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Oferecido com amor e gratidão aos pés de lotus de  
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As pessoas falam do sacrifício de Cristo, demonstrado por Sua crucificação. Ele 
foi cercado, amarrado pela multidão que O capturou, e coroado com uma coroa 
de espinhos para depois ser pregado na cruz por Seus captores. Alguém amar-
rado e espancado pela polícia não pode dizer que sacrificou alguma coisa, pois 
não é um homem livre. Prestemos atenção ao sacri-fício feito por Jesus enquanto 
estava livre, por Sua própria vontade. Ele sacrificou Sua feli-cidade, prosperi-
dade, conforto, segurança e posição; Ele enfrentou a inimizade dos podero-sos. 
Recusou-Se a ceder ou a fazer concessões. Renunciou ao “ego”, que é a coisa mais 
difí-cil da qual se livrar. Honrem-No por tudo isso. Ele voluntariamente sacrif-
icou os desejos com os quais o corpo atormenta o homem; este é um sacrifício 
maior do que o sacrifício do corpo sob coação. A celebração do aniversário de 
Jesus tem que ser marcada pelo sacrifício de, no mínimo, um ou dois desejos de 
vocês, e pela vitória sobre, ao menos, os impulsos mais desastrosos do ego.

Sri Sathya Sai Baba,
24 de dezembro de 1972

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/he-whom-christ-announced/
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A Mensagem de Jesus Cristo
Em 25 de dezembro, quando Jesus nasceu, três 
reis vieram ao Seu local de nascimento. Os 
três deram expressão a três visões diferentes 
a respeito do recém-nascido. Um deles, 
olhando para o bebê, disse: “Esta criança 
parece que será alguém que amará a Deus.” O 
segundo rei disse: “Deus amará esta criança.” 
E o terceiro rei declarou: “Em verdade, esta 
criança é o próprio Deus.” O primeiro viu a 
criança do ponto de vista físico. O segundo, 
do ponto de vista mental. O terceiro, do ponto 
de vista Átmico (espiritual).

As três declarações indicam como se pode 
progredir do nível humano ao nível divino. O 
que é necessário é destruir as características 
animais e demoníacas no homem. Hoje o 
homem adora estátuas e imagens inanimadas, 
mas não tenta amar seus semelhantes 
humanos em carne e osso. Esta foi a primeira 
mensagem de Jesus. Embora o indivíduo veja 
seu próximo dia após dia, ele não escolhe 
amá-lo. Como é possível acreditar que uma 
pessoa assim consiga amar um Deus invisível? 
Se um homem não consegue amar um semel-
hante que está visível diante de seus olhos, 
como conseguirá amar o que não é visível 
para ele? Isso não é possível. Só um homem 

que ama os seres vivos à sua volta pode amar 
o Divino invisível. O amor deve começar com 
o amor pelos seres que têm forma. Ele deve 
ser estendido a todos os seres. Esse é o estágio 
primário na espiritualidade. Espiritualidade 
não significa ocupar-se com meditação, 
adoração, etc. Ela implica a extinção total das 
características animais e demoníacas no 
homem, e a manifestação de sua divindade 
inerente. Quando o apego e o ódio nos quais 
o homem está envolto forem removidos, a 
divindade nele inerente, o Sat-chit-ananda em 
seu interior Se manifestará. Não há necessi-
dade de procurar o Divino onipresente em 
algum lugar específico. Uma vez que vocês 
mesmos são divinos, por que procurar o 
Divino em outro lugar? Isso é um sinal de 
ignorância.

Sri Sathya Sai Baba,
25 de dezembro de 1992

Para Reflexão
1. Reflita sobre quais práticas espirituais 

lhe permitirão coibir as características 
animais.

2. Reflita sobre como manifestar a 
divindade inerente presente em cada um 
de nós.

3. Qual é o maior sacrifício para um 
buscador espiritual?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/unity-based-divinity/
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Esta Vida é Um Lugar de Repouso Temporário
Desenvolva o conhecimento sobre os níveis 
mais elevados de consciência e os planos 
superiores da existência. Conhecimento leva 
à destreza. A partir da destreza em se utilizar 
tal conhecimento, adquire-se equilíbrio.

Você deve reconhecer que esta vida é uma 
etapa na longa peregrinação e que estamos 
agora em um hotel, um local de repouso 
temporário que também possui um guarda. 
A mente é o guarda. Então, não se sinta 
permanentemente ligado à mente ou ao 
corpo. Este corpo ‘negativo’ possui a Divin-
dade ‘positiva’ dentro dele. Quando você se 
tornar Amor infinito que tudo abrange, o 
Divino se manifestará dentro e através de 
você. Procure ser como Jesus.

Jesus era uma pessoa cuja única alegria era 
difundir o Amor Divino, oferecer o Amor 
Divino, receber o Amor Divino e viver no 
Amor Divino. Existem várias teorias acerca da 
data de nascimento de Jesus baseadas na 
“estrela brilhante que apareceu quando de 
Seu nascimento”. Ela é visível a cada 800 anos, 
dizem. Seu aparecimento não teve nada a ver 
com o nascimento de Jesus. Não há nenhuma 
regra de que quando a Energia Divina ou 
Encarnação Divina desce na Terra, uma 

estrela tem que aparecer. Essa é apenas a 
opinião dos devotos. Porém, o próprio Jesus 
era uma “Estrela” de ilimitado valor propa-
gando brilho de dimensão infinita. Por que 
requerer outro brilho menos intenso?

Hoje é o aniversário de Jesus, celebrado em 
meio à neve de dezembro com luzes, árvores 
de Natal e orações. Mas é inútil orar apenas 
um dia e esquecer de Deus o resto do ano. Isso 
é uma demonstração vazia; não emana do 
coração. Somos verdadeiros cristãos apenas 
quando vivemos de acordo com os ensina-
mentos do Cristo e os praticamos na vida 
diária. Se ao menos seguíssemos apenas dois 
ensinamentos Dele, já seria o suficiente. 
Cristo disse: “Toda a vida é uma, meu querido 
Filho! Seja igual a todos.”

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 1979

Para Reflexão
1. Reflita sobre a vida de Jesus Cristo e 

pense sobre quais das suas qualidades se 
destacam para nós.

2. Como podemos praticar os 
ensinamentos de Jesus Cristo e viver a 
Sua mensagem?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
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lho realizado será inútil se você não renunciar 
às más qualidades.

Se não pode fazer o bem aos outros, pelo menos 
fale boas palavras. Nem sempre você pode agra-
dar aos outros com favores, mas pode falar 
sempre amavelmente. Se encontrar alguém 
sofrendo, procure ajudá-lo. Hoje é a vez dele, 
mas amanhã poderá ser a sua. Sempre tenha isso 
em mente. Ninguém pode escapar da dor e do 
sofrimento. Sempre ore pelo bem-estar de todos.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 2002

Para Reflexão
1. Como alguém pode praticar 

conscientemente o falar com 
amabilidade?

2. Reflita sobre a afirmação “Qualquer bom 
trabalho realizado será inútil se você não 
renunciar às más qualidades “.

3. Por que insultar os outros é ruim para 
um buscador espiritual?

O Amor é Deus – Vivam no Amor
Cultivem o amor por Deus. Todas as outras 
formas de amor não são de modo algum amor, 
mas apenas apegos fugazes e impermanentes. 
A maior tolice do homem é esquecer sua 
Divindade. Todos devem compreender que 
vêm de Deus.

Todos são filhos de Deus. Todos devem procurar 
se aproximar cada vez mais de Deus. Isso é 
prática espiritual (sadhana). Vocês devem sentir 
que Deus habita em seus corações. Vocês devem 
cultivar a compaixão no coração porque, sem 
ela, o coração não passa de uma pedra.

Essa é a mensagem de Jesus: a mensagem do 
amor. O amor é Deus. Vivam no amor. Come-
cem o dia com amor. Passem o dia com amor. 
Terminem o dia com amor. Esse é o caminho 
para Deus.

Somente a pessoa que está cheia de amor será 
querida pelo Senhor. Hoje, devotos de muitos 
países estão aqui. Seja qual for a felicidade que 
possam ter experimentado aqui, vocês devem 
sustentá-la ao voltarem para os seus países. Isso 
é alcançado com a graça de Deus.

Vocês podem obtê-la através do amor e somente 
do amor. Quando tiverem esse amor, sua prox-
imidade de Deus estará garantida para sempre.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 1979

For Reflection
1. Como podemos nos tornar queridos pelo 

Senhor?

2. Como podemos praticar o amor divino e 
compartilhá-lo com todos?

3. Qual é o caminho para Deus?

Fale Sempre com Amabilidade
Espiritualidade não significa simplesmente 
entoar cantos devocionais (bhajans) e realizar 
alguns atos de adoração. Cultive nobres quali-
dades. Sempre seja útil aos outros e conquiste 
um bom nome. Jesus auferiu tão bom nome ao 
sacrificar o Seu corpo na cruz. Você também 
deve estar preparado para esse enorme sacrifí-
cio. Jesus Cristo desenvolveu tais nobres quali-
dades. Ele deu proteção a várias pessoas pobres 
e desprovidas com um coração amoroso. Na 
verdade, diversas dessas pessoas buscaram 
refúgio Nele. No processo, Ele teve que enfren-
tar a ira de inúmeros inimigos. Você deve auxi-
liar as pessoas, mesmo que tenha que passar por 
algumas dificuldades por causa disso. Nunca se 
permita insultar os outros, pois o mesmo Atma 
permeia todos os seres vivos. Se você maltratar 
os outros, isso equivale a maltratar a si mesmo. 
Se não gosta deles, mantenha-se afastado deles, 
mas nunca os maltrate. Qualquer bom traba-

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-morality-need-hour/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
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Deus é Onipresente
Jesus aconselhou um de seus discípulos mais 
importantes, Pedro, a viver em amor, pois o 
Amor é Deus. O homem só pode experimen-
tar Deus quando se torna a personificação do 
Amor, que não busca nada e nem espera 
gratidão em troca. O amor se torna sacrifício 
e serviço espontaneamente. Quando Pedro 
ouviu tais exortações do Mestre, ele encon-
trou um novo júbilo brotando no seu interior 
e um novo significado na palavra júbilo. ‘J’ 
significava Jesus e a letra o orientava a amar 
Jesus primeiro. Jesus também orientava que 
os outros devem ser amados em seguida; e que 
você mesmo só deve ser amado por último. 
Mas observe a condição do homem hoje. O 
homem primeiro ama a si mesmo, os outros 
depois e Jesus por último! Quando Deus 
ocupa a mente, o mundo objetivo ou a 
natureza, que é apenas o produto da mente, 
perde sua validade e o homem, a onda no 
oceano, escoa-se na sua Fonte.

Jesus demonstrou e pregou o poder da fé e, por 
fim, trouxe sobre si mesmo o sacrifício 
supremo da própria vida. Quando Seus 
discípulos começaram a ofender Seus algozes, 
Sua voz os alertou para desistirem disso. 
“Todos são um, meu filho! Seja igual a todos.” 
Por meio de uma visão que concedeu a Paulo, 
que o ultrajava, Ele o transformou num discí-
pulo penitente, cheio de fé e ardor. É somente 
quando vemos o universo como permeado por 

Deus que adquirimos a força para lutar contra 
as forças do mal. Muitas pessoas que se 
dedicam a orações e peregrinações por anos 
se perguntam por que não foram capazes de 
perceber Deus. Não é necessário andar pelo 
mundo em busca de Deus. Deus está em busca 
do devoto genuíno. O devoto que está consci-
ente da onipresença de Deus o encontrará em 
todos os lugares. Ele deve ter a firme convicção 
de que não há lugar onde Deus não esteja 
presente. Essa é a verdadeira marca da 
devoção. A meditação e a oração têm valor 
como meio de purificação. Mas elas não 
conduzem à percepção profunda de Deus. A 
fé inabalável em Deus concede uma Bem-aven-
turança inexprimível. Não se deve ceder a 
dúvidas que minam a fé. O poder do Amor é 
infinito. Pode conquistar qualquer coisa.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 1986

Para Reflexão
1. Como encontramos júbilo (alegria) real 

na vida?

2. Qual é a relação entre fé, amor e 
sacrifício?

3. Reflita sobre o valor que meditação e 
oração proporcionam em suas vidas.

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/truth-and-faith
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/truth-and-faith
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Sacrifício e Caridade
pobres e desamparados. Negligenciando esta 
imposição, não se deve acumular milhões de 
rúpias de maneira egoísta, insensível, desleal 
e injusta, como um mesquinho avarento. 
Mais cedo ou mais tarde, esse avarento se 
tornará vítima de desastre e degradação. Isso 
é inevitável. A riqueza acumulada por meios 
injustos é o resultado da exploração do 
sangue dos pobres. Os jovens não devem se 
tornar escravos de uma existência assim 
injusta e não devem adotar a exploração 
como meio de vida.

Sathya Sai Vahini

Para Reflexão
1. Qual é a diferença entre caridade e 

sacrifício? Como podemos tornar o 
sacrifício parte integrante de nossa vida 
diária?

2. Como alguém deve usar sua riqueza?

Verdade, Bondade e Beleza

O sacrifício também é um aspecto do caráter. 
É uma das qualidades que os jovens devem 
absorver. Frequentemente, pensa-se que atos 
de caridade e filantrópicos resultam em 
sacrifício, mas há uma grande diferença 
entre caridade e sacrifício. Pessoas caridosas 
dão apenas uma fração de sua generosidade 
aos outros. Doações de terras, distribuição 
de alimentos, contribuição de trabalho físico 
e difusão de educação e conhecimento 
pertencem a esta categoria. Por meio de atos 
de caridade, ninguém abre mão de tudo o 
que possui. Ninguém é amaldiçoado a nascer 
miserável se não praticar atos de caridade.

Subindo um degrau mais alto, alguns retêm 
para si o que é justo e essencial e doam o 
resto à sociedade. Essas pessoas ganham a 
maior aclamação do mundo. Nossos textos 
sagrados prescrevem que uma parte das 
posses de uma pessoa deve ser oferecida aos 

A verdade é um princípio fundamental. 
Todas as religiões declararam que ninguém 
deve quebrar sua palavra prometida, que o 
homem deve honrar suas promessas, que 
deve considerar suas palavras como seu 
alento vital e que cumprir suas promessas é 
o maior tesouro. Este foi o ensinamento 
primário do grande Legislador, Imperador 
Manu (autor do Dharmasastra).

Platão foi o primeiro entre os discípulos de 
Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. 
Alexandre foi aluno de Aristóteles. Platão 
recomendou um sistema de governo baseado 
na moralidade, retidão e tolerância mútua 
como conducente ao bem-estar da socie-
dade. Ele atribuiu a maior importância à 
Verdade, Beleza e Bondade como as virtudes 

básicas. Nos Vedas, essas três qualidades 
foram descritas como Sathyam, Sivam, 
Sundaram. Assim, embora palavras diferen-
tes sejam usadas, seu significado essencial é 
o mesmo. A disciplina espiritual consiste em 
reconhecer a unidade subjacente à aparente 
diversidade e perceber a divindade.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 1990

Para Reflexão
1. Reflita sobre as situações de vida onde 

podemos buscar a unidade em um lugar 
de aparente diversidade.

2. Reflita sobre a verdade, a bondade e a 
beleza como virtudes básicas 
importantes para um buscador.

https://sathyasai.org/sites/default/files/pages/discourse-writing/vahini/sathya-sai-vahini/sathya-sai-vahini.pdf
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity
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Os Três Verdadeiros Tesouros a Serem 
Conquistados

Naquele tempo, os sacerdotes dos templos 
sagrados de Jerusalém se tornaram corruptos 
e movidos pelo lucro. Eles haviam se deteri-
orado em homens arrogantes e egoístas. 
Jesus os condenou e tentou extirpar as práti-
cas maléficas. Uma vez que todas as formas 
eram Formas Divinas aos olhos de Jesus, ele 
não podia tolerar qualquer ação que desmen-
tisse este status. Então, quando as pessoas 
lhe perguntaram quem era, Ele pode 
responder: “Eu e meu Pai somos Um”. Jesus 
tentou ensinar a todos sobre a Paternidade 
de Deus e a Fraternidade dos Homens.

Os homens egoístas e apegados às tradições 
consideraram Jesus um falso profeta e busca-
ram por todos os meios, frustrar Sua missão. 
Jesus, porém, não vacilou. Quando confron-
tado com a oposição, Ele continuou a ser um 
exemplo vivo da Verdade, purificando a 
sociedade. Muitos discípulos seguiram Jesus, 
mas através da história, baseado na experi-
ência de Rama, Krishna, Jesus e Muhammad, 
verificamos que os discípulos, mesmo 
quando próximos, raramente são totalmente 
dedicados. Muitos são só devotos de meio 
expediente. Jesus tinha 12 discípulos, muitos 
dos quais tinham fé Nele e viviam segundo 
Seus ensinamentos. Mas Judas cedeu à 
cobiça. Ele traiu seu Mestre por meras 30 
moedas. Ele não conseguiu encontrar alegria 
em sua vida após sua traição. Sua mente não 
o deixou em paz e ele precisou recorrer ao 

suicídio. A traição das pessoas que fingem 
adoração vem acontecendo desde a antigui-
dade. Pessoas corruptas, gananciosas e egoís-
tas disseminam falsidades sobre seus 
próprios Mestres. Ouvimos falar de um 
Judas, 2000 anos atrás. Mas, na Era de Kali, 
as pessoas estão obcecadas com dinheiro e 
os Judas se multiplicaram. Eles buscam 
amealhar posses insignificantes, quando o 
bom caráter, a boa conduta e o conheci-
mento de Deus são os três reais tesouros a 
serem conquistados. Terras e edifícios, prata 
e ouro, dólares e outras moedas são tempo-
rários e triviais. Eles só são possuídos 
enquanto dura a vida. No entanto, aqueles 
outros três tesouros permanecerão, susten-
tarão e fortalecerão você até que você alcance 
a união com o Infinito.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de1979

Para Reflexão
1. Como a ideia de que “Eu e meu Pai 

somos um” influencia nossas ações 
mundanas?

2. Reflita sobre o relacionamento de Jesus 
com os Seus discípulos.

3. Quais são os três tesouros reais que 
alguém deveria adquirir?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
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A Grandeza da Unidade e da Pureza
Todas as religiões propagaram a unidade para 
a promoção do bem-estar social. O bem-estar 
do mundo está interligado ao bem-estar da 
sociedade. A Autorrealização e o Autoconhe-
cimento só podem ser obtidos através da 
colaboração social. Infelizmente a sociedade 
de hoje em dia está crivada de lutas, caos e 
conflitos.

Toda as religiões pregaram a grandiosidade 
da pureza espiritual. Todas as religiões concla-
maram os povos a aderir ao caminho da 
Verdade. Elas também ensinaram que as boas 
qualidades são essenciais ao homem. Assim, 
se a essência de todas as religiões é uma só e 
a mesma, se todas as escrituras proclamam a 
mesma verdade e se a meta de todos os 
esforços humanos é uma só, onde se encontra 
a base para quaisquer diferenças? Os camin-
hos são variados, mas o destino é único.

É um indicativo da degradação do homem 
que, apesar dessas verdades, ele seja condes-
cendente com conflitos e agitações provoca-
das por diferenças religiosas. Quando chove 

intensamente, a água que cai é pura. Ela se 
precipita sobre montanhas, planícies, rios, 
mares e assim por diante. Conforme a região 
que a água da chuva percorre, ela sofre 
mudanças em seu nome e sua forma. Devido 
a essas variações, não se deve pensar que a 
água em si seja diferente. Tendo como base os 
ensinamentos dos fundadores dos diferentes 
credos; considerando os requisitos do tempo 
e das circunstâncias de países e tendo em vista 
as necessidades específicas dos povos em 
questão, foram estabelecidos certas leis e 
regulamentos. Uma fé não deveria ser consi-
derada superior a outras, com base neste 
aspecto. O dever primário do homem é estar 
consciente dessas verdades sagradas e prati-
cá-las em sua vida.

Sri Sathya Sai Baba, 
25 de dezembro de 1990

Para Reflexão

1. Quais são os princípios fundamentais da 
Unidade entre todas as religiões?

2. Reflita sobre os conflitos que surgem da 
falta de unidade na prática de várias 
religiões.

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity
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