
VERDADEIRA SALVAÇÃO

Uma seguidora obtivera a graça da cura completa da doença das 
pernas que sofria por longos anos, quando conseguiu ficar de pé, 
estalando todas as articulações. Entretanto, as mãos tremiam um pouco 
e não melhoravam de modo algum. Assim, mostrou as mãos trêmulas 
solicitando a cura a Oyassama, que lhe explicou:
“Em vez de ser completamente curada é melhor que fique com um 
pequeno tremor, assim poderá entender bem a predestinação das vidas 
anteriores e não esquecerá nunca a graça recebida. Isso é a verdadeira 
salvação.”
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Episódio 147. VERDADEIRA SALVAÇÃO

 Imagine que você está dirigindo um caminhão carregado de toras 
de madeira numa estrada estreita na montanha. Uma desatenção pode ser 
suficiente para provocar um acidente. Você se sente inseguro e começa a 
pensar: “Este caminhão não deveria estar tão carregado”.
 No entanto, você pode ter certeza de sua segurança. Os troncos 
pesados em seu caminhão garantem uma boa tração, permitindo manobrar 
com mais segurança.
 De fato, um caminhão sem carga exigiria atenção redobrada. Ter 
menos peso aumentaria a probabilidade de o caminhão derrapar ou ser 
dirigido de maneira imprudente.



 Há momentos na vida em que nenhum esforço parece ser suficien-
te para superar os problemas de doença ou circunstanciais. Enfrentar uma 
situação dessas pode ser como passar por uma interminável ventania carre-
gando um peso sobre os ombros.
 Não podemos nos dar ao luxo de parar e nem diminuir nossa carga. 
Não temos escolha a não ser continuar. Mesmo assim, sentimos vontade de 
desistir, imaginando quanto tempo durará e o que estará nos esperando.
 No entanto, essa carga é como os troncos do caminhão numa estra-
da. A carga é um peso que nos ajuda a andar com atenção e cuidado para 
evita dar passos errados. É um dispositivo de segurança que ajuda a garan-
tir uma base firme.
 Sem ele, podemos desviar os olhos do caminho, escorregar ou 
talvez cair nos ferindo seriamente. Se não tivermos situações desafiadoras 
em nossas vidas, podemos acabar ficando despreocupados e fazer coisas 
tolas com consequências desastrosas, como arruinar a nós mesmos.
 Oyassama nos protege, fornecendo-nos um “peso” apropriado. Ela 
nos mostra o caminho, dizendo: “Venha por aqui”. Ao seguirmos sua voz, 
podemos reunir toda a força que temos para continuar.


