
Minha jornada interior

Siga antes de pregar 
Pelo Sr. Gonçalo Medeiros 

sr Gonçalo Medeiros, após se formar em 
Filosofia, trabalhou no Banco do Brasil e Banco 
Central do Brasil como Analista de Sistema. 

Na Secretaria do Tesouro Nacional, foi responsável 
pela implantação do sistema orçamentário da União 
no país. Em nome da Presidência da República, 
ele foi um dos Coordenadores da Cúpula da Terra 
da ONU em 1992. Sob a orientação de Sri Sathya 
Sai Baba nos últimos 25 anos, o Sr. Gonçalo está 
esclarecendo muitos professores e o público em 
geral com as verdades superiores da vida. 

Nos últimos anos, estive procurando um 
Mestre que me possa fazer entender meu 
mundo interior - meu verdadeiro Eu. Eu 

orava e rezava para que isso acontecesse, e minha 
intuição sempre afirmava que o encontraria 
na Índia e que ele traria um novo caminho de 
evolução para a humanidade.

Enquanto o Mestre não aparecia fisicamente, eu 
praticamente devorava todos os livros ao meu 
alcance. Um dos livros continha uma mensagem 
inesquecível: “Quando o discípulo está pronto, o 
Mestre aparece.”

Enquanto isso, em minha casa, promovia rituais 
que cultuavam a natureza e o universo, durante 
reuniões semanais e mensais de grupos de 
meditação. Em um desses dias, o ritual realizado 
coincidia com o dia de lua nova que era, e eu 
experimentei uma ocorrência incomum em que 
me encontrei no palácio do zodíaco composto 
pelos 13 grandes seres.

Eles me levaram a muitas salas especiais, onde 
promoviam a cura celular por meio de um tipo 
especial de fio. Depois de passar por todas as 
salas, voltei ao grande salão e os grandes seres 
ofereceram uma prece de agradecimento pela 
minha busca. Perguntei se poderia fazer perguntas 
a eles e eles consentiram. Eu lhes fiz muitas 
perguntas, algumas das quais são mencionadas 
abaixo:

Eu perguntei: “Por que vocês estão gratos por minha 
busca?” Eles responderam: “Porque sua busca nos 
ajuda”. Enquanto nossa conversa continuava, eu 
comentei: “Milhões de pessoas procuram templos no 
mundo”. “Sim, milhões procuram templos, mas não se 
rendem”, disseram. Por fim, fiz a pergunta mais 
importante que pairava em meu coração: “Há 
muito tempo procuro o meu Mestre. Vocês são meus 
Mestres?” A isso, eles responderam: “Não, não somos 
seus Mestres. Seu Mestre está na Índia.”

Finalmente, em 1986, participei de uma viagem 
à Índia que visitaria o ashram de um Mestre, 
que as pessoas afirmavam ser a manifestação da 
energia cósmica. Depois de visitar templos em 
vários estados da Índia, chegamos a Puttaparthi 
e ficamos dentro do ashram. No terceiro dia, 
durante o darshan da manhã, Swami parou bem 
na minha frente e me perguntou de onde eu 
era. A isso respondi que era do Brasil. Ele ainda 
me perguntou a contagem total do número de 
pessoas em nosso grupo que tinham vindo para 
Seu darshan. Eu disse a Ele que éramos 23 pessoas 
no total. Apontando para a sala de entrevista, Ele 
disse: Vá!”

Na sala de entrevista, Swami perguntou a todo 
o grupo - “Qual é a maior força na Terra?” Várias 
respostas vieram como - terremoto, tufão, vulcão, 
ciclone, etc. Swami então explicou sobre a «maior 
força» com a maior paciência e compaixão. Ele 
disse: “A maior força na Terra é a devoção. Estou 
além dos cinco elementos, e nada neste universo pode 
me escravizar como a devoção de um devoto.” Então 
Ele perguntou: “Como podemos viver como Deus, 
diariamente?” Cada um no grupo apresentou 
respostas diferentes, como - realizar certos rituais, 
esforço próprio, etc. No final, Baba esclareceu 
todas as nossas dúvidas, revelando a verdade 
mais elevada da maneira mais simples possível! 
Ele disse: “Para viver como Deus no dia-a-dia, apenas 
veja o bem, ouça o bem e fale o bem”. Esta revelação 
foi algo que acendeu todos os corações presentes 
na sala e serviu de luz guia para o progresso no 
caminho espiritual.

Na minha terceira visita a Puttaparthi, eu 
entreguei uma carta a Baba, pedindo-Lhe que me 
conduzisse ao entendimento ao qual eu procurava. 
Sua resposta foi apenas uma pequena linha, Ele 
disse, “Instale-Me em seu coração.” Durante a mesma 
visita, Swami me orientou a ensinar crianças em 
escolas públicas e privadas do Brasil, sobre os 
valores humanos universais, e a criar vídeos sobre 
valores humanos para que fosse interessante para 
a comunidade estudantil.

Eu acreditava que os valores humanos só podem ser 
ensinados sendo um exemplo - e para isso, praticar 
os valores na vida diária é muito importante. Como 
é dito com razão nas escrituras indianas - ‘ācarati 
iti ācārya’, que significa‘ aquele que pratica o que 
prega é um verdadeiro professor’. Sem praticar o 
que está sendo pregado, os ensinamentos não terão 
um impacto benéfico sobre o receptor. Swami me 
colocou em inúmeras circunstâncias, nas quais 
tive que aplicar os valores humanos na prática, e 
isso alimentou os valores ocultos em mim.

Para chegar a esta compreensão da espiritualidade 
prática, Swami me ajudou em cada passo, guiando-
me de dentro do meu coração, mesmo para as coisas 
mais mundanas como - o que devo fazer durante o 
dia, aonde devo ir, quando devo retornar de um 
lugar particular... etc. Gradualmente, desenvolvi 
um relacionamento íntimo Mestre-discípulo com 
o Swami em meu coração, por meio do qual fui 
capaz de absorver os profundos aprendizados 
transmitidos por Ele. Ele é realmente o mestre 
titereiro, que segura as cordas de nossas vidas. É 
apenas abandonando nossa falsa identidade que 
podemos deixar Deus entrar. Este é o meu único 
esforço - Ser Mais e Mais de Deus e cada vez menos 
e menos de mim, até que finalmente me torne Ele.

“Para viver como Deus no dia-a-dia, apenas veja o 
bem, ouça o bem e fale o bem.” 


