
NÂO SE PREOCUPE

Ao conceder a concessão de um parto seguro a uma mulher grávida, 
Oyassama disse:
“É absolutamente desnecessária qualquer cogitação humana, ampare-se 
em Deus-Parens para que tenha um parto tranquilo.”
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 Digamos que um amigo esteja atrás de nós e nos diga: “Solte-se e 
caia para trás em meus braços. Não se preocupe, eu vou te segurar.” 
 Começamos a cair lentamente, no entanto, depois de certo ponto, 
podemos nos preocupar e acabar usando as pernas para manter o equilíbrio. 
Se assim fizer, é porque não confiamos totalmente nele.
 É como sentar numa cadeira e manter o corpo rígido com receio de 
que não quebre. Assim, não estaremos descansando. A paz de espírito genuí-
na vem da total confiança.
 Mesmo que fique preocupado, nada será solucionado. Pelo contrá-
rio, a ansiedade faz sentir-se esgotada física e mentalmente, além de piorar a 
situação com a qual estamos tentando lidar.



 O poder humano é limitado. Nem sabemos o que acontecerá daqui 
a cinco minutos. Confiar apenas em nós mesmos e rejeitar a ajuda de Deus 
pode não ser sábio.
 Se a nossa ansiedade e agonia causam muita insônia, alguns podem 
pensar que toda a esperança está perdida. No entanto, nesse momento, pode-
mos ouvir uma voz dizer: “Enquanto você se amparar em Mim, não haverá 
perigo”. É a voz de Oyassama.
 “Em vez de me preocupar, posso deixar tudo nas mãos de Oyassa-
ma. O que quer que aconteça vem da razão do céu. Aceito tudo com alegria 
e gratidão.”
 Amparar-se de corpo e alma em Oyassama é como se o nevoeiro se 
dissipasse para revelar um caminho onde era menos esperado.
 

 Independente dos problemas que vierem à nossa frente, temos a 
certeza de que estaremos seguros e felizes, contando totalmente com a 
Oyassama, pois isso é a força da fé dos seguidores.


