
ESPÍRITO OBEDIENTE

 Oyassama ensinou:
 Foi por volta de 1876 ou 1877, quando Yoshimatsu 
Hayashi tinha cinco ou seis anos de idade. Conduzido pela avó, 
regressou à Residência, por causa do deslocamento do braço 
direito.
 Então, Oyassama disse-lhe: “Garotinho, seja bem-vindo!”
E apontando para a xícara que estava na entrada, disse-lhe: 
“Por favor, traga-me aquela xícara.”
 Yoshimatsu foi pegá-la com a mão esquerda, pois a direita 
doía, quando Oyassama levantou a sua própria mão direita:
 “Garoto, esta, esta.”
 Diante da divina voz de Oyassama e levado pela obediên-
cia infantil, tentou segurá-la com a dolorida mão direita e conse-
guiu. A mão que segurava a xícara, recebendo a graça, estava 
curada.

Episódios da Vida de Oyassama,
Episódio 49. Espírito Obediente

 Infância: fonte de aprendizado e desenvolvimento emocional.
 A infância é uma época em que a aprendizagem é fortemente 
influenciada por todo o meio onde a criança se encontra e com o 
qual interage. Aprende de forma amorosa e afetuosa os valores de 
responsabilidade social e do cuidar dos outros.

 O afeto é o que sustenta a vida humana. Ele é essencial no 
desenvolvimento integral da criança e garante a formação de um 
indivíduo com melhores condições de lidar consigo mesmo e com os 
outros.
 Quem na sua infância tenha carecido do calor do lar e do 
amor infinito dos pais ou que tenha percebido mesmo estando com 
eles, que não foi amado o suficiente, pode desenvolver padrões de 
apego pouco saudáveis ou inclusive ser propensos a ter um compor-
tamento autodestrutivo.
 Toda criança deveria ser educada em um âmbito familiar 
acolhedor.
 Quão terno e caloroso a crianca deve ter sentido no olhar de 
Oyassama quando se sentou a sua frente. As pessoas que se encon-
traram com Oyassama na infância, nunca esqueceram a sensação de 
afeto e amor emanada dela. Sua vida-modelo é a síntese da pureza e 
da beleza.
 Se você contar às crianças a respeito da vida de Oyassama, 
elas vão ouvir atentamente e amá-la. A vida-modelo lhes proporcio-
nará um valor espiritual inestimável, que irá ajudá-los a encontrar a 
esperança em qualquer contratempo.
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