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Esse guia de estudos é 
alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba durante 

Cada guia contém uma história inspiracional e um 
reflexivas para que indivíduos, famílias e Centros Sai ao redor do mundo 

mergulhem na Sua Divina mensagem, em pre
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 D  C A D O
 

Com amor e reverência aos Divinos Pés de Lótus de

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
A Encarnação do Amor Divino 

Esse guia de estudos é o segundo de uma série de três, que encapsula 
alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba durante 

o Guru Purnima. 
 

Cada guia contém uma história inspiracional e um conjunto de perguntas 
reflexivas para que indivíduos, famílias e Centros Sai ao redor do mundo 

mergulhem na Sua Divina mensagem, em preparação à primeira 
Celebração Global Online do Guru Purnima (4 e 5 de julho de 2020).

O 
Com amor e reverência aos Divinos Pés de Lótus de 

Sathya Sai Baba 

de uma série de três, que encapsula 
alguns dos Divinos Discursos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba durante 

conjunto de perguntas 
reflexivas para que indivíduos, famílias e Centros Sai ao redor do mundo 

paração à primeira 
do Guru Purnima (4 e 5 de julho de 2020). 



 

 
História inspiradora por 

Bha ga va n  S r i  Sa t h ya  Sa i  B a b a
 

 

Siga as Palavras do Guru
 
 
 
 
 
Dentre tantas qualidades divinas de Deus, temos
prática tudo o que é dito. Pratique pelo menos
ouvido e sai pelo outro. 
 
Uma vez, um escultor trouxe três estátuas 
ministro: "Ministro, avalie qual é 
orelha de uma estátua. A haste
ministro. Ele examinou a segunda estátua. Quando a haste foi 
pela boca. A mesma atitude se seguiu. Agora o ministro colocou a terceira estátua à prova. A 
haste de ferro entrou pela orelha
valiosa". "Qual é a razão"? Perguntou o rei. O ministro diss
uma pessoa que ouve, mas não aproveita nada
uma pessoa que ouve e logo repete as informações sem refletir
terceira estátua representa uma pessoa que recebe informações pelo ouvido e 
seu coração. ” 
 
Portanto, qualquer coisa boa que você ouça, 
coração poderá eventualmente se 
você tem um negativo, pode fazer 
sua cabeça é como uma foto Polaroid. Você não pode fazer cópias disso. Mantenha as coisas 
boas guardadas em seu coração, com
prática. 
 
 

Discurso Divino no
  

a b a  

Siga as Palavras do Guru 

Dentre tantas qualidades divinas de Deus, temos ao menos uma? Você não precisa colocar em 
prática tudo o que é dito. Pratique pelo menos um ensinamento de Swami. Mas 

Uma vez, um escultor trouxe três estátuas para a corte do rei Bhojaraja. Bhojaraja disse a seu 
qual é a melhor das três". O ministro enfiou uma 

haste saiu pela outra orelha. Esta estátua 
ministro. Ele examinou a segunda estátua. Quando a haste foi inserida

se seguiu. Agora o ministro colocou a terceira estátua à prova. A 
pela orelha, mas não saiu. E o ministro disse: "Ó, rei, esta estátua é muito 

erguntou o rei. O ministro disse: “A primeira estátua representa 
não aproveita nada. Isto não é bom. A segunda estátua si

uma pessoa que ouve e logo repete as informações sem refletir. Não vale de nada
terceira estátua representa uma pessoa que recebe informações pelo ouvido e 

Portanto, qualquer coisa boa que você ouça, guarde-a em seu coração. Se você 
coração poderá eventualmente se desenvolver. É como o negativo de uma fotografia. Quando 
você tem um negativo, pode fazer quantas cópias quiser, quando quiser
sua cabeça é como uma foto Polaroid. Você não pode fazer cópias disso. Mantenha as coisas 

em seu coração, como negativos fotográficos, para poder colocá

Discurso Divino no Sai Sruthi, Kodaikanal

uma? Você não precisa colocar em 
um ensinamento de Swami. Mas entra por um 

a corte do rei Bhojaraja. Bhojaraja disse a seu 
ou uma haste de ferro na 

saiu pela outra orelha. Esta estátua foi descartada pelo 
inserida em uma orelha, saiu 

se seguiu. Agora o ministro colocou a terceira estátua à prova. A 
, rei, esta estátua é muito 

e: “A primeira estátua representa 
. Isto não é bom. A segunda estátua simboliza 

Não vale de nada. Mas a 
terceira estátua representa uma pessoa que recebe informações pelo ouvido e as preserva em 

a em seu coração. Se você assim fizer, seu 
como o negativo de uma fotografia. Quando 

quiser, quando quiser. O que você leva em 
sua cabeça é como uma foto Polaroid. Você não pode fazer cópias disso. Mantenha as coisas 

, para poder colocá-las em 

anal em 10 de abril de 1993 



 

 

 
 
 
 
 
Obedeça Minhas Instruções

 

Portanto, utilize ao máximo a chance de associação Comigo e esforce
melhor maneira que possa para seguir as instruções que Eu tenho dado. Obedecer Minhas 
instruções é suficiente, pois elas lhe trarão mais benefícios que o mais rigoros
Pratique Sathya (verdade), Dharma
queridos. Resolva manter esses ideais diante de você, sempre, em todos os seus pensamentos, 
palavras e atos. Eles podem lhe conferir a máxima bênção da 
da Divindade. 

 

Discurso Divino, Conferência Mundial das Organizações 
 
 
 
 

Fé e Amor são Necessários para se Chegar a Deus
 

Para que suas orações cheguem a Deus, você deve afixar o selo d
'amor'. Se você tem fé e amor, suas orações alcança
Você deve cuidar para que seu amor por Deus 
para se sujeitar às provas de Deus. Quanto mais cedo você passar nesses testes, 
aproximará de Deus. Não pode haver avanço
estudantes devem estar cientes de que, para frequentar uma classe superior, devem passar 
nos testes prescritos. 
 
Na vida, você é testado quanto ao seu apego às coisas efêmeras do mundo e quanto anseia 
pelo Divino. Se o seu amor por Deus é uma fração minúscula do seu amor por coisas 
mundanas, como você espera que Deus 
 
Quão mais sagrado seria se os homens pensassem em Deus, mesmo que por alguns 
momentos, nas muitas horas que gastam pen
desenvolver fé nessa verdade. Qualquer fé que eles tenham em si mesmos, deveriam 
mesma fé em Deus. Essa é a marca da grandeza. Quem não tem fé em si mesmo, como pode 
ter fé em Deus? Afaste sua fé do 
eterna. 

 

Discurso Divino em Pras
 
 

Guia de Estudos

Extratos de Discursos Divinos
para Contemplação

Obedeça Minhas Instruções 

Portanto, utilize ao máximo a chance de associação Comigo e esforce-se imediatamente e da 
melhor maneira que possa para seguir as instruções que Eu tenho dado. Obedecer Minhas 
instruções é suficiente, pois elas lhe trarão mais benefícios que o mais rigoros

Dharma (retidão), Shanti (paz) e Prema (amor), que
. Resolva manter esses ideais diante de você, sempre, em todos os seus pensamentos, 

palavras e atos. Eles podem lhe conferir a máxima bênção da fusão com a Suprema Substância 

Conferência Mundial das Organizações Sri Sathya Sai, Mumbai,

Fé e Amor são Necessários para se Chegar a Deus 

Para que suas orações cheguem a Deus, você deve afixar o selo da 'fé' e 
'amor'. Se você tem fé e amor, suas orações alcançam Deus, independentemente da distância. 

que seu amor por Deus seja puro e imaculado. 
para se sujeitar às provas de Deus. Quanto mais cedo você passar nesses testes, 

Deus. Não pode haver avanço espiritual sem passar por esses testes. Os 
devem estar cientes de que, para frequentar uma classe superior, devem passar 

Na vida, você é testado quanto ao seu apego às coisas efêmeras do mundo e quanto anseia 
. Se o seu amor por Deus é uma fração minúscula do seu amor por coisas 

mundanas, como você espera que Deus derrame Sua graça sobre você? 

Quão mais sagrado seria se os homens pensassem em Deus, mesmo que por alguns 
que gastam pensando em coisas mundanas? As pessoas devem 

desenvolver fé nessa verdade. Qualquer fé que eles tenham em si mesmos, deveriam 
em Deus. Essa é a marca da grandeza. Quem não tem fé em si mesmo, como pode 

do temporário e do transitório e entregue

Discurso Divino em Prashanti Nilayam em 7 de setembro de 1997

Guia de Estudos 

xtratos de Discursos Divinos 
para Contemplação 

se imediatamente e da 
melhor maneira que possa para seguir as instruções que Eu tenho dado. Obedecer Minhas 
instruções é suficiente, pois elas lhe trarão mais benefícios que o mais rigoroso ascetismo. 

(amor), que Me são muito 
. Resolva manter esses ideais diante de você, sempre, em todos os seus pensamentos, 

fusão com a Suprema Substância 

Mumbai, 17 de maio de 1968 

'fé' e endereçá-las com 
Deus, independentemente da distância. 

puro e imaculado. Deve estar preparado 
para se sujeitar às provas de Deus. Quanto mais cedo você passar nesses testes, mais se 

espiritual sem passar por esses testes. Os 
devem estar cientes de que, para frequentar uma classe superior, devem passar 

Na vida, você é testado quanto ao seu apego às coisas efêmeras do mundo e quanto anseia 
. Se o seu amor por Deus é uma fração minúscula do seu amor por coisas 

 

Quão mais sagrado seria se os homens pensassem em Deus, mesmo que por alguns 
em coisas mundanas? As pessoas devem 

desenvolver fé nessa verdade. Qualquer fé que eles tenham em si mesmos, deveriam ter a 
em Deus. Essa é a marca da grandeza. Quem não tem fé em si mesmo, como pode 

e entregue-a à imutável realidade 

i Nilayam em 7 de setembro de 1997 



 

 

O Poder da Fé 
 

Fé é o mais importante para o sucesso ou o fracasso. É a fé ou a falta 
fé, toda argumentação em nome da devoção reflete apenas o
 
Há árvores enormes na beira da estrada. Essas árvores permanecem verdes, apesar da fome e da 
outro lado, há uma plantação de arroz nas proximidades. Você tem
sem você molhar e o arroz secará. Os tolos podem pensar: “A plantação de arroz seca se não receber água 
por um dia. Como as árvores permanecem verdes mesmo em um longo período de estiagem”? Qual é a 
razão para isto? 
 
As raízes da árvore se aprofundaram na ter
arroz permanecem na superfície. Não 
discursos de Swami todos os dias, mas não obte
mas permanecem fortes para sempre. Todas as dificuldades começam quando a fé oscila.

 

Discurso Divino, Guru P
 
 
 
Cultivem Amor por Deus,  
Jamais desistam de Deus 

 

O que é que o homem deve procurar? Como ele pode alcançar paz e felicidade
cultivar amor por Deus. Os Puranas e os antigos sábios declararam que o Divino encarna para punir os 
perversos e proteger os bons. Isso não está correto. O Divino encarna para inculcar o amor na humanidade 
e ensinar como o amor deve ser promovido e praticado. Somente quando 
homem fica livre da tristeza e da angústia. Os pecados são exterminados e o medo deixa de assombrar os 
homens. 
 
A essência de todas as religiões, todos os ensinamentos e caminhos espirituais é uma coisa
Desenvolva esse Amor Divino. Acima de tudo, quaisquer que sejam suas dificuldades, quaisquer que sejam 
as provações que você precise suportar
você rico ou pobre, erudito ou ignorante, quaisquer problemas com
espirituais que adote, seja você um pecador ou um santo: “Não desista de Deus e perceba Deus é um

 

 
  

mais importante para o sucesso ou o fracasso. É a fé ou a falta dela que produz o resultado
umentação em nome da devoção reflete apenas o ego e a ostentação.

Há árvores enormes na beira da estrada. Essas árvores permanecem verdes, apesar da fome e da 
de arroz nas proximidades. Você tem que regá-la todos os dias. 

secará. Os tolos podem pensar: “A plantação de arroz seca se não receber água 
por um dia. Como as árvores permanecem verdes mesmo em um longo período de estiagem”? Qual é a 

As raízes da árvore se aprofundaram na terra até o nível da água, enquanto que as raízes da lavoura de 
arroz permanecem na superfície. Não temos fé firme e forte. A fé é como o ar que respiramos. Ouvimos os 
discursos de Swami todos os dias, mas não obtemos nenhum benefício. Alguns ouvem apenas uma vez, 
mas permanecem fortes para sempre. Todas as dificuldades começam quando a fé oscila.

Discurso Divino, Guru Purnima, Prashanti Nilayam, 14 de julho de 1992

 
 

O que é que o homem deve procurar? Como ele pode alcançar paz e felicidade
Deus. Os Puranas e os antigos sábios declararam que o Divino encarna para punir os 

e proteger os bons. Isso não está correto. O Divino encarna para inculcar o amor na humanidade 
e ensinar como o amor deve ser promovido e praticado. Somente quando esse amor é desenvolvido, o 
homem fica livre da tristeza e da angústia. Os pecados são exterminados e o medo deixa de assombrar os 

A essência de todas as religiões, todos os ensinamentos e caminhos espirituais é uma coisa
se Amor Divino. Acima de tudo, quaisquer que sejam suas dificuldades, quaisquer que sejam 

precise suportar, em qualquer situação, não desista de Deus. Deus é 
ou ignorante, quaisquer problemas com os quais se depare

você um pecador ou um santo: “Não desista de Deus e perceba Deus é um

Guru Purnima, 1988,

produz o resultado. Sem essa 
ego e a ostentação. 

Há árvores enormes na beira da estrada. Essas árvores permanecem verdes, apesar da fome e da seca. Do 
todos os dias. Basta um dia 

secará. Os tolos podem pensar: “A plantação de arroz seca se não receber água 
por um dia. Como as árvores permanecem verdes mesmo em um longo período de estiagem”? Qual é a 

a até o nível da água, enquanto que as raízes da lavoura de 
como o ar que respiramos. Ouvimos os 

mos nenhum benefício. Alguns ouvem apenas uma vez, 
mas permanecem fortes para sempre. Todas as dificuldades começam quando a fé oscila. 

i Nilayam, 14 de julho de 1992 

O que é que o homem deve procurar? Como ele pode alcançar paz e felicidade? O primeiro requisito é 
Deus. Os Puranas e os antigos sábios declararam que o Divino encarna para punir os 

e proteger os bons. Isso não está correto. O Divino encarna para inculcar o amor na humanidade 
esse amor é desenvolvido, o 

homem fica livre da tristeza e da angústia. Os pecados são exterminados e o medo deixa de assombrar os 

A essência de todas as religiões, todos os ensinamentos e caminhos espirituais é uma coisa só: o amor. 
se Amor Divino. Acima de tudo, quaisquer que sejam suas dificuldades, quaisquer que sejam 

, em qualquer situação, não desista de Deus. Deus é um só. Seja 
depare, quaisquer práticas 

você um pecador ou um santo: “Não desista de Deus e perceba Deus é um só”. 

rnima, 1988, Prashanti Nilayam 



 

 

Uma História sobre Fé  
por Bhagavan Sri Sathya Sa
 
Em uma vila remota, viviam mãe e filho. O garoto havia perdido o pai quando tinha apenas dois 
anos de idade. A mãe se esforçou de várias maneiras para ganhar dinheiro suficiente para criar 
seu único filho e educá-lo. O menino era muito inteligente, obediente e tinha muito amor e 
consideração por sua mãe. O garoto cresceu e chegou à sétima 
para o exame final. 
 
Um dia, disse à mãe: “Mãe, dentro de quatro dias tenho que pagar 
fazer o exame. Por favor, arranje o dinheiro para m
 
A mãe entrou em pânico pois não tinha dinheiro e era a última semana do mês. Ela foi ao 
diretor e explicou sua incapacidade de pagar as taxas a tempo
alguma forma. O diretor respondeu que não havia nada 
 
A mãe voltou para casa, sentou-se debaixo de uma árvore perto da cabana e começou a chorar. 
O garoto voltou da escola e encontrou a mãe chorando. 
que você está chorando, mãe?" 
 
“Meu filho, não consigo encontra
melhor vir trabalhar comigo. Não há outro caminho."
 
O garoto disse: “Por que você não pede a alguém 
trabalharei e poderei pagar a quantia. ”
 
“Meu querido filho”, respondeu a mãe, “quem me dará dinheiro? Somente Deus
O garoto perguntou ansiosamente: “Quem é Deus, mãe? Onde Ele está? Qual é o endereço 
Dele? Eu irei a Ele buscar o dinheiro
 
A mãe disse, impotente: "Sim, existe o S
riqueza". 
 
Sem um momento de hesitação, o garoto 
moedas consigo. Comprou um cartão e escreveu nele a infeliz condição de sua mãe, sua própria 
necessidade e pediu a Deus que enviasse 
 
Ele foi até a caixa postal que estava presa
a fenda e colocar a carta na caixa. O funcionário do correio
todo, saiu, pegou o cartão e perguntou: "Para quem você está escrevendo a carta?"
 

ai Baba 

mãe e filho. O garoto havia perdido o pai quando tinha apenas dois 
anos de idade. A mãe se esforçou de várias maneiras para ganhar dinheiro suficiente para criar 

lo. O menino era muito inteligente, obediente e tinha muito amor e 
nsideração por sua mãe. O garoto cresceu e chegou à sétima série. Ele estava estudando muito 

Um dia, disse à mãe: “Mãe, dentro de quatro dias tenho que pagar uma taxa de 20 rúpias para 
arranje o dinheiro para mim”. 

não tinha dinheiro e era a última semana do mês. Ela foi ao 
diretor e explicou sua incapacidade de pagar as taxas a tempo, pedindo
alguma forma. O diretor respondeu que não havia nada que pudesse fazer.

se debaixo de uma árvore perto da cabana e começou a chorar. 
O garoto voltou da escola e encontrou a mãe chorando. Sentou-se perto dela e perguntou: "Por 

“Meu filho, não consigo encontrar dinheiro. Você não pode ir à escola a partir de amanhã. É 
trabalhar comigo. Não há outro caminho." 

O garoto disse: “Por que você não pede a alguém que empreste as 20 rúpias.
trabalharei e poderei pagar a quantia. ” 

ilho”, respondeu a mãe, “quem me dará dinheiro? Somente Deus
mente: “Quem é Deus, mãe? Onde Ele está? Qual é o endereço 

dinheiro”. 

sse, impotente: "Sim, existe o Senhor de Vaikunta, Narayana, que é a fonte de toda 

Sem um momento de hesitação, o garoto correu até o posto de correio. Ele tinha algumas 
omprou um cartão e escreveu nele a infeliz condição de sua mãe, sua própria 

eus que enviasse 20 rúpias imediatamente pelo correio, em resposta

que estava presa a uma árvore, mas era muito pequeno para alcançar 
e colocar a carta na caixa. O funcionário do correio, que observava

todo, saiu, pegou o cartão e perguntou: "Para quem você está escrevendo a carta?"

mãe e filho. O garoto havia perdido o pai quando tinha apenas dois 
anos de idade. A mãe se esforçou de várias maneiras para ganhar dinheiro suficiente para criar 

lo. O menino era muito inteligente, obediente e tinha muito amor e 
. Ele estava estudando muito 

uma taxa de 20 rúpias para 

não tinha dinheiro e era a última semana do mês. Ela foi ao 
, pedindo que ele a ajudasse de 

fazer. 

se debaixo de uma árvore perto da cabana e começou a chorar. 
perto dela e perguntou: "Por 

r dinheiro. Você não pode ir à escola a partir de amanhã. É 

que empreste as 20 rúpias. Após o exame, 

ilho”, respondeu a mãe, “quem me dará dinheiro? Somente Deus, se Ele quiser”. 
mente: “Quem é Deus, mãe? Onde Ele está? Qual é o endereço 

Vaikunta, Narayana, que é a fonte de toda 

correio. Ele tinha algumas 
omprou um cartão e escreveu nele a infeliz condição de sua mãe, sua própria 

pelo correio, em resposta. 

a uma árvore, mas era muito pequeno para alcançar 
observava o garoto o tempo 

todo, saiu, pegou o cartão e perguntou: "Para quem você está escrevendo a carta?" 



 

O menino disse: “Ó senhor! Esta é uma carta muito urgente ao Senhor Narayana em Vaikunta. 
Eu tenho que pagar minhas taxas de exame dentro de três dias. Estou escrevendo para
solicitando que envie 20 rúpias imediatamente”. 
 

O funcionário olhou para o endereço no cartão postal. 
lágrimas encheram seus olhos diante da inocência daquele garoto: "Meu querido, quem lhe 
deu esse endereço"? Perguntou 
"Senhor, minha mãe diz que Deus é muito gentil e certamente ajudará os pobres como nós, se 
apenas orarmos a Ele sinceramente". O 
tapinha no ombro do garoto e disse: "Meu querido, cuidarei da entrega expressa deste cartão 
postal; é melhor você vir depois de amanhã".
 

O garoto correu para casa de bom humor. Ele disse à mãe que receberia o dinheiro em um dia. 
O garoto foi ao correio no dia seguinte.
envelope, dentro dele você encontrará 
 

O menino voltou correndo para casa com o envelope e o entregou à sua mãe. A mãe, severa, 
perguntou como ele havia conseguido o dinheiro. 
funcionário do correio. Ela não acredit
funcionário se o que o filho lhe dissera era verdade e como isso poderia ter acontecido.
 
O homem lhe disse: “Mãe acredite em mim. Eu sempre fui um homem de coração duro. Quando 
vi seu filho com essa carta, não pude acreditar nos meus próprios olhos. Uma carta escrita a 
Deus com tanta fé que me comoveu. Deve ser Deus que me induziu a vir em socorro do seu
filho. 
 
Por favor, aceite o dinheiro. Deve ser a vontade de Deus que eu 
contrário, eu não teria tido a chance de ver 
resposta e a fé de seu filho em Deus teria sido destruída. Considero isso uma oportunidade para 
ajudar um bom garoto”. 
 

 
  

senhor! Esta é uma carta muito urgente ao Senhor Narayana em Vaikunta. 
Eu tenho que pagar minhas taxas de exame dentro de três dias. Estou escrevendo para

imediatamente”.  

olhou para o endereço no cartão postal. Não conseguiu encontrar palavras,
s olhos diante da inocência daquele garoto: "Meu querido, quem lhe 

 o homem. O menino narrou o diálogo entre ele e sua mãe. 
"Senhor, minha mãe diz que Deus é muito gentil e certamente ajudará os pobres como nós, se 
apenas orarmos a Ele sinceramente". O funcionário ficou muito emocionado. Ele deu um 

garoto e disse: "Meu querido, cuidarei da entrega expressa deste cartão 
postal; é melhor você vir depois de amanhã". 

O garoto correu para casa de bom humor. Ele disse à mãe que receberia o dinheiro em um dia. 
O garoto foi ao correio no dia seguinte. O funcionário disse: “Meu querido

você encontrará 20 rúpias. Agora vá e pague as taxas

O menino voltou correndo para casa com o envelope e o entregou à sua mãe. A mãe, severa, 
havia conseguido o dinheiro. O garoto narrou toda a 

. Ela não acreditou nele, apressou-se até o correio e perguntou
se o que o filho lhe dissera era verdade e como isso poderia ter acontecido.

: “Mãe acredite em mim. Eu sempre fui um homem de coração duro. Quando 
vi seu filho com essa carta, não pude acreditar nos meus próprios olhos. Uma carta escrita a 
Deus com tanta fé que me comoveu. Deve ser Deus que me induziu a vir em socorro do seu

o dinheiro. Deve ser a vontade de Deus que eu doe 
contrário, eu não teria tido a chance de ver seu menino postando a carta, 
resposta e a fé de seu filho em Deus teria sido destruída. Considero isso uma oportunidade para 

Bhagavan Sri Sathya Sai 

senhor! Esta é uma carta muito urgente ao Senhor Narayana em Vaikunta. 
Eu tenho que pagar minhas taxas de exame dentro de três dias. Estou escrevendo para Ele 

ão conseguiu encontrar palavras, e 
s olhos diante da inocência daquele garoto: "Meu querido, quem lhe 

. O menino narrou o diálogo entre ele e sua mãe. 
"Senhor, minha mãe diz que Deus é muito gentil e certamente ajudará os pobres como nós, se 

ficou muito emocionado. Ele deu um 
garoto e disse: "Meu querido, cuidarei da entrega expressa deste cartão 

O garoto correu para casa de bom humor. Ele disse à mãe que receberia o dinheiro em um dia. 
disse: “Meu querido, tome este 

. Agora vá e pague as taxas”. 

O menino voltou correndo para casa com o envelope e o entregou à sua mãe. A mãe, severa, 
O garoto narrou toda a conversa com o 

correio e perguntou ao 
se o que o filho lhe dissera era verdade e como isso poderia ter acontecido. 

: “Mãe acredite em mim. Eu sempre fui um homem de coração duro. Quando 
vi seu filho com essa carta, não pude acreditar nos meus próprios olhos. Uma carta escrita a 
Deus com tanta fé que me comoveu. Deve ser Deus que me induziu a vir em socorro do seu 

doe esse dinheiro. Caso 
postando a carta, que continuaria sem 

resposta e a fé de seu filho em Deus teria sido destruída. Considero isso uma oportunidade para 
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Perguntas para Reflexão
 

 Qual é o papel da fé em nosso relacionamento com Deus? Quais são as maneiras de 
nutrir nossa fé em Deus? 

 
 Quando a fé se torna instável, quais são algumas das medidas que se pode tomar para 

recuperar a estabilidade? A fé 
 

 O que é amor divino? Como nutrir o amor divino?
 

 Como se apegar a Deus o tempo todo, sob todas as circunstâncias, em todos os lugares?
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recuperar a estabilidade? A fé firme e constante sempre leva aos resultados desejados?
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firme e constante sempre leva aos resultados desejados? 

Como se apegar a Deus o tempo todo, sob todas as circunstâncias, em todos os lugares? 


