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 nasceu em São 
Paulo. Estudou Psicologia e Yoga. Tor-
nou-se discípulo do mestre Sri Sachcha 
Baba Maharaj Ji, da linhagem indiana 
Sachcha. Como líder humanitário e 
mestre espiritual, fundou o movimen-
to global Awaken Love com o propó-
sito de restabelecer e elevar os valores 
humanos para despertar a consciência 
amorosa. Ele divide seu tempo entre o 
Brasil e a Índia, onde ministra cursos, 
oferece palestras e retiros. É autor de 
Transformando o sofrimento em alegria e 
Amar e ser livre: as bases para uma nova 
sociedade. É também autor das mensa-
gens de sabedoria que chama de “Flor 
do dia”, distribuídas diariamente para 
milhares de pessoas e traduzidas para 
vários idiomas. 

Acesse: http://www.sriprembaba.org/

PROPÓSITO
A c o ra g em  d e  s e r  qu em s omo s

“Todos e cada um de nós viemos para 
este plano com uma missão, um pro-
pósito a ser realizado. E apesar de, na 
superfície, não sermos iguais e termos 
diferentes qualidades, estamos unidos 
por um propósito único que, em última 
instância, é a expansão da consciên-
cia. E a consciência se expande através 
do amor. Por isso costumo dizer que o 
nosso trabalho enquanto seres huma-
nos é despertar o amor, em todos e em 
todos os lugares. 

Agora eu quero convidar você a em-
barcar comigo numa jornada rumo à 
expansão da consciência. Trata-se de 
uma aventura cheia de incertezas e de-
safios que nos leva da semente ao fru-
to, da terra ao céu, do esquecimento à 
lembrança, do estado de adormecimento 
ao estado de consciência desperta. Uma 
jornada que revela os infinitos desdo-
bramentos do amor – esse poder que 
nos habita, nos move e nos liberta.”

POR QUE EXISTIMOS?  
QUAL É A NOSSA MISSÃO DURANTE ESTA VIDA?

Neste livro, Sri Prem Baba expande o diálogo amoroso a que 
sempre se propôs, abordando temas que têm a ver com os anseios 
mais íntimos do ser humano. 

Aqui o leitor vai vislumbrar o horizonte de um trajeto precioso 
que o levará ao interior de si mesmo. Quando chegar ao seu 
destino, encontrará o Propósito de sua existência. Essa viagem 
será vigorosa, transformadora e única, mas poderá ser realizada 
com serenidade. 

Sri Prem Baba é um mestre em ensinar o caminho do amor que 
renova os fundamentos da existência e pode alterar os rumos 
da vida pessoal e coletiva. O líder humanitário afirma que “não 
somos uma gota d’água no oceano”, pois “o amor nos faz ser o 
próprio oceano”. Também explica que a paisagem interna deverá 
ser esquadrinhada para que possamos discernir amorosamente 
qual é o nosso papel no mundo.

O livro está dividido em sete partes. Ao longo das seis primeiras, 
que tratam do nascimento à transcendência, o leitor encontrará 
as coordenadas para fazer a própria viagem interior. Na sétima, 
aprenderá as chaves práticas que vão guiar suas descobertas rumo 
ao despertar do amor. 
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“Uma jornada que 
revela os infinitos 

desdobramentos do 
amor – esse poder que 
nos habita, nos move

e nos liberta.”
– Sri Prem Baba
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 nasceu em São 
Paulo. Estudou Psicologia e Yoga.  
Tornou-se discípulo do mestre Sri  
Sachcha Baba Maharaj Ji, da linhagem 
indiana Sachcha. Como líder huma-
nitário e mestre espiritual, fundou o 
movimento global Awaken Love com 
o propósito de restabelecer e elevar os 
valores humanos para despertar a cons-
ciência amorosa. Ele divide seu tempo 
entre o Brasil e a Índia, onde ministra 
cursos, oferece palestras e retiros. É au-
tor de Propósito e Flor do dia – uma com-
pilação das mensagens de sabedoria 
distribuídas diariamente para milhares 
de pessoas e traduzidas para vários idio-
mas –, ambos publicados pela Sextante 
em parceria com a Editora Dummar. 

Acesse: http://www.sriprembaba.org

“Prem Baba constrói pontes entre a ver-
dade universal e as práticas diárias do 
Oriente e do Ocidente. Este é um guia 
para todos os que estão buscando uma 
vida mais saudável e gratificante, pois ele 
nos mostra como transformar o sofrimen-
to em alegria.”

Dr. Jamil Mahuad,  
Presidente do Equador 1998-2000

Apesar das inúmeras diferenças entre 
as pessoas, há algo que conecta a todos 
nós numa grande família humana: a 
busca por sentido, por uma vida mais 
harmoniosa, repleta de relacionamentos 
verdadeiramente significativos e envolta 
em satisfação e alegria.

Escrito por Prem Baba, cuja vida é 
dedicada a ajudar as pessoas a alcan-
çarem seu verdadeiro propósito, Trans-
formando o sofrimento em alegria  
é um guia prático para nos ensinar a 
construir a vida de realização espiritual 
que tanto buscamos.

Nestas páginas, o mestre nos revela o 
caminho de luz rumo à superação dos  
padrões psicológicos que condicionam 
nossas ações e nos impedem de reconhecer 
o que sempre esteve bem diante dos nos-
sos olhos, a essência partilhada por todos 
nós, a verdade última de quem realmente  
somos: o puro amor.

“O amor é a essência dos ensinamentos de Prem Baba. O único 
pecado, como ele gosta de dizer, é não amar.

Prem Baba não nega a existência do mal no mundo. Ao contrário, 
ele nos incita a ter a coragem de olhar para dentro e ver as porções 
do mal que espreitam em nosso interior, todas enraizadas no medo. 
Da mesma forma que a escuridão pode ser compreendida como a 
falta de luz, o mal pode ser compreendido como a falta de amor.

Para ajudar as pessoas a realizarem a jornada do medo para o 
amor, ele desenvolveu uma metodologia que chama de ‘Caminho 
do Coração’, abordada neste livro.

Esse método, derivado da sua busca pessoal, integra os insights 
da psicologia ocidental com a espiritualidade oriental e inclui 
práticas que vão de meditação e yoga até a intensa exploração 
psicológica do que Jung chamou de ‘sombra’, os impulsos nega-
dos que governam parte do comportamento humano.

Prem Baba sustenta a esperança perene de que todos os seres 
humanos têm o potencial para viverem juntos no amor – nossa 
essência humana – e incorpora seus próprios ensinamentos. Ele 
irradia o amor do qual fala, e isso faz toda a diferença.

Permita que estas palavras lhe mostrem o caminho que é só seu. 
Estes ensinamentos têm o propósito de acordar seu guia interior. 
Pois, afinal, o mestre está dentro de cada um.”

William Ury, autor de Como chegar ao sim com você mesmo

TRANSFORMANDO
O SOFRIMENTO  

EM ALEGRIA
Cons t rua  r e l a c i onamen t o s  

í n t imo s  e  h a r mon i o s o s

capa Transformando_10mm.indd   1 5/31/17   10:32

“O amor é a essência 
dos ensinamentos de 
Prem Baba. O único

pecado, como ele gosta 
de dizer, é não amar.”
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