenho capacidade de me ater a qualquer coisa por muito 

tempo, seja orar ou estudar. Existe algum atalho para pessoas como eu? 

– Ah sim, existe – respondeu o abade sorrindo. – Desde que você esteja realmente 

determinado; isto verás com o tempo. Mas diga-me: o que já estudou? Em que mais se 

concentrou nestes anos de sua vida?  

– Em nada, na verdade. Minha família era muito rica e eu nunca precisei trabalhar, apenas 

estudei e me deixei levar pelas tendências do momento. A única coisa que realmente 

despertou meu interesse foi o xadrez. Sim, eu passava a maior parte do tempo jogando xadrez.  

O abade pensou por alguns instantes e disse: 

– Vamos ao teste?  

– Vamos – concordou o jovem. 

– Mesmo que implique na possibilidade de você arriscar sua própria vida? 
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– Sim – disse ele, – e além do mais, por quê haveria de temer? 

O abade deu umas palmadinhas em suas costas, foi até a sala ao lado e pediu ao “monge-

sempre-pronto”: 

– Por favor, chame o “monge-das-estratégias” e diga-lhe para trazer com ele o tabuleiro de 

xadrez.  

Enquanto arrumavam as peças, pediu também que trouxesse uma espada. O jovem, ao ver 

aquilo, ficou espantado. 

Assim que o abade recebeu a espada, ergueu-a ao alto e disse: 

– Você, monge, jurou obediência a mim, seu “chefe”. Eu agora dou esta ordem: você vai jogar 

uma partida de xadrez com este jovem. Se perder, terá a cabeça cortada com esta espada. Se 

você vencer, cortarei a cabeça do jovem: o xadrez é a única coisa na qual ele se empenhou na 

vida até agora e, se for derrotado, bem merece perder a cabeça. 

E orou, oferecendo suas palavras aos Pés de Deus. 

Ambos, vendo que o abade estava determinado a cumprir sua promessa, se olharam com 

surpresa. O “monge-das-estratégias” (assim chamado porque também era um admirador do 

xadrez) também orou, dedicando aquele ato ao seu amado Senhor. 

O jovem, ainda sem o hábito de orar e sem o desenvolvimento consciente de expressar seu 

amor à Deus, apenas silenciou pensando: “que aconteça o que tem que acontecer”.  

Começaram a partida. No início ele sentiu o 

suor escorrendo até os tornozelos, pois afinal, 

vidas de verdade estavam em jogo. O tabuleiro 

de xadrez tornou-se o mundo, e estavam os 

dois inteiramente concentrados nele. 

O jogo começou equilibrado, mas logo o monge 

fez uma jogada infeliz que deixou seu rei 

vulnerável. Com o tempo o jovem percebeu que 

a posição de seu adversário desmoronava cada 

vez mais, e assim olhou discretamente para o 

seu rosto: viu uma expressão de serenidade e 

concentração admiráveis, conquistadas por anos de trabalho espiritual. Quando pensou que 

aquele homem, que havia dedicado décadas de sua vida em uma busca sincera, iria ser 

sacrificado, ao passo que ele, que tivera uma vida inútil, viveria, uma onda de compaixão 

invadiu seu coração. Deliberadamente fez uma jogada ruim para salvar o monge; em seguida 

fez outra pior, arruinando de vez suas possibilidades de vitória. 

Subitamente, o abade, que acompanhava o jogo, inclinou-se para frente e recolheu as peças. 
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– Nenhuma cabeça há de tombar aqui – disse ele. – Somente duas coisas são necessárias – 

e voltando-se para o jovem, disse: – Concentração absoluta e compaixão. Hoje você 

demonstrou ambas, e até se dispôs a sacrificar sua vida. Permaneça conosco. Se seguir o dia a 

dia com o mesmo espírito, com certeza alcançará aquilo que busca. 

 Adaptado de um Conto da Tradição Zen 

 

“As pessoas deveriam mostrar compaixão por seu próximo, abandonando idéias e sentimentos 

limitados. A compaixão é a marca da devoção. Ninguém pode esperar agradar Deus sem mostrar 

compaixão por seus semelhantes. Um coração amoroso é o templo de Deus. Deus não pode 

residir em um coração sem compaixão. Não há nada maior no mundo que o sentimento do amor 

universal. Somente aqueles que vêem a unidade na diversidade aparente são bons. Os homens 

precisam compreender que são centelhas do Divino. Eles precisam desenvolver pensamentos 

sagrados e conduzir vidas ideais. Os homens devem buscar a promoção do bem-estar da 

sociedade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 15/05/2007” 
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O Julgamento 
 

Vivia um monge nas proximidades do templo. Na casa em frente morava uma prostituta. 

O monge, incomodado e observando a quantidade de homens que a visitavam, resolveu 

chamá-la. 

– Você é uma grande pecadora. Desrespeita a Deus todos os dias e todas as noites. Será que 

você não consegue parar e refletir sobre a sua vida depois da morte? 

A mulher ficou muito abalada com as palavras do monge. Entrou em sua casa e orou pedindo à 

Deus que a ajudasse a encontrar uma nova maneira de ganhar o seu sustento. Mas após uma 

semana, caiu novamente e voltou a prostituir-se. Mas, cada vez que entregava seu corpo a um 

estranho, sentia que Deus não queria que ela levasse essa vida. Ela clamava no íntimo do seu 

coração:  

– Senhor Deus, ajuda-me... liberta-me deste pecado.  

O monge, irritado porque seu conselho não produzira nenhum efeito visível, pensou consigo 

mesmo: “A partir de agora vou contar quantos homens entram naquela casa, até o dia da 

morte desta pecadora.”  

E deste dia em diante, ele não fazia outra coisa a não ser vigiar a rotina da mulher: a cada 

homem que entrava, colocava uma pedra no seu terreno. Passado alguns meses, o monge 

tornou a chamá-la e lhe disse: 

– Vê este monte de pedras no meu quintal? Cada pedra dessas representa um dos pecados 

mortais que você cometeu, mesmo depois das minhas advertências. Agora torno a dizer: 

cuidado com as más ações!  

A mulher começou a tremer, percebendo como se 

avolumavam seus pecados. Voltando para casa, 

derramou-se em lágrimas de sincero arrependimento, 

orando novamente: 

– Senhor Deus, perdoa os meus pecados e me ajuda a 

me livrar desta vida miserável que eu levo!  

Tamanha foi sua sinceridade que sua oração foi 

ouvida. Naquele mesmo dia, o anjo da morte passou 

por sua casa e a levou. Pela vontade de Deus, o anjo 

atravessou a rua e também levou o monge consigo. A 

alma da prostituta subiu imediatamente aos céus, 

enquanto o monge ficou num estado pesado, aflito e 

cheio de escuridão. Ao se cruzarem no meio do 
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caminho, o monge viu o que estava acontecendo, e clamou: 

– Oh Senhor, essa é a Tua justiça? Eu, que passei a minha vida em devoção e pobreza, agora sou 

levado ao inferno, enquanto essa prostituta, que viveu a vida toda em constante pecado, está 

subindo ao céu! 

Ouvindo isto, um dos anjos respondeu: 

– São sempre justos os desígnios de Deus. Você achava que o amor de Deus se resumia em 

apenas julgar o comportamento do próximo? Enquanto você enchia seu coração com a 

impureza das faltas alheias, esta mulher verdadeiramente se arrependia de seus pecados. A 

alma dela, agora tão leve, pode subir ao paraíso. A sua alma, carregada de pedras, está tão 

pesada que não podemos fazê-lo subir. 

  
Autor desconhecido 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando você julga outra pessoa como má ou impura, está fazendo uma declaração de suas 

próprias fraquezas. Seus próprios defeitos são projetados como as faltas dos outros. Ninguém 

deve julgar o outro, pois fazendo isso está condenando a si mesmo. As palavras da pessoa 

podem ser ásperas, as ações repreensíveis e o comportamento revoltante, mas ela é, apesar 

disso, Divina. Considere todos não como corpos com nomes e formas, mas como o Ser Universal. 

Cultive esta atitude de ver o Divino em todos. Desta maneira, você pode livrar sua mente de seus 

preconceitos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/12/2004”
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O Lenhador 

Há alguns anos atrás, numa floresta verdejante e silenciosa, próximo a um riacho de 

águas cristalinas e espumantes vivia um senhor que trabalhava com muita dedicação – ele era 

um lenhador. Seguia em seu trabalho conversando com as árvores, é isto mesmo, conversando 

com as árvores, pois nutria um sentimento de gratidão por tudo o que elas faziam 

espontaneamente para todos os seres viventes. Antes de cortá-las lhes explicava que estavam, 

sim, saindo de sua casa natural, mas que fariam muito felizes os homens, servindo desta vez no 

interior das casas das pessoas.  

Este adorável lenhador, além disso, tomava o cuidado de pedir licença a elas cada vez que ia 

cortá-las, pois de fato as amava muito.  

Se ele conversava em voz alta? Bem, na maioria das vezes, ele conversava em silêncio.  

Todos os dias, então, empreendia a árdua caminhada floresta adentro, levando ao ombro seu 

afiado machado de ferro. Partia sempre assoviando contente, pois sabia que enquanto tivesse 

saúde, e seu instrumento de trabalho em boas condições, conseguiria ganhar o suficiente para 

cuidar do que sua família necessitasse. 

Um dia, estava ele cortando um enorme carvalho 

perto do rio. As lascas voavam longe e o barulho 

ecoava pela floresta com tanta força que parecia 

haver uma dúzia de lenhadores trabalhando. De 

fato, aquela madeira era tão resistente que o forte 

lenhador se cansou; assim, resolveu repousar um 

pouco. Recostou seu instrumento na árvore, mas 

quando virou-se para  sentar, acabou tropeçando 

numa raiz retorcida e esbarrou no machado; antes 

que pudesse pegá-lo, a ferramenta caiu ribanceira 

abaixo, indo parar dentro do rio! 

O pobre lenhador correu desesperado até ali e se pôs a vasculhar as águas tentando encontrá-

lo, mas aquele trecho era fundo demais... O rio, por sua vez, continuava correndo com a mesma 

tranquilidade de sempre, ocultando o tesouro perdido. 

– O que hei de fazer? Perdi minha ferramenta de trabalho! E agora, meu Deus? – gritou o 

lenhador. 

Mal acabara de falar, surgiu de dentro do riacho uma bela mulher. Era evidentemente a fada do 

rio que veio até a superfície ao ouvir o sincero lamento do lenhador. 
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– Por quê você está sofrendo tanto? – perguntou ela 

em tom amável.  

O lenhador contou o que aconteceu; ela mergulhou em 

seguida e tornou a aparecer na superfície segundos 

depois com um machado de prata.  

– É este o que você perdeu? 

O lenhador, ao ver aquele lindo machado, pensou em 

todas as coisas boas que poderia comprar para os seus 

filhos com toda aquela prata! Mas aquele machado não 

era dele, e por isso balançou a cabeça dizendo:  

– Não... O meu era mais simples.  

A fada das águas colocou o machado de prata sobre a barranca do rio e tornou a mergulhar; 

voltou em seguida e mostrou outro ao lenhador: 

– Talvez este machado seja o seu, não? 

– Puxa vida! Mas não, não! Esse é de ouro! Vale muito mais do que o meu. 

A fada das águas depositou o machado de ouro sobre a barraca do rio. Mergulhou mais uma 

vez. Tornou a subir à tona e desta vez trouxe aquele que ele havia perdido. 

– Esse é o meu! Sim, sem dúvida! 

– É o seu? – disse a fada das águas, então agora também são seus os outros dois. São um 

presente do poder que habita o rio, por você ter dito a verdade. 

Não é preciso dizer que lenhador ficou muitíssimo feliz! Também não é preciso dizer o que ele fez 

com os machados, não é mesmo? Porém, se por ventura quiser saber, poderá encontrar nas linhas 

a seguir o início de uma outra história... 

 Assim, após aquela experiência incrível, já era noitinha, e ele empreendeu a árdua caminhada 

de volta para casa com os três machados às costas, assoviando contente como sempre e 

pensando em todas as coisas boas que poderia oferecer para sua família. Em seguida, pensou 

que finalmente poderia atender o desejo de seus filhos, que viviam lhe pedindo para trabalhar 

em algo que permitisse que eles ficassem mais perto; lembrou de sua esposa também e uma 

brilhante inspiração ele teve: decidiu vender os machados e montar uma padaria nos fundos de 

sua casa! Assim, estaria perto de sua amada família e continuaria servindo à comunidade. 
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E assim foi, o conhecido lenhador da vila transformou-se num eficiente padeiro... 

Mas agora, se me permitem, peço licença para ir a padaria do sr. Machado comprar uns bons 

quitutes! Até logo! 

Autor desconhecido 

 
 

“Se você trilhar o caminho sagrado da verdade, retidão, paz e amor, o Próprio Senhor lhe 

concederá tudo que for necessário, tudo que for merecido! Isso lhe dará paz de espírito. Ofereça 

tudo ao Senhor sem qualquer desejo pelo resultado; isso certamente lhe conferirá completo 

contentamento; isso é certamente o mais fácil! Enquanto é muito difícil falar inverdades e agir 

contra o Dharma (retidão), é muito fácil dizer a verdade e trilhar o caminho da retidão. É uma 

tarefa muito agradável dizer alguma coisa como ela é, não é preciso gastar um momento de 

reflexão sobre isso. Para falar do que não é, é preciso criar o inexistente! Isso também mergulha 

a pessoa em medo e fantasia, em uma atmosfera de inquietação e preocupação.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 15/12/2010” 
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O Monge e o Escorpião 
 

Um monge e os seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, 

viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, e no 

impulso de salvá-lo, entrou na água e pegou-o pela mão. Quando o trazia para fora, o bicho 

ferroou-o! Devido à grande dor, o monge deixou-o cair novamente no rio.  

 

Mas ele não se deixou abalar. Subiu à margem, correu no sentido da correnteza e entrou 

novamente no rio – pegou o escorpião e dessa vez o salvou. 

 

O monge então retornou e juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena, e o 

olhavam perplexos: 
 

– Mestre, deve estar doendo muito! Por quê foi 

salvar aquele bicho venenoso? Que ele se afogasse! 

Veja como esse escorpião respondeu à sua ajuda: 

ferroou a própria mão que o salvou! Não merecia 

sua compaixão! 
 

O monge ouviu tranquilamente os comentários e 

disse:  
 

– Ferroar é a natureza dele; a minha é manifestar a 

compaixão. 

Parábola Budista 

 

 

 

 

“Compaixão por todas as criaturas é a maior virtude; dano proposital a qualquer criatura é o 

pior vício. Tenha plena fé nisso, espalhe amor e alegria através da compaixão, e esteja pleno de 

alegria e paz. Você não tem alegria e paz agora, porque sua visão é dirigida aos erros e falhas dos 

outros, e nunca aos seus próprios erros e falhas. Verdadeiramente falando, através da 

investigação você descobrirá que o que vemos nos outros é apenas um reflexo de nós mesmos: 

nossos preconceitos e nossas preferências.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 24/04/2006” 
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O Pai, o Filho e o Burrinho 
 

Um dia, um pai decidiu ir ao mercado com 

o jovem filho e um burro. Porém, para 

chegarem lá deveriam atravessar quatro 

aldeias. O pai disse ao filho: 

– Querido, monte no burro e eu irei a pé.  

E assim foram. Passaram pela primeira aldeia; as 

pessoas, vendo-os, começaram a murmurar: 

– Vejam só... ninguém mais se  entende: o filho 

que é mais novo vai no burro, e o pai, coitado, 

indo a pé. 

O homem ouviu aquilo e disse ao filho:  

– Essas pessoas estão falando mal de nós. Vamos trocar: eu monto no burro e você vai a pé, 

sim? 

Assim fizeram. Passaram, então, pela segunda aldeia; no caminho ouviram as pessoas dizerem: 

– Ora vejam lá: o pai folgado montado no burro, e a criança pequena tendo de ir a pé. 

Então decidiram ir os dois montados no burro. Mas, ao passarem pela terceira aldeia, as 

pessoas sussurravam: 

– Pobre do burro, carregando todo esse peso! Os animais precisam ser tratados com amor e 

respeito! 

Por fim, desceram ambos do burro e foram a pé. Ao passarem pela quarta vila começaram a 

ouvir piadas: 

– Que tontos! Têm burro e vão a pé! 

O pai então pôs-se a rir e entendeu que a crítica e o louvor das pessoas não têm mais 

importância do que os juízos de seu próprio discernimento conectado com Deus. 

 

Autor desconhecido 

 
 
 
“Se você não pode ajudar alguém, pelo menos evite prejudicá-lo ou lhe causar dor. Isso já é um 

grande serviço. Que direito você tem de criticar alguém, ou falar mal dele? Quando você diz que 

nada jamais acontece sem o Seu desejo, por que fica irritado ou zangado? Seu dever é se 

purificar e se empenhar na própria purificação interior. Tal esforço lhe trará a cooperação de 

todos os bons homens, e você encontrará força e alegria brotando internamente.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 10/03/2004” 
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O Pássaro Negro e o Pássaro Branco 
 

Esta história aconteceu quando uma mulher, em certo momento, teve uma visão interior 

muito significativa. Nesta visão, ela andava em uma corda bamba com os braços estendidos 

para ambos os lados para se equilibrar. Ela colocava cuidadosamente um pé após o outro sobre 

a corda, assegurando-se de manter seu olhar fixo à frente, sem olhar para baixo.  

De repente, pelo canto do seu olho, ela viu um terrível pássaro 

negro que parecia estar prestes a atacá-la pela esquerda. 

Imediatamente inclinou-se com medo na direção oposta e assim 

caiu da corda. 

Porém, subiu novamente e continuou a andar. 

Dessa vez, enquanto caminhava, ela teve a visão de um pássaro 

belo, reluzente e imaculadamentebranco ao seu lado direito. 

Ele era tão atraente que ela quis tocá-lo e, impulsivamente, 

inclinou-se para segurá-lo – novamente caiu da corda bamba... 

Diante de tudo isto, refletiu sobre o porquê desta experiência 

interior e percebeu: o pássaro negro representava tudo o que 

ela não queria ou temia que pudesse acontecer (medo); e o 

pássaro branco, tudo o que ela sempre havia desejado 

(desejos). 

Ela nesse momento pediu com muita sinceridade dentro de si mesma uma solução para este 

dilema, tão comum a todos. Silenciou por uns instantes, visualizou a vida em si, refletiu e então 

decidiu subir novamente na corda bamba. Agora, com os braços estendidos para ambos os 

lados, mas, com as palmas viradas para cima e abertas, significando estar disposta a aceitar 

qualquer coisa que os pássaros “branco ou negro” colocassem nelas, e foi andando. Somente 

com esta conduta firme, pôde então seguir pela “corda da vida” em direção ao “maravilhoso 

destino final”. 

  Phyllis Krystal 

 

“Considere todas as coisas pelas quais você chorou até hoje. Você descobrirá que almejou 

somente coisas insignificantes, distinções momentâneas e fama passageira. Você deveria, ao 

contrário, chorar somente por Deus, para sua própria purificação e evolução. Você deveria 

lamentar as seis serpentes que se abrigaram em sua mente, envenenando-as com seus venenos: 

luxúria, raiva, cobiça, apego, orgulho e maldade. Aquiete-as, como o encantador de serpentes 

faz com sua flauta de encantamento. A música que pode domesticá-las é o Nome de Deus. Depois 

disso, elas tornam-se brinquedos, e você pode controlá-las como quiser. Quando elas forem 

acalmadas, você obterá equanimidade e permanecerá sem ser afetado por honra ou desonra, 

ganho ou perda, alegria ou dor.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 24/11/2006” 
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O Pavão Abre-e-Fecha 

Um pavão se pavoneava na beira do 

lago, se olhava na água e se perguntava: “Sou 

feio? Sou bonito?”  

Quando via a cauda aberta em leque, toda 

verde, roxa e azul-brilhante, se achava lindo e 

elegante.  Mas quando olhava os pés e seu 

andar desajeitado, ficava até desanimado e se 

escondia envergonhado.  

Um dia, ele recebeu um convite para uma 

festa (que devia ser maior ainda que aquela 

que a dona Lagartixa fizera). Abriu o leque e 

se perguntou em voz alta: “Será que isso é 

bom? Será que isso é ruim?” Pois sempre que precisava ter opinião, ficava assim.  

– Claro que é bom – disse o pombo correio. – Festa entre amigos é sempre bom.  

E ele achou que era bom. Abriu a cauda e ficou novamente se pavoneando. Depois, ensaiou uns 

passos de dança e ouviu as gargalhadas de um tangará dançarino que, bem ao seu lado, 

treinava para a festança:  

– Que bicho mais desajeitado! Este baile vai ser engraçado...  

Ficou então ele todo sem graça e se fechou.  

Em seguida, um pardal que se aproximava perguntou:  

– Que tristeza é essa?  

– É que eu danço esquisito... – foi dizendo o pavão.  

– E quem vai reparar nisso, num bicho tão bonito? – contestou o pardal. 

E o pavão, elogiado, abriu a cauda com pena pra todo lado. Mas, de mau jeito, acabou 

perdendo uma, lá no canto direito. Foi uma tristeza danada. E lá ficou de novo, todo encolhido, 

de cara amarrada.  

– Por quê todo esse aborrecimento? – perguntou o periquito, que passava nesse momento.  

– Perdi uma pena e já me disseram uma vez que isso é muito ruim.  
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– Ruim uma ova. É sinal de que vai ganhar outra bem nova – cantou o periquito. 

 Com isso, o pavão se animou e abriu seu leque.  

Logo o bem-te-vi que passava por ali riu muito:  

– Olha o pavão de rabo banguela!  

Já se sabe: o pavão encolheu a cauda, tratou se sumir com ela. E ficou assim a tarde toda, 

abrindo e fechando, abrindo e fechando, mudando de ideia com cada bicho que ia 

encontrando. No fim do dia estava vesgo, suado, cansado, espandongado, de língua de fora, 

exausto de abrir e fechar toda hora.  

Resolveu: não ia mais. Mas também não iria ficar naquele lugar para todo mundo rir-se dele. 

Viu uma moita e se escondeu atrás; chegando ali ouviu uma conversa do outro lado:  

– Nem aguento mais esperar o baile. Que festança vai ser essa! 

– É mesmo! Comida boa, água fresquinha, muitos amigos e música...  

O pavão foi até lá, ver quem estava com tanta animação. Não era pássaro colorido, nem 

dançarino, nem de boa canção. Era um casal de urubus. E aí foi a vez do pavão rir deles, abrindo 

suas penas verdes e azuis.  

– Vocês não se envergonham? Feios assim e cheirando mal?  Quando vocês dançarem, todo 

mundo vai rir.  

– Vai nada... – respondeu o urubu. – E se alguém quiser, pode rir. Não por isso que vou deixar 

de me divertir ou de viver a vida e ser feliz. E a “urubua” completou:  

– E tem mais: não tem essa de feio e fedorento, não, ouviu?  Urubu é tão bonito, da cor do 

Jamelão e do jaguar, da jabuticaba e da noite sem luar... Não lhe ensinaram a respeitar o jeito 

de cada um? 

Enquanto o pavão abria o bico e se espantava, ela continuava: 

 – O que vale é que você tem uns pés que são mesmo uma gracinha... E depois, isso de bonito 

ou feio é só questão de recheio.  

Aí o pavão teve que rir. E depois que os dois saíram voando, ele ficou pensando:  

– Feiura de lixo ou beleza de artista não depende do bicho, mas do ponto de vista. Cada um é 

diferente e o que importa é mesmo a gente. Se eu ficar seguindo o que cada um diz, serei 

mesmo um infeliz.  
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Estufou o peito e seguiu em direção à festa... Desta vez, tudo o que diziam, pavão sorria e 

respondia: 

– Se é assim ou não, na verdade é você quem diz, o que me importa mesmo é eu quero ser feliz! 

 

Adaptado de Ana Maria Machado 

 

 

 

 

“As idéias e pronunciamentos dos outros podem muitas vezes ser pessoais ou podem induzir 

sentimentos de ódio entre as pessoas. Por que devemos aceitá-los como nosso e moldar nossos 

sentimentos de acordo? Não devemos tentar moldar nossos sentimentos e padrões de 

comportamento em conformidade com os dos outros. Não devemos abandonar nossa fé, nossa 

experiência e nossa santidade inata. Nascidos como seres humanos, progredindo como pessoas 

educadas, embora estupidamente seguindo os outros como fazem as ovelhas e poluindo a 

mente com idéias emprestadas dos outros - essas são coisas a serem evitadas.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 26/09/2010” 
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O Poder da Educação 

No século VII a.C. viveu em Esparta um legislador chamado Licurgo. Conta-se que ele foi 

convidado a proferir uma palestra a respeito da educação. Aceitou o convite, mas pediu o 

prazo de seis meses para se preparar. Esse pedido causou estranheza, pois todos sabiam que 

ele tinha capacidade e condições de falar a qualquer momento sobre o tema. 

Passado os seis meses, Licurgo compareceu perante o povo em expectativa. Postou-se à 

tribuna e logo em seguida entraram dois criados, cada qual portando duas gaiolas. Em cada 

uma havia um animal, sendo duas lebres e dois cães. A um sinal previamente estabelecido, um 

dos criados abriu a porta de uma das gaiolas e a pequena lebre, branca, saiu a correr 

espantada. Logo em seguida o outro criado abriu a gaiola em que estava o cão e este saiu atrás 

da lebre. Alcançou-a com destreza, e, para o espanto de todos, matou-a rapidamente. 

A cena chocou a todos. Um grande silêncio tomou conta da assembleia e os corações pareciam 

saltar do peito. Ninguém conseguia entender o que Licurgo desejava com tal agressão. 

Ele nada falou. Tornou a repetir o sinal e a outra lebre foi libertada. A seguir, o outro cão. O 

povo mal continha a respiração. Alguns, mais sensíveis, levaram as mãos aos olhos para não ver 

a reprise da morte bárbara do indefeso animalzinho que corria e saltava pelo palco. No 

primeiro instante, o cão investiu contra a lebre, contudo, 

em vez de mordê-la, bateu-lhe com a pata e ela caiu. Logo 

a lebre ergueu-se e se pôs a brincar com o cão. Para 

surpresa de todos, os dois animais ficaram a demonstrar 

tranquila convivência, saltitando de um lado a outro do 

palco. 

Licurgo então falou: 

– Povo de Esparta! O que acabais de assistir é uma 

demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres 

são filhas da mesma matriz, foram alimentadas igualmente 

e receberam os mesmos cuidados. Da mesma forma os 

cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é, simplesmente, a educação. E prosseguiu 

vivamente o seu discurso, dizendo das excelências do processo educativo: 

– A educação tem por base a sublimação dos instintos brutos. Ela não se constitui de mero 

acúmulo de informações, mas sim em se trabalhar com as maravilhosas potencialidades 

inerentes ao homem a fim de que floresçam. Seu ápice é o despertar do divino!  

Autor Desconhecido 
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“Se semearmos um pensamento, hoje, colheremos uma ação amanhã. Se semearmos uma 

ação hoje, colheremos um hábito amanhã. Se semearmos um hábito hoje, colheremos um bom 

caráter amanhã. Se semearmos um bom caráter hoje, colheremos um destino amanhã. Você não 

perde muito se um dedo for tão danificado que precise ser cortado. O corpo pode ainda 

funcionar e ser um instrumento adequado. Mesmo se você perder um membro, você pode 

funcionar e se beneficiar com a ajuda de suas outras faculdades. Mas se você perder o seu 

caráter, então tudo estará perdido. A crise de caráter que está na raiz de todos os problemas, em 

toda parte, surgiu como uma conseqüência da negligência desse aspecto da educação. A 

sabedoria prospera quando o homem tem medo do vício e do pecado e está ligado ao Divino.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/12/2009” 

 

 

“Como um professor de educação espiritual (Balavikas), você deve considerar transmitir 

educação espiritual como uma grande oportunidade e uma tarefa sagrada. Você deve fazer 

todos os esforços para ensinar os alunos com paciência, amor e com um coração puro. Você deve 

vencer a preguiça. Deve tratar todas as crianças que vêm a você com mais carinho do que você 

mostra a seus próprios filhos. Gurus devem ter mentalidade de igualdade e não devem 

discriminar ninguém com base em casta, religião ou outros aspectos. Você deve inculcar a ideia 

de serviço na mente das crianças. Deve ensiná-los que sempre que comerem, eles devem oferecer 

o alimento a Deus em primeiro lugar. Você também deve ensinar as crianças a se comportar com 

humildade quando encontram os mais velhos. Como professor, você não deve ser egoísta. 

Quando há ego, você não pode ser um bom Guru. Portanto, você deve fazer todos os esforços 

para estar livre de ego, de aprender sua responsabilidade e fazer o seu dever. 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 05/07/2011” 
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O Poder Divino na Respiração 
 

 

É dito que Deus nunca olha para a idade das pessoas, 

que o que Ele reconhece é apenas a profundidade do anseio por Ele. 

Era uma vez uma mulher chamada Sarasvatí; ela tinha um filho de seis anos e trabalhava 

em uma casa fazendo os serviços domésticos. Por sua boa sorte, essa casa onde realizava seu 

trabalho não era uma comum – os donos daquela residência eram pessoas extremamente 

devotadas a Deus e, diariamente, entoavam cantos de adoração. Seu filho, por sua vez, 

também não era um filho comum – sem muito interesses pelos assuntos mundanos, um certo 

brilho reluzia em seu semblante – seu nome era Nárada. 

O senhor daquela casa, em certa época do ano, 

realizava uma celebração religiosa que durava 

quatro longos meses, e que para ser realizada 

apropriadamente, alguns sábios eminentes daquela 

região eram convidados a ficarem hospedados ali e 

a conduzir as variadas cerimônias.  

Para o sucesso daquele esforço era essencial que 

todos os pensamentos e ações estivessem sob 

constante vigia e direcionados unicamente ao 

Divino, então, para prestar auxílio àqueles sábios e 

favorecer o sucesso do empreendimento, os empregados ficavam encarregados de garantir 

que suas necessidades e confortos fossem assegurados. 

Durante aqueles quatro meses, enquanto a celebração acontecia, Nárada estava ali sempre 

presente, de maneira que assumiu para si a tarefa de cuidar também das necessidades dos 

convidados. Sentando-se próximo àqueles seres nobres que presidiam a celebração, ele 

concentrava-se com perfeição nos cantos e nas recitações, e passava seus dias aceitando as 

ordens dos sábios sem fazer questionamento algum e colocando-as em prática. Alimentava-se 

do alimento que era deixado por eles em seus pratos, e tomava aquilo como alimento 

abençoado. (Sua pobre mãe, contudo, enchia seu coração de pena por vê-lo naquela rotina). 

Chegado o fim dos quatro meses de celebração, os sábios se preparavam para partir. Nárada, 

porém, fora tão tocado pela devoção daqueles seres tão puros, e desenvolveu tamanha afeição 

por eles, que desejou ardentemente segui-los aos seus locais de origem. Contudo, como ainda 

era muito jovem e estava sob a guarda carinhosa de sua mãe, os homens consideraram que não 

seria correto levá-lo; mas, percebendo a intensidade tão verdadeira do menino, concluíram ser 

muito pertinente transmitir a ele alguns sagrados ensinamentos.  

Eles primeiramente o ensinaram sobre a importância de se recitar constantemente o Nome de 

Deus, e Nárada absorveu prontamente. Também o ensinaram que a Criação inteira era na 
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verdade impermanente – que tudo no mundo é efêmero como bolhas na água, e da 

mesma forma que essas bolhas nascem na água e logo submergem na água, o homem nasce 

em Deus e submerge em Deus, que é o Eterno. Também aconselharam-no que os desejos são 

como  algemas, e que querer obter algo é um desejo, e querer se livrar de algo também é um 

desejo. Por fim disseram a ele que onde existe o sentimento do “eu”, Deus não pode estar, e 

onde Deus está presente, o sentimento do “eu” não pode ser encontrado.  

Partiram enfim dizendo àquela rara criança que mantivesse seu pensamento somente no 

Divino, e em nada mais. 

A partir daquele dia, Nárada se concentrava nos pensamentos de Deus e obtinha imensa 

felicidade; os dias se passavam e ele levava sua vida nessa alegria. Um dia, sua mãe foi ao 

estábulo nas primeiras horas da manhã, estava ainda um tanto escuro, e ela foi mordida por 

uma cobra negra – a morte veio praticamente no mesmo instante. Nárada estava presente e 

viu com seus próprios olhos a batalha que sua mãe travou no momento da morte.  

Este foi então o primeiro teste de Nárada. Porém, ele olhou para esse ocorrido como sendo 

somente obra da graça do Senhor, e assim não foi arrastado à angústia. Ele se mostrava com 

um semblante muito feliz. Vendo isso, o dono da casa se aproximou e perguntou qual a razão 

para ele estar assim tão contente e calmo... afinal sua própria mãe havia morrido. 

Nárada disse: 

– Minha mãe passava todos os seus dias pensando e se preocupando comigo. Eu estou feliz 

que isso acabou, que esse apego não existe mais... agora ela está livre. 

Pensar que sua mãe não mais teria de sofrer por esse apego trazia a ele certa felicidade, mas 

em seu peito ainda havia uma carência; logo no dia seguinte, ele partiu em uma peregrinação a 

fim de buscar por Deus nos locais sagrados de seu país. Passou dias e noites sozinho a 

enfrentar os mais diversos e inevitáveis perigos do caminho. Porém, a todo momento e em 

todos os lugares pelos quais passava, cantava o Nome de Deus, não dando atenção a 

pensamentos de fome, cansaço ou medo. Ansiava somente pela chegada do dia em que teria a 

visão do Senhor.  

Os dias foram passando e seu pequeno corpo ficando cada vez mais fraco, sua pele seca e sua 

voz sem vigor. De repente, ouviu uma voz celestial se dirigir a ele:  

– Por quê você está se esforçando assim? Está querendo Me ver? Aqueles que querem ter a 

Minha visão devem abandonar todos os desejos. O desejo de Me contemplar é um desejo 

sagrado, mas viajar para lugares distantes para obter essa visão é um desejo que não deve 

existir – e a voz continuou, – Você foi ensinado que todo o universo é a morada de Deus... está 

se esquecendo dessa verdade – não é necessário viajar longas distâncias para ter a visão do 

Divino. Sua mente ainda não está totalmente pura... 

Nárada entendeu rapidamente que estava no caminho errado, e que deveria então se corrigir. 

Apesar de ser muito jovem, seu conhecimento era extremamente profundo. Após ouvir à voz 

Divina, Nárada sentou-se sob uma árvore. Concentrava-se de tal maneira em sua respiração que 

ela o embalava docemente até a Presença do Senhor. Conscientizou-se assim da essência de 
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todas as Escrituras Sagradas, o ar que inalava e exalava cantava a própria Verdade – que 

Deus era ele – e nessa Verdade ele se transformou. Sua respiração parou e ele se juntou ao 

Eterno. 

É dito hoje que Nárada se move em sua forma sutil pelo universo inteiro recitando e cantando 

as glórias do Senhor com o auxílio de seu instrumento de corda.  

Nárada não significa uma forma humana comum. A 

simbologia sugere que seu instrumento é a coluna vertebral; 

os nervos que passam pela coluna são as cordas; e o inalar e 

exalar, sua recitação constante do nome do Senhor. Assim, 

recorda-nos de que o corpo é um sagrado instrumento 

divino. 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Chuvas de Verão (1978)”  
 

 

 

 

“Das várias formas de devoção, o canto do nome de Deus é o 

melhor. Se cada aspirante considerar o nome do Senhor como 

a verdadeira respiração da sua vida, e tendo fé completa nas 

boas ações e nos bons pensamentos, ele desenvolve o espírito 

de serviço e amor igual por todos, de modo que não pode haver nenhum caminho melhor para a 

liberação.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 21/02/2009” 
 

 

 

 

Quando você medita, a mente freqüentemente corre atrás de algo e tende a se distrair através 

de outros canais. Você, então, tem que bloquear tal diversão por meio do Nome e da Forma, e 

assegurar que o fluxo constante de seus pensamentos em direção ao Senhor não seja 

interrompido; se acontecer outra vez, use o Nome e a Forma de novo, rapidamente. Não permita 

à mente ir além das calçadas gêmeas: o Nome em um lado e a Forma no outro! Quando sua 

mente perambula longe da recitação do Nome, leve-a à ilustração da Forma. Quando a mente 

vagueia longe da figura, dirija-a ao Nome. Deixe-a habitar tanto na doçura do Nome como na 

beleza da Forma. Tratando-a assim, a mente facilmente pode ser domesticada.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 10/06/2008” 
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O Rei e o Falcão 
 

Era uma vez um rei muito nobre e inteligente. Em uma bela manhã de sol, ele saiu com 

seus amigos e ajudantes para um passeio nas grandes florestas e montanhas que rodeavam o 

reino. Iam todos montados em belos cavalos, e pelo caminho observavam toda aquela enorme 

beleza natural que os rodeava, rindo e conversando sobre assuntos elevados; o rei também 

estava muito contente, e em seu punho levava consigo seu grande amigo, um falcão, que 

tendo uma visão excelente, de tempos em tempos voava pelo céu e observava se em todo o 

caminho adiante não havia nenhum perigo ou obstáculo. 

Após um dia inteiro de passeio, chegava a hora de retornar; o rei, porém, decidiu que faria um 

caminho diferente e disse a seus amigos que não era necessário que eles o acompanhassem. 

Então, lá foi o rei com seu cavalo e com seu amigo falcão a voltarem sozinhos pelo grande vale. 

Como haviam andado bastante, e o sol estava forte, o rei ficou com muita sede, e assim 

procurou as fontes de águas límpidas daquela região. Porém, os dias quentes haviam secado 

todos os córregos que desciam das montanhas. 

Mas, para a alegria do rei, ele pôde ver logo adiante, escorrendo pela beira de uma pedra, um 

fio de água; desceu de seu cavalo, pegou seu cantil e começou a aparar as gotas que caiam 

lentamente da pedra. A água demorava para encher seu cantil, e ele tinha tanta sede que mal 

podia esperar.  

Depois de vários minutos, finalmente o recipiente estava quase cheio; ele levou-o aos lábios e 

estava prestes a sorver o primeiro gole quando de repente... um zunido nos ares!, um golpe em 

suas mãos e o cálice foi derrubado, toda a água se perdeu. 

O rei procurou ver quem tinha feito aquilo – foi o seu próprio falcão! 

O pássaro ainda voou nos céus de um lado para outro e em seguida pousou nas pedras, perto 

da fonte. O rei pegou seu cantil novamente e tornou a recolher as gotas de água. Dessa vez 

não esperou tanto tempo, pois tinha 

muita sede – quando já havia água pela 

metade, levou o recipiente à boca, mas 

para seu espanto, o falcão desceu em 

outro mergulho rasante e derrubou 

novamente toda a água no chão. 

O rei, que sempre mantinha a calma e a 

gentileza, começava a perder o controle 

de seu temperamento e estava ficando 

muito zangado.   

Mais uma vez ele encheu o cálice, porém 

antes de levá-lo à boca, sacou sua 

espada; quando foi tentar pela terceira  
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vez beber aquela água, pela terceira vez veio em um rasante fenomenal o falcão, mesmo 

sabendo o perigo que corria. O rei perdeu totalmente o controle de si e com um golpe certeiro 

acertou o pássaro em pleno voo. 

O falcão caiu ali, aos pés de seu rei, sangrando... e morreu. 

O rei, ainda com mais sede, foi buscar o cantil, porém viu que ele havia caído entre duas 

grandes pedras, onde não era possível alcançá-lo. 

– Mesmo assim, vou beber dessa fonte – disse consigo mesmo. 

Porém agora, sem seu recipiente, ele haveria de escalar a parede íngreme da rocha para chegar 

até o lugar de onde a água escorria. Foi isso o que fez, e atingindo o local viu que havia, sim, 

uma fonte ali, mas... o que era aquilo ali dentro? Uma serpente morta! 

A mais venenosa das cobras havia morrido ali dentro, e logo, beber aquela água envenenada 

seria a morte certa. 

O rei naquele momento esqueceu-se de sua sede e lembrou-se apenas de seu amigo falcão. 

– Ele salvou minha vida! – disse o rei emocionado. – E eu o matei. 

Desceu a escarpa. Tomou cuidadosamente o pássaro nas mãos, colocou-o em um tecido que 

levava e partiu em direção a sua casa. No meio da noite, enfim, conseguiu chegar no reino, e 

logo após matar sua sede, com o coração cheio de gratidão e arrependimento pediu que se 

esculpisse uma imagem em ouro da ave, talhando em uma asa: “quando um verdadeiro amigo 

te faz um mal, é para seu bem”; e na outra asa: “qualquer ação motivada pela raiva está destinada 

ao fracasso”. 

Adaptado de James Baldwin 

 

 

“É pela falta de paciência que a raiva emerge. Não há outro remédio para a raiva, a não ser o 

cultivo da paciência. Traga a luz, e a escuridão automaticamente desaparecerá. Da mesma 

forma, para expelir a raiva, a paciência deve ser cultivada.” 

Sathya Sai Baba em “Sanathana Sarathi (set. 1998)”  
 

 

“Assim que você levantar da cama de manhã, examine, por alguns momentos, seus 

pensamentos, planos, hábitos e atitudes em relação aos outros, que estão a ponto de se 

apoderar de você, e decida a forma como as coisas ocorrerão durante o dia. Identifique, na 

multidão variada desses pensamentos, o vicioso, o perverso, o nocivo, o prejudicial, aqueles 

nascidos da raiva, aqueles gerados pela cobiça, e afirme que você não está disposto a ser 

dirigido por eles. Jogue sua inclinação para o lado do bom, do construtivo, para renunciar e se 

levantar como um homem mais feliz, mais forte e mais puro do que era quando foi para cama. 

Este é o verdadeiro exercício espiritual.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 19/08/2005” 
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O Religioso e o Negociante 

 

Era uma vez um homem muito religioso; viva sozinho e passava a maior parte de seu 

tempo em orações, jejuns e louvando a Deus. Estava feliz com seu progresso espiritual (e até 

um pouco orgulhoso). Nenhum mal pensamento parecia entrar em sua mente, nenhuma 

tentação em seu coração. 

Uma noite, porém, ele teve um sonho revelador – via a figura de um negociante vendendo e 

barganhando diferentes itens em uma loja... uma cena um tanto comum; porém, ao fim uma 

voz lhe disse: “este homem é sábio, vá até ele e aprenda algumas lições”. 

O homem acordou daquele sonho vívido um tanto alarmado, tinha dúvidas sobre a veracidade 

de tudo aquilo; em sua mente havia um certo desprezo por aqueles homens que passavam 

suas vidas negociando. Mesmo assim, no final da manhã, resolveu sair em busca daquele 

comerciante, foi até a região revelada no sonho e de fato o encontrou, ocupado com seus 

clientes, vendendo itens e coletando dinheiro com um semblante satisfeito. O religioso, 

curioso, sentou-se no canto da loja e pôs-se a observar o vendedor cuidadosamente. “Nenhum 

sinal de vida espiritual” – disse ele consigo. O sonho parecia ter sido uma simples fantasia.  

Ao meio-dia, o negociante se retirou por alguns minutos para rezar sua prece ritual, mas logo 

voltou e se ocupou novamente com seus assuntos monetários. 

Em certo momento, o negociante, notando aquele homem sentado discretamente no canto da 

loja, saudou-o:  

– A paz esteja sobre você. Gostaria de algo, meu irmão? 

– A paz também sobre ti – respondeu, – mas não, não... não vim comprar nada. O fato é que 

vejo que és uma pessoa com algumas atitudes religiosas e gostaria que me ensinasse algum 

princípio espiritual – disse ele com alguma ironia. 

O negociante percebeu suas intenções: – Ah, sim, mas antes 

de mais nada preciso que faça algo, só depois poderei te 

dizer alguma coisa. 

– Tudo bem, o que o senhor me pedir – respondeu o 

religioso. 

– Ótimo! Tome aqui este pires; sobre ele há um pouco de 

mercúrio. Você precisa ir até onde essa rua termina e voltar 

em meia hora, mas... se o mercúrio cair do pires, não 

poderei te dizer nada. 

A rua era um tanto longa; ele tentou acelerar seu passo, mas 

notou que não podia correr demais, pois o mercúrio era 
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muito irrequieto. Assim, esforçou-se muito e após trinta minutos de tensão e preocupação, 

conseguiu voltar a tempo. Chegou ofegando: – Aqui está seu mercúrio, são e salvo – disse. – 

Agora me diga algo. 

O negociante olhou àquele homem fatigado à sua frente e perguntou:  

– Muito bem, irmão, quantas vezes você se lembrou de Deus enquanto estava indo daqui pra 

lá? 

– Lembrar de Deus!? – exclamou o homem. Não, eu não me lembrei Dele, afinal estava muito 

ocupado na tarefa que você me pediu. 

– Pois bem, creio ser esse o segredo da vida e do serviço: lembrar-se Dele em todos os 

momentos. Quando faço meus negócios, estou também carregando mercúrio em um pires. 

Busco ser perfeitamente justo, honesto e gentil com meus clientes, nunca esquecendo-me do 

Elevado Senhor em meio às minhas atividades diárias. 

Adaptado de um conto Muçulmano 

 

“Recordem de Mim, que Eu me recordarei de vocês... Observe seus deveres e saiba que Deus está 
consciente de tudo” 

                                      Alcorão – Islamismo 
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O Samurai 
  

Perto de Tóquio vivia um grande samurai, 

já idoso, e que se dedicava a ensinar o Zen aos 

jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda de 

que ainda era capaz de derrotar qualquer 

adversário.  

Certa tarde, um guerreiro conhecido pela sua 

total falta de escrúpulos apareceu por ali. 

Queria derrotar o Samurai e aumentar sua 

fama. O velho aceitou o desafio e o jovem 

imediatamente começou a insultá-lo; chutou 

algumas pedras na direção do Samurai, 

ofendeu os seus ancestrais e até cuspiu em seu rosto. Durante um bom tempo fez de tudo para 

provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e 

fracassado, o impetuoso guerreiro retirou-se. 

Desapontados, os alunos teceram alguns comentários. Não podiam aceitar que alguém o 

maltratasse daquele jeito e perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tamanha 

indignidade.  

– Se alguém chega até vocês com um presente, e vocês não o aceitam, a quem pertence o 

presente? 

– A quem tentou entregá-lo! – respondeu um dos discípulos. 

– O mesmo vale para a inveja, a raiva e os tantos outros insultos – respondeu o mestre. – 

Quando não são aceitos, continuam a pertencer a quem os carregava consigo. Ninguém pode 

abalar tua mente, só se tu permitires… 

Conto Zen 
 

 

“Uma pessoa pode enviar uma carta registrada a um amigo, mas, se o amigo não a aceitar, o que 

o correio fará com essa carta? O correio mandará a carta de volta para a pessoa que a enviou. Se 

você estiver criticando alguém, mas essa pessoa não aceitar sua crítica, então, inevitavelmente, 

a crítica voltará para você. Não pense que expressando a inveja e o ódio que possa estar 

sentindo, você estará perturbando as pessoas a quem está enviando esses sentimentos odiosos. 

Na verdade, você estará somente se perturbando. A inveja e o ódio criarão grandes dificuldades 

para as pessoas que estiverem infectadas por eles. A inveja e o ódio nascem do egoísmo.” 

Sathya Sai Baba em “Sai Baba Gita (p. 237)” 
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O Sábio e a Serpente 

Um sábio homem saiu em peregrinação a certa montanha sagrada. À pé, ele atravessava 

diversas vilas e cidades, contemplando silenciosamente a natureza e saudando a quem 

encontrava; um dia, cansado que estava, parou numa pequena aldeia a fim de encher seu cantil 

de água. Após tê-lo enchido, e quando estava para sair, um homem da região aproximou-se um 

tanto alarmado e o aconselhou: 

– Senhor, se estás pensando em seguir nesta direção – disse ele apontando o caminho, – 

recomendo que altere imediatamente tua rota. E sabes o porquê?: Logo à diante mora uma 

cobra malvada e venenosa que ataca a todos 

sem piedade... Por isso, não arrisques tua vida. 

O sábio ouviu aquelas palavras, agradeceu ao 

homem, porém resolveu não dar ouvidos a 

seus conselhos – seguiu mesmo assim pela 

estrada vigiada pela serpente. Andou alguns 

minutos e viu que de fato ela estava ali, logo à 

sua frente – o bote armado, a aparência 

temível, o veneno a pingar dos dentes; pronta 

para atacá-lo.  

O sábio, sempre tranquilo, disse então à 

cobra: 

– Reverências, querida amiga. Mas o que é isso? Mordendo as pessoas em troca de quê? Qual a 

vantagem que você tira em atacar e envenenar o povo? Pois não cometa um ato de violência 

como esse. Vá!, siga seu caminho, e de hoje em diante não volte mais a morder ninguém. 

Tamanha fora a energia de amor e consideração naquelas palavras do homem que a cobra 

sentiu-se realmente muito envergonhada do que vinha fazendo. Retirou-se arrependida à mata 

e desapareceu. 

O homem então pôde atravessar aquela vila e alcançou a montanha sagrada que buscava. 

Os dias se passaram. 

O sábio então, após ter alcançado seu objetivo, resolveu retornar à sua casa pela mesma 

estrada que viera, e para sua surpresa, encontrou novamente a cobra – dessa vez triste, 

acabrunhada, e ainda por cima com vários ferimentos pelo seu corpo. 

– Minha amiga, que bom poder te rever! Mas tua aparência me preocupa... o que está 

acontecendo com você? Por quê está assim tão machucada? 

– Mestre, o senhor não pode imaginar como tem sido a minha vida. Disse-me que não 
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mordesse mais e obedeci – disse a serpente quase chorando. – Mas em pouco tempo 

todos começaram a me agredir, pois perceberam que não mais ameaço a ninguém. Atiram 

pedras sobre mim; as crianças pegam-me pelo rabo, rodam-me no ar e me lançam à distância; 

alguns batem-me com pau, chutam-me com suas botas... 

O sábio então disse: 

– Estimada, você não me entendeu bem; possivelmente eu não fui muito claro quando lhe falei, 

pois não foi esse o meu conselho. Eu lhe disse apenas que não mordesse mais, porém não lhe 

disse não armasse o bote e mostrasse ferozmente seus dentes. 

 

Adaptado de “Parábolas de Ramakrishna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda pessoa está propensa a cometer erros sem se dar conta disso. Por mais brilhante que seja 

o fogo, alguma fumaça está fadada a emanar dele. Do mesmo modo, em qualquer boa ação que 

se possa fazer, é provável que nela haja algum traço de mal. No entanto, esforços devem ser 

feitos para garantir que o mal seja minimizado, de modo que o bem seja maior e o mal seja 

menor no devido tempo. Você também deve pensar cuidadosamente sobre as conseqüências do 

que você faz, fala ou executa. Da mesma forma que você quer que os outros o honrem ou se 

comportem com você, da mesma forma, você primeiro deve assim se comportar com os outros, 

amá-los e honrá-los. Só então eles o honrarão. Em vez disso, se você não ama e respeita os 

outros e reclama que eles não o estão tratando corretamente, essa é certamente uma conclusão 

equivocada.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 9/05/2010” 
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Senhor Palha 

Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás (é claro, porque as melhores histórias sempre 

se passam há muitos e muitos anos), numa cidade lá do oriente, um homem chamado “senhor 

Palha”. Ele não tinha casa, nem trabalho, nem família. Para dizer a verdade, só tinha a roupa do 

corpo; diziam que ele não tinha mesmo nenhuma sorte na vida. 

Chegou na cidade numa carroça por volta de seus doze anos, sem pai nem mãe, então foi 

confundido com um perigoso ladrão, ficando preso por mais de vinte anos. Quando saiu da 

prisão não tinha para onde ir... Os dias foram passando, e sem ter o que comer direito foi 

ficando com o corpo fraquinho e magrinho como um fiapo de palha. Por isso as pessoas o 

chamavam de senhor Palha.  

Mas tão logo soube da existência de um belo templo nas redondezas, começou a frequentá-lo. 

Todos os dias ele lá estava silenciosamente em comunhão. As pessoas o vendo naquele estado 

de aparência deplorável faziam comentários do tipo: “Ele deveria pedir mais sorte na vida; só 

mesmo a Deusa da Fortuna para lhe ajudar”  

Naquele dia ele resolveu ficar mais tempo ali e continuou sua prece: “A Senhora sabe que fui 

preso injustamente... quer dizer, injustamente aos meus olhos que enxergam tudo limitado, 

mas aos Seus deve ter uma razão... Por favor, linda Senhora, me ajuda a ser útil nesta vida. Me 

dá a chance de encontrar pessoas que vivem na Tua bondade, pois já vivi muito com aquelas 

que contrariam a Tua verdade!”  

Ele aprendera que a Deusa era apenas um outro Nome e Aspecto do Senhor; tinha um coração 

muito puro e bom e conversava com Ela como sendo a sua melhor amiga. 

Alguns dias se passaram até que numa manhã chuvosa e fria, lá dentro do templo ele ouviu 

uma doce voz sussurrar:  

– A primeira coisa que você tocar quando sair do templo lhe trará uma grande fortuna. 

O senhor Palha levou um susto. Esfregou os olhos, olhou em volta, mas viu que estava bem 

acordado, e o templo, vazio. Mesmo assim, ficou pensando: “Eu sonhei ou foi a própria Deusa 

da Fortuna que falou comigo?” Mas na dúvida, preferiu mesmo sair rapidamente para fora do 

templo ao encontro da “sorte”.  

Na pressa, o pobre senhor tropeçou nos degraus e foi rolando aos trambolhões até o final da 

escada, onde caiu na terra. Ao se pôr de pé, ajeitou as roupas e percebeu que tinha alguma 

coisa na mão. Era um comprido fiapo de palha.  

“Bom”, – pensou ele – um fiapo de palha não vale nada, mas, se a Deusa da Fortuna quis que 
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eu o pegasse, é melhor guardá-lo. 

E lá foi ele, segurando o fiapo de palha. Pouco depois, encontrou um 

balão solto e começou a brincar distraidamente com ele. Achou 

interessante aproveitar o balão e amarrar o fio de palha nele, pois já 

que era bem leve e fininho, poderia perdê-lo. E continuou a caminhar 

segurando a palha com o balão colorido. 

Logo adiante encontrou uma florista com o filhinho a caminho do 

mercado, onde iam vender flores. Vinham de muito longe. O menino 

estava cansado e a poeira lhe trazia lágrimas aos olhos. Mas quando o menino viu o balão 

amarrado no fiapo de palha, seu rostinho se animou.  

– Mãe, mamãe, olha, me dá um balão? – pediu – Por favor, mamãe!  

– Bom – pensou o senhor Palha, – a Deusa da Fortuna me disse que o fiapo de palha traria 

sorte. Mas esse garotinho está tão cansado que pode ficar mais feliz com um presentinho. – E 

deu o balão preso ao fiapo para o garoto.  

– É muita bondade sua – disse a florista.  – Não tenho nada para lhe da dar em troca além de 

uma rosa, a que mais gosto. Aceita?  

O senhor Palha agradeceu e continuou seu caminho, levando a rosa nas 

mãos com muito contentamento.  

Andou mais um pouco e viu um jovem sentado num toco de árvore 

segurando a cabeça entre as mãos. Parecia tão infeliz que o senhor 

Palha sentiu muita vontade de perguntar o que havia acontecido.  

– É que vou pedir minha namorada em casamento hoje à noite – 

queixou-se o rapaz, – mas todo o dinheiro que tinha acabei dando pra minha mãe, que 

precisava muito, e esqueci de guardar um pouquinho pra mim, então fiquei sem nada para 

oferecer a ela neste dia tão importante para nós.  

– Bom, também estou pobre – disse o senhor Palha; – não tenho nada de valor, mas se quiser 

dar a ela esta rosa, é sua.  

O rosto do rapaz se abriu num sorriso ao ver a esplêndida rosa.  

– Pois por favor, senhor, aceite então essas três laranjas aqui – disse o 

jovem. – Me sentiria mal em nada lhe retribuir por este gesto.  

O Senhor palha aceitou as laranjas, mas disse: – Não meu rapaz, não 

precisa sentir-se mal, pois nada de fato nos pertence neste mundo. Tudo 
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nos é emprestado... mas, se me dás de bom coração, agradeço. – E seguiu.  

Logo encontrou um mascate, ofegante: – Estou puxando a carrocinha o dia inteiro e tenho 

tanta sede que acho que vou desmaiar. Preciso de um gole de água... 

– Acho que não tem nem um poço por aqui – disse o senhor Palha, – mas se quiser pode chupar 

estas três laranjas.  

O mascate ficou tão grato que pegou um rolo da mais fina seda que havia na carroça e deu-o 

ao ele, dizendo:  

– O senhor é muito bondoso. Por favor, aceite esta seda em troca; o 

faço porque me sinto bem em fazê-lo. O senhor veio saciar a minha 

sede. Quem sabe esta seda possa lhe servir em algum momento. É a 

melhor peça que carrego comigo. 

E o senhor Palha mais uma vez seguiu pela rua, agora como rolo de 

seda debaixo do braço. 

Não deu dez passos e viu passar uma princesa numa carruagem. Observou que ela tinha um 

olhar preocupado, porém, sua expressão logo se alegrou quando seus olhos encontraram a 

seda nas mãos do senhor Palha.  

– Senhor, bom dia! Por favor, me diga onde arrumou essa seda? – falou ela surpresa. – É 

justamente o que estou procurando. Hoje é aniversário de meu pai e quero dar um quimono 

real para ele.  

– Bom, já que é aniversário dele, tenho o prazer em lhe dar essa seda – disse o senhor Palha.  

A princesa mal podia acreditar em tamanha sorte.  

– O senhor é muito generoso – disse sorrindo. E tomando suas 

mãos, deixou um colar de esmeralda com ele – Olhe, fica com a 

minha joia preferida.  

E a carruagem se afastou, deixando o senhor Palha ali, segurando 

aquela raridade de inestimável valor refulgindo à luz do sol.  

– Muito bem – pensou ele; – comecei com um fiapo de palha que 

não valia nada, e agora tenho uma joia. Acho que está bom. 

Levou a joia ao mercado, vendeu-a e, com o dinheiro, comprou uma plantação de arroz. 

Trabalhou muito, arou, semeou, colheu, e a cada ano a plantação produzia mais arroz. Tratava a 

plantação como uma das formas da Deusa da Riqueza: a reverenciava, cantava para ela, lhe 

oferecia sempre o melhor que podia. Em pouco tempo, o senhor Palha enriqueceu.   
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Mas este tipo de riqueza não o modificou. Sempre ofereceu arroz aos 

que tinham fome e ajudava a todos que o procuravam, pois também 

encontrava a Deusa da Riqueza em tudo que seus olhos viam, suas 

mãos tocavam e seus ouvidos escutavam.  

Assim, todos diziam que para esse senhor (que no nome era Palha, 

mas no coração era Ouro) a sorte havia começado com um fiapo de 

palha. Mas quem é que pode afirmar que ele não tinha sorte antes? 

Afinal, tudo depende de nossa visão: ela é que nos permite encontrar 

a riqueza que opera sem cessar em nosso interior. 

Adaptado do conto de William J. Bennett 

 

 
 

“Deus não é um benfeitor parcial. Ele dá o fruto de cada árvore de acordo com a semente. Se 

você plantou a semente de uma manga azeda, por que lamentar, então, que o fruto que você 

pegou não é doce? Faça o bem e aspire por ganhar o fruto da bondade - isto é perdoável. Pelo 

menos, não é tão ruim quanto fazer más ações e responsabilizar Deus pelas suas conseqüências.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 27/02/2004” 

 

 

 

“A devoção não deveria ser confinada às quatro paredes do santuário ou aos poucos minutos em 

que você realiza a meditação; ela é uma disciplina espiritual permanente. Sua devoção precisa 

ser expressa como adoração a todos, como encarnações vivas da Divindade. Veja Deus em cada 

um, mesmo nas pessoas que você considera como seus inimigos. Pratique este amplo Amor 

universal. Como pode você obter felicidade simplesmente mostrando amor e reverência a um 

ídolo de pedra, que não responde ou reflete seus sentimentos? Os seres vivos retribuirão com 

reconhecimento e gratidão e lhe desejarão o bem. Você pode ver a alegria radiante em seus 

rostos. Isso lhe dará satisfação. Se você não pode ensinar a si mesmo como amar seu próximo, 

como pode seguir o caminho da dedicação a Deus?” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 25/08/2007” 
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Tanquinho de Areia 

Um menininho brincava no tanque de areia da praça naquela manhã de sábado. Tinha 

com ele sua caixa de carrinhos e caminhões, seu balde plástico e uma pá vermelha brilhante. 

No processo de criar estradas e túneis na terra macia, ele descobriu uma grande pedra em meio 

à areia. 

O menino, chamado Hominem, cavou ao redor da pedra, conseguindo desalojar a sujeira. Com 

muito esforço, usando as mãos, os pés, e em todas as posições possíveis, ele conseguiu 

empurrar a pedra através do tanque de areia. Era um menino muito pequeno e a pedra, para 

ele, era enorme. Quando alcançou a borda do tanque de areia, ele descobriu que mais difícil 

ainda seria passar a pedra sobre a pequena parede.  

Determinado, o menininho empurrou, empurrou e empurrou, mas a cada vez que ele achava 

ter feito algum progresso, a pedra virava e rolava de volta para o tanque. Hominem lutou, 

empurrou com todas as suas forças, mas sua única recompensa era ter a pedra rolando de 

volta, esmagando seus dedinhos rechonchudos. Finalmente rompeu em lágrimas de 

frustração.  

Durante todo o tempo, Deum, seu pai, o observava, aguardando o desenvolvimento de todo o 

drama. Mas no momento em que as lágrimas caíram, uma luminosa sombra se projetou sobre o 

menino. Era seu pai. Suavemente, mas com firmeza, ele 

disse: – Filho, por quê não usou toda a força que você 

tinha disponível? 

Derrotado, o menino respondeu: – Mas eu usei, papai! 

Tentei com todas as forças! 

– Não, meu filho, – corrigiu o pai bondosamente – você 

não usou toda a força que você tinha, pois não me pediu 

ajuda... 

… Esqueceu que estou sempre pronto para você? 

Conto Romano  

 
 

 

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á; porque todos os que pedem, 

recebem; os que buscam, acham;e a quem bate, se abre." 

Bíblia – Mateus, 7:7-8 
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O Templo de Mil Espelhos 
 

Um dia, um cachorrinho encontrou um sábio; este homem constantemente falava a 

quem quisesse ouvir sobre um templo muito particular e importante, um templo no qual 

entrava somente aquele que possuísse a intenção verdadeira de compreender a Verdade. Ao 

ouvir aquilo, o cachorro resolveu conhecer aquele lugar, pois tinha um grande impulso de 

melhorar a si mesmo. 

Desta forma, juntou o pouco que possuía e partiu à procura do templo, mesmo sabendo estar 

muito, muito longe. Caminhou por longos e árduos dias até alcançar os confins do país, e ali 

uma pessoa lhe indicou com exatidão o caminho a seguir. Subiu por montanhas e desceu por 

vales; noites de luar e estrelas, dias de sol e chuva, frio e o calor intensos.  

Um belo dia, já bem próximo de sua meta, enquanto atravessava o prado, ouviu um latido – era 

um outro cachorro que vinha velozmente correndo em sua direção:  

– Ei, para onde vai? Como ousa passar pelo meu território sem permissão? 

– Não quero roubar seu território, quero somente ir ao encontro do famoso templo. 

– Há! Há! Há! Um outro crente! Pode passar, mas quando retornar deverá contar-me a sua 

experiência. Assim daremos muitas risadas. 

– Manterei a palavra, e aqui retornarei.  

O cachorrinho, sem se distrair com aquela conversa, 

prosseguiu e, de fato, logo chegou ao local tão desejado. À 

princípio não ousou entrar no templo; esteve por dois dias 

observando de fora. No terceiro dia se preparou com 

esmero: lavou-se, penteou seus pelos e, deixando a sua 

bagagem debaixo de uma árvore, com grande alegria e 

respeito, se aproximou. Estava emocionadíssimo e 

temeroso, mas mesmo assim ultrapassou a porta sorrindo. 

Lá dentro teve uma visão incrível: percebeu que mil 

cachorros sorriam para ele com enorme felicidade! Olhou à sua volta e só via alegria e beleza. 

Nesta hora o cachorro ficou ainda mais feliz, e não acreditou quando viu os mil cachorros com 

o mesmo amor e entusiasmo movendo o rabo e lhe sorrindo. Nesta hora ele se iluminou, e, 

transformado, deixou o local.  

Retornando, passou pelo outro cão e lhe disse:  

– Eu tive uma experiência maravilhosa! Você é muito afortunado por morar vizinho ao templo. 

– Há Há! Há! Mais um deslumbrado, mas eu não sou tolo assim! 

O pequeno cachorro se foi sem dizer mais nada, e o outro continuou em seu território; mas, 

dessa vez ele não conseguia tirar da cabeça a serenidade daquele cachorrinho. Pensava: “Mas  
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o que poderia acontecer naquele templo?” Por fim decidiu ir, 

e foi meio que sem pensar. Quando chegou, olhou em volta 

muito desconfiado; resolveu então entrar mostrando os 

dentes para que a sua força fosse notada. Ao entrar, viu mil 

cachorros, bravos, com o focinho igual ao seu mostrando os 

dentes; assustado com todo aquele terror, decidiu fazer-se 

corajoso e rosnou com toda a sua força, mas os mil cachorros 

responderam com a mesma decisão. Tremeu de medo e 

correu desesperado, convencido de que sobre esta terra não 

existe nenhum lugar onde se possa estar verdadeiramente em paz. 

E assim o misterioso templo seguia a surpreender a todos. Silencioso, belo e sublime... Ali, 

sobre sua porta havia um cartaz; nele se lia:  

“Templo dos mil espelhos: retrato da mente e do mundo. Assim é o templo, assim é a vida. Seu 

modo de ser cria aquilo que se vê. Tudo aqui é reflexo, reação e ressonância.” 

 

Autor desconhecido 

 

 

 “Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos 

pensamentos, fazemos o nosso mundo.” 

Sidharta Gautama – Budismo 

 
 

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário 

saber determinar, assimilar todo o bem e oferecê-lo ao Onipotente, então o mal se desfaz 

naturalmente e até mesmo deixa de existir” 

Aforismos  do Zoroastrismo 
 

 

“Se você se condena dia e noite como pequeno e fraco, você nunca consegue concluir nada. Se 

você pensa que é infeliz e inferior, você se torna assim infeliz e inferior. Em vez disso, quando 

você cultiva a consciência de que é uma centelha de Deus, que tem como sua realidade a Própria 

Divindade, então você pode realmente tornar-se Divino, e você pode ter o comando sobre todos 

os poderes. "Yad Bhaavam, Thad Bhavathi" (Como você se sente, assim se torna). A maneira 

como você se sente é o que mais importa. Essa é a base para tudo o que você é. Tenha fé no 

Supremo, o Ser Divino que você realmente é! Essa é uma obrigação para cada um de vocês!” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/08/2010” 
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O Turista 

Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o 

objetivo de visitar um famoso sábio. 

Ao entrar em sua residência, o turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho 

muito simples, quase sem mobílias e com poucos livros. Os únicos móveis ali eram uma cama, 

uma mesa e um banco. 

– Onde estão seus móveis? – perguntou o turista. 

E o sábio, imediatamente, perguntou também: 

– E onde estão os seus? 

– Os meus?! – surpreendeu-se. – Mas estou aqui só de passagem! 

– Eu também – disse o sábio. 

Autor desconhecido 

 

 

“Apoie-se sempre em pensamentos nobres. Quando o ar enche um balão, ele toma a forma do 

balão. A mente assume a forma de objetos com os quais está ligada. Se ela fica fixa em coisas 

mesquinhas, torna-se insignificante; se em coisas grandes, ela se torna grande. A câmera tira 

uma foto de qualquer coisa para a qual está apontada; por isso tome cuidado antes de clicar. 

Tenha discernimento antes de desenvolver apego. Quando você desenvolve apego por família, 

riqueza, propriedades, etc. você se sentirá infeliz quando esses declinarem. Mas se você 

desenvolver apego a Deus, você crescerá em amor e esplendor.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 11/05/2011” 
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O Último Folheto 

Todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã na igreja, o pastor e seu filho de 

onze anos saíam pela cidade e entregavam folhetos evangelísticos. 

Numa tarde dessas de domingo, na hora do pastor e seu filho saírem pelas ruas, fazia muito frio 

e chovia. O menino se agasalhou e disse: 

– Certo, papai, estou pronto.  

Seu pai perguntou: 

– Pronto para quê? 

– Ora, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos.  

Seu pai respondeu: 

– Filho, está chovendo muito, além de todo o frio que está fazendo. 

O menino olhou para o pai surpreso e perguntou: 

– Mas, pai, as pessoas não nascem e morrem até mesmo em dias de chuva? Deus não trabalha 

o tempo todo, faça chuva ou faça sol? Ele deve ficar feliz operando Suas maravilhas através de 

nós.. 

Seu pai respondeu: 

– Filho, não adianta, o papai não vai sair neste frio. Amanhã tenho que trabalhar bastante e não 

quero pegar uma gripe.  

Silenciando um pouco, o menino perguntou: 

– Ah, tudo bem, mas eu posso ir? Por favor! Posso 

ficar apenas em nosso quarteirão! 

Seu pai hesitou por um momento e depois disse: 

– Tudo bem, você pode ir. Aqui estão os folhetos, o 

guarda-chuva e capa. Mas tome cuidado, filho. Não 

demore. Vá com Deus! 

– Obrigado, pai! 

Então ele saiu no meio daquela chuva.  

Este menino caminhou por algumas ruas de seu 

bairro indo de porta em porta entregando folhetos 

evangelísticos a todos que encontrava. Agora 

faltava o último folheto. Ele parou na esquina e 

procurou por alguém para entregá-lo, mas as ruas 
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estavam totalmente desertas. Então se virou em direção à primeira casa que viu e 

caminhou pela calçada até a porta, tocou a campainha... mas ninguém respondeu. Ele tocou de 

novo, mais uma vez, mas ninguém abriu a porta. Esperou, mas não houve resposta. 

Finalmente, este soldadinho de Deus já estava se virando para ir embora, quando “algo” o 

deteve – uma intuição. Mais uma vez, ele se virou para a casa, tocou a campainha e bateu bem 

forte na porta. Esperou...  alguma coisa o fazia ficar ali na varanda. Ele tocou de novo e desta 

vez a porta se abriu bem devagar. De pé, ali na porta estava uma senhora idosa com um olhar 

muito triste. Ela perguntou gentilmente: 

– O que eu posso fazer por você, meu filho? 

Com olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, este pequeno menino disse: 

– Senhora, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que ‘Ele a ama 

muito’ e eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto que lhe dirá muitas coisas sobre 

Jesus e seu grande Amor.  

Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. 

Ela o chamou e disse: 

– Obrigada, meu filho! E que Deus te abençoe muito, muito! 

Na manhã do seguinte domingo na igreja, o papai Pastor estava no púlpito. Quando o culto 

começou ele perguntou: 

– Alguém tem um testemunho ou algo a dizer? 

Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé. 

Conforme ela começou a falar, um olhar glorioso transparecia em seu rosto. 

– Ninguém me conhece nesta igreja. Eu nunca estive aqui. Queria lhes contar que meu marido e 

minhas duas filhas faleceram a algum tempo deixando-me totalmente sozinha neste mundo. 

No domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu 

coração que eu chegaria ao fim da linha, eu não tinha mais esperança ou vontade de viver. 

Então eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o sótão da minha casa. 

Amarrei a corda numa madeira no telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda 

em volta do meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só e de coração partido, eu estava a 

ponto de saltar, quando, de repente, o toque da campainha me assustou. Eu pensei: 

– Vou esperar um minuto e quem quer que seja irá embora.  

Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente; depois, a pessoa que estava tocando 

também começou a bater bem forte na porta. Pensei novamente: 

 – Quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha da minha casa ou vem me visitar.  

Eu desci da cadeira e segui em direção à porta, enquanto a campainha ainda soava. 
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Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude 

acreditar, pois na minha varanda estava o menino mais 

radiante e angelical que já vi em minha vida. O seu 

sorriso, ah!, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês! As 

palavras que saíam da sua boca fizeram com que o meu 

coração, que estava quase morto há um bom tempo, 

saltasse para a vida. Ele exclamou com voz de querubim:  

– Senhora, eu só vim aqui para dizer que ‘Ele a ama 

muito’! 

Adaptado de Wesley Castro  

 

 

 

 

 

 

“Nem mesmo o mais ínfimo evento pode acontecer a menos que seja pela vontade do Senhor. 

Esteja plenamente convencido disso. Ele é Aquele que controla os fios que movem as marionetes 

e as faz atuar em seus papéis; mas Ele senta-se entre os espectadores e finge não ter 

conhecimento da trama ou da história ou do elenco. Os personagens não podem se desviar de 

nenhum ponto de suas ordens. Sua Vontade guia e determina cada movimento e gesto. Emoções 

variadas afetam os corações daqueles que assistem à peça, mas elas não causam agitação no 

coração do Divino diretor. Ele decide o que essa pessoa deveria dizer ou fazer e Ele as incita as 

palavras e ações adequadas.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 19/08/2010” 

 

 

“Deus é a própria Bondade. Ele sabe tudo. Ele faz tudo. Só nos cabe o esforço para seguí-Lo.” 

Aforismos Hindus 

 

 

“Pondere sobre todas as coisas pelas quais você se lamentou até hoje. Você descobrirá que 

almejou somente coisas insignificantes, distinções momentâneas e fama passageira. Em vez 

disso, você deveria clamar somente por Deus, para sua própria purificação e evolução. Você 

deveria se lamentar pelas seis serpentes que se abrigaram em sua mente, envenenando-a com 

seus venenos: luxúria, raiva, cobiça, apego, orgulho e maldade. Aquiete-as como o encantador 

de serpentes faz com sua flauta de encantamento. A música que pode domesticá-las é o Nome de 

Deus. Depois disso, elas se tornam brinquedos e você pode controlá-las como quiser. Quando 

elas forem acalmadas, você obterá equanimidade e permanecerá sem ser afetado por honra ou 

desonra, ganho ou perda, alegria ou dor.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 28/04/2009” 
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O Valor da Persistência 
 

Sapão cochilava perto do açude, com o sol aquecendo as grandes pintas de suas costas. 

Abriu os olhos, viu aquele céu azul tão límpido e pensou: 

– Que dia ideal para passear! – e voltou a cochilar. 

Enquanto isso, Sapito pulava do sol para a sombra, saltitando de um cogumelo até o açude e 

do açude até o cogumelo. Era manhã no sítio, Sapito queria muito brincar. Já havia terminado 

as lições de casa passadas pela professora Saponilda e estava pronto para chamar seu amigo: 

– Acorde! Acorde! – disse, chamando o Sapão – Está na hora de brincar! 

Plec! Plec! Plec! Sapinho pulou até o açude.  

Sapão estava agora com os olhos bem abertos. Concordou e ploc! Ploc! Ploc! Lá foi ele atrás de 

Sapinho. Juntos, atravessaram o açude em direção ao curral. No caminho, brincaram de 

esconde-esconde, de pular corda, de adivinhar o animal que o outro estava pensando, e 

cantaram bastante; estavam se divertindo tanto, que se esqueceram que era a hora da ordenha 

das vacas no curral: era pula daqui, pula dali e de repente... ploft! Saltaram direto para dentro 

de um baldão de leite. 

Os lados do balde estavam escorregadios, e eles não conseguiam sair. 

– Puxa vida, amigão, olhe onde nós fomos parar! Que descuido nosso – disse Sapito 

balançando intensamente suas perninhas. 

– Socorro! Socorro! – gritava muito assustado o Sapão. – Sapito!, não sei o que vai ser de nós 

aqui! 

Começaram a nadar em círculos dentro do balde de leite. Nadavam com a esperança de 

conseguir escapar ou de alguém aparecer. Mas ali ficaram, horas e horas. Persistiam gritando 

entre um intervalo e outro, mas ninguém os via, ninguém os escutava. 

Sapão se movimentava cada vez mais devagar, até que, exausto, gemeu: 

– Para quê continuar, Sapito? Vamos morrer aqui neste balde mesmo... Estou tão cansado que 

não consigo mais levantar a perna para nadar. 

– Continue! Continue! – incentivava Sapito – Não desista, ou vai se afogar! Não vamos desistir, 

meu amigão! 

E assim continuaram por mais algum tempo, até que Sapão resolveu parar de nadar e falou, 

ofegante:  

– Sapito, meu amiguinho, não adianta. Não podemos sair. Vou desistir. Adeus!  

E realmente desistiu, seu corpinho foi se afundando naquelas águas brancas... 

Sapito, é claro, ficou triste e sentiu medo. Não conseguiu salvar seu melhor amigo. E estava 

assim, igualzinho ao Sapão, quase que se entregando a estes pensamentos e a própria 

exaustão do corpo, quando repentinamente disse para si mesmo:  
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– Se eu desistir, vou morrer. Então, continuarei a nadar e se tiver que morrer aqui, ao 

menos morrerei nadando! 

 

Mais duas horas se passaram. Sapito mal podia mover as perninhas. “Não consigo mais me 

mexer”, gemia.   

Mas, reunindo um exército de forças que havia dentro dele, gritou mais uma vez: 

– Ainda que eu morra tentando, não vou desistir, pois enquanto há vida, há esperança! 

Cheio de coragem, Sapito sentiu uma nova onda de vida e energia percorrer todo o seu 

corpinho, e continuou batendo os braços e as pernas dentro do balde de leite. Chap! Chap! 

Chap! Durante muito tempo só se ouvia este som. Mas de repente, ele começou a ouvir um 

som novo. Plaft! Plaft! Plaft! É que as brancas ondas de leite 

estavam se transformando em creme espesso. Estava ainda 

mais difícil se mover, no entanto, Sapinho continuou, com 

todas as suas forças, sem dar passagem a quaisquer 

pensamentos de desânimo. 

De repente... sentiu a sua perna tocar em alguma coisa. Olhou 

para baixo e viu que seus pezinhos estavam apoiados numa 

pequena elevação. 

De tanto bater, Sapinho havia transformado o leite em 

manteiga! Com um grande salto de alegria, ele pulou para fora 

do balde... para a liberdade! 

  

Adaptado de uma fábula narrada por Paramahansa Yogananda 

 
 

 
 
 
“A fé é como um vulcão em atividade. Dúvidas são como sementes. Nenhuma semente brotará 

em um vulcão ativo. Se suas dúvidas estão se multiplicando, significa que sua fé é fraca e 

instável, semelhante a um vulcão extinto. Onde há dúvidas, não pode haver fé. Suas dúvidas 

surgem ou desaparecem por causa de seu karma (ação) passado. Se sua fé é forte, nenhuma 

dúvida surgirá. Para realizar a Divindade, primeiro você deve se livrar de todas as suas dúvidas. 

De tempos em tempos, Deus sujeita você a vários testes. Esses não se destinam a puni-lo como 

você pode imaginar, mas para fortalecer a sua fé. Lembre-se sempre que o Divino age como 

testemunha. O Divino mostra o caminho para a auto-realização.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 01/07/2011” 
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O Vaso Rachado 

Um senhor indiano possuía dois grandes vasos, 

cada um suspenso na extremidade de uma vara que ele 

carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o 

outro era perfeito. Ao fim da longa caminhada que fazia 

da fonte até sua casa, o vaso perfeito estava sempre 

cheio de água, enquanto aquele rachado chegava 

sempre meio vazio. Por longo tempo a coisa foi em 

frente assim – o senhor chegando em casa com somente 

um vaso e meio de água.  

Naturalmente o vaso perfeito era muito orgulhoso do próprio resultado, e o pobre vaso 

rachado tinha vergonha do seu defeito, de conseguir fazer só a metade daquilo que deveria 

fazer.  

Depois de dois anos, refletindo sobre a própria amarga derrota de ser ‘rachado’, o vaso falou 

com o senhor durante o caminho:  

– Tenho vergonha de mim mesmo porque esta rachadura que eu tenho me faz perder metade 

da água durante o caminho até a sua casa; sei que o senhor obviamente já sabe, e me pergunto 

por que ainda não me trocou por outro? 

O senhorzinho sorriu: 

– Você reparou que lindas flores existem do seu lado do caminho? Eu sempre soube do seu 

“defeito” e portanto plantei sementes de flores na beira da estrada do seu lado. E todo dia, 

enquanto a gente voltava, você as regava. Por dois anos venho recolhendo aquelas belíssimas 

flores para enfeitar a mesa e oferecê-las à Deus na forma de minha esposa. Se você não fosse 

como é, onde estariam as maravilhosas flores? 

Conto indiano 

 

 

“O homem pode ser feliz com muito menos do que ele acredita ser essencial. Quando alguma 

coisa material está com você por pouco tempo, você acredita que ela seja indispensável, e que 

não sabe viver sem ela. Como o bicho-da-seda, você tece um casulo para si, a partir da sua 

imaginação. Não permita que hábitos dispendiosos cresçam; dispendiosos do ponto de vista 

monetário, assim como do ponto de vista espiritual. Observe suas preferências e antipatias com 

um olhar vigilante, e descarte qualquer coisa que ameace obstruir seu caminho.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 02/09/2004” 
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O Vendedor de Balões 
 

Certa vez havia um velho homem vendendo balões numa quermesse. Em um momento ele 

deixou um balão vermelho soltar-se: lá foi ele pelos ares, atraindo, desse modo, algumas 

crianças para perto do vendedor.  

Ali estava um menino, cuja pele era mais escura que a dos demais garotos; era muito silencioso, 

observava com atenção o vendedor e apreciava os balões. 

 O homem, depois de ter soltado o balão vermelho, soltou um rosa e outro azul... depois um 

verde e mais dois alaranjados. Todos foram subindo até 

sumirem de vista.  

O menino, de olhar atento, seguia a cada um que subia. 

Ficava ali a imaginar mil coisas... No entanto, uma coisa o 

intrigava: o homem não soltava o balão preto. Devido às 

brincadeiras de mau gosto que faziam com ele, concluiu 

que por causa da cor, o balão possivelmente não poderia 

subir como os demais.  

Pensando assim, aproximou-se do vendedor e lhe 

perguntou:  

– Moço, se o senhor soltasse o balão preto ele também 

subiria?  

O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino, arrebentou a linha que 

prendia o balão preto e, enquanto ele se elevava às nuvens, disse:  

– Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir.  

Autor desconhecido 
 

"Ame a teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não quereis que vos 

façam."  

Jesus Cristo – Bíblia 

 

“A educação deve instigar os valores humanos fundamentais; ela deve incluir o mundo inteiro 

em sua ampla perspectiva. Quando ganhar dinheiro é considerado a meta, o sistema nutre a 

falsidade e a injustiça; ele restringe a visão à sua família e à sua comunidade, e traz, em sua 

seqüência, ansiedade, tristeza e ódio. A educação deve equipar o homem para viver 

alegremente, sem fazer os outros infelizes, para avaliar tudo corretamente e sem preconceito, e 

para fixar sempre sua atenção na realização mais elevada e mais preciosa de todas: a vitória do 

Ser Interior. A torrente espiritual deve fluir no coração como a fonte, e brotar de todo esforço. 

Então, deve-se guardar como relíquia, no coração, o desejo espiritual por Luz e Amor, Sabedoria 

e Bem-aventurança.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 22/11/2005” 
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O Vento do Oriente 

Toda vez que o vento soprava no Oriente 

as pessoas lembravam das histórias dos 

antepassados. Essas histórias diziam que no 

começo dos tempos o vento andava muito 

triste. Ele pensava que não servia pra nada e 

vivia pedindo para seu Mestre uma chance de 

mostrar seu valor.  

Um dia, seu Mestre, o Senhor dos Ventos falou: 

– Reflita em sua natureza e terá a 

oportunidade de ver que é grande e muito importante! 

O vento ficou pensativo e saiu à busca de sua oportunidade. Ele queria ser igual aos rios que 

matam a sede de quem precisa, queria ser igual ao fogo que aquece o viver dos homens! Dizia 

consigo: 

– O meu único talento é ventar! – e então decidiu – Já sei! Eu vou soprar, soprar e soprar sem 

parar, e com muita força!  

Dito e feito. O vento começou a soprar intensamente, achando que com isso poderia mostrar 

seu valor. Bufou pela a terra, pelo céu e pelo mar, mas percebia que nada disso o satisfazia. 

Pelo céu esbarrou numa nuvem carregada e causou um temporal assustador. Pela terra 

derrubou uma grande árvore que, caindo frente a entrada de uma caverna, bloqueou sua 

entrada – assim, uma menina que entrara naquela mesma caverna para se proteger do 

temporal agora estava presa, e chorava triste. 

O vento se decepcionou e viu que desde de que iniciara sua fanática aventura de ventar, só 

havia causado problemas. Muito tocado ouvindo a jovem chorar, ele se arrependeu de toda 

aquela confusão e foi em sua direção tentando ajudar: 

– É minha chance! Preciso ser mais suave – então ele soprou com brandura por todos os lados 

da caverna; seu sopro transformou-se num assovio, e ouvindo o vento assoviar a menina 

pensou ser alguém a sua procura.  

– Quem está aí? 

O vento continuou. A menina, escutando aquela música melodiosa, seguiu para ver de onde o 

som vinha, e para sua surpresa encontrou a saída da caverna!  

Intrigada, murmurou baixinho: 

– Não havia ninguém! – e saiu feliz. 

 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

173 

 

O vento, satisfeito, ficou a pensar que não conseguiu com seu sopro mover uma pedra, 

nem a árvore, mas com um simples assovio guiou os passos da bela jovem ao longo da caverna 

até uma saída segura. 

Foi quando pôde-se ouvir novamente a sublime voz do Senhor dos Ventos: 

– Ser grande reside em ser pequeno, e sendo pequeno se é grande! Saber ser gentil e suave é 

um dom que resolve muitos problemas. Saber ser enérgico causando o bem é sabedoria. 

O vento assim descobriu que cada qual tem seu papel.  

Hoje em dia quando se houve um assovio ao longe, todos ali já sabem: é o vento do oriente 

ajudando alguém em algum lugar... 

 

Adaptado de Janaína Pires das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna pede a Arjuna que se considere um instrumento do Divino. 

Todo ser humano é, de fato, um instrumento de Deus. Como tal, ele deveria cumprir seus deveres 

e entregar os resultados a Deus. Os homens precisam cumprir seus deveres; sucesso ou fracasso 

é determinado pelo Divino. Não se considere o realizador. Desenvolva a convicção de que o 

Espírito que habita em você o está orientando e capacitando a agir.” 

 Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 08/02/2006”
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O Vestido Azul 

Num bairro pobre de uma cidade latina, morava uma garotinha muito bonita. Acontece 

que essa menina frequentava as aulas da escolinha local num estado lamentável. Suas roupas 

eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim pensou o mestre: 

“É uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez, 

com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul”. 

Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que, com aquele traje tão 

bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre, e começou a dar-lhe banho todos 

os dias, antes das aulas.  

Com isso, ao fim de uma semana, disse o pai à esposa:  

– Querida, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão 

bonita e bem arrumada, more num lugar como este? Que tal você 

ajeitar a casa, enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura 

nas paredes, consertando a cerca, plantando um jardim? 

E assim fez o humilde casal. Sua casa ficara mais bonita do que todas 

as outras da rua, e os vizinhos, inspirados naquela casa, se puseram a 

arrumar as suas próprias moradias. Desse modo, todo o bairro 

melhorou consideravelmente.  

Por ali, passava um político que, bem impressionado, disse:  

– É lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda 

do governo.  

E dali saiu para ir falar com o prefeito, que o autorizou a organizar uma comissão para estudar 

quais melhoramentos eram necessários ao bairro. Essa comissão inspirou mais e mais pessoas, 

e hoje, por todo o país, todos aqueles atos de bondade e todas as vidas transformadas (sem 

saber) deviam sua causa a um “simples” vestido azul... 

Autor desconhecido 

 

“O mundo inteiro é uma família. Todos são nossos irmãos e irmãs. Esta era a verdade pregada ao 

mundo pelo Senhor Rama. Ele ensinou ao mundo atender diligentemente aos deveres da vida 

cotidiana, aos deveres sociais e às obrigações de família. Esse riacho triplo de deveres é a 

mensagem do Ramayana. Quem se lava na confluência desses três rios é absolvido de seus 

pecados e redimido. Uma obra tão grandiosa como o Ramayana tem de ser lida, relida e vivida 

por todos.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/04/2005” 
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Observando, Aprendemos 
 

O jovem Cheng era um sincero discípulo do admirável monge Ling. Ele estava se 

preparando para liderar seu povo, e assim foi conversar com seu mestre em busca de 

conselhos: 

– Mestre, o que devo fazer? 

– Observe este rio, e me diga o que aprendeu. – respondeu serenamente. 

Eles se encontravam no alto de uma montanha. Cheng observou o rio, o seu vale, a vila, a 

floresta, os animais. Depois de longos minutos, disse: 

– Este rio é a fonte do sustento 

de nossa aldeia! Ele nos dá a 

água que bebemos, os frutos das 

árvores, a colheita da plantação, 

o transporte de mercadorias, os 

animais que estão ao nosso 

redor. Nossos antepassados 

construíram estas casas aqui 

justamente por causa dele. 

Nosso futuro também depende 

deste rio. 

O monge Ling colocou a mão na 

cabeça do discípulo e autorizou-o a partir: – continue observando – disse ele. 

Os meses se passaram, Cheng novamente foi a seu mestre.  

– Mestre, hoje tornei-me o governador dessa aldeia. O que devo fazer? 

– Observe o rio, e me diga o que aprendeu – repetiu a orientação ao discípulo. 

Após demorados minutos de contemplação, o discípulo falou: 

– Sua nascente é pequena e modesta, mas com o curso do rio, a correnteza torna-se forte e 

poderosa. O formato do rio é definido pelas suas margens, assim como nossas vidas também 

são influenciadas pelas pessoas com as quais convivemos. O rio sem as suas margens não é 

nada. O rio nos ensina ainda que uma curva pode ser a solução de um problema, porque logo 

depois dela podemos encontrar um vale que desconhecíamos – uma mudança imprevista pode 

ser uma oportunidade de crescimento. O rio, apesar de suas cachoeiras, suas turbulências, 

continua sempre em frente porque tem um objetivo. 

O monge Ling colocou a mão na cabeça do discípulo e partiram de volta. Despedindo-se, pediu-

lhe que continuasse a observar. 
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Outros meses se passaram, e quando novamente se encontraram, o discípulo lamentou: 

– Mestre, minha mãe faleceu. O que faço? 

Ling, levando-o até a nascente do rio, apontou em direção às águas: 

– Observe o rio, e me diga o que aprendeu – disse novamente 

Após absorver-se naquilo, falou: 

– Este rio que aqui nasce tem um objetivo: chegar ao oceano, mas para isso terá de passar por 

muitos lugares e por muitas mudanças. Como o rio, temos de aprender a fluir. Vejo o ciclo das 

águas. Esta água que está indo já virou nuvem, chuva e penetrou na terra diversas vezes. Ora 

há a seca, ora a enchente. O rio nos mostra que se aprendermos a perceber esses ciclos; a 

mudança é apenas a continuidade de um ciclo. 

O mestre, satisfeito, colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu-lhe que partisse e 

continuasse a observar. 

Assim o discípulo voltava às suas tarefas cada vez mais sábio e sereno; só tinha gratidão por 

seu singular professor. Conscientizando-se da importância de seus ensinamentos, voltou a ter 

com seu mestre: 

– Mestre, este rio me mostrou que cada vez que eu o observo, aprendo algo novo. Conselhos 

são bons, mas por vezes aprendemos com mais profundidade apenas contemplando. 

O mestre sorriu-lhe com serenidade: 

– Aprendeste a aprender! 

Adaptado de um Conto Chinês 

 

 

“Com muita freqüência as pessoas dizem: ‘Estou muito chateado’; ‘Estou realmente deprimido’.  

O que isso quer dizer? Você está chateado ou a mente está chateada? Sua mente estava bem 

ontem, mas hoje ela está chateada. Você se torna a mente se você se identifica com a mente. 

Este é o problema. Mas você não é a mente; você tem uma mente. Existe alguém por trás de 

todas essas coisas – A testemunha, Aquele que tudo sabe. Você é esta pessoa, mas você não sabe 

disso. Aprenda a observar a sua mente, a ser testemunha de suas flutuações. Tente conhecer o 

Conhecedor. Ver Aquele que tudo vê. Ouvir Aquele que tudo ouve. OBSERVE e aprenda esta 

preciosa lição” 

Aforismos Hinduístas 
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Os Cinco Dedos 
 

Certo dia, surgiu uma discussão entre os cinco dedos da mão sobre qual deles era o mais 

importante. O polegar declarou:  

– Não é possível fazer qualquer coisa sem mim. Por isso, eu sou o maioral. 

Então, o indicador sorriu e disse:  

– Olhe aqui polegar! Como poderia você fazer alguma coisa sem o meu apoio? Além disso, eu 

sou usado para identificar as coisas e pessoas. Por esta razão, sou mais importante que você! 

O dedo médio interveio: 

– Não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Eu sou o maior de todos os dedos. Tenho dois 

de vocês de cada lado servindo como assistentes. Por isso, eu sou o vais valioso! 

Agora foi a vez do dedo anular, que disse: 

– Acho graça de sua ignorância. Não sabem que as pessoas me enfeitam com anéis de ouro 

cravejados de pedras preciosas: diamantes, esmeraldas, topázios? Então, eu sou o rei de vocês 

todos. 

Por fim, o dedo mínimo falou:  

– Eu sempre vou à frente quando se trata de ensinar uma lição a alguém ou punir um culpado. 

Por isso, eu sou o seu líder e todos devem me seguir. 

Enquanto os dedos discutiam assim, o coração interveio e disse:  

– Ó ignorantes! Cada um de vocês é tão importante quanto o outro. Nenhum conseguirá 

executar uma tarefa sem unidade e harmonia com os demais. De fato, vocês representam os 

cinco valores humanos, que são como os cinco alentos vitais de um ser humano. 

 

Nossas mãos têm cinco dedos e cada um tem um dever específico a desempenhar. Todos os dedos 

trabalham em sintonia e harmonia ao executarem uma tarefa. Os cinco dedos reconheceram seu 

erro e se curvaram envergonhados diante das sábias palavras do coração. 

 

Adaptado de Sathya Sai Baba em “Divino Discurso proferido em 22/07/2005” 

 

 

“Uma investigação mais profunda revelaria que o coração é o mais importante. Corpo, mente e 

intelecto são simples instrumentos, e por isso, devem seguir os conselhos do coração em todos 

os seus empreendimentos. Compreendam que todos são um só e que cada um é igualmente 

importante. Não se tornem egoístas, pensando que só vocês têm importância. Não desperdicem 

seu precioso tempo em discussões sem sentido. Sejam amistosos com todos e enfrentem os 

desafios da vida com unidade e harmonia.” 

Sathya Sai Baba em “Divino Discurso de 22/07/2005” 
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Os Dois Remos 

Um viajante caminhava junto à margem de um grande lago. Estava se aproximando do 

local adequado para fazer a travessia. Como já estava cansado, aproveitou para sentar-se um 

pouco enquanto esperava o barco chegar. Contemplava a beleza daquele lugar cuja atmosfera 

tão serena o envolvia. Logo, aquele pequeno barco 

envelhecido pela ação do tempo chegou; estava 

sendo guiado por um senhor franzino com 

semblante muito luminoso.  

O viajante notou que o barco era movido por dois 

remos de madeira de carvalho e pôde perceber 

claramente que pareciam haver letras impressas em 

cada remo. 

O barqueiro, um senhor que vivia naquela região tão 

distante de tudo já há muitos anos, saudou o 

viajante e perguntou: 

– Vai embarcar? 

– Se o senhor me permite, vou aproveitar – respondeu. 

– Oh sim, então entre por favor. 

Ao entrar no humilde barco, o viajante pôde observar que as letras que havia visto nos remos 

eram duas palavras geniais! Entalhados numa qualidade admiravelmente perfeita, em um remo 

lia-se “acreditar”, e no outro, a palavra “agir”. 

Não podendo conter a curiosidade, o viajante perguntou a razão dos nomes dados aos remos.  

Aquele notável barqueiro, como resposta, pegou no remo chamado “acreditar” e remou com 

toda a sua força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar. 

Olhou para o viajante e soltou o remo. 

Em seguida, segurou o “agir”, e da mesma forma remou com todo o seu vigor. O barco girou 

em sentido oposto, mas sem progredir. 

Olhou mais uma vez para o viajante e desta vez sorriu. 

Agora com os remos firmes em ambas as mãos, remou simultaneamente, e o barco 

impulsionado navegou através das águas tranquilas do lago.  
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A reflexão silenciosa os acompanhou junto à sinfonia dos pássaros que bailavam no céu do 

crepúsculo adornado em aquarela multicor. Chegaram. 

O viajante, ao desembarcar, leu maravilhado as letras impressas no porto: “Auto Realização”. 

 

Autor desconhecido 

 

 

 

“Pela mera força de vontade pode-se imaginar, em um 

instante, uma cena na América. No entanto, isso também 

pode ser experimentado na realidade, no mesmo instante? 

Não, não se pode! Não há qualquer utilidade idealizar e 

conceber na imaginação. Isso deve ser vivido em mente, 

palavra e corpo. Do mesmo modo, a paz verdadeira não 

pode ser obtida apenas conhecendo e aprendendo sobre o 

Eu Divino. Você pode até acreditar firmemente que a 

alegria está presente neles, mas isso não é de nenhum 

proveito. Você deve dedicar sua vida para conquistar essa 

alegria, experimentá-la e iniciar a disciplina necessária 

para adquiri-la. Só então você merece a Graça do Senhor 

e, a partir dela, você recebe amor e paz eternos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 9/01/2010” 
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Os Homens e os Animais 
 

Certa vez uma raposa astuta começou a indagar 

consigo mesma: 

– Por quê o homem se considera o topo da natureza? 

De que forma ele é superior aos animais? Ambos, 

homem e animal têm emoções, paixões, instintos. 

Ambos têm as suas boas e más qualidades. Por quê, 

então, esse sentimento de superioridade? Acho que eu 

vou falar com o rei leão, talvez ele tenha alguma 

opinião a esse respeito. 

Pensando assim, a raposa partiu para a toca do leão.  

– Que bom vê-la depois de tanto tempo! – disse o rei leão. – Venha, se aproxime e me diga o 

que quer. 

A raposa, em grande tom falou:  

– Ó rei! O homem está cada vez mais poderoso e agora proclama a sua superioridade sobre 

toda a natureza! Eu não posso suportar tal arrogância humana e essa reivindicação de 

superioridade sobre todos os animais. Em qual sentido nós somos inferiores a eles? Não 

poderíamos nós estabelecer a nossa superioridade? Nós devemos fazer alguma coisa a esse 

respeito. 

O leão balançou a sua cabeça como que concordando e, então, disse:  

– Verdade verdadeira! Ninguém é melhor que ninguém, mas... eu não sei bem o que nós 

poderíamos fazer. 

O leão e a raposa conversaram sobre a questão por um longo tempo e decidiram, finalmente, 

convocar todos os animais da floresta para uma conferência, assim eles discutiriam sobre os 

méritos e deméritos tanto dos homens quanto dos animais. Então o rei ordenou: 

– Vá e organize os preparativos para a conferência. Convide todos os animais, grandes e 

pequenos, sem exceção.  

– Mas quem irá presidir a reunião? – perguntou a raposa.  

E o leão, sem hesitar, sugeriu:  

– Há um sábio que vive em nossa floresta há muitos anos. Ele é verdadeiro amigo tanto de nós 

animais, quanto dos humanos. Com certeza, ele poderá julgar sem qualquer preferência ou 

preconceito. 
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– Muito bem sugerido – completou a raposa, – não deve haver melhor juízo para essa 

conferência do que o dele. 

Dias depois, a raposa já havia feito todos os preparativos para a conferência. Uma vasta área na 

floresta foi reservada para esse fim e todos os animais começaram a chegar e ocupar os seus 

lugares. O sábio também chegou a tempo e tomou o seu assento como presidente da reunião. 

A raposa, sendo a secretária da conferência, deu as boas-vindas aos participantes e disse:  

– Agradecemos a boa vontade de todos por terem vindo a essa encontro. 

E se referindo à agenda da conferência, continuou:  

– Sinto-me honrada de colocar diante de vocês uma questão tão importante sobre a qual 

teremos que deliberar. Vocês devem pensar bem e, então, expor as suas opiniões – a raposa 

explicou a questão e logo em seguida, um por um dos animais começaram a se pronunciar. 

Disse a tartaruga:  

– Tanto homens como animais nascem de suas mães e por fim morrem. Muitos homens não 

chegam à metade da idade que nós chegamos. Por quê nos chamam de inferiores? 

Um pássaro emendou:  

– E não é só isso. Eles se dizem superiores a nós porque se consideram mais inteligentes. 

Chamam-nos de irracionais; mas eles que se dizem pensadores, matam um ao outro como 

nenhuma outra espécie jamais fez. 

– Uma formiguinha que passava por ali, embora não tivesse tomado assento na assembleia, 

também fez questão de dizer:  

– E a maioria deles trabalha só por dinheiro!  

Como se não fosse o bastante, o leão arrematou:  

– Eu concordo plenamente com vocês. Não posso considerar o homem superior aos animais. 

Tomemos por exemplo a força. Há por acaso algum homem que possa superar-me? Como 

podem, então, considerarem-se superiores a nós? Nunca! Nunca! 

O elefante expressava sua concordância, balançando a tromba para cima e para baixo. O 

cachorro também não perdeu a vez e disse: 

– Além disso, nem mesmo em lealdade e gratidão eles nos superam. Nós nunca rompemos as 

nossas amizades porque perdoamos instantaneamente.  

Nesse momento, os animais aplaudiam os comentários com muito entusiasmo. A raposa pediu 

então para que o sábio se pronunciasse fazendo a ponderação final. Ele disse: 

– Todos vocês estão certos em seus pontos de vista. Há muitos erros nas atitudes humanas, 

sem dúvida. Mas vocês estão se esquecendo de uma coisa: há uma grande vantagem dos 

homens em relação a vocês. 
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Nesse momento os membros da conferência se entreolharam e perguntaram ao sábio 

quase que em uníssono:  

– E o que é? 

Depois de alguns instantes de silêncio e expectativa, o sábio 

respondeu:  

– Meus queridos, o que vocês estão esquecendo é que, apesar 

de todas as falhas, os homens têm a capacidade de controlar 

seus impulsos e instintos, manifestando o Amor de Deus. No 

entanto, vocês têm alguma razão, pois o homem que vive para 

satisfazer seus sentidos, o homem que é reinado pela raiva, 

pelo desejo, pela cobiça e pelo ciúme é inferior a todos. Mas, 

no momento em que ele sublima seus impulsos animais ele se 

eleva sobre todos os reinos. 

Quanto a vocês, sejam felizes como vocês são. E não se 

preocupem mais com os homens. O filhotinho não é menos 

perfeito que o adulto só porque não aprendeu a caminhar. Tampouco os animais são inferiores 

ao homem. Todos são manifestações do Divino, cada um com uma função especial dentro da 

Criação. Não duvidem disso. Não se comparem mais. Agora, sigam em paz, meus irmãozinhos. 

Que nosso Pai seja em vocês! 

Convencidos de tal testemunho tão verdadeiro, os animais voltaram cada qual para sua 

atividade na floresta, felizes e satisfeitos. 

Autor desconhecido 

  

 

“A forma humana é única no que tange à força divina, que é presente até oitenta por cento nela. 

No animal é somente cerca de quinze por cento. O homem pode elevar-se à união com Deus, 

enquanto que o animal nunca poderá se livrar de seu estado natural. Por exemplo: um gato 

pode ser alimentado com boas coisas, mas se ele vê um camundongo, até mesmo enquanto está 

comendo, abandona a comida e corre atrás do rato. Um tigre pode ser treinado, mas a comida 

preparada com grãos não o satisfaz. O impulso do tigre, de matar e comer, permanece. Toda 

forma de vida pode aspirar ao nascimento humano, pois somente através dele é que Deus pode 

ser alcançado” 

Sathya Sai Baba em “Conversações com Sathya Sai Baba (cap. 52)”  
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Os Olhos de Quem Vê 

 

Um dia, um pai de família rica, grande empresário, levou seu filho para viajar até um 

lugarejo humilde com o firme propósito de mostrar o quão degradante é ser pobre.  

O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais, o status, o 

prestígio social – o pai queria desde cedo passar esses valores para seu herdeiro.  

Eles então ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda 

de seu primo. Conviveram, observaram e conversaram. Quando retornavam da viagem, o pai 

perguntou ao filho: 

– E aí, filhão, o que achou da viagem?   

– Muito boa, pai – respondeu o jovem.   

– Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza? 

– Sim, pai! – retrucou o filho. 

– O que você aprendeu sobre a pobreza? 

O menino respondeu:   

– Eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que 

alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não têm fim. Nós temos uma varanda 

coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua no céu.  Nosso 

quintal vai até o portão de entrada; eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários 

em uma gaiola e eles têm todas as aves que a natureza 

pode oferecer e... soltas!   

O filho suspirou e continuou:  

– E além do mais, pai, observei que eles rezam antes de 

qualquer refeição, enquanto nós em casa, sentamos à 

mesa falando de negócios, dólar e eventos sociais. 

Comemos, empurramos o prato e pronto! No fim do dia, 

deitamos, assistimos televisão e dormimos... No quarto 

onde dormi com os outros meninos senti vergonha, pois 

não sabia sequer rezar, enquanto eles se ajoelhavam e 

agradeciam a Deus por tudo, inclusive por nossa visita na 

casa deles. 

Outra coisa aprendi, pai: não havia redes suficientes para se dormir, assim um deles se dispôs a 

dormir no chão e me fizeram dormir na rede. Em nossa casa colocamos nossa empregada para 
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dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de 

termos camas macias e cheirosas sobrando. 

Conforme o garoto falava, seu pai ficava estupefato e envergonhado. 

Em seguida desse brilhante desabafo, o filho em sua sábia ingenuidade levantou-se, abraçou o 

pai e acrescentou:   

– Obrigado, pai, por me fazer conhecer pessoas tão ricas! 

Autor desconhecido 

 

 

 

 “Quando você julga outra pessoa como má ou impura, está fazendo uma declaração de suas 

próprias fraquezas. Seus próprios defeitos são projetados como as faltas dos outros. Ninguém 

deve julgar o outro, pois fazendo isso está condenando a si mesmo. As palavras da pessoa 

podem ser ásperas, as ações repreensíveis e o comportamento revoltante, mas ela é, apesar 

disso, Divina. Considere todos não como corpos com nomes e formas, mas como o Ser Universal. 

Cultive esta atitude de ver o Divino em todos. Desta maneira, você pode livrar sua mente de seus 

preconceitos.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 18/12/2004” 
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Pedro e o Lobo  

Pedro acabara de assumir a função de seu pai que estava doente. Seu pai era um amável 

pastor que todos os dias costumava levar o rebanho para fora da aldeia. O menino seguiu bem 

nos primeiros dias, mas logo se estafou. Começou a achar aquilo tudo muito monótono e sem 

graça; ficava sempre pensando o que podia fazer para deixar seus dias mais emocionantes... 

Então, pensando aqui e ali, teve uma ideia: iria pregar uma peça nos vizinhos, e seria pra já! 

Esperou um pouco, encheu os pulmões de ar e gritou:  

– Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer 

minhas ovelhas! Que medo!  

E os vizinhos vieram correndo imediatamente 

acudir o menino, mas o encontraram rindo. 

– Ah menino danado! – exclamou um deles. 

Alguns dias se passaram e novamente Pedro 

quis se divertir: 

– Um lobo! Socorro! É um lobo!  

Desta vez, muitos vizinhos, inclusive sua mãe, largaram o trabalho e saíram correndo para o 

campo a fim de socorrê-lo. Mas encontraram-no às gargalhadas, pois não havia lobo nenhum. 

– Pedrinho! – disse a mãe dele – O que está pensando da vida? Isto não se faz meu filho...  

nunca lhe ensinamos a mentir!  

– Mas mamãe, eu só queria brincar um pouco. 

– Então trate de encontrar outra brincadeira, pois isto é muito feio. Pense, você gostaria que 

fizessem isto com você? 

E o menino Pedro ficou daquele jeito como toda criança fica quando leva uma bela bronca. Mas 

passou, esqueceu. Pedrinho volta e meia se lembrava daqueles dias que tanto riu pra valer e... 

não se aguentou, quis experimentar de novo: 

– Um lobo! Um lobo! Socorro!   

E mais uma vez todos vieram o socorrer e encontraram o pobre menino a rolar de rir...  

– É um mentiroso de meia tigela! – disse um camponês. 

– Não posso acreditar no que os meus olhos estão vendo. Se o seu pai souber vai ficar mais 

doente ainda – disse a mãe de Pedrinho, – e se você não está aprendendo a obedecer seus pais 

que fazem tudo por você, certamente a vida irá lhe ensinar de outro jeito. Você ouviu? Estão lhe 

chamando de mentiroso. 
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Alguns dias se passaram e Pedrinho prometeu para si mesmo que não faria mais este tipo de 

brincadeira, mas só não faria pelo fato de ver sua mãe ficar tão triste, pois ainda não conseguia 

entender que estava agindo errado. Para Pedro, aquela era apenas mais uma brincadeira.  

Um dia ele estava brincando de girar com o vento, quando de repente tomou um susto! Ouviu 

um ruído muito estranho que vinha atrás dos arbustos menores que abriam a grande mata e 

ficou ali, meio que sem saber o que fazer. Percebeu que as ovelhas começaram a se agitar; 

sentiu uma onda de medo e partiu dali caminhando na direção delas, olhava para trás e nada 

via, mas cada vez ia andando mais rápido. Então as ovelhas simplesmente começaram a correr 

e, Pedro, correu em disparada atrás delas.  

De repente, em meio aquele corre corre todo, eis que Pedrinho viu o lobo! Esfregou os olhos, 

olhou de novo e, sim, era o lobo de verdade correndo em sua direção. Num impulso de 

desespero, começa a gritar:   

 – Um lobo! Um lobo! Socooorro! Me ajudem! De verdade, é um lobo! 

Os vizinhos ouviram, mas acharam que era aquela caçoada novamente e ninguém apareceu. 

– É aquele menino mentiroso lá! – vamos continuar nosso trabalho. 

Então o lobo deu um salto e nhoc! pegou uma das ovelhinhas e correu mata adentro. O menino 

a esta altura estava exausto e pra lá de assustado, mas conseguiu encaminhar as ovelhas para o 

estábulo e correu voando para dentro de casa. 

– Mãe... preciso lhe falar. 

E ela o acariciou com aquele afago único de mãe, esperando que ele começasse... 

– A senhora estava certa, pois hoje a vida me mostrou aquilo que você queria me ensinar. 

Ninguém veio me acudir quando pedi socorro e era justamente a hora em que eu mais 

precisava, mas entendi: ninguém acreditou que era verdade. É que o lobo apareceu e pegou 

uma de nossas ovelhas, mamãe – disse ele chorando, – até achei que ele ia me pegar, mas 

naquela hora pedi pro Papai do céu me proteger e Ele me ouviu, e também me mostrou o que 

eu precisava aprender... 

Adaptado de uma das versões de “Pedro e o Lobo”   
 

 

 
“A lei moral é inexorável... portanto siga-a, observe-a, e então você alcançará sua meta: Deus é a 

perfeição da Lei Moral.” 

Shirdi Sai Baba 
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Ponto Negro 
  

Certo dia, um professor entrou em sala e disse aos seus alunos para se prepararem para 

uma prova relâmpago – todos se assustaram com aquele teste surpresa. O professor entregou 

então a folha com a prova virada para baixo, como era de costume. 

Para surpresa de todos, ao olharem para a prova constataram que não havia nenhuma 

pergunta ou texto, apenas um ponto negro no meio da folha.  

O professor, observando a expressão chocada de todos, disse:  

 

– Agora vocês vão escrever um texto sobre o que 

estão vendo.  
 

Todos os alunos, confusos, começaram a difícil 

tarefa.  

 

Terminado o tempo, o professor recolheu as folhas, 

colocou-se na frente da turma e começou a ler as 

redações em voz alta. Todas, sem exceção, buscaram 

definir o ponto negro, explicando sua presença no 

centro da folha.  

 

Após ler todas – e a sala em silêncio – ele disse:  
 

– Esse teste não será para nota, apenas serve de aprendizado para todos nós. Vejo que 

ninguém falou sobre a folha branca. Todos centralizaram suas atenções no ponto negro. 

Assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar e 

aproveitar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros. A vida é um presente, e o 

momento presente está aqui em nossas mãos. Pontos negros são marcas que já passaram ou 

pontos acerca do futuro. Vamos olhar para a imensidão que temos agora!  
 

Seus alunos o aplaudiram de pé. 
 

– É mesmo, professor! – disse uma aluna – e ao ouvi-lo falar, ocorreu-me um outro exemplo 

que, acredito, se encaixa nesta bela reflexão; o senhor me permite falar? 
 

– É claro, por favor. 
 

– Então, alguém que sempre nos trata muito bem (um parente, um amigo), de repente, (não se 

sabe lá a razão) não fala ou age como você esperava ou algo neste sentido, imediatamente 

deixamos as emoções da ira ou da mágoa povoarem nossa mente, e só por isso brigamos, 

querendo mostrar que o outro está errado e que nós estamos certos... uma desarmonia se faz 

e perdemos tempo e saúde até retomarmos nosso “eixo” novamente...  (risos na sala e 

comentários afirmativos). É, parece que muitas vezes nossa mente é assim: concentramos em 
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tais pontos negros insignificantes, mas que devida a nossa visão, tornam-se gigantes!  
 

– Muito bem observado garota! E agora para encerrar esta aula, quero desejar que vocês 

possam encarar os testes da vida, a partir de agora, com um olhar mais amplo – continuou o 

professor – pois todos nós passamos por vários erros, notas baixas e reprovações, mas tudo 

isto sem dúvida faz parte da dinâmica da vida; e todos estes aspectos podem simbolizar o 

pontinho negro diminuto na folha, que, de certa maneira, olhando-o por este prisma, é só 

devido a tal “ponto negro” que podemos perceber a imensidão que temos diante de nós: a 

folha em branco – a oportunidade de viver no agora, despertando virtudes e qualidades neste 

momento que nos é um presente!  
 

Autor desconhecido 

 

“Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem: Somos de Deus e a Ele retornaremos – 
Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem 
encaminhados.” 

Alcorão – Islamismo 
 

“Não permita que a fé vacile quando o fracasso vier à sua porta. Considere-o como um novo 

desafio e vença-o. Sua fé não deve ser como sua respiração, que entra e sai a cada instante. Faça 

com que sua fé seja firme, sem alternância entre entradas e saídas. Se a fé estiver em um fluxo 

contínuo, então a Graça será derramada sobre você como um fluxo pleno e incessante. Deus está 

com você em todas as etapas e em todas as situações. Ame-O das profundezas do seu coração. 

Tome refúgio Nele, pois Ele definitivamente o protegerá. É dito que "como é o sentimento, assim 

será o resultado" ("Yad Bhaavam Tad Bhavathi"). Deus virá em seu socorro se tiver fé absoluta 

Nele.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 01/02/2008” 
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Por que Comparar? 
 

Esta é a história de um jovem que descobriu o que é ser um herói de verdade.  

 

Ele viveu na época medieval e tornara-se um famoso guerreiro. Entretanto, dizia-se por aquelas 

bandas que para se ter sorte e ser realmente vitorioso na vida era extremamente importante 

estar na presença de um mago. O jovem, então, seguindo o dito popular, foi até um mago. 
 

Embora famoso, durão e cheio de si, ao olhar para aquele mago, sensibilizou-se. Ao contemplar 

a beleza e encanto daquele momento, sentiu-se como se estivesse nu, e repentinamente foi 

invadido por estranhas emoções de inferioridade.  
 

Então logo disse: 
 

– Por quê estou me sentindo tão inferior? Apenas há um momento atrás, tudo estava bem; 

quando aqui entrei, subitamente me senti assim. Encarei a morte muitas vezes, mas nunca 

temi. Por qual razão estou me sentindo assustado agora?  
 

– Espere. Quando todos tiverem partido, conversaremos – explicou o mago. 
 

Durante todo o dia, pessoas chegavam para vê-lo, e o jovem observava tudo muito 

impacientemente. Ao anoitecer, o salão esvaziou-se e só então puderam conversar: 
 

– Senhor, aquela sensação intensificou-se durante todo o dia...  
 

O mago o levou para fora. Era um bela noite e a lua surgia no horizonte. Caminharam um pouco 

e passado alguns minutos, começou a falar: 
 

– Observe estas duas árvores: a árvore alta e a árvore pequena ao seu lado. Ambas estiveram 

juntas ao lado de minha janela durante anos e, nunca houve problema algum. A árvore menor 

jamais disse à maior: “Por quê me sinto inferior diante de você?”. Esta árvore é pequena e 

aquela é grande – este é o fato, e nunca ouvi sussurro algum sobre isso.  
 

O jovem então argumentou: 
 

– Mas isto se dá porque elas não podem se comparar. 
 

E o mago replicou:  
 

– Então não precisa me perguntar. Você sabe a resposta. Quando você não compara, toda a 

inferioridade e superioridade desaparecem. Você é o que é e simplesmente está aqui para 

realizar a Verdade! Uma folhinha da relva é tão necessária quanto a maior das estrelas. 

Simplesmente olhe à sua volta. Tudo é necessário e tudo se encaixa. É uma unidade orgânica: 

ninguém é mais alto ou mais baixo, ninguém é superior ou inferior. Cada um é 

incomparavelmente único. Você é necessário e basta. Na Natureza do Universo, tamanho não é 
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diferença. Tudo é expressão de vida!  
 

E o jovem pôs-se a refletir na mensagem do mago. Teve permissão para passar alguns dias ali 

naquele local tão especial. Olhava para seus pensamentos e buscava observá-los. Percebeu que 

alimentava muito a emoção de sentir-se melhor que os outros, de querer ser o mais forte 

guerreiro e tal... viu que gostava de sentir-se superior, no entanto percebia que nunca ficava 

satisfeito. A emoção de tal estado era muito fugaz; mas ao deparar-se com a figura do mago, 

desagradou-se por sentir-se inferior, notou que não queria aquela emoção e ficou irritado e 

ansioso por desejar livrar-se dela.  
 

Assim, observou sua mente afetada pelos extremos de atração e repulsão. Indagou-se por qual 

motivo a figura do mago lhe afetou tanto e, deduziu que invejou o estado tão sereno e 

equânime no qual vivia. 
 

O jovem, analisando profundamente a experiência proporcionada pelo mago e seus 

ensinamentos, reconheceu: 
 

– Percebo mago, que num nível, a mente só compara e julga e, sendo assim, nos escraviza o 

tempo todo. Mas em outro nível, ela coopera e acolhe e, sendo assim, é instrumento de 

libertação! O que devemos fazer para mantê-la neste último nível?  
 

O mago sorrindo ternamente, reconheceu que o jovem estava em processo de construção de 

uma preciosa lição da vida e disse: 
 

– Somente através da experiência poderá descobrir a resposta.  
 

– Mas o senhor não dará nenhuma dica? 

 

– Ó sim, a dica inicial é: comece a servir à sociedade com as habilidades que a vida lhe 

concedeu, buscando oferecer seu melhor em benefício de todos; na medida desta sua entrega 

ao serviço, saberá quais passos deverá dar no caminho que se construirá naturalmente... 

– Fale-me mais mestre, por favor, te peço, tenho sede! 

– Digo ainda que observe os desejos que nutriu por tantos anos: fama, poder, riqueza, vitória, 

etc... e reflita sobre a efemeridade dos mesmos. Indague-se, investigue-se, busque analisar-se 

profundamente: “Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou?”; realize esta prática espiritual 

constantemente e venha conversar comigo quando quiser. Uma prática dessas realizada com 

fervor proporcionará toda força de que necessita para manter a estabilidade na mente e 

permanecer naquele nível que mencionou... e como disse anteriormente, seguindo estas 

práticas sem titubear, serás um grande herói, pois um verdadeiro herói é aquele que dominou 

seu próprio ego e descobriu a Verdade! 

Adaptada de Elisangela Lazarou 
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“Deus é como fogo e você é como carvão. Quando o carvão entra em contato com o fogo, ele 

torna-se um com o fogo. Da mesma forma, quando você entra em contato com Deus, você se 

torna um com ele. Manifestações do Amor Divino! Todos vocês são mensageiros de Deus. 

Somente Deus é importante. O zero obtém valor somente quando um número o precede. A lua é 

zero, o sol é zero, o mundo é zero, somente Deus é o Herói*. Tudo fracassa na ausência desse 

Herói. Tenha total fé no Herói, Deus. Um herói se torna zero se ele se esquece de Deus. Nunca dê 

margem a qualquer dúvida sobre Deus. Então você estará fadado ao sucesso. (*Trocadilho de Sai 

Baba entre as palavras Zero (zero) e Hero (herói) em inglês).” 

 Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 11/01/2011” 

  

 

 

“Nenhum inimigo pode ser tão insidioso como o ciúme. Quando alguém vê uma pessoa mais 

forte ou mais experiente, ou com maior reputação ou mais riqueza ou mais beleza, ou mesmo 

usando roupa melhor, ela sofre pelo ciúme. Vocês podem achar difícil reconhecer e aceitar a 

situação. Sua mente pode buscar meios para humilhá-los e baixar a apreciação dessas pessoas. 

Tais propensões e tendências más nunca devem criar raízes em suas mentes. Vocês devem ter 

cuidado para que seu caráter não seja poluído.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 02/10/2010” 
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Quem é Maior? 
 

Eles não viam a hora de chegar cada quinta-feira, onde tinham a graça de se encontrar 

com aquele ser que muitos de nós é ávido por encontrar: aquele que é pura companhia divina 

porque vive imerso no Divino... Não se esforça para tal; tudo o que faz, diz ou pensa já lhe é tão 

natural que podemos chamá-lo de santo, alma realizada ou, quem sabe, um grande devoto.  

Chegara mais uma quinta-feira e o casal lá se fora feliz por mais uma oportunidade de alimentar 

a chama da devoção, que ansiavam em expandir mais e mais... 
 

Como sempre, após a saudação silenciosa e cheia de reverência, a grande alma os acolheu e 

logo os fez refletir: 

– Em toda esta sagrada busca que vocês vem 

fazendo, já foram capaz de descobrir o principal 

segredo do universo? – Fez uma pequena pausa e 

disse: – Em todo lugar vemos os cinco grandes 

elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Dentre 

estes qual consideram o principal? 
 

Ambos pensaram, trocaram palavras entre si e 

então partilharam com o santo: 
 

– Refletimos que, de todos os elementos, o mais 

importante deve ser aquele que é o maior e o mais 

denso, a terra. 
 

E o amoroso senhor respondeu: 
 

– Como pode o elemento terra ser o maior, quando 3/4 do mundo é formado por água, 

sobrando apenas 1/4 de terra? 
 

Assim, após tal argumento, de imediato concordaram:  
 

– De fato, o maior elemento é a água. 
 

Mas o homem santo prosseguiu: 
 

– As escrituras sagradas revelam que o poder Divino num homem santificado é tão imensurável 

que é capaz de fazer o que parece impossível de fato acontecer. Neste sentido, na antiga Índia 

um grande santo, a fim de acabar com o mal, engoliu toda a água dos oceanos num só gole. Ao 

final de sua vida, tornou-se uma estrela... uma estrela no vasto espaço. Assim... qual é maior, as 

águas ou o espaço?  
 

Ambos concordaram: – Realmente, nada há maior que o espaço. 
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Então perguntou: 
 

– Conversamos anteriormente sobre as encarnações de Deus; lembram-se que quando Deus 

desceu à Terra na forma de um Anão, Ele, de tal maneira se expandiu e se expandiu tanto que 

conseguiu cobrir o espaço inteiro com apenas um passo? Logo, o que nos parece ser maior?  
 

– Obviamente, Deus é maior que todos os elementos – disseram – Ele é infinito, imensurável! 

Aquele senhor com a face fulgurante ouvia atentamente os corações se expressando, e após 

alguns instantes em silêncio, disse: 
 

– Porém, Deus entra e reside no coração dos devotos. Assim, quem é maior, o devoto que tem o 

Senhor em seu coração, ou o Senhor, que é contido dentro do coração do devoto? Por fim 

reconheceram: nada há maior em toda Criação que o coração dos devotos puros. 

 

Adaptado de Palavras de Sathya Sai, 1964 

 

 

“Encarnações do Amor! Se vocês quiserem perceber Deus, se desejarem experimentar a 

Divindade dentro de vocês, se quiserem 

conhecer seu verdadeiro ser, vocês 

precisam desenvolver o amor puro e 

imaculado. Desenvolvam o amor a Deus. 

Todas as outras formas de amor não são 

amor, mas somente apegos passageiros. 

A loucura maior do homem é esquecer 

sua Divindade. Todos deveriam perceber 

que vêm de Deus; todos são filhos de 

Deus. Cada um deveria procurar ser 

mais próximo e mais querido a Deus. 

Esta é a verdadeira disciplina espiritual. 

Vocês devem sentir que Deus é o 

habitante do seu coração. Vocês devem 

cultivar a compaixão no coração, 

porque sem ela o coração é apenas uma 

pedra. Amor é Deus. Vivam em amor. 

Comecem o dia com amor. Passem o dia 

com amor. Terminem o dia com amor. 

Este é o caminho para Deus. Somente a 

pessoa que está preenchida de amor será querida ao Senhor.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 19/04/2006” 
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Quem é o Mestre? 
 

Na Grécia antiga, um notável sábio 

acompanhado de seus discípulos 

acabaram por residir num templo que se 

encontrava em ruínas. Todos os discípulos 

acharam muita estranha aquela atitude, 

mas seguiram o mestre sem levantar 

questionamentos. Os dias passavam e iam 

sobrevivendo através de esmolas e 

doações advindas do vilarejo. Logo, 

muitos deles começaram a reclamar sobre 

as péssimas condições em que viviam, 

expostos ao sol e a chuva e dependendo 

do favor de outros para o auto sustento. 

Em resposta aos questionamentos, o velho mestre disse: 

  

– Nós devemos reformar as paredes do templo, de fato. Então, pensei numa solução. 
 

Todos os estudantes se aproximaram diante do mestre, ansiosos por ouvir suas palavras. 
 

– Cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para a 

arrecadação de dinheiro. Desta forma, nós seremos capazes de fazer um boa reforma em 

nosso templo – disse ele. 
 

Os estudantes ficaram espantados por este tipo de sugestão vir de seu mestre. Mas, desde que 

todos tinham o maior respeito por ele, não fizeram nenhum protesto. E o mestre disse logo a 

seguir:  
 

– Com o intuito de não manchar a nossa excelente reputação, por estarmos cometendo atos 

ilegais e imorais, solicito que roubem somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero 

que ninguém seja pego em flagrante. 
 

Quando o mestre se afastou, os estudantes discutiram o plano entre eles. 
 

– É errado roubar – disse um deles. – Por quê nosso mestre nos solicitou para cometermos este 

ato? 
 

Outro respondeu em seguida: – Isto permitirá que possamos reformar o nosso templo; é por 

uma boa causa.  
 

Assim, todos acabaram concordando que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma razão 

para fazer tal tipo de requisição. No dia seguinte, estavam prontos para partir em direção ao 
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vilarejo da cidade, prometendo coletivamente que eles não seriam pegos, para não 

causarem maus olhos.  

“Sejam cuidadosos e não deixe que ninguém os veja roubando”, incentivavam uns aos outros. 
 

Todos os estudantes, com exceção de um, foram para a cidade. O mestre então se aproximou 

dele e perguntou-lhe:  
 

– Por quê você ficou para trás? 
 

– Eu não posso seguir as suas instruções, por mais que sejas meu mestre, aquele a quem 

devotei obediência... não posso cumprir tal ordem – disse o jovem. – Não me é possível sair 

para roubar onde ninguém esteja me vendo. Não importa aonde eu vá, eu sempre estarei 

olhando a mim mesmo; meus próprios olhos irão me ver roubando. 
 

O mestre abraçou o garoto com um sorriso e disse:  
 

– Eu somente estava testando a integridade dos meus estudantes, e você é o único que passou 

no teste. Quando eles retornarem, pedirei que devolvam o que foi roubado e, naturalmente, 

lhes incentivarei ao trabalho. E mais, nós levantaremos os muros do templo com nossos 

próprios braços e neles inscreveremos as seguintes afirmações:  
 

“Não existe nada que justifique um ato de violência”; 

“Não existe nada que justifique um ato fora do princípio universal da Retidão”;  

“Não existe guia melhor que a voz da própria consciência”; 

“Não podemos deixar de usar a luz de nosso discernimento”; 

“Não existe mestre maior que a Verdade”. 
 

E o jovem beijando as mãos do mestre disse: 
 

– Sim, todo o meu ser diz sim quando afirmo: “Não existe mestre maior que a Verdade” – 

Aqueles que vivem na Verdade são os seres mais felizes da terra. A Verdade protege, conduz e 

liberta!  

 
Kapa Jore 

 

 

“Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque 

todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque esta escrito em seus livros 

religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não 

acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita 

análise e observação, se você  vê que algo concorda com a razão, e que conduz ao bem e 

beneficio de todos, aceite-o e viva-o.”         

 Aforismos Budistas 
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Quem é Você? 
  

Uma mulher estava agonizando na sala de um hospital. Era de noite e as enfermeiras já 

tinham apagado a luz. Cansados de sofrer, seus olhos finalmente se fecharam.  

De repente teve a sensação de que estava sendo conduzida ao céu. Viu-se diante de uma porta 

aberta, de onde emanava uma luz brilhante e maravilhosa. 

– Quem é você? – ouviu que lhe perguntavam. 

– Sou Júlia – respondeu. 

Quase sem perceber, a porta se fechou uns centímetros. 

– Perguntei a você quem é você, não o nome que seus pais lhe deram – disse a Voz. 

– Ah sim, sou a mulher do prefeito – arriscou ela. 

– Perguntei quem é você, não com quem você se casou. 

Por cada resposta errada, a porta se fechava um pouco mais. 

– Sou professora.   

– Perguntei quem é você, e não qual é a sua profissão. 

E assim por diante, frente a qualquer pergunta, a mulher não parecia dar uma resposta 

satisfatória. A essa altura, a porta estava quase fechada. De repente, um sorriso iluminou a sua 

expressão agoniada: 

– Sou cristã! – exclamou, certa de que por fim havia dado na tecla correta. Imperturbável, a Voz 

contestou: 

– Perguntei quem é você, não qual é a sua religião. 

Cansada por ver que seus esforços não davam fruto, e vendo que a porta estava a ponto de 

fechar-se por completo, a mulher disse com impaciência: 

– Já que evidentemente não consigo acertar a resposta, e você parece sabê-la muito bem, não 

poderia dizê-la para mim? 

(Fez-se um breve silêncio que a ela pareceu uma eternidade).  

Então a Voz disse: 

– A resposta a essa pergunta só você mesma pode encontrar. Ninguém pode fazer isso por 

você. De fato, a vida humana lhe foi dada justamente para esse propósito. 

 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

197 

 

Escutando estas palavras, ela deu-se conta de que havia passado a sua vida inteira 

evitando mergulhar na pergunta fundamental: quem sou eu?  

A Voz compreendeu como se sentia e lhe falou compassiva: 

– Enviarei você de novo à Terra. Dedique-se a descobrir quem é você; 

quando o souber, terá encontrado a chave para as portas do céu. 

 

Autor desconhecido 

 

 

 

Quem é você? O Atma. De onde você veio? Do Atma. Para onde você vai indo? Ao Atma. Quanto 

tempo você estará aqui? Enquanto estiver envolvido em buscas sensuais. Onde você está? No 

mundo irreal e mutável. Em que forma? Como aquele que não é o Atma (Anatma). Em que você 

está interessado? Em tarefas efêmeras. Portanto, o que você deveria fazer daqui por diante? 

Abandonar tais tarefas efêmeras e esforçar-se em fundir-se ao Atma. 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/11/2009” 

 

 

“A palavra ‘Dharma’ (Retidão), que é de fato ligada a uma variedade infinita de significados, 

refere-se, no uso comum, a ações como caridade, realização de bons atos, ida a peregrinações e 

cumprimento dos deveres, etc. Mas esses significados relacionam-se somente a ações externas. 

A Retidão é eterna, a mesma para todos, em todos os lugares. Ela expressa a importância do Ser 

Interior. O lugar de nascimento da Retidão é o coração. O que emana do coração, como uma 

pura idéia, quando é traduzido em ação é Retidão. A verdadeira Retidão de cada ser humano é 

se empenhar totalmente para perceber o Divino; a Retidão deveria conduzir à Auto-realização.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 22/09/2005” 
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Quem Precisa Mudar? 

Bayazid, num encontro religioso, aproveitando a oportunidade, pôs-se a contar de sua 

experiência de vida:  

– Na juventude, eu era um revolucionário e assim rezava: “Deus, dai-me energia para mudar o 

mundo!’ 

Olhou para todos os presentes que o ouviam atentamente, e então continuou: 

– Mas notei, ao chegar à meia-idade, que metade da vida já havia se passado sem que eu 

tivesse mudado homem algum. Então, mudei minha oração, dizendo à Deus: “Senhor, dai-me a 

graça de transformar os que vivem próximos de mim – minha família e meus amigos; com isso 

estou satisfeito” 

Agora que sou velho e tenho os dias contados, percebo bem quanto fui tolo assim rezando. 

Minha oração agora é apenas esta:  

“Elevado Deus, dai-me a graça de mudar a mim 

mesmo.” 

Tivesse eu rezado assim desde o princípio, 

minha vida teria sido mais proveitosa. Por 

favor irmãos, não desperdicem o dadivoso 

tempo que têm de vida. O momento é agora! 

Busquem intensamente renunciar as más 

qualidades e devotar suas vidas ao Elevado 

antes que seja tarde demais...   

Adaptado de uma Parábola Sufi 

 

 

“Como é sua visão, assim também é o mundo. É tolice tentar mudar o mundo. Molde-se como a 

encarnação da paz. Corrija sua visão para ver a Divindade em toda parte; então, esta consciência 

transformará cada palavra, cada pensamento e cada ato numa bênção. Purifique seu coração, 

escutando discursos espirituais, procurando a companhia e a camaradagem do justo, e 

cultivando bondade de caráter e doçura de temperamento. Encha seu coração com as águas 

perfumadas e doces do Amor. Então, cada ato e cada palavra serão doces e perfumados.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/09/2004” 

 

 

“Você tem, em si, o poder de fazer de seus dias na Terra uma cama de rosas, em vez de uma 

cama de espinhos. Reconheça o Sai residente em cada coração, e tudo será agradável e fácil. Sai 

será a fonte de amor no seu coração e nos corações de todos com quem entrar em contato. 

Saiba que Sai é Onipresente, e que está presente em cada coisa viva. Adore todos como você 

adora Sai.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 16/07/2004” 
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Raio de Sol 
 

Pequeno ‘Raio de Sol’ vivia a beijar os campos, os copados das árvores, o rosto dos 

homens, das flores, das pedras e dos animais. Era feliz por fazer tudo e todos felizes. 

Comprazia-se em aquecer e iluminar, alegrar e 

vivificar. 

Existia uma imensa floresta. Muita densa, 

chegava a ter lugares de completa escuridão. 

O raio de sol, curioso, não se conteve em 

tocar apenas a superfície das folhas mais 

altas, mantidas por majestosos galhos 

entrelaçados. Quis conhecer os segredos 

daquele conjunto de vida. 

Penetrou tímida réstia por entre as 

reentrâncias e saliências daquela que seria a 

única brecha encontrada para entrar. 

Estupefato, o raio de sol deparou-se, ao tocar o solo, com um pântano. Entristeceu-se 

imediatamente com a aparente ausência de vida daquele lugar. Mas, no momento em que ia se 

retirando, seu coração inundou-se de amor por aquele sombrio recanto. 

O tempo passou, e ‘Raio de Sol’ diariamente visitava aquela floresta.  

Um dia, quando um de seus feixes de luz beijou o chão pantanoso, para sua alegria, encontrou 

a mais majestosa flor de lótus desabrochando, perfumada, esplendorosa, viva. A vida ali 

transpirava... onde tudo antes parecia morto. Compreendeu então que seus esforços haviam 

sido recompensados de maneira que jamais poderia esperar.  

Sem nada esperar em troca, tudo o que fez foi levar seu amor e dar o melhor de si. 

Adaptado por Anice Cury e Neyda N. Ulysséa  
 

 

 

“Trabalhe no espírito do amor; ele o conduz à Devoção. Trabalhe sem qualquer idéia de benefício 

próprio; trabalhe, uma vez que é seu dever; trabalhe, já que essa é a forma em que você pode 

oferecer sua gratidão a Deus pelas habilidades que Ele lhe conferiu. Esse tipo de atitude em 

relação ao trabalho leva à sabedoria, ao reconhecimento da imanência do Divino em cada ser.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 08/08/2005”
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Sabedoria Indígena 
 

 

Piatã era jovem ainda, mas estava desenvolvendo o 

feio hábito de falar e falhar, ou seja, se comprometer com 

algo, mas por muitas e muitas vezes, não cumpri-lo. Piatã 

não estava dando importância à força da palavra. 

Maiara, a grande sábia da tribo, observando tal conduta, o 

chamou para uma conversa, aconselhando-o com muito 

amor: 

– Piatã, é preciso que você saiba que quando não 

cumprimos o que prometemos, o fio da ação, que deveria 

estar concluído e amarrado em algum lugar, fica solto ao 

nosso lado. Com o passar do tempo, os fios soltos enrolam-

se em nossos pés e impedem que caminhemos livremente; 

ficamos amarrados às nossas próprias palavras... 

– Nossa! Não quero ficar amarrado, não, Maiara – disse Piatã com firmeza; – obrigado por me 

livrar desta encrenca.  

E Maiara, dando uns tapinhas em suas costas, continuou: – Por isso nossos ancestrais tinham 

sempre o cuidado de pôr as palavras a andar – isto é, agir de acordo com o que se fala; esta 

prática conduz à integridade entre o pensar, o sentir e o agir no mundo, e nos conduz sempre 

ao Caminho da Beleza, onde há harmonia e prosperidade naturais. 

Autor desconhecido 
 

 

 

“ [...] O que é a humanidade? Essencialmente, ela significa unidade entre pensamento, palavra e 

ação. Quando os pensamentos de uma pessoa estão em desacordo com o que ela diz ou faz, ela 

deixa de ser um ser humano. Hoje em dia, o que os homens precisam cultivar é a unidade e a 

pureza de pensamento, palavra e ação. As qualidades humanas verdadeiras podem crescer 

somente em um coração preenchido com aspirações espirituais; as sementes deveriam ser 

plantadas em terra fértil, e não em um pedaço de pedra. Portanto, para desenvolver essas 

qualidades, os homens precisam desenvolver a compaixão e a equanimidade no meio das 

vicissitudes da vida.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 31/07/2007” 
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Ser Capaz 

Duas crianças estavam patinando num lago congelado da Alemanha. Era uma tarde 

nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas.  

De repente, o gelo se quebrou e 

uma delas caiu, ficando presa na 

fenda que se formou. 

A outra, vendo sua amiguinha presa 

e se congelando, tirou rapidamente 

um dos patins e começou a golpear 

o gelo com toda sua força. Bateu e 

bateu com suas mãos, 

incansavelmente, até que de 

repente a rígida superfície 

congelada cedeu, quebrou-se e ele 

pôde libertar a amiga.  

Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino:  

– Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo 

tão pequeno e com mãos tão frágeis! 

Nesse instante, um senhor que observava toda a situação comentou:  

– Eu sei como ele conseguiu. 

– E como foi? – perguntaram. 

– É simples: não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. 

 

 
Autor desconhecido 

 
 
 

“Eu realmente fico cheio de alegria quando vejo pessoas que fortemente se envolvem em 

trabalho árduo e sacrificam seus confortos pessoais para fazer os outros felizes. O que o mundo 

precisa é de trabalho feito com esse espírito. Cada um de vocês tem a divindade incorporada em 

si, assim como verdade e doçura. Apenas vocês não sabem como manifestar tal Divindade, como 

perceber tal Verdade, como saborear tal Doçura. Coragem é a tônica para conseguir saúde e 

força física e mental. Abandone a hesitação, a dúvida e o medo. Não dê nenhuma chance para 

esses sentimentos criarem raiz em sua mente. Por meio da força divina interior com a qual você 

está equipado, você pode conseguir qualquer coisa, pode até se tornar Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 14/01/2011” 
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Simplesmente Semear 

Uma senhora já bem idosa estava cuidando de seu jardim com muito o carinho; plantava 

algumas mudas quando um jovem adolescente, filho do vizinho que estava por ali a observá-la, 

aproximou-se muito curioso e perguntou:  

– Que planta é esta que o senhora está cuidando?  

– É uma jabuticabeira – respondeu.  

– E ela demora quanto tempo para dar frutos?  

– Creio que pelo menos uns quinze anos – disse ela afofando a terra. 

– E a senhora espera viver tanto tempo assim? – indagou o rapaz em tom irônico.  

– Não, não creio que viva mais tanto tempo, pois já estou no fim da minha jornada. 

– Então, que vantagem a senhora leva com isso? 

– Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos 

pensassem como você... 

Autor desconhecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada ação deve ser imbuída de uma oferta ao Senhor... Torne-se sequioso de promover o bem 

estar de todos os seres. Com espírito de doação, sem ter os olhos nos frutos, promova todas as 

atividades com este fim, dedicando-as à Ele.” 

Krishna em “Bhagavad Gita”
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Solte a Panela 

Certa vez, meu irmão contou-me a seguinte história: 

Havia um urso muito faminto que perambulava pela floresta em busca de alimento. A época 

era de escassez, mas seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida que vinha de um 

acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava 

vazio, foi até ao local onde havia uma fogueira que ardia em brasas e dela tirou um panelão 

cheio de comida. 

Quando a tina já estava fora da 

fogueira, o urso a abraçou com toda 

sua força e enfiou a cabeça dentro dela 

para devorar o que havia ali. Enquanto 

abraçava a panela, começou a 

perceber algo lhe atingindo. Na 

verdade, era o próprio calor da tina! 

Ele estava sendo queimado nas patas, 

no peito e onde mais a panela 

encostava. O urso nunca havia 

experimentado aquela sensação e, 

então, interpretou aquele ardor pelo 

seu corpo como algo que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito alto. Quanto mais 

alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. Quanto mais ele a apertava 

contra o seu corpo, mais a tina quente lhe queimava, e mais alto rugia. 

Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore 

próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o 

fizeram grudar na panela; e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de 

estar rugindo. 

Quando terminei de ouvir esta história, percebi que em nossa vida por muitas e muitas vezes 

abraçamos coisas que julgamos ser realmente importantes, mas que nos fazem gemer de dor, nos 

queimam por fora e por dentro, e mesmo assim, ainda as seguramos. Apertamos elas contra 

nossos corações e terminamos derrotados.  

É necessário reconhecer que nem sempre aquilo que valorizamos é o melhor para nós. Muitas 

vezes o apego em demasia (seja por uma pessoa, uma ideia, um objeto) gera emoções tão egoístas 

que só trazem mais e mais dor. Pra quê? Tenhamos o discernimento que o urso não teve. Coragem!  

Vamos soltar a panela que não nos cabe segurar!  

Autor desconhecido 



      EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias 

204 

 

 

 

“Por quê o homem, hoje, é tão pateticamente afligido pelo medo e pela ansiedade? Devemos 

buscar as razões fora de nós ou elas vivem dentro de nós? A razão reside na errada importância 

que temos dado às coisas do mundo material, ignorando as coisas do espírito. O corpo é um 

templo onde Deus deveria ser instalado e adorado. Ele é essencialmente um instrumento para 

empreender a viagem a Deus.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 22/05/2004” 

 

 

“Remova as causas fundamentais da ansiedade, do medo e da ignorância. Somente então a 

verdadeira personalidade do homem pode resplandecer. A ansiedade é removida pela fé no 

Senhor; a fé que lhe diz que tudo o que acontece é para o melhor, e que a vontade do Senhor 

será feita. A aceitação incondicional é a melhor armadura contra a ansiedade. A tristeza nasce do 

egoísmo, do sentimento de que não se merece ser tratado tão mal. Quando o egoísmo acaba, a 

tristeza desaparece. A ignorância é somente a identidade equivocada do corpo como o Ser 

verdadeiro.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 20/06/2005” 
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Tal a Visão, Tal a Criação 
 

Em um famoso reino havia um rei cuja infinita sabedoria era estimada por todos. Certo 

dia, alguns de seus súditos se aproximaram e lhe questionaram acerca de algo muito profundo: 

a natureza do mundo – o enigma do bem e do mal que dança diante de tudo.  

Para elucidar essa questão, o rei pediu que chamassem Gulho, conhecido por seu caráter 

duvidoso, e disse que precisava de sua ajuda. Explicou-lhe que necessitava de um homem que 

fosse completamente bom para realizar uma importante tarefa. Pediu então que ele saísse 

pelo reino em busca desse homem, alguém sem traços de maldade. Gulho se dispôs a realizar o 

desejo do rei, mas após dias vagando pelo mundo à procura de tal indivíduo, voltou agitado e 

inconformado, manifestando assim sua perplexidade e descontentamento: 

– Vossa majestade, estou muito decepcionado, em todo este reino não há uma pessoa boa 

sequer; todos estão contaminados pela maldade... estou indignado, meu rei, indignado! Penso 

que se há alguém indicado para tua tarefa, esse alguém sou eu. 

O rei abrindo um leve sorriso disse que o chamaria caso realmente precisasse de sua ajuda. 

Após a saída de Gulho, o rei pediu que chamassem Nóbrio, este por sua vez, conhecido por suas 

virtudes, e lhe conferiu a seguinte tarefa:  

– Necessito de tua ajuda para encontrar um homem muito mau, um homem cujas qualidades 

sejam as mais nefastas. 

Nóbrio logo saiu por todo o reino à procura de tal homem. Porém, em alguns dias voltou com o 

pesar no semblante e lágrimas nos olhos:  

– Falhei na missão imposta pelo Senhor! Não fui capaz de encontrar um homem mau sequer em 

todo o reino. Perdoe-me pelo fracasso. Se há algum ser mau, esse alguém só pode ser eu. 

O rei expressou muito contentamento e louvou suas virtudes e sua pureza que fazia com que 

ele percebesse boas qualidades em tudo. E então explicou a seus súditos:  

– A visão do mal e a visão do bem não dependeram 

do mundo, mas sim da própria visão. Nunca vejam 

o mal, não cultivem o mal, saibam e sintam sempre 

que a diferença de visões reside nas qualidades 

inerentes às mentes das pessoas, na maneira com 

que olham a si mesmos e aos outros, nunca no 

mundo. Saibam que ninguém é capaz de 

determinar ao certo o que é bom ou ruim. A única 

alternativa que resta é ter fé em Deus e aprimorar 

suas próprias qualidades. Tal a visão, tal a criação! 

 

  Adaptado do épico Mahabharata 
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Tudo é para o Bem 

 

Havia um senhor bondoso que acabara de ser nomeado 

rei. Sua imaturidade, porém, fazia-o em momentos críticos 

perder a calma. Ao perceber os inconvenientes que lhe 

acarretava sua própria conduta, nomeou como primeiro-

ministro um senhor muito respeitado e admirado por sua 

sabedoria e moderação. Buscava então a todo o momento 

estar em sua presença, de forma que pudesse, sempre que 

preciso, receber seus conselhos.  

Numa tarde algo aconteceu: o rei estava cortando uma maçã com uma faca muito afiada. Sem 

perceber, com um golpe equivocado, ele cortou fora a ponta do seu dedo indicador. Sangrava 

muito; gritava e praguejava com sua dor. Os serventes correram para buscar um médico. 

Enquanto cuidava de sua ferida, o primeiro-ministro buscou consolá-lo:  

– Por favor, suporte a dor. Tudo vai ficar bem. O que Deus faz é somente para o nosso bem.  

Mas ao ouvir isto, o rei se enfureceu. 

– O que você está dizendo? Por acaso ficou maluco? Não foi você que cortou seu dedo fora! 

Assim é muito fácil falar que me controle! 

E embebido pela raiva, condenou seu companheiro: 

– É o fim! Para meu bem? Você há de ser preso por isso: já para a cadeia! – e o ministro foi 

preso. 

Cerca de três dias depois do ocorrido, o rei saiu para um passeio matinal por caminhos um 

pouco mais distantes; ele queria ver como estavam as vastas e belas plantações que 

adornavam as terras do reinado. Foi acompanhado de dois guardas reais. Porém quando estava 

para retornar, viu algo inusitado: um clarão singular emanava de dentro da floresta; ficou ele 

então muito intrigado e desejou ir verificar com seus próprios olhos o que era aquele 

misterioso brilho.  

Aproximando-se perceberam que aquela luz era causada por uma enorme fogueira; 

obviamente aquilo era parte de algum ritual de uma tribo selvagem. Seus guardas o avisaram 

para saírem dali imediatamente. 

No entanto, eles já tinham sido avistados. Num piscar de olhos, um número enorme de ferozes 

selvagens os rodearam; seus semblantes eram medonhos, seus olhares, ameaçadores. Emitiam 

sons numa língua não compreendida; erguiam seus cajados e gritavam alucinados. Então, 

pularam sobre eles três e os amarraram. Realizavam ali uma cerimônia de sacrifício humano e 

iriam oferecê-los ao fogo!  

Com assombro o rei viu seus fiéis guardas sendo queimados, e sentiu que a morte estava 

também o esperando. E neste momento de desespero, lembrou-se de Deus. 
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– Deus, não sei o que é bom ou mau para mim. Não sei se peço vida ou morte. Só sei que 

estou em Tuas mãos. – E esperou. 

Seu fim estava para chegar, contudo, quando o sacerdote inspecionou minunciosamente o 

monarca, viu seu dedo indicador mutilado, e simplesmente rejeitou-o como oferenda, pois um 

homem oferecido com uma deformidade, por menor que fosse, traria calamidades à tribo. 

Assim, soltaram-no de imediato e o deixaram ir embora. 

Sua vida estava a salvo! Enquanto caminhava em direção ao palácio, o rei não deixou de pensar 

nas palavras de seu primeiro-ministro e conselheiro: “O que Deus faz é para o nosso bem”.  

Se não tivesse cortado o dedo, certamente teria sido sacrificado. 

Tão logo chegou ao palácio o rei foi amorosamente acolhido. Então, após explicar os apuros 

pelos quais passou, ordenou que trouxessem o primeiro-ministro.  

– Quero que aceite meu perdão pela injustiça que cometi com você. Me dei conta da bênção 

escondida atrás da aparente tragédia. 

– Não se preocupe, soberano, isto também foi para o meu bem. 

O rei ficou curioso: 

– Pois diga-me – questionou, – qual foi o bem que Deus o fez ao permitir que fosse preso nesse 

escuro calabouço? 

O primeiro-ministro respondeu:  

– Simples, majestade, meu dever é acompanhá-lo sempre. Se eu estivesse ao seu lado, estaria 

morto agora. Sem dúvida, encarcerar-me no calabouço foi um desígnio divino que também 

salvou minha vida. 

 

Adaptada de Histórias Inspiradoras H2h 
 

 

 

“O Senhor cria forças hostis para demonstrar o poder da fé no Divino e para conferir paz e 

abundância para os que crêem. Da mesma maneira que uma mãe fornece brinquedos e doces a 

um filho para o contentamento dele, ainda que sejam inúteis a ela, Deus cria certas situações por 

causa do devoto, para revelar a profundidade de sua devoção. Até mesmo em assuntos 

pequenos, vemos que sua verdadeira natureza é descoberta somente ao experimentar os 

elementos opostos a eles. Por exemplo, se uma pessoa quer desenvolver força física, ela precisa 

sujeitar o corpo a exercícios exaustivos. Até mesmo um diamante necessita ser cortado e polido 

para aumentar seu brilho e seu valor.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 23/04/2009” 
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Tusco 
 

Tusco era um desses animais encantados. Morava numa linda chácara com seus donos, que 

o amavam e eram por ele amados. Como bom cachorro só faltava falar, ainda que se diga por aí 

que os cães são irracionais. Um dia sua dona acabou lhe dando um bom sermão:  
 

– Onde já se viu, seu malandro, só comer e dormir? Assim não vale! Quem sabe, Tusco, você 

possa arranjar por aí alguns paus de lenha para ajudar a 

esquentar o fogão nestes dias de frio?  
 

Tusco abanava o rabo olhando atentamente dentro dos 

olhos daquela sensível mulher. Ela conversava com todos 

os seres vivos com muita paciência e carinho (muitas 

vezes mentalmente), respeitando todo o movimento de 

vida que estivesse ao alcance de sua percepção... Se ela 

acreditava que objetos inanimados também 

“escutavam”, quem dirá os seres com vida!  
 

E mais uma evidência veio! Para seu espanto e alegria, ao 

abrir a porta na manhã do dia seguinte, a senhora deu com alguns pedaços de lenha na calçada, 

trazidos pelo compreensivo Tusco. Naquele mesmo momento ela o chamou (com um assovio 

como geralmente fazia) e o agradeceu pelo gesto tão amável. E ele? Ora, ele parecia sorrir ao 

se entregar para os carinhos de sua amada dona. Que momento mais doce! 
 

Sem dúvida é inexplicável para nós essa atitude. Muitos de nós certamente já experimentamos 

histórias incríveis com os mais diversos tipos de animais; momentos em que eles nos mostram 

que nos entendem mais do que imaginamos. 

Adaptado de Anice Cury (História verídica) 

 

 

 

 

“A compaixão por todos os seres é a disciplina espiritual mais elevada. O homem é o topo da 

criação e o mais elevado entre os seres vivos. Portanto, ele possui uma grande responsabilidade. 

Ele precisa amar, servir e preservar os outros seres vivos, porque eles são seus parentes e 

também possuem o Princípio Divino como sua essência.[...]” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 04/03/2007” 
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Ubuntu 
 

Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana; após 

terminar seu trabalho, só esperava pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta pra 

casa. Ainda lhe sobrava muito tempo, e assim ele propôs uma brincadeira às crianças reunidas 

ali. 

Comprou uma porção de doces e guloseimas, colocou-as num cesto bem bonito com laço de 

fita e tudo, e deixou debaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que quando ele 

dissesse “já!”, elas deveriam sair correndo até o cesto, e aquela que chegasse primeiro 

ganharia todos os doces que estavam lá dentro. 

As crianças concordaram e se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão, 

esperando pelo sinal combinado. Quando ele disse “já!”, para sua surpresa as crianças se 

deram as mãos e saíram correndo juntas em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, 

começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. 

O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas se uma 

só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais doces. 

Elas simplesmente responderam: “Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as 

outras estivessem tristes?” 

Ele ficou desconcertado! Meses e meses trabalhando ali, estudando a tribo, e ainda não havia 

compreendido, de verdade, a essência daquele povo. 

Ubuntu significa: “Sou quem sou, porque somos todos nós!” 

Lia Diskin                          
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Um Milagre 

Uma a garotinha foi para o quarto e pegou um pote de vidro que estava escondido no 

armário e derramou no chão todas as moedas que haviam nele. 

Contou uma por uma, com muito cuidado, três vezes. O total precisava estar exatamente 

correto. Não havia chance para erros. 

Colocando as moedas de volta no vidro e tampando-o bem, saiu pela porta dos fundos em 

direção à farmácia. Chegando lá, esperou com paciência o farmacêutico lhe dirigir a palavra – 

mas ele estava ocupado demais. Para chamar a atenção dele, a menina arrastou os pés e tossiu, 

mas não adiantou nada. Por fim tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e bateu com ela no 

vidro do balcão. Desta vez funcionou. 

– O que você quer? – o farmacêutico se irritou um pouco. – Estou conversando com uma 

pessoa que não vejo há anos, – explicou ele sem esperar uma resposta. 

– Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão, – respondeu Tess. – Ele está muito, 

muito doente mesmo, e eu quero comprar um milagre. 

– Desculpe, não entendi – disse o farmacêutico. 

– O nome dele é Andrew. Tem um caroço muito ruim crescendo dentro da cabeça dele, e o meu 

pai diz que ele precisa de um milagre. Então eu queria saber quanto custa um milagre. 

– Garotinha, não podemos vender milagres aqui. Sinto muito, mas não posso ajudá-la. – 

explicou o farmacêutico num tom mais compreensivo. 

– Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente vou buscar o resto. O senhor só precisa me dizer 

quanto custa. 

O irmão do farmacêutico, um senhor bem aparentado, abaixou-se um pouco para perguntar à 

menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. 

– Não sei. Só sei que ele está muito doente e a minha mãe disse que ele precisa de uma 

operação, mas o meu pai não tem condições de pagar; então eu queria usar o meu dinheiro. 

– Quanto você tem? – perguntou o senhor. 

– Um dólar e onze centavos – respondeu a garotinha bem baixinho. – Isso é tudo, mas posso 

arranjar mais se for preciso. 

– Mas que coincidência! – disse o homem sorrindo. – Um dólar e onze centavos! O preço exato 

de um milagre para irmãozinhos! 
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Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando com a outra a mão da menininha, ele 

disse: 

– Mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e conhecer os seus pais. Vamos 

ver se tenho o tipo de milagre que você precisa. 

Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, um neurocirurgião. 

Ele viu o menino e decidiu que a cirurgia poderia ser feita por ele, sem ônus para a família! 

Depois de pouco tempo, o menino Andrew teve alta e voltou saudável para casa. 

Os pais estavam conversando alegremente sobre toda aquela situação, quando a mãe disse em 

voz baixa: 

– Aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria? 

A garotinha somente sorriu, pois sabia exatamente o preço: um dólar e onze centavos. (E mais 

a fé de uma criança) 

Autor desconhecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De que servem a riqueza e a posição social se não se tem paz de espírito? Uma consciência 

tranqüila é o bem mais precioso do homem. Para alcançar paz interior, os desejos devem ser 

subjugados e todos os pensamentos deveriam ser centrados em Deus. Empenhe-se em atividades 

de serviço, com um espírito de dedicação. O serviço verdadeiro consiste em ajudar os pobres e os 

desamparados da sociedade, com humildade e dedicação. Isso é serviço ao Divino. Pratique o 

ditado: “Sirva com suas mãos, tendo instalado Deus no coração”. Não deseje o poder e a 

riqueza.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 05/10/2005” 
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Um Poderoso Amuleto 
 

Um fazendeiro estava demais de insatisfeito com o desempenho geral de sua fazenda. 

Como habitava próximo a uma montanha onde vivia um adorável e virtuoso senhor (que era 

conhecido por sua incrível habilidade em resolver todo tipo de conflitos), ele foi buscar uma 

orientação para melhorar sua renda e produção. Chegando lá, o sábio, após ouvir atentamente 

às colocações do fazendeiro, escreveu algo em um pedaço de papel e colocou-o dentro de uma 

caixa dizendo:  

– Leva esta caixinha por todos os lados de sua fazenda, três vezes ao dia. Dentro de algum 

tempo você verá mudanças. 

O fazendeiro agradeceu e se foi. No caminho pensava: “puxa, este senhor deve ser um mago!, 

com certeza estou carregando aqui algo muito poderoso”. Ao chegar em casa, contou tudo à 

sua esposa Angélica, tomou um chá e foi deitar-se. 

Logo que amanheceu, o fazendeiro foi ao campo segurando a caixa e encontrou um 

empregado dormindo quando deveria estar trabalhando. Acordou-o e chamou sua atenção.  

Ao meio dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem comida; 

providenciou então banho e alimento a eles.  

À noite, indo à cozinha, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando os 

ingredientes; pediu então que ele deixasse imediatamente de cometer aquele desleixo. 

A partir daí, todos os dias, ao percorrer sua fazenda de um lado para outro com seu “amuleto”, 

encontrava muitas coisas que deveriam ser corrigidas. 

– Angélica, minha querida! – disse ele com entusiasmo um 

dia. – Estou convencido de que este amuleto é de fato 

milagroso: tudo começou a melhorar por aqui! 

A esposa concordou e completou que até ele mesmo 

estava diferente, e há semanas estavam convivendo em 

mais harmonia. 

De fato tudo foi melhorando pouco a pouco; chegado o 

final do ano, o fazendeiro voltou à montanha para rever o 

velho sábio: 

– Senhor, estou muito contente! Nem sei como agradecê-

lo – e dizendo isso, o fazendeiro ofereceu o que tinha de 
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melhor em sua fazenda: leite, queijo, manteiga, frutas, geleia fresca, mel e algumas verduras. – 

Peço-lhe que deixe esta caixa comigo por mais um ano; tenho certeza que este amuleto 

abençoará ainda mais o nosso trabalho! 

O sábio sorriu e, abrindo a caixa, disse:  

– Filho, que Deus o abençoe. Veja!, fique com este amuleto pelo resto de sua vida! 

No papel estava escrito: 

“Se queres o sucesso, esforça-te diariamente no teu dever, acompanhando de perto com zelo tudo 
o que te cabe” 

Autor desconhecido 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O homem, quando empenhado em atividades de serviço para o bem da sociedade, está 

destinado a enfrentar muitos obstáculos. Este mundo está cheio de características duais: bem e 

mal, alegria e tristeza, progresso e atraso, luz e escuridão. Não se aborreça com tudo isso. Faça 

seu dever da melhor forma possível, orando a Deus. Trabalhe firme e sinceramente, e deixe o 

resto em Suas mãos. O que exatamente é o serviço para o bem da sociedade? É a própria 

essência da devoção, a própria respiração do devoto, sua própria natureza. Ele surge da 

experiência real do devoto, uma experiência que o convence de que todos os seres são filhos de 

Deus, de que todos os corpos são altares onde Deus está instalado e de que todos os lugares são 

Sua residência.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 22/07/2007” 
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Um Prego Firme: Jó e a Menina 
 

 

Uma jovem menina estava sentada desconsolada 

em um canto da escola; tinha no olhar nuvens de 

mágoa e indignação. O que teria se passado?  

Uma professora aproximou-se e perguntou-lhe: 

– Daniela, o que aconteceu? Por quê está assim? 

– Professora – disse ela quase chorando, – ontem me 

roubaram na rua... 

– Sério? 

– ... e o ladrão levou minha mochila e meu relógio. 

– Puxa! – disse ela com olhar compassivo. 

Ficaram em silêncio por alguns instantes. A professora 

então falou: 

– Sabe, posso te dar dois tipos de consolo, um é o superficial, o outro é o profundo. Qual você 

quer? 

– Como assim? 

– Tudo bem, é assim: na aparência isso foi um fato trágico, você perdeu sua mochila, e também 

decerto levou um choque por entrar em contato com o assaltante, que traz uma energia muito 

antinatural, distante do Amor de Deus. Assim, eu te digo que foi mesmo uma pena, fico triste 

com você, e faço votos para que você se recupere. 

– É, obrigada... E a segunda palavra? 

– Ah, sim, nessa segunda maneira de ver eu não falaria “que pena”, mas sim, “parabéns”! 

– O quê? Por quê isso, professora? Fica feliz que me roubaram? 

A mulher riu prazeirosamente: 

– Já explico: Esse é um assunto que nem todos compreendem, tem a ver com valorizar os 

problemas, agradecer pelas dificuldades e perdas, dizendo “é para meu bem, para meu bem”. 

– Mas quem pode ficar feliz com isso? 

– Veja, o que aprendemos nos tempos difíceis não pode ser aprendido em outro momento; são 

essas situações que nos ajudam a acordar, que nos fazem pensar sobre o que é temporário 

nesse mundo e o que é eterno.  

– É tudo muito estranho, professora... 

– Veja, as pessoas tendem a se aproximar de Deus quando estão no conforto, ou quando 
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enfrentam dificuldades?  

– Nas dificuldades...? 

– Exatamente. São poucos os que pensam no propósito da vida e em Deus com intensidade 

quando estão vivendo em confortos... e aí vem uma doença, um acidente, ou mesmo um 

assalto, e começamos a pensar e a agir diferente no nosso dia a dia. 

– É verdade. 

– Portanto uma situação que traga Deus mais perto não é motivo de gratidão? Sabe, houve 

uma grande rainha que sentindo tudo isso na pele orou assim: “Senhor do Universo, se é para 

ter a visão de Ti, conceda-me problemas”. 

– Não acredito. 

– Hehehe... Mas foi. Além do mais, essas situações são testes de fé. Já viste um marceneiro 

trabalhando? Pois então. Ele bate, bate o prego e depois o que ele faz? Confere se o prego está 

firme. Se está frouxo, recebe mais umas marteladas, se está firme, está pronto. Portanto, 

temos que pensar em Deus com amor em todos os momentos; e até ser capaz de louvá-Lo 

pelas perdas. 

– Professora, não me leve a mal, eu a respeito muito, mas a senhora não foi roubada, não ficou 

sem suas coisas e... 

– Sim, sim. Compreendo o que você quer dizer: será que se fosse comigo eu estaria falando 

assim e estaria feliz? Bem, isso eu não posso dizer ao certo; acho que nem sei direito como me 

sentiria. Será que estou pronta? O que sei é que coloco esse ideal diante de mim, e quando o 

momento chegar, espero que o prego esteja firme. Quer ouvir uma história? 

– Claro! 

– Pois bem. Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem extremamente íntegro e puro. Era 

repleto de amor, seu coração era compassivo, sua fala verdadeira, e sua mente pacífica. 

Habitava no oriente, nas pastagens férteis de Uz, próximo ao grande deserto, e seu nome era 

Jó. 

Em toda aquela região ninguém possuía fortuna que se equiparasse à dele; era dono das 

maiores preciosidades que um ser humano poderia ter ali: milhares de camelos, milhares de 

ovelhas, centenas de bois e de jumentos; possuía inúmeros funcionários que o serviam em 

todos os assuntos, e além disso, possuía sete filhos e três filhas, a quem amava intensamente. 

Jó era uma pessoa que constantemente realizava rituais religiosos: em meio à toda aquela 

riqueza mantinha seus olhos no Ser Maior, utilizando suas posses para ajudar, e nunca para 

ferir ninguém (nem mesmo em pensamentos). 

Um dia, porém, um opositor foi ter diante de Deus, e disse-Lhe: 

– O Senhor diz que não há ninguém em termos de pureza e retidão como Jó, Seu devoto. Mas é 

claro! Ele tem motivos para amar a Deus e temer o pecado. É óbvio que ele não faz isso sem 

uma razão: por acaso o Senhor não protege a ele e à sua família a todo momento? Por acaso o 

Senhor não lhe concede imensa prosperidade? Veja só quão rico é aquele homem! O Senhor 

abençoa com vitória tudo o que ele faz; pois é muito fácil glorificá-Lo assim. Porém, 
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experimente retirar tudo dele e verás: ele por certo amaldiçoará Teu nome!  

O Onisciente, diante de tal petição, simplesmente concordou: 

– Que assim seja. – Ele disse. 

Um belo dia, Jó estava em sua casa, imerso em sentimentos elevados, quando de súbito um 

mensageiro adentrou assustado pela porta: 

– Mestre – gritou ele. – os bois estavam trabalhando e os jumentos se alimentando 

tranquilamente quando de repente ladrões cruéis invadiram o campo, assassinaram todos os 

trabalhadores ali e levaram os animais! 

Mal aquele homem havia terminado de falar quando um outro homem com a aparência não 

menos lamentosa veio correndo e falou chorando: 

– Mestre, estávamos com as ovelhas no pasto quando um raio misterioso caiu do céu; foi 

terrível! Todas as ovelhas e os homens ali morreram imediatamente! 

Ao falar isso ouviram passos, era outro homem chegando às pressas: 

– Mestre, ladrões roubaram os camelos e assassinaram os cuidadores! 

Jó, pasmo, ainda viu um quarto homem adentrar no recinto e trazer a mensagem mais trágica 

que ele poderia ouvir: 

– Mestre, seus filhos almoçavam todos juntos, tudo estava sereno, mas de repente um 

tenebroso ruído se fez; um vento terrível veio do deserto... o teto da casa não resistiu, mestre... 

ele caiu, mestre... eles não sobreviveram... 

Ao ouvir essas últimas palavras Jó se levantou e... (o sinal da escola toca) 

– Daniela, já são onze e meia! Perdi a noção do tempo; realmente preciso ir, me desculpe... 

– Mas professora, como assim?! E o final da história?! Afinal, Jó estava pronto ou não? Ele era 

um prego firme? 

A professora sorriu: – Suspense! Um mistério para você pensar. Como você acha que ele 

reagiu? Bem, não se preocupe, chegue em sua casa e confira o Livro, está tudo escrito ali. 

Daniela não se aguentava de antecipação, até se esqueceu do roubo da mochila. No final do 

dia, a curiosidade fez com que voltasse correndo para casa; chegando lá, beijou sua mãe, 

deixou seu material no sofá, pegou a Escritura, voou para seu quarto e enfim leu: 

“Naquele momento Jó levantou-se, rasgou seu manto e raspou sua cabeça; então se prostrou 

ao chão em adoração e disse: ‘Nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor 

deu, o Senhor tirou; glorificado seja o nome do Senhor!’” 

Ele estava pronto. 
Kapa Jore 

 

“Quando a adversidade o esmaga, saiba que ela é conseqüência de suas próprias ações passadas. 

Não culpe o Senhor ou se queixe d’Ele. Não dê atenção aos problemas ou os considere como tal. 

Ao invés disso, envolva-se em servir aos outros e desenvolva ações meritórias. Continue 

confiando no nome do Senhor como apoio. Esse é o sinal da sabedoria.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 31/10/2009” 
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Você e o Lápis  

Safira recordava-se que, quando 

criança, adorava ver sua “madrecita” 

escrever no diário. Ela conta que a 

observava com muita admiração:  

– Primeiramente minha mãe costumava 

refletir sobre os aprendizados mais 

significativos do dia anterior e, depois 

de rascunhar, passava tudo a limpo para 

seu dileto diário. Ela cultivou este 

hábito por muitos e muitos anos. 

Lembro-me daquelas tardes no jardim 

de nossa casa, como era bom sentar-se 

em seu colo e ouvi-la em seu enorme 

carinho!.. que saudades... 

Embora madrecita fosse muito ocupada com seus diversos afazeres, sempre acabava 

encontrando um tempo para esta preciosa “arte de ruminar”, como dizia, e extrair alguma boa 

lição para ser praticada.  

Bem, o inexorável tempo passou... e com ele Safira acabou por adotar este mesmo costume. 

Agora já avó, cultivava um pequeno diário para cada um de seus cinco netos, onde tecia as mais 

belas considerações acerca da sabedoria de viver.  

– Abuelita, a senhora está escrevendo em meu diário? – perguntou o neto caçula. 

– E não é que estou mesmo, meu piquerrucho! – colocou-o em seu colo e lhe disse: – um dia 

você poderá ler e quem sabe extrair destas linhas algo de bom para viver em sua vida... sabe, 

agora registro aquilo que minha madrecita me ensinou há muitos anos atrás. Naquela época ela 

pegou um lápis e me perguntou: “Safira, minha filha, o que vês?”, e te faço agora a mesma 

pergunta, Pablito: O que vês, meu querido? – perguntou-lhe segurando um pequeno lápis 

preto. 

– Oras bolas, vejo um lápis, vovó! 

– Naquela época, também respondi o mesmo que você ... mas sabe o que minha mãe me disse?  

– Já sei! Disse que deveria ter uma letra bem bonita! – sorriu o pequeno. 

– Oh, meu Pablito... não só isso, mas ela disse que gostaria que eu fosse como um lápis quando 

crescesse. 

Então ele pôs-se a rir, pulou de seu colo e deu-lhe um beijo: 



         EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias  
 

218 

 

– Vou lembrar-me disto vovó; é um pouco engraçado... – e saiu correndo. 

E ali, naquele mimoso diário, Safira registrou aquilo em que mais se esforçou por praticar 

durante sua existência que, agora, estava por se findar...  

Ela escreveu: 

“Lembra daquele dia em que te segurei no colo e te perguntei o que você via em minhas mãos? 

Segurava um lápis e te contei que minha madrecita um dia fez o mesmo comigo e desejou que 

eu fosse como esse lápis quando crescesse... aqui, meu Pablito, partilho tais palavras preciosas: 

Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será muito feliz! 

Primeira qualidade do lápis: 

Você pode pensar que faz grandes coisas, mas na verdade existe uma Mão que está sempre 
pronta para te guiar. Esta mão é a de Deus – o Supremo Fazedor! Jamais se esqueça de que você 
sempre pode se colocar como um instrumento em Suas Mãos. 

Segunda qualidade: 

De vez em quando é preciso parar o que estamos escrevendo, e usar o apontador. Isso faz com 
que o lápis sofra um pouco, mas no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar dores, 
porque elas ajudarão a polir seu caráter. 

Terceira qualidade: 

O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. 
Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo 
importante para nos manter no caminho da humildade e da retidão. 

Quarta qualidade: 

O que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que 
está dentro. Portanto, sempre busque cuidar de seu jardim interior. Não esqueça de sempre 
cultivar bons e belos pensamentos. 

Quinta qualidade do lápis: 

Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida, irá deixar 
traços; então, procure ser mais consciente de suas ações e aprenda a oferecê-las a Ele – A Fonte de 
nossas vidas! 

Com muito amor, sua abuela Safira 
Autor desconhecido 

 

“Você deve se tornar como a flauta nas mãos do Senhor. Deixe o sopro do Senhor atravessá-lo, 

produzindo a música deliciosa que derrete o coração de todos. Renda-se a Ele, torne-se vazio, ou 

seja, sem ego, então Ele mesmo virá buscá-lo carinhosamente e acomodá-lo, a flauta, em Seus 

lábios e soprar Seu hálito doce através de você. Permita que Ele toque a canção que Ele 

preferir.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 02/12/2009” 
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Anexo I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ler e desfrutar das histórias da glória do Senhor em algum lugar sagrado como um templo, 

santuário, ermida de um santo ou na companhia de pessoas virtuosas e boas, é uma fonte de 

grande inspiração e alegria. Isso fará você esquecer todo o resto. Gosto por tal literatura 

saudável é o resultado acumulado de mérito e esforço. Você pode até mesmo aproximar-se de 

homens piedosos, servi-los e ouvir sua exposição da glória de Deus. Ouvir só será suficiente no 

início. Mais tarde, as histórias vão despertar o interesse na natureza e nas características de 

Deus e os aspirantes encontrarão e seguirão o caminho para a Auto-realização.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 13/07/2010 
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O Programa de Educação Espiritual Sai 

e a Narração de Histórias 

 

“O caráter é a mais preciosa dádiva da educação” (Sathya Sai Baba) 

 

Segundo a filosofia de muitas culturas, para o desenvolvimento de um indivíduo íntegro – e, 

em consequência, de um estado, uma nação e um mundo íntegros – todos devemos obedecer 

a princípios éticos intrínsecos a nós seres humanos. Esses mandamentos universais são regras 

para a sociedade e para o indivíduo, e quando não são levados em conta, é apenas natural que 

impliquem em caos, violência e muito sofrimento. A edificação do caráter através da 

reeducação em valores humanos, por sua vez, opera transformações sutis e extraordinárias 

sobre todo o universo interior, que por consequência purifica também o ambiente exterior. No 

desenvolvimento desses elementos ético-espirituais, o Programa de Educação Espiritual Sai com 

toda sua sabedoria utiliza-se da técnica de narração de histórias como importante ferramenta 

pedagógica. 

Sabemos que a narração de histórias é potente porque contempla uma experiência holística 

que se conectada fortemente às vivências físicas do indivíduo. A pessoa inteira se engaja na 

feitura do significado da história: a mente, o corpo e o coração são sincronizados e ativados. O 

ouvinte incorporado está alerta, com seus sentidos apurados e, naturalmente, cria imagens e 

sentidos através de associações, sentimentos, lembranças, sonhos, e a fonte incessante de 

símbolos arquetípicos que jorra de seu interior. É aí, na atividade holística do ouvir, e não 

apenas no conteúdo conceitual do texto e do enredo, que tem lugar o verdadeiro aprendizado. 

Uma história poderosa faz o ouvinte sair do diálogo interior ininterrupto, já que a lógica da 

narração mantém suspensa a usual mente pensante, principalmente quando a história é falada. 

Segundo a psicóloga Cindy Carter, não se consegue os mesmos benefícios apenas lendo uma 

história: “as pessoas leem para conseguir mais informações, para pensar sobre as coisas de uma 

maneira diferente, mas alguma coisa muito poderosa acontece quando se ouve uma história”. 

 

Um pouco de história sobre as histórias 

 

Não há país, raça ou crença cuja tradição não possua suas histórias, fábulas e lendas. Contos de 

fadas sempre encantaram crianças e adultos; religiões e cultos ainda hoje baseiam suas lições 

em narrativas, e repetidas de pai para filho, muitas delas sobrevivem há séculos, instruindo e 

informando. 

Impossível traçar com precisão um início para essa prática, impossível também definir algum 

local de origem. Quem lê “Cinderela” não imagina que há registros dessa mesma narrativa 

sendo contada na China durante o século IX, e, juntamente com tantas outras, vem se 



         EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias  
 

221 

 

perpetuando há milênios, permeando o folclore dos povos, sobretudo através da tradição oral, 

mostrando a importância de certos valores veiculados por essas histórias, e a própria 

importância do ato de contá-las. 

Como exemplo do reconhecimento dessa importância estão os contadores de histórias nativos 

da América do Norte. É dito que viajavam entre os grupos e tribos das diversas nações, levando 

as notícias dos acontecimentos que afetavam a todos eles. Como não se possuía as facilidades 

de comunicação e acesso à informação atuais, o contador viajava a comunicar atos heroicos, os 

golpes que afetaram o inimigo, notícias de nascimentos e mortes nas tribos etc, mas mais que 

isso, também transmitiam profecias recebidas em sonhos e compartilhavam histórias de 

sabedoria. O contador de histórias da tribo trazia mais que diversão ou informação: possuía até 

um posto no ‘conselho de anciões’ e eram convocados a contar histórias, pois todos 

consideravam essa prática fundamental na resolução dos problemas da nação. As histórias de 

sabedoria contadas faziam com que os ouvintes percebessem também seus erros e falhas, sem 

que lhes fossem apontados diretamente, ajudando-os a chegar às suas próprias conclusões. Os 

bons contos têm o poder de transformar.  

Na história da humanidade abundam os exemplos de grandes homens e mulheres que tiveram 

marcas profundas em seu caráter causadas por terem ouvido contos valorosos na infância e 

adolescência. Citamos aqui o exemplo de Mahatma Gandhi. Quando criança, assistiu à obra 

Harischandra – que consiste na história de um rei extremamente famoso por sua adesão à 

Verdade; tal rei não se desviou dela mesmo quando se deparou com a possibilidade de perder o 

reino, todas as suas possessões e até mesmo sua própria esposa e filho. Esta história, somada a 

outras experiências que teve, afetou tanto Gandhi, que fez com que ele assumisse um voto de 

viver estritamente na verdade, voto que levou até o final de sua vida. E assim, utilizando-se da 

própria força de seu caráter, e mediante sua adesão estrita à verdade e à não-violência, ele 

chegou a conduzir seu país à independência. 

 

“[...] Selecionem histórias da escrituras de todas as crenças religiosas para as interessar pelos 

valores da vida dedicada ao bem. Contem para seus pupilos histórias das escrituras de todas as 

religiões, para que elas possam descobrir que os santos e videntes de todas as terras são 

igualmente grandes e bons.”  

Citação extraída do livro: Educação Sathya Sai – Filosofia e Prática 
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Nota aos contadores 

Um pouco de técnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que Deus mais ama são as flores que florescem na árvore da vida do homem, alimentadas e 

nutridas pela sua própria habilidade e pela sua própria sinceridade. São as flores das virtudes 

crescidas no jardim do seu coração. Destas, a virtude da não-violência é a mais importante. Ela 

envolve muito mais que se abster de ferir seres vivos. Deveria se desistir de causar dor a 

qualquer ser vivo, não somente em ação, mas também em palavra e pensamento. Não se deveria 

nutrir qualquer ideia de machucar ou humilhar outro ser vivo.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento do dia 09/07/2008” 
 

 

É preciso dizer que não existe um padrão definido para ser um bom contador de histórias; cada 

pessoa possui sua própria maneira e estilo. Não devemos também pensar na narração de 

histórias como uma arte acessível somente a poucos. Todo ser humano, de certa forma, está 

sempre a contar uma história ou outra quando relata um fato acontecido a alguém. No 

entanto, não é somente o enredo que faz uma boa história, e como disse a narradora de 

histórias Marie Shedlock: “Da mesma forma que o conteúdo de uma história é muito importante, 

a maneira de contá-la também o é – isso é o que vai de fato destacar a mensagem e trazer beleza, 

ênfase, profundidade e poder à narrativa.” E é daí que vem a necessidade de um conhecimento 

técnico; tal conhecimento traz uma flexibilidade que permite uma eficiência poética para a arte 

da narração.  
 

A preparação – construindo a experiência 

1) Espaço físico: Antes de mais nada precisa-se de um bom espaço físico que proporcione 

conforto e segurança, um recanto diferenciado para esses momentos únicos. Numa aula de 

Educação Espiritual Sai pode-se sugerir que os participantes sentem em círculo ou semicírculo, 

caso não haja como modificar o ambiente. O importante nesses momentos é que se crie uma 
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atmosfera agradável, lúdica e prazerosa. Almofadas, tapetes, decoração, boa ventilação, luz 

amena, tudo pode ser pré-combinado com os participantes. (trabalhando a distribuição de 

tarefas a cada um) 

2) A moral: Considerando que quando se conta histórias (às crianças, principalmente) uma de 

suas funções mais importantes é corrigir certas tendências e maus comportamentos ao 

mostrar suas consequências no percurso do herói ou do vilão, é mais interessante que os 

ouvintes estejam totalmente inconscientes desse objetivo, não devendo haver ênfase didática. 

A própria reflexão e apropriação da história pela criança já é capaz de trazer as mudanças à sua 

conduta, e um destaque excessivo da “moral” pode não trazer o efeito. Afinal, a história vem 

justamente para mostrar os ideais por meio de exemplos, e não tanto por prescrições. 

(Assim sendo, a moral, que por vezes é descrita no final de algumas histórias, pode servir como 

orientação ao narrador – para que não perca eventualmente o ponto central da narração – e 

não necessita ser sempre verbalizada. No caso das citações ao final de cada história, o objetivo 

é também o de pontuar outras possíveis interpretações) 

3) O excesso de ênfase e mudanças na voz pode ser a ruína de toda a narração, e é de fato 

desnecessária. Muitos narradores profissionais afirmam que o melhor é contar uma história 

utilizando-se da própria voz natural sem grandes alterações caricatas. É claro, o bom senso 

num diálogo, a fim de ilustrar a avó, por exemplo, e utilizar-se de uma voz mais rouca poderá 

abrilhantar o conto, mas via de regra, é preferível que a narração em si seja contada no próprio 

tom de voz daquele que o narra.  

4) A criteriosa pausa é fator importante para manter atenção e trazer a necessária força às 

passagens importantes da história. No instante da pausa, há apenas o tempo para sentir 

(diferente do momento de interação com os ouvintes, em que se permite tempo para pensar). 

5) O uso de gestos e expressões são importantes, e por isso devem ser utilizados com cuidado. 

As mãos são instrumentos poderosos e transmitem muitas emoções; somente elas, sem mais 

nenhum artifício têm o poder de incitar, restringir, implorar, aprovar, testemunhar – com elas 

perguntamos, ameaçamos, tememos, acarinhamos... 

6) A mímica é uma técnica bastante efetiva, 

principalmente com crianças pequenas. Imitação 

corporal ou de vozes de animais e sons diversos, 

fazem com que crianças e adultos vibrem. 

Entretanto, como os outros pontos já salientados, 

sugere-se que esta técnica seja bem dominada. (o 

professor de EES pode ir se preparando pouco a 

pouco). 

7) Elementos cênicos: O uso de fantoches, 

dedoches, cenário, gravuras, fotos, todos são 

instrumentos captadores de atenção e motivadores 

da imaginação. Pode-se também fazer o uso de 



         EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias  
 

224 

 

cantos e instrumentos musicais, trazendo o encantamento da melodia aos personagens e ao 

enredo. Naturalmente, deverá haver entre os elementos cênicos uma harmonia com o universo 

simbólico do conto. 

8) A arte de esconder a arte: O contador ou o facilitador desta atividade de EES precisa 

desenvolver uma força de expressão e o instinto dramático, mas sobretudo deve possuir a 

qualidade da aparente simplicidade, que é na verdade a arte de esconder a arte. Nesse sentido, 

Marie Shedlock explica que a simplicidade de que precisamos é aquela que vem da 

naturalidade e produz a sensação de que podemos nos deixar levar, porque planejamos os 

efeitos que queremos causar: “É quando traduzimos nosso instinto em arte que a história se 

torna completa... As pessoas tendem a confundir simplicidade de expressão com descuidos de 

pronúncia e solta amarração de frases, cujas únicas conexões parecem ser recursos como ‘e 

daí’, ‘então’ e ‘hããm...’; esse último som inarticulado é capaz de arruinar uma história e distrair 

o público mais do que erros muito mais graves de forma dramática. A verdadeira simplicidade 

cativa o público, porque a aparente falta de esforço do artista tem um efeito reconfortante 

sobre quem ouve. É como se passássemos do zumbido das máquinas do processo ao produto 

acabado, que não guarda traços de sua feitura, somente a harmonia e a beleza do todo, o que 

mostra que cada parte individual recebeu atenção apropriada.” 

9) A preparação da história: O narrador deve saber que o que está fazendo é algo muito 

precioso, e portanto o estudo e a preparação da história é supremamente importante para que 

se tenha o efeito desejado; o interesse pelo conto e o envolvimento com ele é fundamental. 

Mais vale poder contar uma única história bem contada, do que muitas sem qualidade. Nunca é 

demais enfatizar que o contador “mergulhe” na história escolhida, que ele “respire” a história. 

E isso vale para todos os contadores, especialmente os professores: 

 

“Se se dedicassem desse modo a seu trabalho, provocariam uma revolução na arte de ensinar. 

A dificuldade da aplicação prática desta teoria é a constante queixa, por parte dos professores, 

de que não há tempo para investir na busca desse nível em uma arte tão aparentemente 

simples, e que o trabalho dedicado a ela nunca seria devidamente valorizado. 

 

Minha resposta é que, embora a recomendação para a perfeição fosse que dedicassem 

bastante tempo à história de modo a preparar tanto a atmosfera como as ações da pequena       

narrativa (assim como os fotógrafos usam o tempo de exposição para obter diferentes efeitos 

de céu, e fazer os objetos mais definidos na foto), a questão não é tanto de tempo quanto de 

concentração no assunto, um dos principais fatores na preparação da história.  

 

Pessoalmente, não conheço nada mais interessante do que observar uma história se 

desenvolver gradualmente, desde um mero esquema até um todo dramático. Imagino que 

esse deva ser o mesmo prazer que sente quem observa o desenvolvimento gradual de um belo 

desenho no tear. Não me refiro ao trabalho mecânico, que precisa ser feito sob condições 

adversas, em um tempo determinado, e que acaba sendo igual a milhares de outras peças; mas 

ao trabalho ao qual podemos dedicar um tempo ilimitado e pensamento concentrado. 

 

A alegria especial da história preparada lentamente surge no momento excitante em que os 
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personagens, pessoas ou mesmo objetos inanimados ganham vida e movem-se como que por 

si próprios [...] 

 

Existe uma tendência ao se preparar histórias, de começar com detalhes, como um 

determinado gesto ou algum acontecimento secundário que ouvimos em alguma narração 

oral. Mas se isso for feito antes do período contemplativo, somente obteremos resultados 

rudimentares e bruscos, sem o efeito dramático que desejávamos. 

 

Compreendo como é difícil para as professoras dedicarem o tempo necessário para o 

aperfeiçoamento das histórias que contam em sala de aula, já que esse é apenas um dos 

muitos conteúdos que precisam trabalhar, dentro de um currículo já sobrecarregado. O 

conselho que eu daria é bem prático: não tenha medo de repetir suas histórias. Se você contar 

apenas sete histórias por ano, escolhidas com infinito cuidado, e se você repetir essas histórias 

seis vezes durante o ano, você será capaz de produzir um trabalho artístico, e, portanto 

duradouro; você terá proporcionado grande prazer às crianças, que se deliciam em ouvir a 

mesma história várias vezes. Você também será capaz de evitar a aplicação moral direta, pois 

cada vez que uma criança escuta uma história contada artisticamente, um pouquinho mais de 

seu significado subjacente chegará a elas, sem necessidade de qualquer explicação adicional. O 

hábito de darmos o melhor de nós a cada vez significa em longo prazo que nosso interesse será 

prepararmos a melhor narração possível, e que as histórias, apesar de poucas, serão 

estilisticamente polidas e bem-acabadas, capazes de ter efeitos incalculáveis sobre quem as 

ouvir. Na história “A guardadora de porcos” Andersen conta: 

 

Sobre a tumba do pai do príncipe cresceu uma roseira. Ela floria apenas uma vez a cada cinco anos 

e dava apenas uma rosa. Mas que rosa! Seu perfume era tão raro que todo aquele que o sentisse 

esquecia imediatamente todas as suas mágoas e preocupações” 

 

(M. L. SHEDLOCK) 
 

O seguimento – histórias num contexto pedagógico 

O seguimento é tão importante como o relato 

do conto em si. No caso das crianças, ajuda a 

digerir a mensagem e conteúdo. No entanto, 

deve-se fazê-lo de um modo muito sutil. Como 

já foi dito, devemos ser sensíveis e não forçar 

as crianças a compreender a moral. Quando 

dizemos: “E então, a moral deste conto é...”, 

parte do encanto é destruída. Porém, se for 

necessário, podemos guiá-los de modo que ao 

final da conversa ou das perguntas fique claro 

a todos qual é a mensagem correta.  São 

sugeridas as seguintes atividades de 

seguimento: 
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• Praticar o que está ensinando: As ações falam em voz mais alta que as palavras. Não importa 

quão profunda seja a mensagem do conto, terá um impacto maior nas crianças se o relator 

viver de acordo com os valores que está ensinando, sobretudo se são os pais ou os professores 

na EES.  

• Participação: Em lugar de simplesmente relatar o conto, por vezes é bom fazer com que a 

criança participe o máximo possível. Às vezes estão tão fascinados escutando que não é 

necessário, nem recomendável interromper sua concentração. Em outras ocasiões em que 

alguns se distraem, é útil fazer perguntas como: “O que vocês acham disso?” ou “E o que 

acham que vai acontecer?” para fazê-los voltarem ao conto. Esta forma de fazer perguntas 

pode trazer bons resultados; as crianças têm as intuições mais notáveis. 

• Voltar a relatar o conto: O mesmo conto pode (e deve) ser relatado várias vezes, sobretudo 

se há uma boa razão para fazê-lo. Enquanto que as crianças pequenas gostam de atuar o conto, 

os que são um pouco maiores podem se sentir mais cômodos voltando a relatar a história eles 

mesmos. Em uma classe, o ideal é que um comece e que os outros o continuem parte por 

parte. Podem fazê-lo seguindo um círculo ou levantando a mão. 

• Debate: São apropriados para crianças maiores ou até mesmo os adultos. Depois do conto, 

podem-se analisar diversos aspectos tais como: “Por quê o personagem fez isso?”, “Como se 

sentiriam se estivessem em seu lugar?”, “De que outro modo poderia ter terminado o conto?” 

• Perguntas: São importantes para comprovar o impacto e a compreensão do conto. Um 

exemplo – em uma oportunidade foi relatado o seguinte conto a um grupo de crianças:  
 

“Havia uma vez um macaco sentado junto a um rio observando os peixes. Lentamente começou a 

tirar os peixes da água um por um, e foi deixando-os na margem. Uma criança que passava por lá 

viu o estranho comportamento do macaco e lhe perguntou:  

 – O que você está fazendo?  

O macaco respondeu:  

– Estou salvando os peixes, temia que eles se afogassem!” 
 

Ao finalizar o relato, o professor fez estas perguntas: 

01. Que nome vocês dariam ao conto? Estes são alguns dos nomes que deram as crianças: “O 

macaco e o peixe”; “O macaco tonto”; “Uma boa ação mal dirigida” e “O pobre peixe”. 

02. Como você se sentiu ao escutar o conto?  Algumas das respostas: “Me senti triste”; “Senti 

raiva”; “Senti que o macaco era estúpido”; “Me senti confuso”. 

03. Te fez lembrar de algo? “Me lembrei de algumas das coisas tontas que eu faço”; “Me 

lembrei do meu irmão menor”. 

04. O que significa para você? Muitas crianças responderam esta pergunta, e a maioria nos 

mesmos termos: “Devemos pensar antes de fazer algo” e “devemos ter certeza de que o que 
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fazemos por outros é o que realmente necessitam”. 

É importante garantir que as crianças compreendam corretamente o sentido do conto. Se não 

o fizerem por si mesmos, deve-se deixar bem claro antes de passar para outro tema. No caso 

mencionado é importante que entendam que o macaco estava fazendo algo errado. Por 

último, recomendamos alertar as crianças não só a relatar contos, mas a escreverem os 

próprios. Isto ajuda a desenvolver sua criatividade. O ato que se torna regular, acaba por virar 

um hábito; assim a narração vem desenvolver nas crianças e adolescentes um amor por ouvir 

histórias, levando-as a quererem mais e mais – e quando não há ninguém por perto disponível 

para contá-las, começam então a ler para si e para os colegas. Logo, os jovens ouvintes tornam-

se jovens contadores.  

As diferenças que mostram os personagens bons e maus, feios e bonitos, poderosos e fracos, 

facilitam à criança a compreensão de certos valores básicos da conduta humana ou do convívio 

social. Através deles a criança incorporará valores que desde sempre regem a vida humana. 

Confrontada com o bom e o belo, a criança é levada a com eles se identificar por trazerem em 

si a semente da bondade e da beleza. Identificando-se com heróis e heroínas, ela é levada a 

resolver sua própria situação, superando o medo que a inibe, ajudando-a enfrentar os perigos e 

ameaças que sente à sua volta. 
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Divino se manifesta em muitas formas. Deus é venerado em muitas formas, para que a 

alegria emane dessa adoração. O dever principal dos seres humanos é reconhecer que, embora 

os caminhos indicados pelas várias religiões sejam diferentes, a meta é Uma. Amor, sacrifício, 

compaixão, moralidade, integridade e qualidades semelhantes são comuns a todas as religiões. 

De modos diferentes, todas as religiões procuram promover a unidade na diversidade.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 16/04/2004” 
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Sarva Dharma 
 

 
 
 
 
 

 
“Felicidade é a meta de todas as religiões. Os caminhos podem ser muitos, mas o objetivo é um, 

exatamente como as joias são muitas, mas o ouro um e embora sejam muitas as vacas, o leite é o 
mesmo.” (Sai Baba) 

 

Sathya Sai Baba, Educador e Mestre espiritual, sempre enfatizou e viveu o respeito por todas as 

religiões (expresso no símbolo acima). O símbolo denominado “Sarva Dharma” vem do 

sânscrito e significa em termos simples “Todas as Religiões”, trazendo à evidência o princípio 

eterno e único que fundamenta todas as religiões; o princípio que une a todos os seres 

humanos da Terra no ideal da paternidade de Deus e da fraternidade dos homens, para que, 

através da atitude de ajudar sempre e ferir jamais, cada um viva pelo outro, e todos vivam por 

Deus. 

Esta Guirlanda, portanto, traz em si histórias das principais religiões de nossa humanidade: 

Budismo, Masdaísmo, Judaísmo, Islamismo, Cristianismo e o Hinduísmo – justamente com o 

objetivo de relembrar que Sai é todos os nomes e todas as formas... A Educação Espiritual Sai 

sendo sustentada pelos Divinos Ensinamentos é, portanto, uma oportunidade dourada para se 

viver e semear as sagradas virtudes que agradam ao Supremo Senhor.   

Sabe-se que o termo “religião” vem da palavra latina religare, que significa voltar a se ligar a 

Deus; tornar a se unir. Cada religião é uma faceta da verdade expressa por uma determinada 

parte da humanidade em um determinado momento histórico. Não é nada mais nada menos 

que o modo em que a Verdade foi revelada para uma parte da humanidade sob certas 

condições materiais, sociais e político-culturais. Essas condições fazem com que a Verdade se 

adeque às possibilidades de compreensão existentes. Então, o que é o que se revela? A 

Verdade é uma – o que se revela é uma faceta desta verdade única. 

A religião é como o perfume de uma flor, não se restringe, e sim, se espalha. Há certos 

princípios e aspectos que são compartilhados por todas as religiões e outros que pertencem a 

cada religião em particular. Analisando-se e comparando cada sistema de crenças, pode-se 

entender o porquê das diferentes facetas em função das necessidades da humanidade em cada 

período. A seguir, os principais dados sobre cada uma delas. 
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Budismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De cinco maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com 
generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e 

sendo tão fiel quanto à sua própria palavra.” 
 
 

O budismo é uma doutrina filosófica e religiosa derivada do hinduísmo. Seu nome provém do 
sânscrito “buddh”, que significa “acordar das trevas da ignorância para entrar na luz do 
conhecimento”. Surgiu como religião a partir dos ensinamentos de Siddharta Gautama, 
posteriormente conhecido como Buda “O Iluminado”, que nasceu na Índia no século VI a.C. A 
“Iluminação” é a essência do ensinamento budista. Todas as suas doutrinas e práticas servem 
para ajudar o ser humano, homem ou mulher, a alcançar o seu próprio potencial de Iluminação, 
o “Nirvana”. 
 
ORIGENS 
 

Siddharta Gautama nasceu ao norte da Índia (atual Nepal) como um rico príncipe chamado 
Siddharta. Ele vivia uma vida confortável confinado em seu palácio, até que aos 29 anos de 
idade viu quatro coisas que transformaram sua vida. As três primeiras consistiram na visão do 
sofrimento causado pela velhice, pela doença e pela morte – mostrando a ele a natureza 
inexorável da vida e as aflições universais da humanidade. A quarta visão, um eremita com um 
semblante sereno, revelou-lhe que havia um meio de alcançar a paz. 

Compreendendo a insignificância dos prazeres sensuais, ele deixou sua família e toda sua 
fortuna em busca de verdade e paz eterna. Sua busca pela paz 
era mais por compaixão pelo sofrimento alheio do que pelo 
seu próprio, já que não havia tido tal experiência.  

Ele não abandonou sua vida mundana na velhice, mas sim no 
alvorecer de sua maturidade; não na pobreza, mas em plena 
fartura.  

Depois de seis anos de ascetismo, ele compreendeu que se 
deveria praticar o "Caminho do Meio", evitando o extremo da 
automortificação, que só enfraquece o intelecto, e o extremo 
da autoindulgência, que retarda o progresso moral. Aos 35 
anos de idade, sentado sob uma árvore, posteriormente 
conhecida como árvore Bodhi, em uma noite de lua cheia, ele, 
de repente, experimentou extraordinária sabedoria, 
compreendendo a verdade suprema do universo e alcançando 
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profunda visão dos caminhos da vida humana. Os budistas chamam essa compreensão de 
“iluminação”. A partir de então ele passou a ser chamado de Buda – “aquele que é plenamente 
desperto e iluminado”. 
 
Livro Sagrado 
O livro sagrado do Budismo é chamado Tripitaka (Cesto Triplo), livro escrito em três partes em 
folhas de palmeira, e conservado em cestos. Ali estão as orientações e os conselhos de Buda, 
que após sua morte foram compilados pelos seus discípulos.  
 
VALORES e PRINCÍPIOS 

Doação 

Inclui todas as formas de dar e ajudar. 

Pureza  

Abster-se de matar, de roubar, de ter uma conduta sexual imprópria, abster-se de mentir, de 
consumir intoxicantes, da fala grosseira e difamatória, de cobiçar, de odiar e abster-se de ter 
crenças errôneas. 

Paciência 

Praticar a tolerância para prevenir a raiva diante de atos realizados por pessoas ignorantes. 

Perseverança 

Refere-se à realização de esforços vigorosos e enérgicos na prática do Dharma (ação correta). 

Meditação 

Importante prática espiritual para o Budismo; visa a reduzir o diálogo interno, a confusão 
mental, e então conduzir à  paz e à felicidade. 
 
A doutrina budista encontra-se resumida nas Quatro nobres verdades e no caminho Óctuplo. 
 
As quatro nobre verdades: 
 

 I – Tudo é sofrimento. (O nascimento é sofrimento, a doença é sofrimento, o declínio é 
sofrimento, tudo que é efêmero é sofrimento – inerente à natureza material). 

II – A origem do sofrimento é o desejo. 

III – O fim da dor só é possível com o fim do desejo. 

IV – A superação do desejo se alcança através do sagrado 
caminho das oito vias – caminho óctuplo, ou caminho do 
meio que conduz à perfeição. 

 

As oito vias do caminho sagrado: 
 

1. O Reto Entendimento: é o entendimento da lei da ação, 
da causalidade: as más ações trazem más consequências e 
as boas ações, boas consequências. É também a 
compreensão da impermanência das coisas, distinguindo o 
real do ilusório; 



         EES - Guirlanda de 108 Divinas Histórias  
 

232 

 

2. O Reto Pensamento ou Correto propósito: é a total determinação de controlar os desejos e 
eliminar as más qualidades da mente; 

3. A Reta Palavra: cultivar palavras amistosas, benévolas, agradáveis, verdadeiras, doces, 
significativas e úteis. Abster-se de empregar formas de linguagem errôneas e perniciosas, de 
falar negligentemente, de mentir, difamar, caluniar ou machucar seja quem for;  

4. A Reta Ação: agir sempre com base nas virtudes, evitando todo e qualquer tipo de ação que 
cause dano a todo ser vivente; 

 5. Os Retos meios de Vida: é usar dos meios corretos de subsistência sempre pensando no 
bem estar da humanidade; 

6. O Reto Esforço: Implica em se esforçar para não deixar que pensamentos maus adentrem a 
mente, e cultivar o surgimento dos bons pensamentos.  

7. Reta Concentração mental: estar plenamente atento às ideias, emoções, pensamentos, 
palavras a atos; 

8. A Reta Contemplação: é a disciplina da contemplação da Verdade; é a contemplação na visão 
interior – a percepção da Verdade Suprema. 

Este Nobre Caminho Óctuplo pode ser praticado e desenvolvido por cada indivíduo, homem ou 
mulher. É uma disciplina corporal, verbal e mental.  Trata-se de um caminho que conduz à  
compreensão da Realidade última, à  liberação, à felicidade e à paz mediante um caminho ético, 
espiritual e intelectual.  
 
A Roda do Dharma  
É o principal símbolo do Budismo e representa a Eterna Lei Cósmica – sempre em movimento. 
Quando em certos períodos da história da humanidade ela para, é dito que um iluminado vem 
para fazê-la voltar a girar com toda intensidade, reconduzindo a humanidade ao caminho da 
retidão e da prática de virtudes. 
 
META ESPIRITUAL 
Encontrar a Verdade – praticar todos os ensinamentos de Buda para o alcance do Nirvana, o 
estado de perfeita paz e sabedoria absolutas. 

 

 

“Lembre-se da roda de causa e efeito, da roda do dever e destino, e da roda do dharma que 
alinha a todas” 

Sathya Sai Baba 
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Masdaísmo 

 

“A Natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja 
bom para nós mesmos.” 

 

O Masdaísmo, também conhecido como Zoroastrismo, é a religião monoteísta mais antiga 
depois do Hinduísmo, e com ela compartilha seus conceitos fundamentais. Surgiu há milhares 
de anos na antiga Pérsia – hoje Irã – com a chegada dos arianos vindos do Norte da Ásia. Suas 
escrituras sagradas se chamam Zende Avesta, ou simplesmente Avesta, e sua quintessência está 
nos hinos compostos pelo profeta Zaratustra, também conhecido como Zoroastro.  

 

ORIGENS 
 

Sua origem está intimamente conectada à vida de seu profeta principal, que se considera ter 
nascido por volta de 6300 a.C. O Avesta relata que Zaratustra nasceu em um povoado chamado 
Rai, e antes de seu nascimento, Dughdova, sua mãe, teve um sonho em que lhe foi revelada a 
missão de seu filho. Aos sete anos, o mestre de Zaratustra o iniciou nos ocultos mistérios da fé 
Mazdayasna (cujo significado é “adoração ao Criador”), e aos quinze foi introduzido em certas 
cerimônias espirituais. Mais tarde ele se recolheu a um lugar solitário para meditar 

profundamente e assim entrar em comunhão com Deus e Seu 
plano. Esteve ilhado durante dez anos, e nesse período 
recebeu revelações pelo Criador, que, registradas em forma de 
texto, consistem nos principais ensinamentos de Zaratustra, e 
os mais antigos da literatura Avesta. 

Mais especificamente, a sua Iluminação ocorreu quando tinha 
cerca de trinta anos. Como todas as manhãs antes do sol 
nascer, Zaratustra saiu para pegar água do rio – ali viu pela 
primeira vez a luz divina, a “Ahura Mazda” como o Sábio 
Criador. Compreendeu então as leis, o princípio sustentador do 
Universo, e entendeu a relação entre Ahura Mazda e a Criação. 

Logo após sua Iluminação, Zaratustra se pôs a compartilhar sua 
mensagem com o mundo. Apesar da resistência 
profundamente arraigada por parte dos governantes e 
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sacerdotes que, naturalmente, viviam de acordo com as práticas tradicionais, pouco a pouco as 
pessoas aceitavam os ensinamentos revelados e adotavam essa nova filosofia. 

Vishtaspa, um justo e sábio rei de um país vizinho, ao ouvir em sua corte as palavras do profeta 
decidiu organizar os ensinamentos do profeta, distribuindo pelo antigo Irã a mensagem sobre 
o Benevolente Deus único, e assim estabelecendo o Zoroastrismo como religião oficial. 

 

VALORES e PRINCÍPIOS 

A fé masdaísta se centra em alguns valores fundamentais, alguns deles sendo: 

 
Fé no Deus Único 

O Zoroastrismo reconhece  o Ser Supremo, e o chama de Ahura Mazda. “Ahu” significa o Ser, o 
morador real do coração, o “eu” verdadeiro, o onipresente criador da vida e da matéria. Ahura 
Mazda é então o nome dado ao Bem Supremo, à Luz que guia os homens, Aquele que criou o 
universo para que eles progridam e evoluam rumo à meta final. Este Ser Supremo, que é sem 
forma, necessita então ser visto com o olho interno, pois não pode ser visto através dos 
sentidos. Assim, para experimentá-lo diretamente, Zaratustra mostrou o caminho através dos 
Amesha-Spenta, os “Sagrados Imortais”: 

 

Mente Pura  
Somente uma mente pura e benevolente pode compreender a verdadeira natureza do homem, 
a Suprema Realidade, e discernir entre o verdadeiro e o falso, o correto e incorreto. 
 

Retidão Elevada 

É o “Princípio Ordenador da Realidade”, a Lei Eterna. Este Princípio consiste em uma ordem 
espiritual, mental e ética. O aspirante deve compreender e seguir a eterna lei de Deus mediante 
uma conduta reta, e esta Retidão abarca todas as virtudes baseadas na Verdade: em 
pensamento, palavra e ação. 

Em todos os âmbitos da vida, Zaratustra põe ênfase na necessidade e importância de se eleger 
o bem, que é aquilo que está em harmonia com a Ordem Cósmica e conduz à União com Deus, 
a Perfeita bem-aventurança. 

Bons pensamentos, boas palavras e boas ações são a quintessência do ensinamento desse 
profeta, e constituem sua tríade ética. Para se alcançar o Senhor da Bondade, apela a todos 
que vivam uma vida em bondade sagrada, que desenvolvam a tolerância benevolente, 
aceitando os outros cultos, pois o central de sua filosofia não se baseia simplesmente nas 
crenças, mas nas ações sagradas, no amor a Deus e no sacrifício. E assim, seguindo 
diligentemente a Lei, a Retidão mais Alta, o devoto torna-se digno de adentrar no reino da 
plenitude e da imortalidade: 

“Que eu possa, através da Lei Eterna, ter uma visão de Ti, que possa ser atraído por Ti, e que possa 
unir-me a Ti”, disse Zaratustra. 

 

“Ofereça toda amargura ao Fogo Sagrado e se torne grande e divino” 

Sathya Sai Baba 
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Judaísmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso.” 
 

O judaísmo é a religião semítica com raízes mais antigas. O cristianismo brotou de seu seio, e o 
islã adotou muitas de suas crenças e profetas. A doutrina principal do judaísmo fundamenta-se 
na Bíblia hebraica, que à exceção de alguns detalhes, coincide com o Antigo Testamento 
cristão. Somado à ele, no decorrer da história, os sábios judeus incorporaram um amplo volume 
de textos, que constituem hoje o fundamento doutrinal da religião. 
 
ORIGENS 
 

No ano 3000 a.C. o Egito já possuía as suas pirâmides, e povos como os sumérios já eram 
impérios mundiais. Em comparação, os judeus eram um pequeno grupo de nômades, como 
tantos outros, que vagavam pelas regiões superiores do deserto árabe e passavam 
despercebidos aos olhos das grandes nações. 

Sua história teve início a partir de um pacto de Deus com seu povo para que transmita a sua 
mensagem e a sua lei, e é um pacto de fidelidade mútua. Deus indica ao povo judeu que 
proclame ao mundo a sua unicidade, e em troca Ele o protegerá. 

A primeira aliança foi entre Deus e Abraão, nascido 4000 anos atrás, e portanto considerado o 
pai do povo judeu. Abraão é o primeiro dos três patriarcas junto com Isaque e Jacó, seu filho e 
seu neto. De Jacó (posteriormente chamado de Israel por Deus) descende toda a nação, e por 
isso ao longo da Escritura o povo é denominado “Os Filhos de Israel”. 

Através dessa aliança, o Senhor escolheu os descendentes de Abraão, dentre os povos da 
região, para receber revelações divinas e proclamar ao mundo a unicidade de Deus e suas leis. 
Por esta razão, um aspecto importante salientado pelo judaísmo é o chamado de Deus, sua 
convocação: Shemá Israel, “escuta, Israel, Deus é o nosso Senhor, Deus é Uno”. Esta oração é 
considerada a expressão fundamental da crença monoteísta. 

 O segundo pacto divino é com Moisés. Perto do ano 1400 a.C., Moisés recebe de Jeová (Yhwh, 
ou Yahvé) o Ensinamento que impõe as leis ao povo judeu, logo após tê-lo agraciado com o 
milagre do êxodo. 
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Apesar do judaísmo ter nascido com Abraão, considerado o 
primeiro judeu, muitos consideram Moisés como o Mestre por 
excelência, dado que através dele Deus estabeleceu as leis para 
o seu povo. O Sábio Rashi, comentarista da Torá, se refere a 
Moisés como “metade homem, metade divino'', enquanto que 
os místicos e os sábios da cabala (a corrente esotérica do 
judaísmo) o concebem como um homem inteiramente divino, 
similar ao conceito hindu de Avatar.  

Yahvé é o nome assumido por Deus, e, apesar de não haver 
consenso, significaria: “Ele que traz à existência o que existe”. 
Este nome é uma derivação do verbo ser, cujo tetragrama é 
Yhwh (já que o hebraico bíblico utilizava-se somente de 
consonantes). No entanto, Deus deu Seu nome a Moisés junto 
ao sagrado monte Sinai: “EU SOU”, insinuando que Ele é a 
Existência, o Ser em todos os seres e em toda criação, a 
Consciência que não possui começo nem fim. 

Assim, a característica de Deus é a sua existência única, conforme o indica a reza que começa 
com “Shemá Israel”. Deus convida então o povo não somente a reconhecer a sua unicidade, e 
sim a seguir suas leis, em troca de proteção e salvação. 
 

“O Alcorão estabelece que todos os seres deveriam cultivar o sentido de unidade, 

interdependência, amor desinteressado e imanência da Divindade. Oração em um grupo produz 

vibrações benéficas. Oração no Islã é também uma atividade congregacional. O Islã promete um 

maior fluxo de êxtase quando Deus é adorado por uma multidão enorme de corações desejosos. 

Todos eles fazem reverência à vista da mesquita (Masjid). Eles se ajoelham em filas e inclinam-se 

para frente até que as palmas das mãos e a testa toquem o chão, em humilde submissão à 

vontade de Deus. Deus é Uno e os ensinamentos de todas as fés O exaltam como Amor, 

Compaixão, Tolerância e Harmonia. O Islã ensina que a Graça de Deus pode ser conseguida 

através da justiça e de uma vida reta; riqueza, erudição e poder não podem conquistá-lo. 

Somente o amor sagrado pode agradar ao Senhor. Essa é a mensagem de cada religião.” 

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 30/08/2011” 

 
VALORES e PRINCÍPIOS 
Alguns dos valores centrais do judaísmo consistem em: 
 
Amor de Deus 
Representado pela Graça Divina que é derramada nos devotos, como também o amor 
expressado pelo devoto através da observação de Suas leis. 
 
Deveres Morais 
Consiste em princípios básicos para uma vida sagrada; entre eles estão a reverência aos pais, 
não roubar, não mentir, não matar. 
 
Esperança em Deus 
O povo hebreu esperava livrar-se das garras do opressor, e a figura do Messias foi a expressão 
máxima desta esperança. Foi a fé em Deus e no seu Salvador que levou seus seguidores a 
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esperar seguros de que as condições de vida, como um todo, poderiam melhorar. 
 
Igualdade 
O conceito de humanidade, tão familiar em nossos dias, foi promulgado pelos profetas hebreus 
e difundido pelos mestres que seguiram seu legado espiritual. Todo ser humano é, antes que 
nada, filho de Deus, e tem direitos que até os reis devem respeitar.  
 
 

Educação 
Outro aspecto que sobressai na análise do aporte judaico ao patrimônio universal é a 
importância que foi concedida à educação. Contrariamente ao que aconteceu em outras 
civilizações, a educação, no conceito hebraico, não estava destinada a indivíduos eleitos ou 
classes privilegiadas, e sim também às massas, que deviam beneficiar-se dela, dado que era a 
base indispensável de todo progresso espiritual e material. Os judeus foram ativos na formação 
de centros de estudo e de obras relevantes de ciência e pensamento no mundo ocidental.  

Assim, o processo de purificação e de recuperação do sagrado se consegue cumprindo as Suas 
leis, respeitando os seus mandamentos. O hebreu é um povo que está em permanente 
interpelação, sempre atento a escutar a Deus. Eles aceitam este compromisso com Deus e 
desta maneira cumprem a lei. Este é o coração do judaísmo. 

Quanto a seus rituais, o judaísmo procura consagrar a vida – idealmente, toda ela. No capítulo 
19 do Levítico se condensa esta questão quando Deus diz a Moisés: “Sedes santos, porque Eu, 
o Senhor vosso Deus, sou santo”. Falar da consagração da vida no judaísmo significa referir-se 
à sua convicção de que, abordada corretamente, toda a vida, incluindo seu menor elemento, 
pode ser vista como um reflexo da infinita fonte de santidade, que é Deus. 

Então, o segredo da espiritualidade consiste em ver o mundo inteiro como propriedade de 
Deus, como reflexo da glória de Deus. Não se considera correto aceitar as coisas boas da vida, a 
maioria das quais recebemos sem o menor esforço, como se fossem coisas normais, sem 
vinculá-las a Deus. No Talmude, comer ou beber algo sem abençoá-lo é algo como roubar a 
Deus a sua propriedade. Para o judaísmo devemos desfrutar da vida e, ao mesmo tempo, 
experimentar de real felicidade ao compartilhá-la com Deus. A lei judaica aprova todas as coisas 
naturais da vida – a comida, o matrimônio, os filhos, a natureza – e, ao mesmo tempo, as eleva 
à categoria de santidade. 
 

“A Bíblia, o Corão, os Vedas, o Granth – todos representam a mesma criação. Todos esses vieram 

à existência seguindo-se a voz de Deus. Todos nasceram do sussurro de Deus que, nas puras 

mentes daqueles que o ouviam, brotaram em som... As bases da religião judaica são 

precisamente as mesmas daquelas estipuladas pelos Vedas.” 

Sathya Sai Baba 
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Islamismo 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo” 

 

O Islã é uma religião monoteísta semítica cujos dogmas fundamentam-se no Alcorão, escritura 
revelada por Deus (Alá) a Maomé (Muhammad); surgiu no ano 622 em  Meca, atual Arábia 
Saudita. A palavra Islã provém da raiz árabe de três letras “s l m”, e deriva do verbo “aslama”, 
significando rendição, submissão. Islã, de fato, quer dizer entrega, completa submissão a Deus, 
e seus seguidores são denominados então muçulmanos (do árabe muslim – “aquele que se 
submete”).  
“A religião de Deus é o Islã”, diz o Alcorão, indicando que a religião verdadeira consiste na 
submissão à vontade divina.  
 
 

ORIGENS 
 

Assim como as duas outras grandes religiões monoteístas – o 
Cristianismo e o Judaísmo – as raízes do Islamismo também 
estão ligadas ao profeta e patriarca Abraão.  
No entanto, o Islã só se configurou como uma religião a partir 
das revelações recebidas pelo profeta Maomé. Maomé, cujo 
nome significa “muito louvado”, nasceu em Meca no ano de 
570. Apesar de não ser o alvo da adoração dos muçulmanos, 
ele é uma figura de extrema admiração e respeito.  
Sabe-se que em sua época tornou-se conhecido pela sabedoria 
e compreensão, servindo por vezes como mediador em 
disputas tribais. Era também adepto da meditação, e foi 
durante um retiro que recebeu a primeira revelação de Deus 
através do anjo Gabriel. Maomé recebeu os versos do Alcorão, 
por partes, durante 23 anos.  
O fato de que o profeta apenas sabia escrever o seu nome 
evidenciava o caráter revelador de seus escritos (sobre tudo 

tratando-se de escrituras gramaticalmente perfeitas e poeticamente inspiradoras). 
 
O Islã considera o Alcorão como uma continuação e culminação do Velho e do Novo 
Testamento, posto que estes sejam as revelações anteriores de Deus. Segundo os 
muçulmanos, as revelações à humanidade foram feitas em quatro grandes momentos. No 
primeiro, Deus se revelou a Abraão. No segundo, revelou os dez mandamentos através de 
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Moisés. No terceiro, revelou a Regra de Ouro através de Jesus: “Ama ao teu próximo como a ti 
mesmo, não faças aos outros o que não te gostarias que fizessem a ti”. No quarto, revelou a 
Maomé como se fazer isso. 
 

VALORES e PRINCÍPIOS 
 

Fé 
Este é o primeiro pilar do Islã, e consiste na confiança plena no Deus Único. 
 

Entrega a Deus e gratidão pela vida 
São os dois principais deveres de todo muçulmano, que crendo no Deus Único, lembra-se Dele 
sempre. 
 

Práticas espirituais 

Regulam e disciplinam a vida dos muçulmanos, tornando santificada sua existência. Dentre elas 
estão:  

A oração – realizada ritualisticamente cinco vezes ao dia, trazendo a lembrança de Deus e 
evocando Sua presença.  

A caridade – o Islã declara que toda riqueza pertence a Deus, que as concede ao homem como 
um empréstimo; assim, as posses se purificam ao serem repartidas aos mais necessitados.  

O jejum – realizado principalmente no mês islâmico do Ramadã (o mês em que Maomé recebeu 
a sua primeira revelação), o jejum, além de um bem à saúde, visa à recordação das graças 
recebidas de Deus, e à purificação (além disso, abstendo-se das comodidades mundanas ainda 
que por um curto período, desenvolve-se também uma maior compaixão para com os que 
passam fome, e assim fortalecem sua vida espiritual).  

Além dessas práticas consideram-se importantes a peregrinação, a busca pela companhia dos 
virtuosos, a pureza nas palavras, o controle do paladar, e a boa conduta. Todo muçulmano 
também deve abster-se de apostas, do roubo, da mentira, do alimento impuro e do álcool. 
 

Tolerância nas relações sociais 
Apesar da intolerância de muitas facções muçulmanas com relação a outras crenças, o Alcorão 
as reconhece e as valida expressamente: “Cada comunidade possui um enviado… te  contamos 
previamente de alguns enviados, de outros não” (10:47, 4: 164).  “Com certeza, aqueles que 
creem, e os que seguem a religião judaica, e os cristãos, e os sábios, ou seja, todo aquele que crê 
em Deus e no juízo final e que tenha feito o bem: todos estes receberão uma recompensa do seu 

Senhor, o temor não os alcançará e não estarão 
aflitos”. (2:59) 
 
 

O SUFISMO 
 
Um ou dois séculos depois da morte de Maomé, 
aqueles que dentro da comunidade islâmica 
difundiam a mensagem do Islã chegaram a ser 
conhecidos como sufis.  Vendo o rumo mundano 
que tomava o Islã, procuraram purificá-lo e elevá-
lo desde dentro. Para isso, os sufis recorreram 
aos mestres espirituais com os quais  formaram 
círculos que, a partir do século XII, se 
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converteram em ordens sufistas.  
 
A base do caminho místico do Islã é a ideia da unidade de todos os seres, e de toda a existência. 
O objetivo último do sufismo é a unificação da aparente multiplicidade na Unidade Essencial. 
Segundo os próprios sufis, isso é a prática do verdadeiro Islã, e neste sentido, a essência do 
sufismo não difere das facetas esotéricas de outras religiões, como a Cabala judia ou o 
misticismo cristão, nem dos textos budistas ou hindus, em especial os que se referem ao 
“advaita” (a não-dualidade). 
 
O sufismo sustenta que a unidade só é possível mediante o aniquilamento de todas as 
aparências em Deus  e, sobre tudo, da aparência do próprio eu, e marca três passos neste 
processo: 
O primeiro é: “não há nada digno de adoração exceto Deus.” 
O segundo é “não há propósito nem objetivo a não ser Deus.” 
O terceiro é “nada existe a não ser Deus.” 
 
“Islã significa submissão a Deus. Todos os que, em um espírito de rendição e dedicação, vivem 

em paz e harmonia na sociedade, realmente falando, pertencem ao Islã. O Islã insiste em plena 

coordenação entre pensamento, palavra e ação. No mês do Ramadan, o jejum e as orações são 

projetados para despertar e manifestar essa realização. O Ramadan reúne, em laços de amor, 

amigos e parentes, próximos e distantes, amigos e inimigos. Seja qual for a religião, a sua ênfase 

é em unidade, harmonia e equanimidade. Portanto, cultive tolerância, amor e compaixão e 

demonstre a Verdade em todas as atividades diárias. Essa é a mensagem que Eu lhes concedo 

com Minhas Bênçãos.”  

Sathya Sai Baba em “Pensamento para o dia 31/08/2011” 

 
 
META ESPIRITUAL 
 
O islamismo promove a imortalidade no céu; e, considerando Deus como o Criador imaterial e 
invisível, o onipresente, onisciente e todo poderoso, a meta daqueles que o seguem é viver 
para conquistar o amor Divino. Ao considerar que todos os atributos e todas as ações 
pertencem unicamente a Ele; que não há outra existência a não ser Ele, o objetivo final é então 
a experiência de desaparecer n’Ele e ser um com Ele.  
 
 
“Seja como a estrela crescente que nunca estremece, mas que permanece em inabalável fé” 

Sathya Sai Baba 
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Cristianismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles...” 

 

 
A religião cristã é a maior do mundo em número de fieis – aproximadamente 2 milhões e 
duzentos mil. É monoteísta e está baseada principalmente nos ensinamentos de Jesus Cristo, 
considerado como o Messias ou enviado de Deus, e profetizada pela própria religião judaica no 
Antigo Testamento. Hoje em dia o Cristianismo tem uma grande quantidade de divisões. As 
principais são a católica apostólica romana, a protestante e a ortodoxa. 
 

 

ORIGENS 
 

O Cristianismo advém da religião judaica. Jesus era judeu e anunciou 
que não vinha modificar ou criar outra religião, e sim que Ele era o 
Messias anunciado pelo judaísmo e vinha revitalizar e fortalecer a fé: 
“Não julgueis que vim abolir a Lei ou os profetas; não vim para os abolir, 
mas sim para levá-los à perfeição.” (Mat 5:17)  

A religião judaica se baseava na moral, na conduta reta diante dos olhos 
de Deus, através da observância dos mandamentos e preceitos divinos, 
cuja síntese encontra-se nos Dez Mandamentos.  

Além de anunciar que era o Messias, Jesus traz a boa nova de que Deus, 
sobre todas as coisas, é amor, misericórdia e perdão. Outra 

contribuição que Jesus faz ao judaísmo popular daquela época é o conceito da imanência de 
Deus, em contraposição a um Deus alheio e afastado. Cristo fala desta imanência quando diz “O 
reino dos céus está em vocês”, e na famosa afirmação “Meu Pai e eu somos um”.  
 
A Bíblia 
A Bíblia – que significa “livros” – se compõe de Antigo e Novo Testamento. Foi redigida ao 
longo de 1600 anos por aproximadamente quarenta escritores. Tem um total 1127 capítulos 
reunidos em 73 livros. O Antigo Testamento foi escrito em hebreu antigo, e o Novo, em grego.  
 

O Antigo Testamento começa relatando a origem da Criação, a história do povo, de reis judeus 
e dos profetas. Está composto pelos livros históricos, os proféticos e os salmos. Parte do 
Antigo Testamento também é considerado pelos judeus e muçulmanos. 

O Novo Testamento está composto pelos evangelhos, as epístolas (cartas) e as profecias, 
também chamadas de revelações. A essência do Cristianismo está nos evangelhos, nas 
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epístolas de São Paulo e nos escritos dos demais apóstolos.  
Nestes documentos o primeiro, o Evangelho, é a dignidade 
superior, transcendental e divina de Jesus Cristo. É o próprio 
Jesus quem se identifica a si mesmo com as profecias antigas e 
confirma com seus milagres e ensinamentos o seu caráter de 
enviado divino e filho de Deus.  

Os evangelhos relatam principalmente o ensinamento e a vida de 
Jesus, por isso se diz que em realidade são os evangelhos de 
Cristo. O dogma propriamente dito aparece nas epístolas – cartas 
escritas por alguns dos discípulos de Jesus. As mais famosas são 
as de São Paulo. O objetivo destas cartas é dar instruções aos 
cristãos sobre a maneira de comportar-se e responder às suas 
inquietudes. Aí estão as bases da fé cristã. 

 
Os doze apóstolos 
Diz-se que, de todos os apóstolos, João “O Amado” era aquele que estava mais consciente da 
divindade de Jesus. Além de ser o autor do Quarto Evangelho, João escreveu três Epístolas e o 
Apocalipse. O propósito de Jesus era que os apóstolos fossem testemunhas de tudo o que dizia 
e fazia, para que eles pudessem continuar com o plano de Deus.  
 
O significado da Ressurreição  
Sem dúvida, a ressurreição é o fato mais importante do Cristianismo e o acontecimento 
decisivo na existência de Jesus, na vida e na fé dos cristãos. Porém a ressurreição não pode ser 
concebida sem a crucifixão. O significado esotérico da cruz é a crucifixão do ego. Por isso Jesus 
diz “Venha a nós o Teu Reino”, momento que coincide com a ressurreição. Então, a cruz pode 
simbolizar o sacrifício da alma individual, necessário para a união com a Alma Universal, ou 
ressurreição. Esta união se vê refletida nas próprias palavras de Jesus, que no começo se 
apresentava como o mensageiro de Deus, depois como o filho de Deus e por último disse: 
“Meu Pai e Eu somos um”. 
 

 
VALORES e PRINCÍPIOS 
 

Amor Incondicional  
O ensinamento de Cristo diz que o amor a Deus é o mais elevado – o princípio fundamental da 
espiritualidade. Tal amor deve também ser canalizado dentro do mundo em que vivemos. Disto 
vem sua famosa frase:  
“Ama o teu próximo como a ti mesmo”. 
Ele dizia que não há valor amar a quem nos ama: “Se amais somente os que vos amam, que 
recompensa tereis? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? ... 
 

Não fazem também a mesma coisa os injustos? Sejais, então, perfeitos, como vosso Pai que está 
nos céus e é perfeito.”  
 
Perdão, Tolerância, Não Violência e o Não julgamento  
Jesus fala de perdoar para ser perdoado na sua oração ao Pai. Também adverte contra o hábito 
de julgar os demais: “Não julgueis se não quereis ser julgados”; “Aquele que está livre de pecado, 
que lance a primeira pedra.” 
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Caridade 
Uma parábola famosa de Jesus conta que no reino dos céus seu pai ia separar as ovelhas de um 
lado e os cabritos do outro, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então Jesus diz: “À 
direita vão estar vocês, que quando tive sede me deram de beber, quando tive frio me 
agasalharam, quando estive doente me curaram, quando estive preso me visitaram”.  
Então eles dizem: “mas Senhor, quando foi que te vimos sedento e te demos de beber?, quando te 
vimos faminto e te demos de comer?, quando te sentimos como um estranho e te atendemos?, 
quando estiveste preso e te cuidamos?”.  
E Ele diz: “quando fizeram isso para o menor de seus irmãos fizeram-no por Mim”.  
“Fé sem obras é fé morta” 
 
Sermão da montanha 
Este sermão dado por Jesus aos seus apóstolos e a uma grande multidão é uma joia mestra de 
sabedoria espiritual e simboliza o núcleo filosófico do cristianismo. O que queria Jesus de seus 
discípulos? Jesus queria que fossem exemplos, e no seu discurso ele chamou a todos de “sal da 
terra”. Se o sal não tem sabor não vale para nada, assim, se um discípulo não coloca em prática 
a mensagem do Mestre, ele não tem valor real. 
 
 
META ESPIRITUAL 
Seguir os ensinamentos sagrados de Jesus, amando ao próximo e levando a mensagem do 
Mestre a todos, para que ao fim da vida se alcance a presença do Pai, nos reinos da 
imortalidade. 
 

“Deixe que seu ego morra na cruz para que você viva eternamente” 
                                                                                                                                         Sathya Sai Baba 
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Hinduísmo 
 
 
 

“Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor.” 

O hinduísmo se destaca por ser a mais antiga das religiões e por ser uma das mais ecumênicas 
que existem. Apesar do termo hinduísmo ser usado livremente, o nome original da religião é 
Sanathana Dharma. Sanathana significa eterno; Dharma significa lei. Sanathana Dharma é então 
a ordem cósmica que rege e sustenta o universo; é o conjunto de ensinamentos, de princípios, 
práticas e valores perenes que permitem o ser humano atingir consciência da sua real natureza, 
seu Ser Divino. As principais escrituras que regem essa fé são conhecidas como Vedas – que não 
só são as primeiras escrituras sagradas da história da humanidade como também os textos 
mais antigos do planeta. 
 
ORIGENS 
 

No hinduísmo não há uma homogeneidade de crenças; diversas 
são as formas pelas quais Deus é adorado, e diversas são as 
escrituras sagradas e mestres que se seguem. Porém, como foi 
dito, os Vedas constituem indubitavelmente um dos alicerces 
dessa fé. A palavra “Vedas” vem do sânscrito e tem como raiz o 
termo “Vid”, que pode ser traduzido como “conhecimento”. Os 
Vedas não possuem autores e são um compêndio da sabedoria 
eterna revelada diretamente por Deus aos homens. Assim, de 
Deus vieram os Vedas, e dos Vedas, a religião hindu. 

Com o passar do tempo, outros textos vieram para explicar os 
ensinamentos védicos e fazê-los compreensíveis a todos; esses textos podem ser organizados 
em cinco grupos: Puranas (mitologia), Itihasas (épicos), Dharma Shastras (códigos de lei), 
Agamas (escrituras sectárias), e Darshanas (tratados filosóficos). Dentre todas elas a Bhagavad 
Gita (um seção dos Itihasas) é considerada como detentora da essência dos Vedas. 
 

VALORES e PRINCÍPIOS 
 

Apesar de haver uma enorme gama de interpretações e considerações sobre as escrituras, e 
apesar de haver uma miríade de personagens santos que enfatizaram um ou outro aspecto da 
fé hindu, em geral os valores centrais comuns a essa fé são: 
 

Amor a Deus 
O Amor Divino é considerado como equivalente a Deus (“Deus é Amor”, é dito), e é através 
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desse sagrado amor que se pode atingi-Lo e alcançar a meta final da vida. 
 

Não-violência 
No caminho do Amor, e no cultivo da compaixão, a Criação é vista como uma grande família, e 
assim, para o hindu sincero, uma vida espiritual está intimamente ligada à prática da não-
violência; e a não-violência só é realmente experimentada quando sua dimensão é aprofundada 
– busca-se não ferir não apenas em atos ou palavras, mas nem mesmo em pensamentos; 
ademais, além dos seres humanos, os animais não devem ser postos sob sofrimentos, pois ao 
considerá-los também como filhos de Deus, devem ser tratados com igual respeito e 
reverência. Isso explica porque em geral se negam a matar animais, e sua dieta é vegetariana.  
 

Tolerância – multiplicidade na Unidade 
Os hindus, via de regra, não realizam grandes esforços para 
impor sua crença; possuem uma abertura às diferentes 
concepções de Deus, e aceitam diferentes formas de culto. 
Consideram que Deus é um, porém os nomes e as formas pelas 
quais Ele se faz conhecido são infinitas. Por esse motivo, 
muitos, equivocadamente, consideram o hinduísmo como uma 
religião politeísta, porém o contrário é verdadeiro: é uma fé 
que estabelece suas bases no Deus Único. Nessa crença tende-
se a dar um nome e uma forma específicas ao Senhor de 
acordo com suas funções. Quando cria, Ele é chamado de 
Brahma, quando protege e mantém o universo é chamado de 
Vishnu, e quando dissolve o que foi criado e transforma é 
chamado de Shiva. Outro nome que se dá a Deus é Atma, que 
indica o onipresente Ser, sem forma nem atributos, que habita 
toda a Criação, inclusive os seres humanos. Além disso, considerando a onipotência divina, 
chamam de avatar toda manifestação de Deus em forma humana.  
 

Práticas espirituais 
As práticas espirituais (chamadas de sadhana) são consideradas como de suma importância no 
caminho do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Dentre elas estão a meditação, o canto 
devocional, as diferentes formas de ioga, a recitação de mantras, a prece e o serviço. Através 
da prática espiritual o ser humano pode atrair a Graça de Deus para si. 
 

Renúncia 
É um dos valores centrais do hinduísmo; suas escrituras dizem – “a imortalidade não pode ser 
alcançada através de riqueza, progênie ou rituais; somente através da renúncia”. Renunciar é 
oferecer o melhor com amor, sem esperar retorno material algum; é a porta para a 
imortalidade pois tende a dissolver o ego humano – sua chave é “amar o outro como a si”, para 
que no final não haja “eu” nem “tu”, mas somente “Ele”. 
 
META ESPIRITUAL 
Atingir a união com Deus. Transpor a ignorância que vê diversidade e diferença no mundo e 
chegar à vivência de que “Deus” e “eu” são um e o mesmo. Para o não-dualismo tudo é Deus, 
Deus é tudo – o universo é Deus, e todos, estando unidos ao universo são manifestações do 
Criador. 
 

“Ouça o som do OM ressoando em seu coração e no coração do universo”       Sathya Sai Baba 
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Um Encontro com o Eu 

 
Esta é a última história... Não, não é mais uma – ela está dentro das cento e oito, pois todas as 

histórias desta Guirlanda, de uma forma ou de outra, tem reflexo nela... 

 

Estava passeando num jardim encantado a pensar em meu amado Senhor. Minha companhia 

naquele momento eram as flores, pedras, árvores, pássaros, o lago, o som longínquo de 

algumas vozes humanas, risos, o céu dourado do fim de tarde e a brisa suave que acariciava 

minha face. Sentei-me na terra macia a fim de contemplar um pouco mais o movimento de vida 

que ali se manifestava; quanto mais me concentrava, mais vida encontrava.  

Vibrava interiormente a prece védica: “Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes”. 

Fechei os olhos e tão logo o silêncio me atraiu; nele permaneci por um divino tempo. De 

repente... ouço uma voz doce e baixinha, é uma criança... . . .  .  .  .   .   .   .  

 

– Deus? O Senhor está me ouvindo? 
 

– Sim. Estou sempre aqui, pronto para você. 
 

– Mas, Deus... o Senhor deve ser tão ocupado com tanto a cuidar no universo inteiro! 
 

– Sim, filha Minha, mas você também é Meu universo. Estou cuidando de tudo e de todos porque 

Estou presente em todos. Eu criei a Mim mesmo e Sou tudo isto. 
 

– Quer dizer que o ar que respiro é o Senhor?! As castanhas e o mel são o Senhor; a grama e a terra 

onde piso... enfim, tudo o que há foi o Senhor que criou, tudo é o Senhor em outras formas?, 

tudo?! Meu Deus, é tanto amor que até tenho vontade de chorar... 
 

– Tudo vem de Mim e a Mim retorna. 
 

– Senhor, mas se é assim por quê esquecemos? Como podemos não lembrar de tamanho amor? Por 

favor, tenho medo de esquecer esta Verdade tão bela, esta Bondade tão imensa... me ajude! 

 

– Se Me chamas, Eu venho; 

Se Me queres, Eu te quero; 

Se Me chamas de Pai, sou teu Pai, teu Herói e Protetor! 

Se Me chamas de Mãe, sou tua Mãe, no esplendor do Amor de mil mães! 

 

Quer que seja Teu amigo mais querido? 

Teu Professor e Libertador? 

Estou sempre pronto. Usa-me! 

Quer que seja Eu Deus? 

Sou o que você quiser! 
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Eu Sou o Morador interno de tudo e de todos...  

Venha! Dê somente um passo em Minha direção e Eu darei cem até você. 

De ti, não desistirei jamais!  

Não existe possibilidade alguma de te esquecer.   .   .  .  .  . . . . ... 

 

E assim, sem saber explicar, estava com a atenção novamente ali naquele jardim, vendo 

algumas crianças brincarem com os peixinhos no lago e outras no colo de suas mães. 

Kapa Jore 
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Considerações finais 

 
Conforme já mencionado na introdução, optamos por não classificar as histórias por virtudes 

específicas, tampouco as definir como infantis ou adultas; esta é a característica da Guirlanda: 

Unidade da diversidade. Direcionar a história escolhida para o objetivo pretendido será a tarefa 

de cada um de nós.  
 

Praticamente 90% das citações foram extraídas do site da Organização Sai em “Pensamento 

para o Dia”. Quiséramos ter conseguido coletar um número maior de pensamentos das bases 

das principais religiões, mas quem sabe este possa vir a ser um trabalho a ser desenvolvido nas 

atividades de EES nos Centros e Grupos Sai ao utilizarem esta Guirlanda. 
 

Gostaríamos ainda de solicitar que, se por ventura, você encontrar alguma correção a ser feita, 

seja nas histórias, nas citações ou nos anexos, por favor, envie sua colaboração para o e-mail: 

guirlandadehistorias@yahoo.com.br – assim como alguma sagrada história que queira 

compartilhar... quem sabe não surja uma outra Guirlanda? 

 

É, pois o fim destas histórias é apenas o começo de muuuuuitas outras...  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Fim 

mailto:guirlandadehistorias@yahoo.com.br
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Anotações
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