
1ª JORNADA DE EDUCAÇÃO ESPIRITUAL SAI 

OSSSB - REGIÃO SUL 

“EDUCAÇÃO ESPIRITUAL SAI E SERVIÇO” 

Dinâmica:  “AS FLORES QUE NUNCA 

 MURCHAM” 

 

1) FLOR DA NÃO VIOLÊNCIA 

Manifestações do Amor Divino! 

“A flor da não-violência (Ahimsa) é a primeira  das oito flores. Não-violência significa 

não causar dano a qualquer criatura viva em pensamento, palavra e ação. 

Encontramos médicos realizando cirurgias em pacientes para curá-los de suas 

doenças. No ato da cirurgia, os médicos cortam o corpo com um bisturi. Vocês não 

podem chamar isto de um ato de violência, porque isto é benéfico para o paciente. 

Algumas pessoas podem argumentar que até cortar os vegetais é um ato de violência, 

porque os vegetais e as árvores têm vida. Sem dúvida, os vegetais e as árvores têm 

vida, mas eles não têm mente. Consequentemente, eles não sentem dor. Só o homem 

tem cinco corpos: o corpo físico, o corpo vital, o corpo mental, o corpo de sabedoria 

e o corpo de bem-aventurança. Quem tem mente experimenta o prazer e a dor. Os 

homens, os animais, os pássaros e os insetos são dotados com a mente, mas não as 

árvores e os vegetais. Em algumas árvores vocês veem a seiva que escorre quando 

arrancam sua fruta. Escorrer seiva de uma árvore é um fenômeno natural, mas 

algumas pessoas confundem isto com lágrimas de sofrimento. As árvores não sofrem 

qualquer dor porque elas não têm a faculdade da mente.” ... 

 

...”Qual é o seu Dharma? Seu Dharma é levar a vida de um ser humano. Lembrem-se 

que vocês são seres humanos, não um animal. Tendo nascido como seres humanos, 

vocês devem cultivar valores humanos. Não se comportem como um animal. A vida 

humana não é para desfrutar confortos físicos e prazeres mundanos que são 

momentâneos. Ela é para dar um exemplo ao resto do mundo. Cultivem bons 

pensamentos, falem boas palavras e realizem boas ações. Esta é a verdadeira 

natureza humana. Os nomes de antigos sábios e profetas são lembrados até hoje por 

causa das boas ações que realizaram. Façam aos outros o que gostariam que os outros 

fizessem a vocês. Suas vidas encontrarão realização quando agradarem a Deus Lhe 

oferecendo as oito 'flores' mencionadas acima. O amor é a corrente subjacente de 

tudo. Assim, levem uma vida repleta de amor.”  (Sai Baba- DD 22/08/00) 

 


