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8 – Bhagavad Gîtâ 
 

 
http://perspicassiasfelinas.blogspot.com.br/2011/09/uma-historia-hindu.html 

 

Fala o Verbo Divino (Krishna): 
 
 

Sabe também, ó Arjuna! que Eu aceito 
toda a oferenda que se Me faça com amor: 
seja uma folha, uma flor, uma fruta ou 
apenas gotas de água. Eu não olho o valor 
da oferenda, mas olho o coração de quem a 
faz. 

Por isso, qualquer coisa que faças, quer 
comas ou bebas, quer recebas ou dês, quer 
jejues ou ores, sempre pensa em Mim e 
oferece tudo a Mim. 

E oferecendo a Mim todas as tuas ações, 
serás livre dos vínculos da ação e das suas 
consequências. A tua mente torna-se, assim 
bem equilibrada e harmonizada, e capaz de 
unir-se a Mim. 

A todos os meus filhos no mundo, a todos 
os viventes, eu olho com igual amor e 
simplicidade. Todos Me são igualmente 
caros; não repilo a ninguém e a ninguém 
prefiro. Aqueles, porém, que Me adoram e a 
Mim se dedicam, esses estão em Mim e Eu 
neles. 

Se um grande pecador a Mim se dirige e 
Me dedica o amor de sua alma, é digno de 
louvor, porque procura a verdade. 

Em breve ele encontrará o caminho da 
retidão e, trilhando-o com perseverança, 
alcançará a Paz Eterna; pois Eu não 
abandono a nenhum dos que Me adoram em 
verdade. 

Cada um que a Mim se dirige acha em 
Mim o refúgio, e anda pelo soberano 
caminho, mesmo que nascido de família 
pecadora, seja homem ou mulher, rústico ou 
peão. 

Tanto mais os santos brâmanes e os pios 
reis-sábios! Compreende isto, ó príncipe! e 
considera esta terra como uma morada 
passageira, transitória. 

Conhece-Me, adora-Me, fixa em Mim a 
tua mente e sem distração une a tua vontade 
à Minha, e nesta união encontrarás a mais 
perfeita felicidade da tua vida. 
 

Cap. IX – ps. 106-108 
 
 
(Bhagavad-Gitâ: a mensagem do mestre.  
Tradução de Francisco Valdomiro Lorenz.  22ª 
edição. São Paulo: Pensamento, 2006) 

 

Uma oportunidade para o Livre Pensar  
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